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 1تر 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

  
  

 1۱/۱1/۷۱1۲          خوشحال آصفي
 

 د وکیالنو د مېلو وخت؛ ژمنۍ رخصتۍ او چکرونه د دوبۍ
 

 ۵۴په داسې حال کې چې ژمی نیمایې ته رسیدلی او بیا هم د هیواد امنیتي حاالت ترینګلي بریښي؛ ولسي جرګې د 
مه ماده کې راغلي  1۱۲اساسي قانون په  ورځنۍ رخصتۍ په موخه د ولسي جرګې تاالر ته قفلونه واچول. د هیواد د

چې د ملي شورا د دواړو جرګو د کار موده په هر کال کې نهه میاشتې وي او دواړه جرګې یوه نیمه میاشت په دوبي 
او یوه نیمه میاشت په ژمي کې رخصتي لري. د اساسي قانون د همدې مادې پر بنسټ ولسي جرګه په ژمنیو رخصتیو 

 والړه.
مخې دا رخصي د ملي شورا غړو ته په دې موخه ورکول کیږي چې په دغو پنځه څلوېښت ورځو کې د قانون له 

خپلو اړوندو والیتونو ته والړ شي، د ولس حال له نیږدې وګوري، د هغوی ستونزې واوري او د ولس او دولت تر 
 ل حیثیت وساتي. خو آیا وکیالن دا رخصتي له خپل ولس سره تیروي؟منځ د ارتباطي پ  

په تیر کې د ملي شورا لخوا ژمنیو او د دوبي رخصتیو ته په کتو دا ځل هم داسې معلومیږي چې وکیالن به د دوبۍ، 
تاجکستان، هندوستان، ایران او نورو هیوادونو ته د سفر موزې په پښو کړي. بیا به هوایې شرکتونه د وکیالنو په 

د راتګ الرې څاري، بیا به د تاجکستان په ښکلو منظرو  اجاره کې وي، د دوبۍ د هوټلونو شهزادګۍ به د وکیالنو
کې فیسبوکي انځورونه واخلي، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې باداران په دې تمه ناست وي چې په پیسو 
 اخیستل شوی وکیل یې ورشي او د نوي کارې مودې د پیل لپاره ورته د افغان وژنې او خیانت نوي پالنونه ورکړي.

 دا دې ته ورته په لسګونو نو عیشونه به ترسره کوي.
 خو آیا د ولس له حاله خبر دي؟ دلته په ولس څه تیریږي؟ د ولس لومړیتبونه کوم دي؟ څه ستونزې لري؟ 

ولس دلته په اور کې سوځي، په کورونو یې تاالن ګډ دی. په ننګرهار داعش د ولس په مرۍ غریږي، کورونه یې 
انان، سپین ږیري او دیني عالمان یې له ځانه سره برمته کړي وړي. په هلمند ، فراه، کندهار او لوټي او سوځوي، ځو

په ډیری والیتونو کې د ولس تر هډونو د طالب چاړه تیره ده، د کونړ په ځنګلونو کې د برقي ارو الندې د نښترو 
چور ګډ دی. او دېته ورته په سلګونو داسې زګیروي خیژي، په بدخشان، بامیان او نورو والیتونو کې په معدني موادو 

 بدبختۍ شتون لري چې ولس ورسره الس او ګریوان دی.
خو د ولس استازي به د کال په اوږدو کې شوړه کړې پیسې په بهرنیو سفرونو لګوي او هغه وخت چې د ولس سره 

و د احوال په اخیستو تیر کړي. د لېدنې او احوال اخیستو په موخه ورکول شوی دی؛ د خپلو شرکتونو او کاروبارون
البته چې ټول استازي به داسې نه وي، ځینې په کې د ولس رښتونې استازي هم شته، داسې خلک په کې هم شته چې 
د رخصتي ورځې به که ټولې نه وي نیمایي یې له ولس سره په کتنه او د هغوی په احوال اخیستلو کې تیروي. خو 

 .داسې خلک یې د ګوتو په شمار دي
که څه هم د ازمویل شوي بیا ځلي ازمویل د وخت ضایع کول دي خو بیا هم د ملي شورا له استازو ولس تمه لري چې 

یه ئدا ځل رخصتۍ دې د خپلو مؤکلینو د ستونزو په اوریدلو، د هغوی د لومړیتبونو په پیژندلو او د ولس جمع اجرا
یني معنا ولوبوي. همداراز د ملي شورا د غړو بل ستر قوه جمع مقننه قوې تر منځ د یو ارتباطي پل رول په رښت

افغاني او انساني مسولیت د افغان سولې په پروسه کې مثبت نقش لوبول دي. په دې معنا چې د ملي شورا غړي باید 
د ژمنۍ رخصتي پر مهال د ولس د سپین ږیرو او مخورو سره په همغږۍ د دولت له وسله والو مخالفانو سره له 

رې وکړي. دوی باید د دولت له مخالفانو سره کینې او له دولت سره د هغوی د اصلي ستونزې په اړه خبرې نیږدې خب
وکړي چې له دولته څه غوښتنه لري. ولې د پردیو ګټو لپاره خپل افغانان د جګړو په اور سوځوي. له افغان دولته یې 

 غوښتنې څه دي؟
خپل افغاني او انساني رسالت سر ته ورسولو نو پوره ډاډه یم چې که سږکال په ژمنیو رخصتیو کې د ملي شورا غړو 

 ولس به د ملي شورا په تیرو ناکامیو سترګې پټې کړي او دوی به یو ځل بیا د خپلو رښتینو استازو په توګه ومني.
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