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و شميره   2 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٦/ ٣٠                                               خانسالم   
  

  ستره محکمه دهیاځد افغانستان د عدالت 
  

سانو د افغانستان يونونو رئيسي د کمې جرې اداري هيئت او د دغېمشرانو جر

واد په ې د هېس حامدکرزي سره په کتنه کيت له جمهوررئيد اسالمي جمهور

ونو قواوو په  ې او د دولت د در او ملت ترمن د دولتېولو مهمو ملي مسلو ک

ه  غونېپه هغ .ار وکني ېلوالي بانديو خي او د نظر په ۍ په همغې کمن

 ې ترسره شوه، د مشرانو جرې کاست په ماي نن غرمه د جمهوري رې چېک

 ې او وې وکېو خبرو تنو نورو غ ېاري او د مشرانو جريمان يار، سناتور حاجي سليس فضل هادي مسلميرئ

واد ې او د هېتونو ته په پاملرني خپلو مسوولېاندړواد او ملت په وېه د هد افغانستان د ملي شورا د مشرانو جر: ليو

ر مهال ېتي حالت د تياسي او امنيواد سې وروسته، د هېنيزو حاالتو او موجودو ستونزو له يولنتي او ياسي، امنيس

 د مشرانو ې کتنه کېپه د. ار کويني ې په ملي وفاق باندېولو ملي مسلوکي او په ک ر حساس او نازيډپه پرتله 

 له ې محکمېانځد : لي وېه ولوستله او وي اعالمې جرېدغ وم ديال حافظ عبدالقيون مرستيسين دکمي د تقنېجر

ده، د ملي شورا د مشرانو  ې فضا ته الره اواره کېون بحران او د نا باور غبرې وروسته د ولسي جرېکيپر

ي يني او قضاي د تقنېا کنو په ريواد د نافذه قوانې د حل لپاره د افغانستان د اساسي قانون او د هېي قضېه د دغجر

 ې ستونزېتنه کوي او د دغو معقول او عاجل حل غويولو سره د ي نېتوب د اصل په پام کيت د خونديثيمراجعو د ح

ه د  د مشرانو جرېد په صورت کيلزوم د خونو دړوندو اړه نه بولي او د اپه واد او ملت ېدل د هيدږاو

 د االتو ترمنيکا د متحده ايه د افغانستان او د امرد مشرانو جر: ليده وو. توب د رول لوبولو ته چمتو دهيمن

خه  له حکومت کوي او مالتې جرېي دوديزي لوېدونکيړه د جوړون او نورو ملي مسلو په اک تيژيسترات

 په ېه دخه کارواخلي او دغه جر له پوره دقت ې دېاکنه ک د برخه والو په ې جرې د دغېي چړغوا

 ېه چنل شوي دي لکه ي وېه کيپه اعالم. ي ورکې په خاطر ملي شوراته مشورېکي د پرېدغومواردوک

 د ې جرې د دغې لپاره چې، نو د دېکادونه ي ېي اساسي قانون ېه نه ده چه جريه هغه لوه جريدوديزي لو

 ې جرېي لوېدونکيړ د دوديزي جوې شوي وي، الزمه ده چېوند قانوني او حقوقي اعتراضات لرړم په ايتصم

 مسولينوهمدا راز د بن دوهم ېد مشرانو جر.  لپاره ملي شورا ته واستول شيېکي پر دوروستې دېمشور

وندو مسلو په په ړب او نورو ايون کوونکو د ترکد دغه کنفرانس د اجندا، د : لي ووې کڅ په ترېکنفرانس ته د اشار

 ېانو خبر په کومو مهمو موضوع ې کنفرانس کې په دې شي چېاندړ ملت او ملي شوراته معلومات وېباب د

مات  په باب معلوۍنو سره د هغو خبرو اترو د همغي له مخالفېس ديواد جمهوررئېد ه: هاته کي زیدو. ييک

 له ېي چند کر هم ېي او دا ديل کړاالتو لخوا پرمخ وي د عالي شورا او د متحده اې د دولت، د سولېي چراک

واکونو ته د ځخه افغان واکونو ځوالو ي هيئت له نېدمشرانو جر لي ولري؟یه هد ملت يخه بادغو خبرو اترو 

 د ېيتوب لپاره يالير د بريله او د دغه بهره مهمه موضوع ويډره ر د ملي واکمني لپايتونو د سپارلو بهيتي مسووليامن

رهار پر  او نن دکونېمشرانو جر. ار وکني ېا بانديتړاويا او پي، سمبالتې په روزنځافغانستان د وسله وال پو



 
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 د دولت ېي ېره کوي په اليدونو د مخنينده او د دغو بررنه يه خپله ژوره اندړدونو په ايي برتونو د راکيوال

ت لپاره مهمه او نيو د واد د ملي ېه د هي اعالمېحامدکرزي د مشرانو جر. هتنه وک غوي درڅدجدي او غو

و طبعي ي لپاره ې د ودموکراسيډ د ې ستونزې شوېړخه راوالله انتخاباتو : لي وېه وبلله او وړپه اصولو وال

 هغه ستره ې مرجع له خوا چېوي وروسته ورته د ېي چيته ک رامنېول ستونزډ دا ې کۍوله ن په ې چیحالت د

ول واد ې هې د دېچ ستره محکمه ده یاد افغانستان د عدالت : ل يده وو. ييول ک لې چارېمحکمه ده د حل الر

 د  ترمنې محکمېانځ او د ېد ولسي جر: ليس وويواد جمهوررئېد ه. يو احترام وککيد دپري باېيخلک 

 شوه او د ېاندړون له خوا مشوره ويسي دکمېارن د ېق بانديوند پرون د اساسي قانون پر تطبړ د حل په اېستونز

و ته د يخي ريو تارو جري د دوديزي لوېواد کېحامدکرزي همداراز په ه. ل شوهيونو قواوو ته ول ېدولت در

ي  حل کېو له الرو جري ملي مسلي د لوې سترېريډ ېدوکږخ په اويافغانانو د خپل تار: لي ووې کڅ په ترېاشار

 د ېعنيول ملت  د افغانستان د ېر مهمو مسلوکېون په ک تيژياالتو سره د ستراتيکا له متحده ايدي نو نن هم د امر

خه د  له پاکستان ېيرهار  او نن پر کونېل چيس همداراز وويجمهوررئ. ا لرييتړ ته اېکي پرې جرېي لوېوي

ز او ي درستیواد له لوېس آصف علي زرداري او د دغه هيه د پاکستان له جمهوررئړوي په ايدونو د مخني بريراک

ونکي ړان ايو ملتونو لپاره زړ د دواېيدونو دوام يول برډي دي او د دا  کېي چارواکو سره خبرځنورو ملکي او پو

 یپا . دهې کېيتنه دلو غويير ژربندډبللي او د هغو د


