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ﻟﻴﮑﻮال :وﻟی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرزﯼ

ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ وﮐړﯼ او ﻳﺎ د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړﯼ.
د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ اﻟﮑﻮ او دهﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠی اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ
ﮐ ﻴ دﯼ .دا ﮑﻪ ﭼﻪ دوي اوس داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ دا ﺳﺎﺳی ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨی دﺟﺮاﻳﻤﻮ او ﺟﺰاد ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د
ﺗﻄﺒﻴﻖ او د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﭘړاووﻧﻮ ﮐی ﭘﺎ ﺗی راﻏﻠی دﯼ .د دوﻟﺖ د ﻗﻀﺎ ﺋﻴﻪ ﻗﻮﯼ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ او ددﯼ ﻗﺎﻧﻮن د رﻋﺎﻳﺖ
او ﭘﻠی ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ ﻳﻮا ی ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ څﺎ رﻧﻮاﻟی او ﻗﻀﺎ ﺋﻴﻪ ﻗﻮﯼ ﭘﻮرﯼ اړﻩ ﻟﺮﯼ .
څﺎرﻧﻮاﻟی دﻋﺪاﻟﺖ او ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﭘﻠی ﮐﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﻣﻘﺎم دﯼ ﭼﻪ ددوﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ډﻳﺮ ﻟﻮړ او ﻋﺎﻟی ار ﺎن ﺑﻠﻞ
ﮐﻴ ﯼ .ﻟﻮ ﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟی ددوﻟﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭼﺎروﮐی د ﺳﺮ ﻏړوﻧی او دﻗﺎﻧﻮن د ﻧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐی ﭘﻮرﻩ واﮎ او
اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮﯼ ﭼﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮ ﻏړوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ څﻴړﻧﻮ او ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨی ﺟﺰا و ﺎﮐی او اﭘﺘﺪاﺋی
ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻳی ﺗﮑﻤﻴﻠﻪ ﮐړﯼ .ﻟﻮ ﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟی ﭘﻪ ﻟﻤړﯼ ﺳﺮﮐی د هﺮ ﻣﺘﻬﻢ او ﻣﺠﺮم ﺟﺮم د ﻗﺎﻧﻮن د ﺳﺮ ﻏړوﻧی ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﺮ څﻴړﻧی او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪﯼ ﻧﻴﺴی او ﺑﻴﺎ د ﻣﺘﻬﻢ دوﺳﻴﻪ د ﭘﺮﯼ ﮐړﯼ او ﻓﻴﺼﻠی ﻟﭙﺎرﻩ و ﻣﺮ ﺑﻮﻃی ﻣﺤﻤﮑی ﺗﻪ اﺳﺘﻮﯼ ﭼﻪ
ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟی د ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯼ ﮐړﯼ اﻋﻼﻧﻮﯼ ،او ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨی ﺟﺰا
ﺎﮐﻞ ﮐﻴ ﯼ.
راﺑﻪ ﺷﻮ اﺹﻠی ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻪ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺴی ﺟﺮ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻪ ﻮل هﻴﻮاد ﮐی ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮل .د ﺎﮐﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﻟﻮﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ د
ﺎﻧﮑړﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﯼ ﮐړو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وﻟﺴی ﺟﺮ ی ﺗﻪ ﻧﻮ ﻣﺎﻧﺪو ﻮﻟﻮ ﻠﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮﯼ ﻧﺘﻴﺠی اﻋﻼن ﮐړﯼ.
ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دﺳﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻮ وﻟﻴﺪل ﭼﻪ د اﻧﺘﺨﺎ ﺑﺎﺗﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘی ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ او ﻧﻪ هﻢ دا
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻪ ﺁزادﻩ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ ﻓﻀﺎﮐی ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪل .وﻟی ﻋﺠﺒﻪ ﺧﻮ دادﻩ ﭼﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ او د اروﭘﺎﻳی اﺗﺤﺎدﻳی ﻮﻟﻮ
ﺡﻘﻮﻗی ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ دا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﺳﺖ او ﺳﻢ و ﻞ ﭼﻪ ددوﯼ دا ﻗﻀﺎوت هﻢ ﻣﻮﻧ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺷﮏ او ﺗﺮ دﻳﺪ هﻴﻠی ﻧﻮرﯼ
ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐړﯼ .دﺑﻠی ﺧﻮاﻩ ﻟﻮﻳﻪ څﺎرﻧﻮاﻟی ددﯼ ﻧﺘﻴﺠﻮ ﻟﻪ وړاﻧﺪﯼ ﻻ د اﻧﺘﺨﺎ ﺑﺎﺗﻮ ﭘﺮوﺳﻪ د ﺷﮏ ﺳﺮﻩ و ﻠﻪ ،او ﭘﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﮐی ﻳی ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ددرﻏﻠﻴﻮ او ﺗﻴﺮ وﺗﻨی ﻋﻤﻞ و ﻮدﯼ او ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ ﻳی ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن او رﺳﻨﻴﻮ
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐی څﺮ ﻨﺪ ړﯼ .دﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﻟﻪ ﺧﻮﻟی ﻧﻪ د وﻟﺴی ﺟﺮ ی د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺷﮑﻞ او ﺑ ﻪ ددرﻏﻠﻴﻮ ډﮐﻪ دﻩ .ددﯼ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻪ او ﭘﺮﯼ ﮐړﯼ ﭘﻪ ﺳﺮاﯼ ﺷﻬﺰادﻩ او دﻋﺮﺑی اﻣﺎراﺗﻮ ﭘﻪ دوﺑی ﮐی ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال هﻤﺪارﻧ ﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐړﻩ ﭼﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﻟﻮﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﺎﻧﺪ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر او د ﺷﮑﺎ ﻳﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
وﻳﺎﻧﺪ رﻓﻌﺖ هﻢ ﭘﻪ در ﻏﻠﻴﻮ ﮐی ور دﯼ .او ددوﯼ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﯼ ﮐړﻩ ﻳی هﻢ اﻋﻼن ﮐړﯼ .او هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﻨﻮ ﺹﺮاﻓﺎﻧﻮ
او ﻳﻮﯼ ﺧﺎرﺟی ﻣﻴﺮﻣﻨی ﻧﻮ ﻣﻮﻧﻪ ﻳی هﻢ وا ﺧﻴﺴﺘﻞ ﭼﻪ د ﺷﻮاهﺪو او ﻣﺪارﮐﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﭘﻪ در ﻏﻠﻴﻮﮐی ﻳی د ارﺗﺒﺎط د
راﮐړﯼ ورﮐړﯼ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟی دﯼ .ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟی زﻳﺎ ﺗﻪ ﮐړﻩ ﭼﻪ دوي ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﻨﺎد او ﺷﻮاهﺪ ﭘﻪ ﻻس ﮐی ﻟﺮﯼ
ﭼﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻟړﯼ ﻋﺎ دﻻﻧﻪ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻧﻪ دﻩ.
وﻟی ﻣﻮﻧ وﻟﻴﺪل او وﻳﻨﻮ ﻳی ﭼﻪ ﻧﻪ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن وﻧﻴﻮل ﺷﻮل او ﻧﻪ هﻢ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟړﯼ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻣﺘﻬﻤﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪﯼ ﭘﻠی ﺷﻮﻩ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﻣﺘﻬﻤﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻧﺸی ﻋﻤﻠی ﮐﻮﻻﯼ ﭘﺲ ﻧﻮ
ﺽﺮورﯼ دﻩ ﭼﻪ دﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎم د ﭼﻮﮐی ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷی .دا ﮑﻪ  :ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن دﻋﻤﻞ ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐی د ﮑﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﮐﻴ ﯼ ﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻮﻟی ﻣﺎدﯼ ﺑﻴﺎ د ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﺟﻪ دﯼ .او دا ﻧﺎوړﻩ ﻋﻤﻞ ددوﻟﺖ او ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭼﺎروﮐی ډﻳﺮﯼ
ﭘﻮ ﺘﻨی ،ﺮ وﻳﮋﻧی او ﺳﺘﺮ ﻮا ﻮﻧﻪ را ﭘﻮر ﺗﻪ ﮐﻮﯼ ،دزور اوزر واﮎ او ﻗﺪرت د زور وا ﮐﺎﻧﻮ او ﺟﻨﺎﻳﺖ ﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ
ﻻس ﮐی وﯼ او څﺎرﻧﻮاﻟی ﻓﻘﻂ او ﻓﻘﻂ دﻳﻮﯼ ﺳﻤﺒﻮﻟﻴﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟی ﻃﺒﻴﻌی ﭘﺪﻳﺪﯼ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د وﻳﺮﯼ او ﺗﺮس ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐی
ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ داﺳی ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳی ﭼﻪ ﻧﻪ د ﺎن او ﻧﻪ دﻗﺎﻧﻮن واﮎ او اﺧﺘﻴﺎر ﻟﺮﯼ او ﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ ﮐﻮﻣی ﺎﻧ ړﯼ
ﻗﺎﻧﻮﻧی ﭘﺮﯼ ﮐړﯼ او ﻓﻴﺼﻠی ﮐﻮﻻﯼ ﺷی....
ﻟﮑﻪ څﻨ ﻪ ﭼﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ څﺮ ﻨﺪﻩ دﻩ دﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﻟﺨﻮاﻩ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘی د ﻣﺨﻪ هﻢ ورﺗﻪ ﭘﻴ ﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ
ﭘﻪ وزارت ﮐی را ﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮﻩ .ﭼﻪ دهﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﻘﺘﺪﻳﺮ وزﻳﺮ ﺹﺪﻳﻖ ﭼﮑﺮﯼ ددﯼ وزارت څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﮑﻮﻧﻮ ډاﻟﺮ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧی ډول ﺳﺮﻩ وﻳﻴﺴﺘﻞ او ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮﺗﻪ اﻋﻼن ﮐړﻩ ﭼﻪ ﻧﻮ ﻣﻮړﯼ ﺑﻪ ډﻳﺮ ژر د ﻟﻨﺪن
څﺨﻪ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠی ﭘﻮ ﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﺷی او دﺳﻮال او ﻮاب ﭘﺮ ﻣﻴﺰ ﺑﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮ وﺳﻪ ﺗﮑﻤﻴﻠﻪ ﮐړﯼ.
وﻟی ﻣﻮﻧ وﻟﻴﺪل ﭼﻪ ﭼﮑﺮﯼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐی ﺁزاد او ﺑی ﻏﻤﻪ ﺮ ی او هﻴ ﻮﮎ ورﺗﻪ څﻪ ﻧﺸی وﻳﻼﯼ .ﻧﻮ
ﮑﻪ ﻣی و ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﺹﺎﺡﺐ ﺗﻪ دا وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړﯼ ﭼﻪ ﻪ ﺑﻪ داوﯼ ﭼﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﭘﻪ ډﻳﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺮﻩ و ﺟﻤﻬﻮر
رﺋﻴﺲ ﺗﻪ وړاﻧﺪﯼ ﮐړﯼ .د ﭘ ﺘﻮ ﻳﻮ ﻣﺘﻞ دﯼ ﭼﻪ واﻳی :ﮐﻪ ډﺑﺮﻩ درﻧﻪ دﻩ او ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﻳی ﻧﺸی ﻧﻮ ﻣﭻ ﮐړﻩ او ﺑﻴﺮ ﺗﻪ
دﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ درﻧـ ﺖ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de

ﻳﺎد ﺖ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻳی ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺎﯼ ﮐ ﻴ دﻩ .او ﮐﻪ دا ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮﯼ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻮﻟﻮ ﻣﺎدو د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭼﺎرﯼ د ﺳﺮ ﻏړوﻧﮑﻮ او ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﻋﻤﻠی ﮐړﯼ .او ﺧﭙﻠﻪ وﻇﻴﻔﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐی ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻋﺰم او ﻋﺎﻟی اﺡﺴﺎس ﺳﺮﻩ
ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﯼ ﺗﺮ څﻮ هﻢ د څﺎرﻧﻮاﻟی ﺡﻴﺜﻴﺖ او ﻣﻘﺎم ﺗﻪ درﻧﺎوﯼ وﺷی اوهﻢ ددرﻏﻠﻴﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻪ
ﺑﻴﻠ ﻪ او ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﺘﻪ راﺷی..
ﭘﺎﯼ
.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ در ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de

ﻳﺎد ﺖ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

