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  !  افغانستاني اسـالمي ستره محکمهء جمهوري عـالي محترم شورايلت مآبان، اعضايحضور فض

 

 يکند که نهاد هاي را تجربه مي اي، حرکت قانونيزي و قانون گريزي قانون ستي طوالني شدن سال هايافغانستان بعد از سپر

  . خواندي فرا مياتي را به امتحان حي کشور و قانون اساسياساس
  

 مراجعه به ک دوره ایيتواند سر آغاز ي مس جمهور به ستره محکمهير خارجه افغانستان توسط رييه سلب اعتماد وزيع قضارجا

 کنند که در يتوانند در آرامش و رفاه زندگي ميتنها جوامع ديکه شما مستحضرياز آنجاي.  گرددي تلقيت و قانون ورزيقانون

ل دهندگان جامعه اعم از حکومت کنندگان و حکومت ي تشکيت هايحت ها و صاليولف، مسويآن همه مناسبات، وظا

  .ف گردديم و تعري حقوق، قانون و عدالت تنظيشوندگان بر مبنا
  

خوشبختانه قانون .  شفاف و قانونمند  حل اختالفات استيزم هايکانيت ميت قانون، موجودي حاکميه هاي از ستون پايکي

ن بصورت منصفانه و ير قواني و ساي قانون اساسي به اختالفات نموده تا از مجاريگدي کشور نهاد مستقل را مامور رسياساس

  .مستقالنه به حل اختالفات بپردازد

 موجود ورفع بحران مذکور  را در حل اختالفاتي مهمشتواند نقي مي اساسه ایيستره محکمه افغانستان با درنظر داشت سه نظر

  :بپردازد
  

ر ي و مرجع خاص تفسي با قانون اساسينين تقنين و فراميننده و مطابقت دهنده قوان کيستره محکمه به عنوان بررس .۱

 و مطابق به آن با يسرضاح و سلب اعتماد را بري بر استي جرگه مبنيم ولسيوه و تصميان، شيتواند تمام جرين ميقوان

 . قرار دهديابي جرگه را مورد ارزي ولسيف داخلياوظ و طرزالعمل يقانون اساس

 يانون اساس کشور دومرجع به عنوان پاسدار و مراقب قي از قانون اساسي مراقبت و پاسداري براي اساساس قانونبه اس .۲

   به عنوان پاسدار و ستره محکمهي قانون اساسيور به عنوان مراقب و پاسدار اجرايس جمه ريي:در نظر گرفته شده است

  از ستره محکمهي جامعه مدنيانستان بخصوص نهاد هامردم افغ.  کشور ي قانون اساسي و قضائيو مراقب قانون

 کشور و اصل ي قانون اساسيه مذکور ، ارزش هاي به قضيدگي رسيخواهند تا در اثناي افغانستان مي اسالميجمهور

ده يت و عدالت باورمند گردين ا صل قانونيند که مردم به تامي را صادر نماصله ایيعدالت و انصاف را در نظر گرفته، ف

 . احقاق حقوق شان بدانندين براقضاييه کشور را مامن و پناهگاه مطمي وهق

ط ي مقننه با در نظرداشت شراک قوا استوار است، حکومت و قوهيدر نظام موجود کشور که بر اساس اصل تفک .۳

آنها را  ياسيشتر منافع سيند که بي را اتخاذ نمايميد تصامي، شاياسي سي هاي وهمچنان وابستگب اعضايموجود، ترک

ل کننده يه بعنوان نهاد مستقل و تعديحاالت قوه قضاين يدر چن. د و کشور را به بحران حاد مواجه سازديمنعکس نما

  . رسانندياريش را يدان گذاشته با شجاعت و انصاف مردم و ملت خوي نجات کشور پا به  ميتواند برايم
  

 ي عالي محترم شوراي افغانستان از حضور شما اعضاي جامعه مدنيندگان نهاد هايبا در نظرداشت نکات فوق ما نما

   :مورد توجه قرار دهند را ه مذکور مطالب زيري به قضيدگي رسيم تا در  اثنانمايييستره محکمه تقاضا م
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 ر امور خارجهيضاح وزي استي براي موجهيليچ صورت دلي افغانستان، به هي  قانون اساس۹۲ به اساس ماده .۱

که به  وزارت امور خارجه ارتباط را تا آنجايييز. ران وجود نداردين  افغان از اير رابطه به اخراج مهاجرافغانستان د

 .ده بودينه اتخاذ گرديک در زميپلوماتي دي از مجاريداشت، اقدامات کاف

که يالدر ح. جه باشدل مويم و به اساس داليح، مستقيد صري عدم  اعتماد باي مذکور، راهمچنان به اساس ماده

ح و مطابق به حکم ي صرکه با درنظرداشت کلمهيدر حال.افتي انجام ي به صورت سريري گي فوق رامخالف ماده

   .گرفتي صورت ميد بصورت علني بايري گي جرگه، راي ولسيف داخلي و همچنان اصول وظايقانون اساس

تواند باعث يمشکوک نم يچ صورت رايد که به هينماي مذکور حکم من حال کلمه صراحت در مادهيدر ع

   .انجامدي مجدد بيري گيبه راسرانجام ده وياختالف در شمارش آراء گرد

گر، ي مشکوک را محاسبه کرد و از جانب ديتوان راي مذکور نمح در مادهيکسو به اساس درج لفظ صريرا از يز

 جرگه صورت ي ولسيلف داخي و اصول و وظاين موضوع کامالً  درمخالفت با قانون اساسي مجدد دريري گيرا

 .گرفته است

 جرگه صورت ي ولسيف داخلي اصول وظا۹۸ن و مادهء يح با قوانيضاح کامالً درمخالفت صريوه استيان و شيجر .۲

   ره ایيندگان محترم از داي از نمايضاح، بعضي استيوه و روش قانونيت شي عدم رعايرا در پهلويز. گرفته است

ده ين خود به تشنج اوضاع انجاميکه ا.  افراد، پا فراتر گذاشتندي خصوصميت حريت عفت کالم و رعايادب، رعا

 . پرداختنديريگي به ماهيران حرفويگيو ماه
  

ن عدالت و حفاظت ي، تامي از قانون اساسي شما در ا مر پاسداريبرا) ج(ش، از بارگاه خداوند يز خوي   در خاتمه بنام ملت عز

  .ميداريد استدعا ميقات مزيوف شهروندان کشور تي هاياز حقوق و آزاد

  

  ي جامعه مدنيندگان نهاد هاينما         
  

   وحقوق بشريشبکه جامعه مدن           افغانستانيجامعه مدنمجتمع 

  ان ي بيانجمن آزاد            شبکه زنان افغان 

   زنان ياسيته مشارکت سيکم           ياد فرهنگ و جامعه مدنيبن

  فغان زنان ايميمرکز تعل             زنيايه دنينشر

   موسسه هاکا            موسسه سالم

   زنان افغان يمرکز رشد مهارت ها          اد انتخابات عادالنه و آزاديبن

  موسسه نوا        بضاعت يش زنان بمرکز آموزش وپرور

   زنان افغانستانيه سرتاسرياتحاد           زنان افغانيميمرکزتعل

   صبح روزنامه هشت             رتيهفته نامه س

  کلبه هنر و ادب              يو رابعه بلخيراد

 خانه فرهنگ افغانستان           سندگان جوانيکاشانه نو

 لیانجمن مشارکت م         افغانستان ياد حقوق و عدالت اجتماعيبن


