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 هد افغان پارلمان اضطراری غونډ
 

له رسنیو نه مو په خبری سرویسونو کی واوریدل چی د ښاری نظم د ساتنی یوه مؤظف پولیس د خپلی وظیفی د اجرا 
په وخت د پارلمان د یوه غړی موټر له دی کبله چی توری شیشی یی لرودی د تاالشی کولو په منظور درولی او  

اسنادو د ښولو غو ښتنه کړیوه. د پارلمان دی  پارلمان له دی محترم غړی څخه یی په ډیر درناوی سره د قانونی د
ښاغلی غړی د دی په ځای چی د نوموړ پولیس د دی کار قدردانی وکړی، باډیګارډانو ته یی د هغه د وهلو ټکولو امر 

پی له خوا یی خپل نورو پارلمانی و کیالنو ملګرو ته هم د خپل سپکاوی ش کړیدی او دی کار دومره قهرولی دی چی د
   ؟رکړی او فریاد یی کړی چی دا څنګه نظام دی چی د یوه وکیل سره داسی چلند کیږیاطالع و

د پارلمان نورو ښاغلو وکیالنو چی د خپل دی ملګری فریاد اوریدلی نو بی له  د رسنیو نه مو وروسته دا هم واوریدل
و ساعتونو د پاره یی او د څ  را رسولی  ځانونه د پیښی ځای ته یی دی چی وخت ضایع شی په ډیری چټکی سره

دایره کړی   اضطراری عمومی جرګه ، د هدی ورځی په نیمه شپه کی یی هعمومی الره د ټرافیکو په مخ بنده کړیو
  .یاو د کورنیو چارو وزیر یی غونډی ته په نیمه شپه کی احضار کړید

 

غونډه نیوله چی تر اوسه یی د   دا خبره واوریده چی په پارلمان کی د ملت استازو دا عاجله هماچی کل» ي:وزیر وای
هیواد د پارلمان په تاریخ کی ساری نه و لیدل شوی، ډیر حیران او حتی ور خطا شوم چی خیر دی وی لکه چی کوم 
ګاونډی هیواد زمونږ په حریم حمله کړیده او یا زمونږ د امنیتی قواو کومه لویه برخه د وسله والو مخالیفینو سره یوځای 

ومی وسله والی ډلی د نظامی کودتا د سرته رسولو د پاره اقدام کړیدی او یاه هم دی ورته کومه بله  شویده او یا هم ک
دومره  زه» وزیر صاحب زیاتوی چی «.هدستره خبره به وی چی د شپی په دی وخت کی اضطراری غونډه نیولی 

یوی او په ډیر تلوار سره می ځان ادارو د مسؤلینو سره می حتی تماس هم ونه ن یوارخطا شوم چی حتی د نورو امنیت
د شورا تاالر ته ورساوه. کله چی د موضوع نه خبر شوم نو داسی حیران شوم لکه خوب چی وینم، ځان ته می ټکان 

، چی زه صرف د همدی  وورکړ چی دا زه خوب وینم او که ویښ یمه؟ خو له بده مرغه چی خوب نه و او دا یو حقیقت  
ملت ، چی پوره څلویښت کاله په جنګ کی دی او دی ناولی جنګ ورنه هرڅه خوړلی دی، د پاره د یوه لوی او غظیم  

وکیل صاحب د تورو شیشو د سپرلۍ موټر د یوه   د پارلمان غونډی ته له دی کبله احضار شوی یم چی ولی د یوه
  « ؟مؤظف پولیس ساتونکی له خوا د تاالشۍ او قانونی اسنادو د ښولو د پاره درول شویدی

خو د کورنیو چارو د محترم وزیر خواشنونکی او له زرونو افسونو نه ډکی خبری وی. ماته خو دا هم نه ده معلومه دا  
چی د ملت دی ډیرو ناپوهو، خود غرضو، مغرورو، بی عقلو او غلو وکیالنو) ممکن چی ډیر با دانشه او وطندوسته  

به جناب وزیر ته کوم ډول   (ههغوی ته نه دی متوج چی زما داخبری په هیڅ وجه  یوکیالن به یی هم په منځ کی و
الفاظ استعمال کړی وی او څومره به یی د ده اداره بی کیفایته بللی وی، خو په دی می تر ډیره حده سر خالصیږی 

 :ېځکه چ  یچی دوی ولی غواړی چی داسی ضد ملی ، غیر قانونی او حتی غیر انسانی اعمالو ته الس ور واچو
 

سو په زور تردی ځایه را رسیدلی او یاه هم په درغلیو سره. په دواړو حاالتو کی یی پیسی یپغال د یا د  یدو  ـ ۱
ی د هری الری نه ، که هغه قاچاق وی، که انسان تښتونه وی، که د تروریستانو سره مرسته چ مصرف کړیدی. اوس
لت په ا کپیسو څو چنده باید د و د خپلو لږول شوو ،یواو که جاسوسی  ی، که اداری فساد ویوی، که چاپلوسی و

  .نو باید تالشی نشی.همدی دوره کی و ګټی
ـ دوی نه پوهیږی چی د پارلمان وظیفه څه ده ؟ او که کوم یو یی پوهیږی چی د دوی وظیفه د قوانینو جوړول او د  ۲

قانون نه چی دوی   قانون په تطبیق باندی نظارت کول وی، نو بیا ورسره داسی فکر پیداکیږی چی ګوندی دوی د هغه
پاس کړیدی لوړ دي او دوی د هغه په متابعت باندی نه دی مکلف. نوځکه د خپلو لنډغرو باډیګاردانو په وسیله هر 

چی مخه یی  یمقاماتو د منفکۍ غوښتنه هم کو  هغو د یامنیتی کار کونکی تهدیدوی، وهی یی او تر ټولو بده ال داچ 
  .ینیس
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ی او د همدی نامه الندی ټول امتیازات تر د السه کوی، خو په شورا کی ورته د  ـ دوی ځان د خلکو استازی بول۳
معضلو د حل د پاره د حاضریدو وخت نشته او ټوله ورځ کله د یوه وزیر او کله د بل معیین او رئیس په دفتر کی  

  .توس وهی
نه بریښی نو لطفاًدی ټول   میس  که دا خبری دي چټلو او د دی مظلومی ټولنی په اوږو بار طفیلی عناصرو ته ـ۴

دا ځواب ورکړی چی دوی ولی د تورو ښیښو په موټرو کی هغه هم د کابل په (ونه یواځی خپلو موکلین) ملت ته
دوی ولی په سرک د تللو په وخت کی   ؟یګرزی؟ دوی ولی د خپلو موټرو قانونی اسناد دځان سره نه لر کی ښار

غله نه وی ولی د ښار د امنیتی پوستو سره د مخامخ کیدو په وخت کی د  ترافیکی قوانین نه مراعات کوی؟ که دوی
پولیس دی د ده  دوی د موټر تاالشی د ځان توهین بولی؟ او بالخره ایا دا مسئله چی یوه امنیتی مسئول چی یو عادی
له غوښتنه تری  د موټر تاالشی کړی، قانونی اسناد یی ورنه غوښتی دی او د تورو شیشو د لری کولو یوه ډیر معقو

کړیده، دومره ستره موضوع وه چی باید لویه الره لکه د سرک دسر د وسله والو غلو غوندی په ساعتونو ساعتونو  
په کیږی اصطراری غیر قانونی غونډه وکړی او د ټول هیواد د کورنیو چارو ش بنده کاندی او وروسته دی په نیمه

بله نمونه     ؟؟ ایا د دی ښاغلو نه کوم یو په ټولی دنیا کی داسی کومهځواب ویلو د پاره غونډی ته راوغواړی وزیر دی
  ؟هم خپل ولس ته وړاندی کولی او ښولی شی

زه سل په سلو کی باور لرم چی دوی دا کار نشی کولی او یوی پوښتنی ته هم ځواب نه لری. دوی اوس یوه الره 
 :یچ  لری او هغه دا

 

  .رسمی بخښنه وغواړی دی هد کورنیو چارو له محترم وزیر ن ـ ۱
چی د هیواد ټول نافذه قوانینو ته به احترام لری  ،ستله شیخ ـ په رسمی توګه دی د ټولو وکیالنو نه استحضاری وا ۲

او که کوم یوه نه تخلف ولیدل شی د پارلمان اداری څانګه به نوموړی وکیل د یوه مجرم په توګه د مؤ ظفو ارګانونو  
  .ندی نیسید قانونی پوښتنو ال یالر له
ي دد خپل قانونی صالحیت له مخی  ،نه هیله کیږی چی  (جمهوررئیس) رـ همدارنګه د دولت د ثالثه قواو د مش۳
  .صحیحو اسنادو د موجودیت په صورت د داسی یاغی وکیالنو دنده په پار لمان کی تعلیق کاندی د
ی او باید په ضد یی د هری ممکنی الری نه کار دولت نه بلل کیږ ،تـ که دا یو کار هم ونه شی نو بیا داسی دول۴

  .تر څو سقوط شی او ملت خپله الره خپله و ټاکی .واخستل شی
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