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 انتخاب شدولسی جرگه  سییر

 1۳9۸ثور  29 کشنبه،ی

 12۴به  ولسی جرگه سییانتخاب ر یحاضر بودند. برا ندهینما 2۴۷ ولسی جرگه استیدور انتخابات ر نیدوم در

 یاعضا یرأ ۵۵تنها  ،یناصر اصول او، کمال بیبه دست آورد. رق یرأ 12۳توانست  یبود که رحمان ازین یرأ

 .بود دیسف زین گرید یرأ 1۳باطل اعالم شد.  یرأ ۵۳انتخابات  نیحاضر مجلس را کسب کرد. در ا

مجلس،  استیدور انتخابات ر نیدر دوم یشد. رحمان ولسی جرگه سییمردم پروان، ر ۀندینما ،یرحمان ررحمانیم

ناصر  دور کمال نیاو در ا بیبه دست آورد. رقحاضر در مجلس را  ۀندینما 2۴۷از مجموع  ندهینما 12۳ یرأ

 .مردم خوست، بود ندهینما ،یاصول

دور چهار نامزد با هم  نینبه هفته گذشته برگزار شده بود. در اشروز پنج ولسی جرگه استیاول انتخابات ر دور

 .اوردیرا به دست ن« 1+۵0» یها رأاز آن کی چیرقابت کردند، اما ه

 نیشد. در ا دهیمجلس به دور دوم کش نیا استیانتخابات ر ،ولسی جرگه یداخل فیماده هشتم اصول وظا مطابق

را در  یرأ نیترشیکه ب یناصر اصول و کمال یرحمان ررحمانیثور برگزار شد، تنها م 2۸دور که روز شنبه، 

 .دور اول به دست آورده بودند، با هم رقابت کردند

 یرأ 12۴مجلس به  سییانتخاب ر یحاضر بودند. برا ندهینما 2۴۷ ولسی جرگه استینتخابات ردور ا نیدوم در

 یاعضا یرأ ۵۵تنها  ،یناصر اصول او، کمال بیبه دست آورد. رق یرأ 12۳توانست  یبود که رحمان ازین

 ۳نان چبود. هم دیفس زین گرید یرأ 1۳باطل اعالم شد.  یرأ ۵۳انتخابات  نیحاضر مجلس را کسب کرد. در ا

اعالم  انیموقت مجلس، در پا سییپور، رعطامحمد دهقان ب،یترت نیاعالم شده است. به ا دیدور ناپد نیدر ا یرأ

 .مجلس انتخاب شده است سییر ینیدوره تقن کی یبرا یرأ 12۳با کسب  یرحمان ررحمانیکرد که م

 یاو نتوانسته است را رایمجلس قبول ندارد؛ ز سییر ثیرا به ح یکه او رحمان دیگویم یناصر اصول کمال اما

هشدار داد  یمتهم کرد. اصول گانندینما انیپول درم عیخود را به توز بیچنان رقمکند. او ه لیرا تکم« ۵0+1»

 ی. اصولمجلس خواهد خواند سییرا ر خود زیشود او ن یمجلس تلق سییر یرحمان رحمان ریکه م یدر صورت

 .انتخابات مجدد برگزار شود دیبا ولسی جرگه سییر نییتع یکرد که برا دیتاک

 یبار است که رحمان نیدوم نیآمده است. ا ایبگرام پروان به دن یدر ولسوال 1۳۴1در سال  یرحمان ررحمانیم

در  یو تا رتبه جنرال لیتحص هیدر روس عسکری ۀشده است. او در رشت ولسی جرگهمردم پروان وارد  یبا رأ

 .است زین یتجار یها تیعالمصروف ف نیدر کنار ا یکرده است. رحمان تیکشور فعال اردویصفوف 
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پارسال  زانیانتخابات م جهیدارد. او در نت تیعضو ولسی جرگهدر  زین یرحمان ررحمانیپسر م ،یرحمان اجمل

 .است افتهیمجلس راه  نیبه ا از کابل

 ولسی جرگه. رسد یمجلس م نیا منشی هاینوبت به انتخاب معاونان و  ،ولسی جرگه سییاز انتخاب ر پس

 .شوند یانتخاب م سالهکیدوره  کی یمجلس برا منشی هااست. معاونان و  منشیدو معاون و دو  یدارا

 نیا یموقت مجلس بارها به اعضا سییکه رهمراه بود؛ چنان زین ییها ینظمیبا ب ولسی جرگه استیر انتخابات

 .زد کرد که آرامش شان را در جلسه حفظ کنندنهاد گوش

چه حال  نیا»گفت:  گانندیدر صحن مجلس انتقاد کرد. او خطاب به نما« معامله»از  گریاز جانب د پوردهقان

 «د؟یکنیوشن معامله ماست؟ به لحاظ خدا در روز ر

ماه زمان صرف شد تا  کی 1۳۸9همراه است. در سال  ییها همواره با جنجال ولسی جرگه استیر انتخابات

 اریبس یهاپس از جنجال زیمجلس ن منشی هایمعاونان و  ن،یاز ا شینان پچانتخاب شد. هم ولسی جرگه سییر

. شوندیانتخاب م ساله کیدوره  کی یبراولسی جرگهحاضر  یاعضا یآرا تیافراد با اکثر نیاند. اشده دهیبرگز

 .خواهند شد دهیبرگز یچه زمان ولسی جرگه یادار أتیبار ه نیشود که ا دهیحال، د نیبا ا

پس از  یروزها نیمجلس سنا در نخست یادار أتیو ه سیی. رافتتاح شددر ششم ثور  یمل یهفدهم شورا دور

 ایکابل و پکت یها انتخابات حوزه جیدر اعالم نتا ریتأخ لیاما به دل ولسی جرگهشورا انتخاب شدند.  نیا افتتاح

ولسی انتخابات کابل اعالم شد. به دنبال آن  جهینت یمل یشورا افتتاحبه کارش آغاز کرد. هژده روز پس از  رترید

 .به کارش آغاز کرد جرگه

 یآهنگ برا نهاد خواستار کار هم نیاز ا یکرده است. غن فیرا جوان توص دیجد ولسی جرگه یجمهور استیر

 .خدمات بهتر به مردم شده است هیارا

 

 

 

 

 


