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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.ngerma-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   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سالم خان :ليکوال   ٠٧-٠٦-٢٠١١  ني
 

 دولسی جرګی غړو دخپلو ځانونو له ويری 
  داوړی رخصتی وځنډوله

  
ولسي جرګې د ولسمشر له خوا د پاتې وزارتونو او خپلواکو رياستونو لپاره د کانديدانو او د محکمې د دريو غړو د 

کاري چې د جرګې د رخصت د ځنډ المل ورپېژندنې پ لس ورځې وځنډوله ،داسې  ه پلمه خپله د اوړي رخصتي پن
ه نه دى، چې د ولسي جرګې غړي يې يادوي، بلکې د ولسي جرګې غړو له دې ويرې چې ددوى د رخصت په  هغه 

ل آې چې د ولسي وخت کې به اختصاصي محکمه ددوى په اړه پرېکړه وکړي خپله رخصتي وځنډوله،په داسې حا
ه مياشتې اوړي، او پرلپسې  ه آم پن  عمومي غونډې يې هم ترسره شوې، خو د تيرآال د ۵۴جرګې له پرانستلو 

اآنو آې د پراخو درغليو او سرغړونو له امله يو شمېر وآيالنو جرګې ته الرپېداآړه چې بيا د ٢٧سنبلې د  ې په   نې
ړې محكمه جوړه ولسسمشر آرزي په حكم او د سترې محكې په  يړلو لپاره ځان اقدام د يادو سرغړونو او درغليو د 

اآل شوې چې په روانه اون آې خپله . شوه ېړنې پاى ته رسولي او  ي دغې محكمې خپلې  اوسمهال ويل آې
ارنوال او د يادې محكمې د چارواآو په وينا ممكن اتيا وآيالن د درغليو  او وروست پرېكړه اعالن آړي ،د لويې 

خه و ايستل شي   .سرغړونو او د رشوت ورآولو له امله له جرګې 
رګندونې وکړي او ويل يې جرګه بايد د دوبي  کاره په دې اړه   د ولسي جرګې ځينو غړو په عمومی غونډه کې په 
ن رخصت وځنډوي، ځکه له امکانه لرې نه ده، چې د وکيالنو په نه شتون کې اختصاصي محکمه خپله پرېکړه اعال

تنه وه کړي ، ه او غو ول د هغو وآيالنو خو ن و وويل چې د اوړي د رخصتيو  ينو غ ې  همداراز د ولسي جر
ې ته الر موندلې ده ونو ولسي جر ول د اساسي . چې تيرآال يې په درغليو او سرغ ن د هغوی  په وينا د رخصتيو 

ې جوړول له اساسی قانون قانون او د آورنيو دندو د اصولو پرخالف ده، او له دې وروست ې عمومي غون ه د جر
کر کی دې   . سره په 

ه جوړه ١۴په هفې غونډه کې، چې د ولسي جرګې د رئيس الحاج عبدالرووف ابراهيمي په مشرۍ دغبرګولی په   ني
دندو د شوې وه، د غونډې برخه والو له اجنډا سره سم ددوبى د رخصتيو په اړوند، چې ايا د اساسي قانون او کورنيو 

ا کې رخصتيو ته والړ شي او يا خپل کار ته دوام ورکړي دولسي جرګې د مطبوعاتي . خبرې وشوې. اصولو په ر
ارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا د غړو د معرفي کيدو  دفتردخبر په  اساس په غونډه کې، د وزيرانو، لوی 

والی، د دود رن ړې محکمې د برخليک  اکنو د ځان يزې لويې جرګې د ګډونوالو ترکيب، ولسي جرګې ته د ځنډ، د 
و وړاندې کول، د جرګې د پريکړو په اړوند د حکومت بې توپيرى، په يوشمير واليتونو او لرې  هيواد د اساسي کر
ه و، چې د ځينو په باب يې د ولسي جرګې يو  پرتو ولسواليو کې د امنيت نشتوالی او ځينې نور موضوعات ، هغه 

نې په ډاګه کړېشمير وکي ه مودې . النو بحث او د ځينو نورو په اړوند يې خپلې اندي دا په داسې حال کې ده، چې له 
ي، د سترې محکمې د عالي شورا د غړو او لوی  راهيسې اووه وزارتونه د سرپرستو وزيرانو له لوري اداره کي

اکل شوې ده، چې په هي ت او د دولت له ارنوال د خدمت موده پای ته رسيدلې ده او  ين واد کې د سولې او ثبات د 
دې راتلونکې کې دوديزه لويه جرګه جوړه شي د ولسي . وسله والو مخالفانو سره د سولې او خبرو اترو په موخه په ن

جرګې يو شمير غړو په حکومت کې د پراخ اداري فساد شتون، په حکومتي ادارو کې د قانون نه پلي کيدل، په اداري 
پوړو چارواکو له لوري په سترو تړونونو کې د اختالس چارو ک ي، د زرګونو ځوانانو وزګارتيا، د ج ې نه همغ

خه افغان  شتون، د خوراکي او نفتي توکو د بيو د لوړوالي او په دې باب د حکومت نه پاملرنه، له بهرنيو ځواکونو 
د، د امنيت د نشتوالي له کبله له ه والو وتل، د سياسي او پوځي ځواکونو ته د امنيتي چارو لي  هيواد نه د پان

شخصيتونو ترور، د بهرنيو ځواکونو له لوري د استوګنې په کورونو بريدونه هغه ستر خنډونه په ګوته کړل، چې د 
ت، پرمخت او د هيواد د هوساينې په الر کې موجود دي د خلکو يو شمير استازو د جرګې  ين خلکو د امنيت د 

رګنده کړه، چې په پرله پسې ډول په عمومي او د کميسيونونو په غونډو کې ګډون نه ځينو غړ و ته په اشارې سره 
کوي او دا ډول مسائل د جرګې د پريکړو د نه پلي کيدو المل او د ولسي جرګې پر وړاندې د حکومت د بې توپيري 

اب هم هر اړخيز بحث وکړ او په دې برخه همداراز د غونډې برخه والو د دوبى د رخصتيو په ب. سبب ګرځيدلي دي
لسو ورځو يانې د  کې يې بيال بيل نظرونه وړاندې کړل، په پای کې د رايو په اکثريت پريکړه وشوه، چې تر پن

د اساسي قانون او کورنيو دندو پر بنس ولسي جرګه په يوه . غبرګولي د مياشتې تر پايه خپل کار ته دوام ورکړي
اکل . رخصتي لري، چې يوه نيمه مياشت يې په دوبى او يوه نيمه مياشت يې په ژمي کې ويکال کې درې مياشتې 

تو ورځو يانې د زمري تر  لوي ه  خه د پن ې  شوې وه، چې د ولسي جرګې غړي د غبرګولي له شپاړسمې ني



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ غه پتهپه د.  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

ه واخلى، خو هغوی د غبرګولي تر پايه پورې خپل کار ته خه ګ  دوام ورکوى يو لومړۍ پورې د دوبى له رخصتيو 
ار وکړ، چې جرګه  ين شمير استازو دجرګې د کار دوام د اساسي قانون او کورنيو دندو د اصولو خالف وباله، هغوی 
. دې په نورمال ډول خپلې رخصت پيل کړي او له رخصتيو وروسته دې د کابينې پاتې غړو ته د باور رايه ورکړي

لسو ورځو پورې خپل کار ته دوام ورکړي او يا د دوبى رخصت په پای کې په دې اړوند، چې ايا ولسي جرګه  تر پن
لسوورځو پوری خبل کار ته دوام  پيل کړي، د رايو په اکثريت پريکړه وشوه، چې ولسي جرګه دې د ترراتلونکو پن
ورکړې ، د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي په غونډه کې اعالن وکړ، چې ولسمشر حامد کرزي نوموړي 
ېلېفوني اړيکې له الرې ويلي، چې د وزيرانو په نوملړ کار کوي او د ولسي جرګې غړي اوس کولى شي، د  ته د 
دوبي په رخصت والړ شي ،د ابراهيمي په وينا، حامد کرزي زياته کړې ده ؛ کله چې نوملړ بشپړ شو، دباور رايې د 

  .اخيستو لپاره به يې ولسي جرګې ته معرفي کړي
وله کابينه له سره جوړه کړي ، د ولسي جرګې يو وکيل چې نه يې اکل شوې ده  چې ولسمشر کرزى ډير ژر خپله 

تل نوم يې واخيستل شي  وويل چې نن د ولسي جرګې له اداري پالوي او د کميسيونونو د مشرانو سره ولسمشر  غو
وله ک وله کرزي کتنه درلوده او ولسمشر وويل چې دده په مشرۍ يو مهم کميسيون په  ابينه کار کوي او ډير ژر به 

ولسمشر حامد کرزی يو ځل  کابينه له سره جوړه او ولسي جرګې ته به يې د باور رايې د اخيستلو لپاره وړاندې کړي،
ار وکړ او  ين اکنو اړوند د ستونزو په حل کې، د درې ګونو قواوو ترمن د همکارۍ پر اړتيا  بيا د ولسي جرګې د 

اکنيزې ناندرۍ په هېواد کې د ستونزو د ډاډ يې ورکړ، چې  کله اجازه نه ورکوي، چې  د افغانستان حکومت هې
ه وکړي او د هر ډول احتمالي :زياتېدو المل وګرځي ،نوموړي وويل  دا د حکومت دنده چې د اصالح په الره کې ه

خه مخنيوى وکړي ،دغه خبره ولسمشر حامد کرزی نن دولسی ته کېدو   جرګی ستونزو له رامن
ه په خپله ليدنه کی له ١۶دمشر،مرستياالنو،اداری پالوی او دجرګی دکميسيونونو له رئيسانو سره دغبر کولی به   ني

 . هغوی سره کړی ده
 

  پای 
  

 
  


