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 آذين
  16.05.2007 کابل

 ولسی جرگه و نقض قانون اساسی
 

گان را به منظور پشتيبانی از  جرگه وزير خارجه و وزير امور مهاجرين و عودت کننده شنبه ولسی به روز پنج
 قانون اساسی به استيضاح 92اخراج مهاجران افغان بوسيله دولت جمهوری اسالمی ايران ، مطابع به بند سوم ماده 

 .حق استيضاح و استجواب مطابع قانون اساسی از صالحيت پارلمان افغانستان است .ندطلبيد
 

آسا و شتاب بيش از حد بدون بررسی و تدقيق و تعين کمسيون ارزيابل  جرگه در يک حرکت عاجل، برق ولسی
ب اعتماد کرد، اما  رای مخالف سل136پيرامون اجراات وزيران، با رای عدم اعتماد وزير عودت مهاجرين را با دادن 

 رای مخالف يک رای مستنکف و يک رای مشکوک به جلسه روز شنبه 124اعالم نتيجه در مورد وزير خارجه با اخذ 
 .  ثور موکول شد22

 
شدة رای باطل اعالم  که به شکل نادرست خانه پوری می جرگه کارت هايی مطابع به عرف و تصاميم قبلی ولسی

الف عرف و طرزالعمل های قبلی رای مشکوک مورد بحث موافقين و مخالفين قرار گرفت ولی اين بار بر خ.گرديد می
 ثور 22به روز شنبه  .زد زيرا تغيير روش پيرامون آن سرنوشت دکتر سپنتا را به حيث وزير خارجه رقم می

رييس  .جرگه به مشکل رای مشکوک مواجه شد و تصميم گرفته شد که رای گيری بصورت مجدد صورت گيرد ولسی
جرگه را از قانون اساسی  مندی و عدم پختگی اعضای ولسی جرگه و هيات اداری با اين تصميم درک و فهم و توان ولسی

 .و اصول و قواعد معمول حقوقی به نمايش گذاشت
 

رای عدم اعتماد از وزير بايد صريح مستقيم و بر اساس داليل موجه "  قانون اساسی مشعر است92بند سوم ماده 
اما جريان رای عدم اعتماد بطور واضح  ،"گردد جرگه صادر می اين رای به اکثريت آرای کل اعضای ولسی. شدبا

 قانون اساسی بوده زيرا با گذاشتن صندوق نه تنها مستقيم و صريح مطابع روح و نص واضح ماده 92بيانگر نقض ماده 
اين عمل بطور واضح و آشاکار در مخالفت با قانون .  نبوده، بلکه دادن رای سری و غير علنی اعدام صورت گرفت92

 . اساسی است
 

که نمايندگان محترم که به عدم رای اعتماد مبادرت نمودند بايد داليل موجه مبنی بر عدم اجراات وزير  دوم اين
المللی چه  کردند که وزير خارجه در چارچوب مناسبات بين کردند و پيشنهاد می خارجه در حوزه کاری ايشان ارايه می

 . قانون اساسی از طرف پارلمان است92کرد؟ عدم بيان داليل موجه نقض صريح و آشکار ماده  بايد می
 

 وکيل به روز 22اين .  وکيل به نصاب ولسی جرگه اضافه شد22 ثور به تعداد 22که ره روز شنبه   سوم اين
پيرامون اجراات و اقدامات ديپلوماتيک آن  ثور غايب بودند و در جريان پرسش و پاسخ وزير خارجه 20پنجشنبه 

دهند با در مورد موضوع که از آن اطالع  وزارت قرار نداشتند پس چگونه به کدام مواد قانون برای خويش صالحيت می
 .ندارند، اظهار رای و نظر دهی کنند

 
 قانون اساسی ، به تمام اين مسايل و پرسش و ده ها سوال ديگر ستره محکمه منحيث محکمه عالی در پرتو

طرزالعمل داخلی پارلمان، عرشف و پروسيجر های قبلی پارلمان در قضايايمشابه و صورت اجراات کنونی پارلمان در 
 . ستره محکمه نهاد با صالحيت تفسير قانون اساسی و ساير قوانين مدون است. گن خواهد نمود رابطه به استيضاح، رسيده

 
در صورت اختالف قوه اجرائيه و مقننه، ستره محکمه يگانه نهادی است که اين اختالف را در پرتو روشنی و و 

رای و تصميم ستره محکمه مسلمًا رای و تصميم قضايی است تا . دهد وضاحت قانون اساسی مورد بررسی قرار می
 .و طرفين بايد به اين تصميم سر تعظيم و اطاعت فرود آوردند. سياسی
 

نمايند که از ديد وکال محترم وزير خارجه  همچنان تعداد زياد حقوق دانان و متخصصين امور ديپلوماتيک سوال می
به جز از ابراز ديپلوماتيک کدام ابزار فشار ديگر است تا مانع تصميم دولت ايران در رابطه با اخراج مهاجران 

 ها است؟ گرديد و اگر چنين ابزار های فشار موجود است، کدام  می
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المللی سفير ايران مقيم کابل را به وزارت خارجه  وزارت خارجه در حوزه صالحيت و روابط و مناسبات بين
سفير افغانستان مقيم تهران ورقه احتجاجيه . احضار و مراتب تاثر و احتجاج دولت افغانستان را اعالم نموده است

رسانيد و خواهان قطع فوری اخراج مهاجران به اين شيوه وزارت خارجه را به مقامات وزارت امور خارجه ايران 
وزارت خارجه با کميساريای ملل متحد در امور مخاجران تماس گرفته تا آنها مانع دولت ايران مطابع . گرديده است

فتند و از محترم داکتر سپنتا با همتای ايرانی خويش تماس تلفنی گر. توافقات سه جانبه دولتی و کميساريا ملل متحد گردند
آنها خواهش جدی نمودند تا به قضيه مهاجران در پرتو مناسبات نيک و دوستان که ميان دو دولت همسايه وجود دارد 

 .چنان خواهان تحقيق جدی به اساس توافقات سه جانباه توسط ايشان گرديد توجه نمايند و هم
 

رير نموده و خواهان اقدامات جدياز طرف نژاد رييس جمهور ايران تح رييس جمهور افغانستان نامه به احمدی
 . ه صورت گرفته است8اين همه اقداماتی است که از مجرای ديپلوماتيک در حوزه کاری وزارت امور خارج. گرديدند
 

جرگه به حيث وزير امور خارجه  جرگه و ريس ولسی کند که اگر وکال محترم ولسی اين جا سوالی عرض وجود می
 گرديدند؟ اری خارج از ابزار ديپلوماتيک متوسل میبودند، به کدام ابز می

 
جرگه خواهان قطع روابط ديپلوماتيک با دولت جمهوری اسالمی ايران را از وزارت امور خارجه   آيا ولسی
 طلبند؟ افغانستان می

 
ماتيک از صالحيت وزارت خارجه و حتی رييس . اگر چنين نظر وجود داشته باشد که ندارد قطع روابط ديپل

جمهور مملکت نيز نبوده بلکه از صالحيت پارلمان است و اگر چنين است پس چرا پارلمان به چنين عمل مبادرت 
نورزيده است؟ آيا پارلمان منحيث ارگان مظهر اراده ملت در حدود صالحيت و مناسبات خويش چه اقداماتی را تا حال 

 سان است؟  گه از قانون اساسی هم جر گان ولسی انجام داده است؟ آيا درک و فهم تمام نماينده
 

ملت افغانستان و . جرگه برای ملت افغانستان پاسخ بدهد ها و دها پرسش ديگر است که بايد ولسی اين پرسش
 .باشند جرگه می روشنفکران خواهان جواب قانونی ستره محکمه در رابطه به طرزالعمل و قانونی بودن اجراات ولسی

 
 


