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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۱1/۵11۵۱۰           وصال
 

 لوري؟ کوم په شوراګانې الیتيو
 

 اساسي په کال لمریز1١٣١ د ځل لومړي په شوراګاني دغه. لري نه سابقه اوږده ګانې شورا والیتي کې افغانستان هپ
 شو نه عملي کار دغه مهال هغه خو شوې، ونیول کې پام په کې قانون

 

 الرې له ټاکنو د شوراګانو والیتي او ګې جر ولسي د نېټه ویشتمه اووه پر سنبلې د لمریزکال 1١٣٣ د بیا وروسته
 .لري غړي پورې 2۹ تر څخه ۹ د شوراء هره چې شوې، جوړې شوراګانې والیتي

 

 منتخبه یوه خلکو د شوراګانې والیتي چې وینا، په ستانکزي نصرهللا استاد علومو سیاسي او حقوقو د پوهنتون کابل د
 .لري حیثیت پله د منځ تر خلکو او حکومت د کوي، استازیتوب خلکو د کې حکومتونو والیتي په چې ده، شورا
 دې او شوراګانې والیتي ټینګیږي، اړیکې ترمنځ هغوی د ډول دې په چې رسوي ته حکومت ستونزې خلکو د یاني
 حکومتونو او خلکو شوراګانې دغه وي، کې نظامونو ولسواکو او ډیموکراټیکو په عموما   شوراګانې نورې ورته ته

 او رسوي ور غوږه تر حکومت د ستونزې هغوی د سره سانۍآ په چې، لري ګټه دا خلکوته لري، ګټه ته دواړو
 غښتلي ډېر وي، ورسره مالتړ هغوی د او شوي ټاکل خوا له خلکو د چې حکومتونه هغه داده، ګټه یې ته حکومتونو

 .وي پیاوړي او
 

 د شوراء والیتي د یې مخې له چې کړی، جوړ قانون یو کمېسیون خپلواک ټاکنو د لپاره شورارګانو والیتي د
 .دي شوي ډاګه په صالحیتونه او مسوولیتونه دندې، وکیالنو،

 

 مشارکتي او مشورتي کې اړخونو ډیرو په چارو والیتي د شوراګانې والیتي مخې؛ له قانون د شوراګانو والیتي د
 اقتصادي، په لکه ټاکلو په اهدافو د پرمختګ والیتي د حکومت د به شوراګانې والیتي ډول، په بېلګې د. لوبوي رول

 مرسته او همکاري به کې پرمختګ په والیت د او اخلي برخه کې ساحه په بیارغونې د تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز،
 .کوي

 

 لنډه خپله په زه دي؟ يروان کومه په شوراګانې والیتي کې هېواد په اوسمهال چې واچو، نظر ته دې راځئ ولې
 .کوم اشاره ته کړنو شمېر یو دوی د کې لیکنه

 

 رسیدلي شوراء والیتي تر سره کارولو په واسطو او پیسو د ېدو بلکه ندي، منتخبې اوس شوراګانې والیتي اوسني
 ځي، ته جیبونو شخصي يدو د معاشونه یې بودیجې له دولت د چې لري، ساتونکي خیالي لسګونه یو هر دوی دي،
 باباجان جنرال قومندان امنیه بدخشان د خبره دا چې دي، الملونه اصل بدامنۍ او ناامنۍ د کې والیتونو په يدو

 چې و، ویلي ډاګه په وه، کړې کې میاشت په اپریل د کال /2۱1 روان چې کې مرکه ځانګړي په سره نیوز طلوع
 ترینګلې او خرابه اوضاع والیت د الس لوی په چې غواړي او کړې داخل سالح درنه ته بدخشان وکیالنو شمېر یو

 حتی او لري الس کې ورانکاریو او اختطاف خالصولو، په بندیانو د وکیالن شوراء د چې و، ویلي نوموړي کړي،
 .کوي هم مرستې سره مخالفینو د یې ځیني چې

 

 دوی د ده، لوېدلې ته الس زورواکو د شوراء والیتي کې ننګرهار په چې وایي، کندوزی خان سلیم والي ننګرهار د
 والیتي د عاملین یوازیني حاالتو ترینګلي اوسني د کې ننګرهار په وایي نوموړی کوي، هغه وي خوښه هڅ چې

 .دي غړي شوراء
 

 شوه خپره کې میاشت په اکټوبر کال /2۱1 روان د چې کې مناظره یوې په نیوز طلوع د فعالې مدنې یوې زابل د
 .دي پلورلې ډالرو ۱۱۱۱/ او ۰۱۱۱۱ په ځانونه وکیالنو شوراء والیتي د و، ویلي
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 دوی دي، ګرځیدلې خنډ پرمختګ د کې والیت پدې وکیالن شوراء والیتي چې وایي، بیا ننګ آصف دمحم والي فراه د
 وهنې ګوت کې ګمارنه په معلمانو د کوي، السوهنې کې منفکۍ او مقررۍ په اخلي، پیسې خاوندانو له شرکت د

 .دي غزولې روابط خپل یې کابله مرکز تر حتی او لري سره ځان له سالح درنه کوي،
 

 ژورنالیستانو والیتونو ډېرو د څخه مداخلو او السوهنو د وکیالنو د شوراء والیتي د کې ازموینه په کانګور د
 د چې برېښېدل کې راپورونو په کړل، شریک سره خلکو د یې الرې له رسنۍ اړونده د او کړل جوړ راپورونه
 چې پیژني کړیاالن زده نږدې خپل ته مسوولینو داخلېږي، ته صحنې ازموینې د سره سالح د وکیالن شوراء والیتي

 .وکړي مرسته ورسره کې بریالیتوبونو په
 

 خپلو پلیټونه نمبر جعلي وکیالنو جرګې ولسي د کې کابل مرکز په او وکیالنو شوراء والیتي د کې والیتونو په
 .وي تورې یې ښېښې او کړي نصب ته موټرونو

 

 .وي ناراضه څخه کړنو له شوراء والیتي د ولس به کې والیت هر په چې شي به جوته وشي، ټولپوښتنه که
 

 والیتي د او وي وړ پام د ګډون غړو د شوراګانو والیتي د کې غونډو مهمو په اساس په قانون د شوراګانو والیتي د
 څو لري، غاړه په دندې مهمې ورکونې رپوټ د غړي شوراء والیتي د لري، رول مشورتي کې ساحو ډېر په ادارې
 داسې او کړي السه تر مالومات هکله په کار د شوراء والیتي او ادارې ځایي د چې شي ورکړل موقع ته خلکو
 صالحیتونه دندې، وکیالنو شوراء والیتي د او شوي ځای پر ځای کې قانون په شوراء والیتي د چې دي مادې نورې

 .کوي ډاګه په لیتونهومسو   او
 

 دي؟ روانې لورې کوم په شوراګانې والیتي زموږ چې وکړي، لوستونکي قضاوت دې اوس
 

 خالف په قانون د شوراګانو والیتي د یا قانون اساسي د شورا والیتي چېرې که اساس، په قانون د شوراګانو والیتي د
 سپارل دنده ته پالوي یو به لوري له ولسمشر د راولي، الندې ګواښ تر نظم عامه چې کړي، سره تر فعالیتونه داسې
 دندو قانوني د شورا چې کړي ډاکه په پلټنې چېرې که وکړي، پلټنې هکله په کار د غړو د شورا والیتي د څو کېږي
 نوموړې تصدیق په محکمې سترې د او سپارښتنه په پالوي د چې شي کوالی ولسمشر نو وکړي، سرغړونه څخه

 .کړي منحل شوراء
 

 کشفي او امنیتی ملي چې کو، غوښتنه کلکه په څخه رئیس اجرائیه او ولسمشر د موږ کتنه په ته مادې همدې نو
 د دوی شي، ونیول الندې څار تر دې کړنې وکیالنو د شورا والیتي د چې څو تر وسپاري دنده دې ته ارګانونو
 کوي، السوهنې کې مقررۍ په راولي، الندې ګواښ تر نظم عامه کوي، فعالیتونه خالف په قانون د شوراګانو والیتي

 کوي، بداخالقي بلکه وایي نه سبق چې دا یوازې نه غړي کورنۍ د دوی د کوي، السوهنې کې ازموینه په کانکور د
 بهرنیو بناء په راپورونو موثقو د یې غړي ځینې حتی او وي خراب السه له دوی د نظم کې مکاتبو او پوهنتونونو په

 .کوي جاسوسي ته سفارتونو
 

 به قانون شوي ټاکل د کړنې خپلې او شي، نیول نه و الندې نظارت د کړنې وکیالنو شوراء والیتي د چېرې که
 .شي ثابت ناک خطر ډېر به  ته ټاکنو او پرمختګ امنیت، راتلونکي، کړنې دوی د نو کړي نه جوړې مطابق

 پای


