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و شميرهدپ   ٢ تر ١  له:ا

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

  

ه                        ولی محمد نورزی:ليکوال  ٠٤-٠٤-٢٠١١  ني
                

  د ولسی جرګي د انتخاباتو
   پر کشالې د ځانګړي اختصاصي محکمي پريکړي څه شوي؟

  
ول هيواد په کچه ولسی جرګي ته د انتخابيدو د استازو  لړۍ پيل شوه، دڅو مياشتو  د تير کال د وږي په مياشت کی د 

ولي ددی  .پريکړي اعالن کړي په تيريدو سره د انتخاباتو خپلواک کميسيون او د شکاياتو مستقل کميسيون هم خپلی 
کاريدل په  .دواړو کميسيونونو د پريکړو سره ولسی خلکو، څارنوالي او د جمهوري رياست دفتر راضی نه 

ی اخيستلو،  انتخاباتو کی د قومی اړيکو ننګوني اود نه شفافيت انګازي د هر چا تر غوږو  اداری فساد، ددرغلي، ب
تني او ګر ويژني راغلل. ورسيدي اکل شوي انتخابات تر ژوری پو   . او 

دی پروسي مکمل او پوره معلومات د اسنادو او شواهدو پر بنس په رسمي ډول سره ستري محکمي  لويه څارنوالي د
ل،  ه غور او څيړني لپاره د رئيس جمهور کرزي د دفتر څخه د يوي ځانګړي خاصی  محکمي هیستر ته ولي م د 

تنه وکړه، او د جمهور  رئيس حامد کرزی دفتر هم  ډير ژر د يوه ځانګړي فرمان په ورکولو سره دا  محکمي غو
کمی له پيل د مح . په دی توګه ځانګړۍ خاصي محکمي خپل کار په رسمي ډول سره پيل کړي محکمه منظور کړه، 

نه داسې معلموميدل چه ډير ژر به مون ددی ځانګړي اختصاصی محکمي پريکړی ووينو او د قضاوت او انصاف د 
ت نه د ته کيدلو خوځ موازې بالنس حالت په درشل  يوی برابری او عدالت هنداره به د انتخاباتو د تل د پورته او ک

 .غوره کړي کی يو شان او يوه رقم د سکون اختيار
ينګار کاوه چه د اولسی جرګي د دوهمی دوری کار دي ډير ژر  له بلي خواه د ولسی جرګی برياليو استازو هم 

 او اعتراضونو پر الريونونو ولی ناراضه او نا کامو استازی بيا د .پرانستل شې، او په خپل کار دي شروع وکړي
ه سره خپل بازار رسمي او شخصی تلويزيونونو، افغانی رسنيو  . ليکه ور ګ شول او ميديا هم په ملی او بين المللی ب

ليکواالنوهم خپل  درغليو او فسادونو خبری کيدلي او دومره تود کړي وو، چه هره شيبه به د ولسی جرګي په اړه د
  .خپاره يي کړل مقالو او شننو پر بهير ونه سپمول او نظرونه د

ت تر څو د پارلمان د پرانستلو پروسه ځانګړي اختصاصی محکمي د رئيس جمهور نه يوه مياش ت وخت وغو
وي، چه د انتخاباتو لړۍ په پوره او دقيق ډول سره وڅيړي او د تنه ژوره څيړنه او غور  وځن لوی څارنوالي پر غو

ني اضافه وخت هم منظور  د جمهوری رياست دفتر د اختصاصی ځانګړۍ محکمي د  .وکي يوی مياشتی مودی د پل
تنو سره کرزی صاحب خپله ور کړل شوي پريکړه بير ته ولی ډير  . کړي ژر د برياليو استازو د پرله پسی غو

خلکو استازو د  د. دوهمي دوری کار د حامد کرزي په وينا سره په رسمی ډول پيل شو د ولسی جرګي د واخيسته، او
اکلو په انتخاب کی  ناکام ه را غلل، ولی په يوه نيک مرغه يوی مياشتي په درشل کی څه کم شل ځله د خپل رئيس د 

اکل شو، پارلمان شروع او رسمی  تون او تاجک د قوم نه پرته د ازبک د قوم يو استازي د رئيس په توګه و ورځ د پ
ه يي غوره کړه ه د وکيالنو په من کی حل شوه. ب   . او دا ستون

ولو نه مخکي په دی پري کړه راضی شول چه اختصاصی ځانګړۍ اولسی جرګي د خپلی لمړي ناستي په اوږدوکي د 
اکل چه د جمهور رئيس سره وويني او ځانګړۍ . محکمه دي لغوه شي د جرګی استازو د خپل من نه څو استازي و

ي ناکامه شوي او اختصاصی محکمه ناقانونه او لغوه اعالن کړي،  د رئيس جمهور قناعت يي الس ته   ولی ددوي ه
وله دوکيالن اوس هم په . را نه وړي د انتخاباتو پروسه شفافه او  خلکو اصلې استازي دي او دي نظر دي چه دوی 

  .عادالنه ده او د ځانګړۍ محکمي شتون غير قانونی دي
چه څه . صبر او انتظار په حالت کي الس تر زنه ناست دي  اعتراضي ناکامه وکيالن بيا د محکمی و پريکړو ته د

ه تمامه شي  او که نه؟ عالن کړي او نتيجه به يی دوخت به ځانګړي محکمه خپلی پريکړي ا ولی د  . دوي په ګ
  . محکمی پريکړه به د النجي حل پيداکړي

ته،  اکلی وخت نه ديوی مياشتی د مرحلی نه دوو مياشتو نه زياتي مودي پړاو ته ور  واوو   ځانګړۍ محکمه د خپل 
ي اني نه ليدل کي ي او ن  چه دا محکمه به کله او څه وخت خپله پريکړه اعالن ولی تر اوسه پوری هي کومی ن

  . کړي
ي چه د ي او  د افغانستان  اوسني دولت په تيرو لسو کلنو کی د تجربي په اساس ډيری مهمي پي درغلي او فساد ن

تي وي، او يا ډير نور ستر جنايی جرمونه چه په خپله د ی نغ اني پک ني چار ن ی د دولت له خواه يی د تحقيق او پل
ولی . غور او څيړني شفافه پروسه يی نه ده بشپړه کړي د لوړ پوړو چارواکو لخواه په جدی توګه په ګوته شوی وي،

ولو له ياده وتلي دي، کاره بيلګی يی د   .او قانونی مرحلي يی نه دی تکميل کړي ډير ژر بيله کومی نتيجي د  چه 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ 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

کاره نمونې  نورو وزارتونو او لويو ادارو ددولت د  او د  حج او اوقافو وزارت، د کابل بانک، درغليو او فسادونو 
  .دي او بيلګي د يادولو وړ

ول خلک په ډيري بی صبري سره دي ته انتظار دي چه ځانګړي اختصا صی محکمه به کله د قانونی  د افغانستان 
تنو، د انتخاباتو خ عدالت د کړنالری پر پلواک کميسيون او د شکاياتونو د بنس د برياليو او ناکامو استازو د غو

مستقل کميسيون د غړو څيړه نيزي اخرنی پريکړی يو ځل بيا تر غور او تحقيق الندي ونيسي، او دحق او انصاف  
ي، . حقوقي طرف به يی  قانوني او حقداره کړي ه وجه سره سر ته ونه رسي نو د ستری  که چيری دا کار بيا هم په 

ول ارمانونه به د خاورو سره خاوری شيمحکمي  د پرستيژ  لوړ مق تني سره مخامخ شي او د خلکو   دا. ام به د پو
ول خلک او د ملت  بريالی او ناکامه استازي به د دي ځانګړي محکمي پريکړي ته څومره ال نورهم د انتظار او  چه  

 په راتلونکي نژدی وخت کي دا به مون. صبر په تمه ناست وي، او د ځانګړي خاصی محکمي  پريکړو ته ليوال دي
  .وګورو  او تر ژور بحث او څيړنی الندی به يي ونيسو

 
  پای

  
 

  


