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 2۰/۰۵/2۰1۹               خوشبونویده 
 

 ېسیک ۍاو پخوان ېرڅې ېنو
 

 لیسره پ بولوډوهلو او  و،ړشخ لو،ځکنښدوره په  نيیتقن 1۷ ګېولسي جر د
شوه.  لیپر سر پ واليګرنڅد  ېاکنټد  سیئد ر ګېشوه. ستونزه د ولسي جر

 لوناستښیرحمان 'رحماني' د ک رید م ۍوکڅپه  استید ر النویوک رېشم وی
 ،ډېرامن- ډېمن ید 'رحماني' په پلو النوینورو وک نوځی ،ړوک یویمخن

ه پ ۍوکڅ استید ر النویوک نهښځی لهډ وهیاو  ړېوک ړېاو شخ ېلځکنښ
 . ړکو ارګنټی اکنوټ ېلځایاو ب سیئمهال لپاره د نوي ر ډمحاصره کولو د لن

 

لسي د و ېماده ک ېفصل په اتم مېید کورنیو دندو اصولو د در ګېولسي جر د
 د اکنهټ سید رٔ  ګېد جر”راغلي دي:  ېداس هړپه ا ېاکنټد  سیئرد  ګېجر

 ېله مخ ېاچون یېاو سري را ېمید مستق ېالند استیر تر سیرئمهاله  ډلن
 یده خوشبونو  “.يیږتر سره ک تیپه اکثر وړلپاره د حاضرو غ ېتقنني دور ېوید 

حاضر  يړغ 2۴۷ ېله مخ ستېل وړمجلس د حاضرو غ ېپر مهال د د ېاکنټد  سیرئد  ګېاساس د ولسي جر ېپه د
 ېنوماندانو هر یو چ وړریاست ته د دوا ګېنو دولسي جر وي؛ړکسان جو تیاکثر یې 12۴ ېله مخ رېشم ېوو، د د

 ،ړېتر السه نه ک ېرای 12٤ یو هم ېاو اوس چ دهېک اکلټ هګپه تو سیرئد  ګېواى د جر ړېتر السه ک یېرا 12۴
لري.  حق ونه ۍنوماند ایبه دا دوه وکیالن د ب ېک اکنوټ ېتر سره شي او په د ېاکنټ لځباید دوهم  ېنو د قانون له مخ

 .ید ىړوضاحت ورک ړبشپ ېفصل په اتمه ماده ک مېیدندو اصولو د در وید کورن ګېد ولسي جر هړا ېپه د
 شي؟ لګڼو یېرا 12۳ تیاکثر وړغ 2۴۷د  ېول ېچ يیږک دایدا پ تنهښپو اوس

 

؛ تیاکثر وید حاضرو را” راغلي دي:  ېداس ېجز ک 22د اصولو د عمومي احکامو دندو  وید کورن ګېد ولسي جر
 “.دي یېرا ېرډې ېسلن وسځتر پن وړید حاضرو غ ګېد جر

 

 ره ؟لپا هڅعزتي او بدمعاشي د  ېب ثتي،یح ېب ګېدي؛ نو دا غوبل، د ولسي جر يړمشخص ک هڅقانون هر  ېچ کله
 رید پروان د خلکو استازي م هګپه تو سیئرمؤقت مشر عطا محمد 'دهقانپور' د  ګېد ولسي جر ېچ دلېول ېتاس

 وونکيټګد  ېونین یږد غ ناو،ښېک ۍوکڅهغه په  انوید رحماني پلو ود،ېښپر یېمجلس  ،ړرحمان 'رحماني' نوم اعالن ک
 .ړېک لیپ یې ۍاو مبارک ړورته الس پورته ک یې رڅېپه 
 .شو ډوګډنظم  ډېاو د غون ړېوک ېوکینورو استازو ن لهډ وهیسمدستي  خو

 

د  ،ېاندړد اداري پالوي په و ېوه چ ایتړتر سره شوى. ا ېنه و ولډ ېپه د دید نوم اعالن با سیرئخو د  ړیلوم
 همدغه مصوبه ،ېاندړپه و وړغ ولوټد مجلس د  ېلیپا اکنوټسره د  کید منشي له السل ،ېک څپه تر ېمصوب ېوی

 ایو با یوا ېورته شو دنهېرس ،ېدرلود عتراضا ایمخالفت  و،ړناستو غ ګېد ولسي جر رتهېکه چ ،یوا ېلوستل شو
 الروډه پ ېک ونویاځاو نورو  زونویپه دهل ایونه شو! دلته ب هڅ ېداس ېچ دلیول ېتاس ،یوا ېاعالن شو ېلیپا اکنوټد 

و کچه د ملت کور شرمول والهړینه وي، جنجالونو او په ن ېشي. که داس داىېثابت ایتښر ېادعاو رلوېد پ رونوېد ضم
 .حل معلوم دى ېستونز ېد د ېپه قانون ک ېچ ېحال ک ېده؟ په داس ایتړا هڅته 

 

اصر د کمال ن کڅټاو په  لوځکنښناموسي  د خلکو استازي ظل محمد 'زلمي' رېد پنجش ېک هګبه په ولسي جر ېتاس
ً لیدلي وي. له بده مرغه هغه نه یواز ورونهځان ولوښواګ'اصولي' د  له  ېنه دى؛ بلک مانهښېپ نوړپه خپلو ک ېحتما

د ته چلن ولډ ېبه خپلو حملو او د ېپه صورت ک وړشخد راتلونکو  ېکوي چ ارګینټ ېسره په مرکه ک یوډرا ۍآزاد
 !دوام ورکوي
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او  ېلپاره بیا ولس د قوم، ژب دوېد رس به خپلو موخو ته رګسودا وګټاو شخصي  الروډواک،  ،ۍوکڅد  ېده چ کارهښ
  .قرباني کوي ګړېج ېسمت په نوم د د

 !ي؟ږرسی ېکچ ېبه تر کوم بولډوهل او  ېالنجه ال ختمه نه ده؛ دوام به لري، معلومه نه ده چ دا
 

او  رېد پ الروډد سپکاوي، په  سه،یک ۍده، هماغه د زور او بدمعاش ېپخوان سهینه ده، ک هېښپ ېرانوونکېاو ح ېنو دا
 ېرڅې ېکیسه، بس یواز ېاو زور وهن ۍ! د پهلوانسهیک ونوګاو جن وزارونوګاو بوتلونو د ویشتلو،  ونوټپلور په بو

 ده. ۍشوي کیسه پخوان ېنو
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