
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

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

  

ه                             نیياوطنپال د :ليکوال   ٢٨-٠٣-٢٠١١  ني
  

 د ټول ټاکنو بحران او ځانګړی محکمه     
  ]دويمه برخه[ 

  
خه را پورته شوی بحران چی ّپه هغه کی يو شمير خلک د کاريودرغليو  تقلب د تش په نامه  ازاد پارلمانی ټول ټاکنو 

رځول شول او يو  شمير نور نوماندان او د ستازی د پارلمان له ا سيسو له الری پارلمان ته کامياب استازی و
رځيدل  تر اوسه د حکومت او پارلمان تر من اړيکی تر خپل اغيز الندی ساتلی  او افغان  خه بی برخی و غړيتوب 

که يواځی د صحبت په خاطر دغو مسايلو ته  يوه . يوی عادالنه پريکړی په  انتظار کی پاتی کړی دی ملت يی هم د
ه کتنه  وشی  نو معلومي ی چی همد ی چی په تيرو دوه مياشتو کی  د غی له  تفلب  ډکیلن خپل رييس له  ولسی جر

 د کب مياشت کی ٢٠ د سلواغی او ٢٣ياد وړ کار نه دی کړی خو په ډيره تنده يی  دوه ځلی په  ټالکنی پرته بل کوم د
تلی دی چی د ټول ټاکنو د شکايتونو  ځانګړی محکمه د -له ولی مشر تصويبونه کړی  او ی چی قانونی خه يی غو

ی دوه ځلی يو خاص استازی له ولس مشر سره د کتنی لپاره . کاندی وجهه نه لری  ړنګه همدارنګه  ولسی جر
استولی او در خواستونه يی ورته کړی چی دغه ځانګړی محکمه  زر ترزره ړنګه کړی  او که داسی  ونشی  دوی  

ی دروازی وتړی به   .د ولسی جر
و ور واکی ډاډ ی پخځپه دی لړ کی  ی يو بل استازی  هم له ولس مشر سره ليدلی  او هغه ورته  وا د ولسی جر

و  دغه مسا له   .حل کاندی ورکړی چی د ځانګړی محکمی په اړه له قاضی قضات سره خبری کوی  تر 
ارنوالئ  ياتو کی په مرسته يی په مرکز او وال له بلی خوا ځانګړی محکمی خپل فعاليت ته دوام ورکړی  او د لويی 

رنګه چی ويل شوی په سلګونه اسناد او بيلګی يی  را پيدا کړی چی  د رايو صندقونه تر بيا شميرنی الندی نيولی  او 
ی معترض نوماند استازو هم د غون و په ترڅ کی په خپل  کاره کي په هغو کی د تقلب کاريو او در غليو ثبوت 

تنو په رد کولو يی  تقاضا کړی چی بايد د ځانګړی محکمی  دري ټينګار کړی او د کامياب اعالن شويو است ازو د غو
همدارنګه دوی هم خبر داری . ی چی خپل تحقيقات  تر پايه ورسویفرصت دی ورکړل ش په کار کی مداخله ونشی او

 دوی د عرضو نو پر بنياد د ستری محکمی له خوا جوړه شوی  او ولس مشر هم د دغه محکمه چی د ورکړی چی
خه وړاندی  ړنګه کاندی دی صالحيت نلری چی ځانګړی محکمه د خپل کار د له مخی د نقانو   .ختميدو 

  .کړی دی دغه کشمکشونه چی په شدت سره پر مخ ځی نوريی هم د افغانستان سياسی حاالت مغشوش او کړکيچن
ی د تنه دا ده چی که د ولسی جر تنو او ټينګار په اساس او د کامياب اوس پو استازو د   اعالن شويوپرلپسی غو

دوی به د ځانګړی محکمی پخوانی  قول او تعهد خالف چی ژمّنه يی کړی وه چی ولس مشر دی پارلمان پرانيزی او 
که د حکومت مشر ځانګړی محکمه پرته له دی چی خپل تحقيقات پای ته ورسوی ړنګه کړی پايلی او ] فيصلی منی

ه وی؟   نتيجی به يی 
ی کی يی  يو غ بالککاره ده چی دغه په د جوړ کړی  رغليو او تقلب کاريو تورن استازی به چی په ولسی جر

ی رييس هم له دوی سره يوځای شوی دی په  دی او يو شمير نور استازی هم تر اغيز الندی راوستلی او د ولسی جر
ی کی  به ه پاتی شی او طبعا ولسی جر ی کی د حقيقی استازو په تو نو او بهرنيو هيوادونو  د زور واکا ولسی جر

ه پيداکړی او کی  نور هم کی به د پارلمان او حکومت اړي په راتلونکی اثر او رسوخ الس وهنی او مداخلی قانونی ب
رځی خه ناهيلی شی او هغوی به د ملت استازی نه بلکه د زورواکانو  ؛خراب او کړکيچن و افغانان به له پارلمان 
ی   جنايتکارانو او بهرنيانو پاخه ل شی –الس پو رئ او سازشکارئ کی  .و همدارنګه حکومت به هم په معامله 

و په ساتنی کی به تر پخوا زيات بی اعتباره شی او په دی ترتيب  به دغه کار د  ډوب معرفی او د قانون او  ملی
رځیبحران پای نه  بلک   .ه د پراختيا او ژورتيا سبب و
پله فيصله او قرار ژمن او متعهد پاتی شی  او ځانګړی محکمی ته وخت ورکړی چی دولت مشر په خ له بلی خوا که د

دی  چی  يړنه پای ته ورسوی  او پری ن دغه ټول ټاکنی چی د  د درغليو او رسوا الس وهنو بيطرفانه  تحقيق او 
 يو شمير فاسد او ناپاکه  مليون ډالرو  بهرنئ مرستو او خيراتوتر سره شوی د١۴٠افغانستان د مظلومو خلکو لپاره په 

ه تمامی شی او دقانون د واکمنی په ځای انارشزم او ال قانونيت رونق پيدا کاندی دا به دخلکو باور او - --خلکو په 
ه ترميم کاندی   .اعتماد په حکومت باندی  يو 

ی چی که ځانګړی محکمه ړنګه نشی  دوی به دروازی  نپارلما – ددغه آوازی او تبليغات  دهمدغو کسانو له خوا کي
ی   .وتړی او هيواد به په لوی بحران کی ولوي

رم نبولی ناه نه قبلوی خپل ځان  کله هم خپله   خپل کار او داخو واضح خبره ده چی مجرمين او د قانون ماتونکی هي
ی ی د حق او واقعيت  .او عمل نا مشروع نه  ته کي ی  ا -خو کله چی د تجربی محک رامن و حق سپيناوی کي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
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

ی نو هغه وخت دغه رنګه خلک په غوغا او واويال   الس پوری کوی ،ځان حق په جانب  -حقدلر ته سپارل کي
خه خالصون پيداکړی و دقانون له منګلو  فتار او کردار کی . کاره کوی تر  که دغه بريالی اعالن شوی په خپل 

تينی  یر خه ولی ويري ه  د خلکو ؟  که دو یوی  نو له محاسبی   واقعی استازی وی  او ټاکنی يی په مشروع تو
خه ولی  ډډه  ؟  واقعيت دا دی چی په دغو پارلمانی ټول ټاکنوکی  داخلی او کوی –لی وی  نو بيا له سپيناوی  

ه  خارجی مغرضو اشخاصو او  ډ لو  د خه د فايدی او  خپلو سياسی اجنداوو لپاره  ډيره پانګونه کړی  او له هغو 
ه کی وو او دیاخس په دغو اشخاصو او ډلو کی په دولت کی دننه  بهرنی هيوادونوته  جاسوسان  جنګی . تلو په ل

ی هيوادونه   جنايت کاران اون   -قاچاقبران  د مخدره موادو تاجران او فاسد دولتی مامورين او په خارجی برخه کی  
ی  چ   . ی په پته او براال  الس وهنه کویايران ،پاکستان او همدارنګه روسيه او هند شميرل کي

تی دی چی په افغانستان کی سوله او امنيت رانشی  خپل سری انارشزم ی په دی کی نغ او اداری فساد  د دوی ټولو 
ونه قواوی  اختالفاتو  او مشکالتو اخته  -يو له بل سره په ] مقننه او قضاييه –اجراييه [ بيداد وکړی  ددولت دری 

ن  اروپايی    ډول د قانون واکمنی تحقق  ونه مومی دوی  او په دی او امريکايی کړيو کی پ السونه هم  دی تر
طريقه د خپلو مرامونولپاره الس وهنی کوی  او خپلو  په يويا بل يا هم د ملګرو ملتونو د تش په نامه بيطرفه اداری  له

  ،، بی قانونیو هيوادونوکی  هي ډول زورواکیدوی چی په خپل. و ته په هر قسم چی وی مرستی رسویمطلوب کسان
په هيواد کی  تفلب کاری او جنايتکاری  د زغم وړ نه بولی او سمالسی ورته له قانون سره سم سزا ورکوی خو زمون

وی  او يا هم ورته دهرکلی چک چکی وهی خپلسری ی پ خه ستر   .بی قانونی  زورواکی  او جنايتکاری  
د قانون  ونه دی چی زمون په جن ځپلی  هيواد کی د لس کلونو په تيريدو  ال تر اوسه همهمدغه الملونه او علت

  .واکمنی نه ده ټينګه شوی  او نه هم امنيت او عدالت من ته راغلی دی
ی پتی شی تونو او ناکاميو  بياهم د پارلمانی ټاکنو په درغليو او تقلبکاريو ستر دا به يوه  نو که سربيره په دغو کم

خه  ناهيلی او نا اميده غميزه وی او خلک به نورهم  له که د نظام د مشروعيت او د پارلمان د . کړی دولت 
و د خپلو ی نو حتمی او ضروری ده چی ځانګړی محکمی ته وخت ورکړل  شی تر   مشروعيت خيال ساتل کي

  .تحقيقاتو  نتايج تکميل او اعالن  کاندی
   پای 

 
  


