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ﻟﻴﮑﻮال :وﻟی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرزﯼ

د وﻟﺴی ﺟﺮګﻲ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ
ﭘﺮ ﮐﺸﺎﻟﯥ د ځﺎﻧګړي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﺮﻳﮑړي څﻪ ﺷﻮي؟
د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل د وږي ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐی د ﻮل هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ وﻟﺴی ﺟﺮګﻲ ﺗﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺪو د اﺳﺘﺎزو ﻟړۍ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻩ ،دڅﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺳﺮﻩ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻢ ﺧﭙﻠی ﭘﺮﻳﮑړي اﻋﻼن ﮐړي .وﻟﻲ ددﯼ
دواړو ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻳﮑړو ﺳﺮﻩ وﻟﺴی ﺧﻠﮑﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻟﻲ او د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ راﺿی ﻧﻪ ﮑﺎرﻳﺪل .ﭘﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﮐی د درﻏﻠﻲ ،ﺑ ﯼ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،ادارﯼ ﻓﺴﺎد ،د ﻗﻮﻣی اړﻳﮑﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻲ اود ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻧګﺎزي د هﺮ چﺎ ﺗﺮ ﻏﻮږو
ورﺳﻴﺪي .او ﺎﮐﻞ ﺷﻮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺮ ژورﯼ ﭘﻮ ﺘﻨﻲ او ګﺮ وﻳﮋﻧﻲ راﻏﻠﻞ.
ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ د دﯼ ﭘﺮوﺳﻲ ﻣﮑﻤﻞ او ﭘﻮرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اﺳﻨﺎدو او ﺷﻮاهﺪو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺮي ﻣﺤﮑﻤﻲ
ﺗﻪ وﻟﻴ ل ،ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﻲ هﻢ د ﻪ ﻏﻮر او څﻴړﻧﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزي د دﻓﺘﺮ څﺨﻪ د ﻳﻮي ځﺎﻧګړي ﺧﺎﺻی
ﻣﺤﮑﻤﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﮐړﻩ ،او د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺡﺎﻣﺪ ﮐﺮزﯼ دﻓﺘﺮ هﻢ ډﻳﺮ ژر د ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړي ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دا
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐړﻩ ،ﭘﻪ دﯼ ﺗﻮګﻪ ځﺎﻧګړۍ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول ﺳﺮﻩ ﭘﻴﻞ ﮐړي .د ﻣﺤﮑﻤی ﻟﻪ ﭘﻴﻞ
ﻧﻪ داﺳﯥ ﻣﻌﻠﻤﻮﻣﻴﺪل چﻪ ډﻳﺮ ژر ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ددﯼ ځﺎﻧګړي اﺧﺘﺼﺎﺻی ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﺮﻳﮑړﯼ ووﻳﻨﻮ او د ﻗﻀﺎوت او اﻧﺼﺎف د
ﻋﺪاﻟﺖ هﻨﺪارﻩ ﺑﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﺗﻠ د ﭘﻮرﺗﻪ او ﮐ ﺘﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﺧﻮځ ﺖ ﻧﻪ د ﻳﻮﯼ ﺑﺮاﺑﺮﯼ او ﻣﻮازې ﺑﻼﻧﺲ ﺡﺎﻟﺖ ﭘﻪ درﺷﻞ
ﮐی ﻳﻮ ﺷﺎن او ﻳﻮﻩ رﻗﻢ د ﺳﮑﻮن اﺧﺘﻴﺎر ﻏﻮرﻩ ﮐړي.
ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮاﻩ د وﻟﺴی ﺟﺮګی ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ اﺳﺘﺎزو هﻢ ﻴﻨګﺎر ﮐﺎوﻩ چﻪ د اوﻟﺴی ﺟﺮګﻲ د دوهﻤی دورﯼ ﮐﺎر دي ډﻳﺮ ژر
ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﯥ ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر دي ﺷﺮوع وﮐړي .وﻟی ﻧﺎراﺿﻪ او ﻧﺎ ﮐﺎﻣﻮ اﺳﺘﺎزﯼ ﺑﻴﺎ د ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻮ او اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻮ ﭘﺮ
ﻟﻴﮑﻪ ور ګ ﺷﻮل .رﺳﻤﻲ او ﺷﺨﺼی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ،اﻓﻐﺎﻧی رﺳﻨﻴﻮ او ﻣﻴﺪﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﻣﻠی او ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠی ﺑ ﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﺑﺎزار
دوﻣﺮﻩ ﺗﻮد ﮐړي وو ،چﻪ هﺮﻩ ﺷﻴﺒﻪ ﺑﻪ د وﻟﺴی ﺟﺮګﻲ ﭘﻪ اړﻩ د درﻏﻠﻴﻮ او ﻓﺴﺎدوﻧﻮ ﺧﺒﺮﯼ ﮐﻴﺪﻟﻲ او ﻟﻴﮑﻮاﻻﻧﻮهﻢ ﺧﭙﻞ
ﻧﻈﺮوﻧﻪ د ﻣﻘﺎﻟﻮ او ﺷﻨﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻬﻴﺮ وﻧﻪ ﺳﭙﻤﻮل او ﺧﭙﺎرﻩ ﻳﻲ ﮐړل.
ځﺎﻧګړي اﺧﺘﺼﺎﺻی ﻣﺤﮑﻤﻲ د رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ وﺧﺖ وﻏﻮ ﺖ ﺗﺮ څﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﭘﺮوﺳﻪ
وځﻨ وي ،چﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻟړۍ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ او دﻗﻴﻖ ډول ﺳﺮﻩ وڅﻴړي او د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﭘﺮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ژورﻩ څﻴړﻧﻪ او ﻏﻮر
وﮐﻲ .د ﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻳﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮ د اﺧﺘﺼﺎﺻی ځﺎﻧګړۍ ﻣﺤﮑﻤﻲ د ﻳﻮﯼ ﻣﻴﺎﺷﺘی ﻣﻮدﯼ د ﭘﻠ ﻨﻲ اﺿﺎﻓﻪ وﺧﺖ هﻢ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐړي .وﻟی ډﻳﺮ ژر د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ اﺳﺘﺎزو د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴی ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺮزﯼ ﺻﺎﺡﺐ ﺧﭙﻠﻪ ور ﮐړل ﺷﻮي ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺑﻴﺮ ﺗﻪ
واﺧﻴﺴﺘﻪ ،او د وﻟﺴی ﺟﺮګﻲ د دوهﻤﻲ دورﯼ ﮐﺎر د ﺡﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ رﺳﻤی ډول ﭘﻴﻞ ﺷﻮ .د ﺧﻠﮑﻮ اﺳﺘﺎزو د
ﻳﻮﯼ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐی څﻪ ﮐﻢ ﺷﻞ ځﻠﻪ د ﺧﭙﻞ رﺋﻴﺲ د ﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐی ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ را ﻏﻠﻞ ،وﻟی ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﻴﮏ ﻣﺮﻏﻪ
ورځ د ﭘ ﺘﻮن او ﺗﺎﺟﮏ د ﻗﻮم ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ازﺑﮏ د ﻗﻮم ﻳﻮ اﺳﺘﺎزي د رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ و ﺎﮐﻞ ﺷﻮ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﺮوع او رﺳﻤی
ﺑ ﻪ ﻳﻲ ﻏﻮرﻩ ﮐړﻩ .او دا ﺳﺘﻮﻧ ﻪ د وﮐﻴﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐی ﺡﻞ ﺷﻮﻩ.
اوﻟﺴی ﺟﺮګﻲ د ﺧﭙﻠی ﻟﻤړي ﻧﺎﺳﺘﻲ ﭘﻪ اوږدوﮐﻲ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﻲ ﭘﻪ دﯼ ﭘﺮﻳﮑړﻩ راﺿی ﺷﻮل چﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻی ځﺎﻧګړۍ
ﻣﺤﮑﻤﻪ دي ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻲ .د ﺟﺮګی اﺳﺘﺎزو د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﻧﻪ څﻮ اﺳﺘﺎزي و ﺎﮐﻞ چﻪ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺳﺮﻩ ووﻳﻨﻲ او ځﺎﻧګړۍ
اﺧﺘﺼﺎﺻی ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻟﻐﻮﻩ اﻋﻼن ﮐړي ،وﻟی ددوي ه ﻲ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮي او د رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻳﻲ ﻻس ﺗﻪ
را ﻧﻪ وړي .وﮐﻴﻼن اوس هﻢ ﭘﻪ دي ﻧﻈﺮ دي چﻪ دوﯼ ﻮﻟﻪ د ﺧﻠﮑﻮ اﺻﻠﯥ اﺳﺘﺎزي دي او د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻔﺎﻓﻪ او
ﻋﺎدﻻﻧﻪ دﻩ او د ځﺎﻧګړۍ ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺷﺘﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧی دي.
اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ وﮐﻴﻼن ﺑﻴﺎ د ﻣﺤﮑﻤی و ﭘﺮﻳﮑړو ﺗﻪ د ﺻﺒﺮ او اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻪ ﺡﺎﻟﺖ ﮐﻲ ﻻس ﺗﺮ زﻧﻪ ﻧﺎﺳﺖ دي .چﻪ څﻪ
وﺧﺖ ﺑﻪ ځﺎﻧګړي ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺧﭙﻠی ﭘﺮﻳﮑړي اﻋﻼن ﮐړي او ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻳی د دوي ﭘﻪ ګ ﻪ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺷﻲ او ﮐﻪ ﻧﻪ؟ .وﻟی د
ﻣﺤﮑﻤی ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺑﻪ د ﻻﻧﺠﻲ ﺡﻞ ﭘﻴﺪاﮐړي.
ځﺎﻧګړۍ ﻣﺤﮑﻤﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎﮐﻠی وﺧﺖ ﻧﻪ دﻳﻮﯼ ﻣﻴﺎﺷﺘی د ﻣﺮﺡﻠی ﻧﻪ دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻲ ﻣﻮدي ﭘړاو ﺗﻪ ور واوو ﺘﻪ،
وﻟی ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ هﻴ ﮐﻮﻣی ﻧ ﻲ او ﻧ ﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي چﻪ دا ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ او څﻪ وﺧﺖ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ اﻋﻼن
ﮐړي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺳﻨﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻨﻮ ﮐی د ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﻪ اﺳﺎس ډﻳﺮﯼ ﻣﻬﻤﻲ ﭘﻴ ﻲ چﻪ د درﻏﻠﻲ او ﻓﺴﺎد ﻧ ﻲ او
ﻧ ﺎﻧﻲ ﭘﮑ ی ﻧﻐ ﺘﻲ وي ،او ﻳﺎ ډﻳﺮ ﻧﻮر ﺳﺘﺮ ﺟﻨﺎﻳی ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ چﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮاﻩ ﻳی د ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﭘﻠ ﻨﻲ چﺎرﯼ د
ﻟﻮړ ﭘﻮړو چﺎرواﮐﻮ ﻟﺨﻮاﻩ ﭘﻪ ﺟﺪﯼ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮﯼ وي ،د ﻏﻮر او څﻴړﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻳی ﻧﻪ دﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﮐړي .وﻟی
ډﻳﺮ ژر ﺑﻴﻠﻪ ﮐﻮﻣی ﻧﺘﻴﺠﻲ د ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻳﺎدﻩ وﺗﻠﻲ دي ،او ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺡﻠﻲ ﻳی ﻧﻪ دﯼ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐړي .چﻪ ﮑﺎرﻩ ﺑﻴﻠګی ﻳی د
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ﺡﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ وزارت ،د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ،او د دوﻟﺖ د ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ او ﻟﻮﻳﻮ ادارو د درﻏﻠﻴﻮ او ﻓﺴﺎدوﻧﻮ ﮑﺎرﻩ ﻧﻤﻮﻧﯥ
او ﺑﻴﻠګﻲ د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻮل ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ډﻳﺮي ﺑی ﺻﺒﺮي ﺳﺮﻩ دي ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر دي چﻪ ځﺎﻧګړي اﺧﺘﺼﺎ ﺻی ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧی
ﻋﺪاﻟﺖ د ﮐړﻧﻼرﯼ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ او ﻧﺎﮐﺎﻣﻮ اﺳﺘﺎزو د ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ،د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮﻧﻮ د
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏړو څﻴړﻩ ﻧﻴﺰي اﺧﺮﻧی ﭘﺮﻳﮑړﯼ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻏﻮر او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ ،او دﺡﻖ او اﻧﺼﺎف
ﺡﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻳی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺡﻘﺪارﻩ ﮐړي .ﮐﻪ چﻴﺮﯼ دا ﮐﺎر ﺑﻴﺎ هﻢ ﭘﻪ ﻪ وﺟﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﻴ ي ،ﻧﻮ د ﺳﺘﺮﯼ
ﻣﺤﮑﻤﻲ د ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ د ﭘﻮ ﺘﻨﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ او د ﺧﻠﮑﻮ ﻮل ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﺧﺎورو ﺳﺮﻩ ﺧﺎورﯼ ﺷﻲ .دا
چﻪ ﻮل ﺧﻠﮏ او د ﻣﻠﺖ ﺑﺮﻳﺎﻟی او ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎزي ﺑﻪ د دي ځﺎﻧګړي ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﺮﻳﮑړي ﺗﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﻻ ﻧﻮرهﻢ د اﻧﺘﻈﺎر او
ﺻﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻧﺎﺳﺖ وي ،او د ځﺎﻧګړي ﺧﺎﺻی ﻣﺤﮑﻤﻲ ﭘﺮﻳﮑړو ﺗﻪ ﻟﻴﻮال دي .دا ﺑﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧﮋدﯼ وﺧﺖ ﮐﻲ
وګﻮرو او ﺗﺮ ژور ﺑﺤﺚ او څﻴړﻧی ﻻﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﻳﻲ وﻧﻴﺴﻮ.
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