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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.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه             ولی محمد نورزی :ليکوال  ١١-١٢-٢٠١٠  ني
 
 

  . قانون تطبيق کړیالوی څارنوال بايد استعفا وکړی او يا د جز
 

د افغا نستان د اسالمی جمهوريت لوی څارنوال محمد اسحق الکو او دهغه مرستيال بايد خپلی استعفا ته غاړه 
دی ي که چه دوي اوس دافغانستان د اسالمی جمهوريت دا ساسی قانون له مخی دجرايمو او جزاد قوانينو .ک  د دا
دولت د قضا ئيه قوی د قانون  د تطبيق او ددی قانون د رعايت  د. د عمل په پړاوونو کی پا تی  راغلی دی تطبيق او

ی په لويه څا رنوالی او  قضا ئيه قوی پوری اړه لری              .او پلی کولو دنده يوا
ان بلل څارنوالی  دعدالت او قانون  د تطبيق او پلی کولو هغه مقام دی چه  ددو لت په سطحه ډير لوړ او عالی ار

ی ولو چاروکی د سر غړونی  او دقانون د نه تطبيقولو په وخت کی پوره واک او . کي لو يه څارنوالی  ددولت په 
اکی او اپتداااختيار لری  چه د قانون سر غړونکو ته په  پوره عدالت سره د خپلو څيړنو او تحقيقاتو له مخی جز ی ئ و

لو يه څارنوالی  په لمړی سرکی  د هر متهم او مجرم جرم  د قانون د سر غړونی  پروسه  .  کميله کړیمرحله يی ت
تر څيړنی او تحقيق الندی نيسی او بيا  د متهم دوسيه د پری کړی او فيصلی لپاره و مر بوطی محمکی ته استوی چه 

 اعالنوی، او متهم ته د قانون له مخی جزا په دی هکله  محکمه د لوی څارنوالی د تحقيق پر بنس خپله پری کړی
ی   .   اکل کي

  :                                                       رابه شو اصلی مطلب ته
ول هيواد کی تر سره شول ی انتخابات په  اکلو خپلواک لوی کميسيون او د شکاياتو د  .د افغانستان دولسی جر د 

لو کانديدانو  ته د بری نتيجی اعالن کړیانکړی کميسيون  د پری ک ولو  ی ته  نو ماندو  . ړو سره سم  ولسی جر
و وليدل چه د انتخا باتو سلسله د افغانستان د امنيتی مسايلو له کبله برابره نه وه او نه هم دا  ولو افغانانو دسر په ستر

ولو  د به خو داده  چه امريکا اوولی عج.  کی سر ته ورسيدلاانتخابات په آزاده او دموکراتيکه فض اروپايی اتحاديی 
ل چه ددوی دا قضاوت هم مون افغانانو ته د شک او تر ديد هيلی  نوری   حقوقی مقاماتو دا انتخابات درست او سم و

له، او په .  پياوړی کړی      دبلی خواه لويه څارنوالی ددی نتيجو له وړاندی ال د انتخا باتو پروسه د شک سره و
ودی او په دی هکله يی  خپل نظر د تلويزيون او رسنيو  انتخاباتو کی يی په لوړه کچه  ددرغليو او تير وتنی  عمل و

ړی ند  ه ددرغليو ډکه ده. په مقابل کی څر  ی د انتخاباتو شکل او ب ددی . دلوی څارنوال له خولی نه د ولسی جر
  .ه او دعربی اماراتو په دوبی کی نيول شوی دیانتخاباتو تصميمونه او پری کړی په سرای شهزاد

ه کړه چه د انتخاباتو د لوی کميسيون وياند نور محمد نور او د شکا ياتو د کميسيون  ه په ډا  لوی څارنوال همدارن
نو صرافانو . او ددوی د نيولو پری کړه يی هم اعالن کړی. وياند رفعت هم په در غليو کی ور  دی ه د  او همدارن

 يوی خارجی ميرمنی نو مونه يی هم وا خيستل چه د شواهدو او مدارکو پر بنا په در غليوکی يی د ارتباط   د او
لوی څارنوالی زيا ته کړه چه دوي ډير مهم اسناد او شواهد په الس کی لری . راکړی ورکړی مهم رول لوبولی دی

  .چه د انتخاباتو لړی عا دالنه او شفافه نه ده
ل او  وينو يی چه نه دغه کسان ونيول شول او نه هم  د قانون د تطبيق لړی پر نورو متهمو کسانو   ولی مون وليد
که چيری لوی څارنوال د جرمونو د جزا قانون پر متهمو کسانو باندی نشی عملی کوالی پس نو  .باندی  پلی شوه

که . ضروری ده چه دخپل مقام د چوکی نه تير شی کر سره مخاکوم وخت چه قانون د: دا  ر کی د  مخ عمل په ډ
ولی مادی بيا  د  خطر سره مواجه دی ی نو د قانون  ولو چاروکی ډيری  او دا ناوړه عمل ددولت او حکو. کي مت په 

تنی ر ويژنی اوپو ونه را پور ته کوی، دزور اوزر واک او قدرت د زور وا کانو او جنايت کارانو په  ،  وا  ستر 
ه د ويری او ترس په درشل کی الس کی وی او څارن والی فقط او فقط ديوی سمبوليک معمولی طبيعی پديدی په تو

ړی  ان ان او نه دقانون واک او اختيار لری او نه هم په دی هکله کومی  خپله دنده داسی پر مخ بيايی چه نه د
  ....                   قانونی پری کړی  او فيصلی کوالی شی

ولو  ه چه  نده ده دلوی څالکه څن ه د افغانستان د حج او اوقافو ته څر  رنوال لخواه څو مياشتی  د مخه هم ورته پي
ته شوه چه دهغه وخت مقتدير وزير صديق چکری ددی وزارت څخه په لکونو ډالر په غير . په وزارت کی را من

ولو خلکوته اعالن ه و  ړی به ډير ژر د لندن  کړه چه نو موقانونی ډول سره وييستل  او لوی څارنوال په عامه تو
واب پر ميز به د عدالت پر وسه تکميله کړیڅخه د بين ا                                  .لمللی پو ليسو په واسطه کابل ته راشی او دسوال او 

وک ورته څه نشی ويالی ولی مون وليدل چه  چکری تر اوسه پوری په ی او هي ر نو .  لندن کی آزاد او بی غمه 
ه به داوی چه خپله است عفا په ډير افتخار سره و جمهور که می و لوی څارنوال صاحب ته دا وړانديز وکړی چه 

تو يو متل دی چه وايی. يس ته وړاندی کړیئر  بير ته که ډبره درنه ده او پورته کوالی يی نشی نو مچ کړه او: د پ



 
 

 
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 ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ده ي ای ک ولو مادو د.  يی پر خپل  يت  تطبيق  چاری د سر غړونکو او جنااو که دا کار نه کوی نو بايد د قانون د 
او خپله وظيفه د قانون په چوکاټ کی په لوړ عزم او عالی احساس سره . و پر سر باندی تطبيق او عملی کړیکونک

ه سرته ورسوی تر څو هم د څارنوالی حيثيت او ه وړلو لپاره يوه   مقام ته درناوی وشی اوهم  ددرغليو د له من
ته راشی ه او نمونه من   . .بيل
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