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

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 1۱/11/2۱1۲          ع، ابراهیمي
 

 اوسنی بحران د غلطو مشورو پایله ده.
 

اړه د  مه نېټه ولسمشر د والیتي شوارګانو د اداري پالوو د ټاکنو په2۱لمریز کال د لړم میاشتې په  1۹۳۱د روان 
داري شوراګانو د ا والیتونو والیانو سره په ویډیوي کانفرانس کې تاکید وکړ، چې هېڅ دولتي مسوول د والیتي ۹۳

 دې برخه کې مداخله وکړه له دندې به یې ګوښه کړي.ه پالوو د ټاکنو په بهیر کې د السوهنې حق نه لري او که چا پ
ښوونه وکړه چې د والیتي شوراګانو د اداري پالوي ټاکنې رئیس لوی څارنوال ته الر دې کانفرانس کې جمهوره پ

وڅاري او که د کوم مقام د السوهنې څرک ولیدل شي، له دندې څخه د لري کولو تر څنګ دې ورسره قانوني چلند 
 هم وشي.

یلي وله یاد کانفرانس وړاندې جمهور رئیس پر یو شمېر وزیرانو بدګومانه شوی و او وکیالنو ته یې په اشارې سره 
 و چې د وزیرانو کارونه دې وڅاري او که کوم وزیر د صالحیت څخه سو استفاده وکړي له دندې دې ګوښه شي.

داسې حال کې چې همدا ه په دواړو حاالتو کې )والیتي شورا او ملي شورا( وکیالنو ته ځانګړی امتیاز ورکړل شو، پ
رور او نورو عاملین دي، چې په اړه یې د ملي امنیت وکیالن په مرکز کابل او والیاتونو کې د ناامنۍ، اختطاف، ت

 شورا او د ملي امنیت لوی ریاست پوره اسناد په الس کې لري.
په مرکز کابل کې د ولسي او مشرانو جرګو وکیالن او په والیاتونو کې د والیتي شورا وکیالن پیکا، راکټ او نورې 

 ف، ترور، قچاق، ناامنۍ او نورو کې همدا وکیالن الس لري.سالح د ځان ساتنې )امنیت( په موخه ګرځوي، په اختطا
په مرکز کابل کې د ملي شورا وکیالن پر کورنیو چارو او دفاع چارو وزیرانو سربېره د ملي امنیت پر لوی رئیس 

دوی غیر قانوني غوښتنې ومني، لسګونه سرتېرې د دوی او کورنۍ د سر او مال خوندیتوب  فشار راوړي تر څو د
موخه ورکړي او په والیاتونو کې بیا د والیتي شورا وکیالن د امنیه قومندانانو، ملي امنیت رئیسانو او د ملي اردو په 

 قومندانانو څخه یادې غوښتنې لري.
وکیالن دي، چې غواړي ټولې اقتصادي، تجاراتي او مالي سرچېنې په خپلو السونو کې وساتي، او که کوم وزیر یې 

یې د شورا کمیسیونونو او حتی عمومي جلسې ته یې غواړي، د کوم څه نه چې وزیران ویره  غوښتنه رد کړي بیا
 لري او د وکیالن هرې غیر قانوني کړنې منلو ته تن ږدي.

دې ه بل لوري ته د ځوانانو پارلمان چې د والیتي شورا او پارلمان سره یو موازي جوړښت دی، منځ ته راغلی، پ
، چې په کې ل او سرپرست ډاکټرکمال سادات ویليعات او کلتور وزارت مرستیاپارلمان کې لکه څنګه چې اطال

سلقوي برخورد شوی او د اصلي کادرونو پر ځای هغه څوک انتخاب شوي چې د اوسني پارلمان او والیتي شورا د 
 غړو سره اړیکي لري او یا یې هم د کورنیو غړي وي.

کې د خیال قدمونه وهي او داسې ویره شته چې راتلونکي کې به دوی د ځوانانو پارلمان اوسمهال د ځوانۍ په موسم 
 هم لکه د نورو وکیالنو په څیر د ډېرو امکاناتو غوښتنه کوي.

سره لدې چې د اوسني پارلمان قانونی دوره پای ته رسېدلی او غیر قانوني ډول یې څوکۍ اشغال کړي، د مشرانو 
ې میلیونه افغانۍ معاشونه، زرګونه سرتیري، تیل، موټرونو، دفاترو او جرګې او والیتي شورا وکیالنو سره یو ځای ی

 نور مصارفات بېځایه او یوازې د ملت سر ته لوی سرخوږ دی، چې خوار ملت به یې په هر صورت باج ورکوي.
 المل: اوسنی جمهور رئیس تر سلو زیات مشاورین یا سالکاران لري چې څو تنه یوازې تر هغه رسیده ګي لري او
په هره ناسته کې ورسره مل وي، همدا مشاورین یا سالکاران دي چې ولمسشر ته ناسمې مشورې ورکوي او تاسف 

 سره باید وویل شي چې ولسمشر یې هم ناسمې مشورې مني او شعوري ډول یې پلي کوي.
تنه وزیران د یادې جرګې عمومي غونډو ته  1۱نتیجه: د همدې ناسمو مشورو په پایله کې د ولسي جرګې وکیالنو 

وغوښتل، چې یو شمېر یې سلب صالحیت هم کړل، د والیتي شورا وکیالن په والیایتونو کې پر والیانو سترګې سرې 
کړې او د غیر قانوني کړنو غوښتونکي شول، د ځوانانو پارلمان غړو یې بل لور ته السونه بډوهلي او د امکاناتو 

 غوښتونکي دي.
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لپاره چې قانون پلی، د ملت سره شوې ژمنې تحقق پیدا او زړونه یې السته راوړل شي، پکار ده چې ټولو  دې د
چارواکو )وزیرانو، والیانو، مرستیاالنو، معینانو، رئیسانو او نورو( ته د قانون په چوکاټ کې بشپړ صالحیتونه ورکړل 

 شي.
 .ط مش وټاکيولسمشر دې د ناسمو مشورو پر ځای حقایق درک او خپل خ

د ولسمشر له لوري دې د وکیالنو پر ځای د دولتي مامورینو مالتړ وشي، تر څو له یوه لوري قانون پلی، ملت سره 
 شوې ژمنې ترسره او د ولس زړونه تر السه شي.

 په درنښت
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