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 رښتياپال ځيرک
 ټول افغان

 ماللۍ جويا مالمته ده که جنګي مجرمين؟
افغانستان د عجايبو کور دی او د دې عجايبو زياتې صحنې د عصر په دې جنجالي دور کې د نندارې ډګر ته وړاندې 

ي ي. کي ل کي دې چې خو مخکې ل. د دې عجيبو او غريبو صحنو په لړ کې يوه هم د افغانستان اوسنۍ ولسي جرګه ګ
زموږ د هيواد د اوسني پارلمان، وکيالنو او ماللۍ جويا په څرګندونو او د پارلمان د غړو د کړنو په باب څه ووايو ښه به 
دا وي لومړی واضحه کړو چې ولسي جرګې ته بايد څنګه کسان الره و مومي؟ بيا به نو د افغانستان د پارلمان د غړو او 

ودل شي او پخپله به قضاوت وکړی چې آيا د ماللۍ جويا د هغوی د کړو په وړو په اړه يوه  لنډه کتنه ستاسو مخې ته کي
 وروستۍ څرګندونې تر کوم ځای پورې حقيقت لري؟

ي چې له خپل من څخه استازي ورته انتخابوي او د هيواد په قانون   ل کي پارلمان د يوه هيواد د ټولو پرګنو ګډ کور ګ
ه پارلمان د يوه هيواد د درې ګونو قواوو يانې اجراييه قوې، مقننه قوې او قضاييه قوې همدارنګ. جوړولو کې ونډه اخلي

 .له ډلې څخه يو ځواک دی چې د اړوند هيواد د قانون جوړولو په بهير کې ونډه اخلي
 يو د دې لپاره چې دغه مهم ځواک ته مناسب شخصيتونه غوره شي نو ښه خبره دا ده چې د دې ځواک غړي يا وکيالن د 

 :شمير ځانګړو صفتونو درولودنکي وي په دې ډول چې
 
 . د پارلمان وکيالن بايد باسواده خلک او د سواد حد اقل سطحه يې دولسم ټولګی وي يا غوره ديني زده کړې ولري• 
تنی او صادق شخص وي•   . د پارلمان غړی بايد د اړوندې ټولنې د آرونو سره سم دينداره، ري
بايد د اړوند هيواد تبعه، هيوادپال او په خپل هيواد مين شخص وي، په داسې توګه چې د خپل هيواد  د پارلمان غړی • 

ونو ته د زړه له کومي احترام ولري  .تابعيت او ټولو اړوندو بنس
و  د پارلما وکيل بايد د پاک زړه خاوند وي، په جرمونو کې ملوث نه وي، خپل هيواد يې ښه ايسي او د هغه په ورانول• 

 .کې يې ونډه نه وي اخيستې بلکي هميشه د هغه د آبادۍ په فکر کې وي
تنی هيوادپال شخص وي او د هميش •   وکيل بايد د بهرنيو هيوادونو له جاسوسي شبکو سره اړيکې و نه لري بلکي ري

 .لپاره د خپلې ټولنې د هوساينې فکر ورسره وي
نيسي او د خپل هيواد د موجودو شرايطو سره سم له اجراييه قوې او  وکيل بايد د اړوند هيواد شرايط په نظر کې و • 

 . حکومت څخه د کړنو توقع ولري، او له موجودو شرايطو سره سم د خپلو غوښتنو توقع برابره کړي
 . وکيل بايد د ملت په خير وي او هره کړنه يې د خپلو خلکو د سترو هيلو او آرمانونو سره تړاو و لري• 
 وکيل بايد ځان ته د امتيازاتو د غوښتلو په ځای د خپلو خلکو د هغو غوښتنو عملي کوونکی وي چې هيواد  د پارلمان• 

ې د الرو چارو په برابرولو کې مرسته وکړي  .ته د هراړخيزې ښيګ
ی وي او تر ډيرې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې•   د  وکيل بايد د يوه هيواد له نورو قواوو سره مرستندوی او همغ

خپل هيواد د آبادۍ شرايط را منځته او د هراړخيزې ښيرازۍ په لوري د هيواد له نورو قواوو سره څن په څن 
 .حرکت وکړي

 د پارلمان وکيل بايد د خپل رسوخ په انډول په هيواد کې د فتنو، ډلو ټپلو او جنجالونو د جوړيدو مخه و نيسي نه دا چې • 
 .دو طرف واقع شيپخپله د ورته او نورو ناوړه پدي

 
په همدې توګه ډير نور داسې صفتونه دي چې د يوه هيواد د پارلمان، ملي شورا، ولسي جرګې او مشرانو دجرګې غړي  

 .يې بايد په عملي توګه د ځان او پر هغه عمل وکړي
 هکله څه اوس راځو او ګورو چې زموږ د ملي شورا غړي څوک دي او څرنګه عمل کوي؟ ماللۍ جويا چې د هغوی په 

 ويلي دي نو تر کومه حده حق په جانب ده؟
 :د افغانستان د اوسني پارلمان او په بيا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې د غړو ترکيب په دې ډول دی 

 
  ولسي وګړي او قومي مشران:اول 
دې درې لسيزو په جريان کې د افغانستان قومي جوړښت، ولسي نظا  م او پخو ملي بايد وويل شي چې د هيواد د ن

ارزښتونو ته سخت او نه جبران کيدونکی زيان رسيدلی دی په دې توګه چې د مشرانو احترام ته سخته صدمه رسيدلې 
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بلکي که ووايو چې له په ټوليزه توګه زموږ په ټولنه کې دغه قيمتي ارزښت له منځه تللی دی نو مبالغه به مو نه وي 
ډير کم شمير قومي مشرانو، ملکانو او سپين روبو ملي شوری ته په تللو کې نو له همدې کبله ويالی شو چې په . کړې

همدارنګه د هغوی ملي فکر او خبرو ته په ننۍ ولسي جرګه کې د اهميت ورکولو اندازه هم . برياليتوب حاصل کړی دی
ي چې په نشت حساب ده  .د هغوی له شمير سره پرتله کي

 
 وڼ آندي تکنوکراتان، باسواده کړۍ او ر:دوهم 
په ولسی جرګه کې د دې کته کورۍ شمير هم ځکه زيات نه دی چې حاکمو شرايطو هغوی ته د خپل ځانونو د مطرح  

کيدو او انتخاب چانس په الس نه ورکاوه بلکي د ټولنې پرګنې د څو مشخصو، منفي او تياره افکارو په لومو کې راګير 
 . وووې چې روڼ آندو ته يې د برياليتوب چانس کم کړی

 
تيني ديني عالمان: دريم   ري
د ولسي جرګې تاالر ته يوازې د ګوتو په شمير ديني عالمانو د ورت چانس موندلی دی چې د قومي مشرانو او روڼ  

اکنو په لړ کې د برياليتوب چانس ډير ناڅيز وو  .آندو په څير هغوی ته هم د پارلماني ټول
 
ودونکي پخواني کمونيستان په هيواد کې د ټولو جناياتو بن:څلورم   س اي
د افغانستان د ولسي جرګې اوسني ترکيب ته د هغه پخوانيو کمونيستي رژيمونو يو شمير کسانو هم الره موندلې ده چې د  

و او جناياتو ټول مسووليت په لومړۍ درجه کې هغوی ته منسوب دی چې په هغه کې د  هيواد د تيرو او روانو ناوړه پي
 .ستي رژيمونو دوه لوړ رتبه مامورين هر يو سيد محمد ګالب زوی او نورالحق علومي د ياردولو وړ ديپخوانيو کموني

خو که پخواني کمونسستان هرڅومره د ولسي جرګې تاالر ته په تللو بريالي شوي دي بيا هم قرار نه دي ناست او نه هم  
يمانۍ اظهار کوي بلکي د خپلو پخوانيو غليمانو او د شمال د ټلوالې د بانډ او د ايراني پلوه له خپلو  ناوړه اعمالو څخه د پ

شيعه ډلو سره يې سره يې نوې آشنايی پيل کړې او د متحدې جبهې په نوم يې د ښاغلي برهان الدين رباني په مشرۍ يې د 
 .نوې جبهې اعالن کړی دی

 
  او هيواد ورانوونکيجنګساالران: پنځم 
د افغانستان اوسنی پارلمان او بيا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې زياتره غړي جنګساالران، جګړه مار مشران، جنګي  

قوماندانان او د هغوی پلويان دي چې د ترهګرۍ په شمول يې د مختلفو ناروا وسايلو په کارولو سره د ملي شورا تاالر 
 .ګې د غړو لويه برخه تشکيلويالره موندلې او د ولسي جر

يمانه شوي او په رښتيا د هيواد د بيا   په دې ډله کې به د ګوتو په شمير کسان وي چې د خپلو تيرو ناروا اعمالو څخه پ
رغولو په بهير کې ونډه اخلي چې معلوم دي او دافغانستان وګړي يې پيژني خو د دې ډلې زياتره کسان اوس هم د هيواد 

کوشش کوي چې د . ونه ورانوي، فتنې جوړوي د ورځې په تيريدو سره نوي نوي جنجالونه رامنځته کويهراړخيز بنس
نورو اصنافو کسان د ځان لوري ته را کش کړي، حکومت له منځه يوسي، هيواد وران کړي او دوی د خپلې ناولې 

ه وي  .ارادې له مخې داسې حاالت رامنځته کړي چې يوازې د دوی په ګ
 په ولسي جرګه کې د جنګساالرانو ګروپ د راس الفتنه رول په خپله غاړه اخيستی او په دې ګروپ کې داسې همدارنګه 

د دې ګروپ زياتره غړي له ولسي جرګې بهر د ناروا . کسان وجود لري چې د سواد کچه يې له صفر سره برابره ده
اتره يې د نشه يي توکو په سوداګرۍ، قاچاق او پانګو په وسيله السته راوړي لوی لوی سوداګريز کار وبار لري چې زي

همدارنګه د دې ګروپ زياتره غړي د ايران، روسيې، هند، پاکستان او ځينو نورو هيوادونو . کرنه کې مخامخ الس لري
ونه ورانوي د دې ډلې . له جاسوسي شبکو سره کلکله همکاري لري او د ورځې په تيريدو سره د افغانستان پاتې بنس

ي او د دې هيواد تابعيت ته هي احترام نه لري بلکي زموږ د هيواد د خلکو له زياتره  غړي د افغان په نامه شرمي
 .ځورولو، جګړو او وژنو څخه خوند اخلي

 
 :د ولسي جرګې غونډې 
د اوسنۍ ولسې جرګې مجلسونه له عجيبو دردونکو نندارو څخه ډک دي چې حتی ليدونکی يې په ليدلو سره د شرم  

 : س کوي په دې ډول چېاحسا
ي چې له •   د ولسي جرګې د زياتره غړو د خبرو روحيه کامال جنګي ده چې زياتره وخت په داسې تاوتريخوالي تمامي

خبره حتی دې حد ته رسيدلي چې د هيواد د . ښکنځلو څخه عالوه د څپلکو، بوتلو او بوکسونو پهلواني پکې روانه وي
الف د پارلمان په ښځينه وکيالنو باندې هم د ښکنځلو سره يو ځای د وهلو او ويشتلو ټولو ديني او ملي عنعناتو په خ

ي  .السونه پورته کي
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 د ولسي جرګې غړو ته سره له دې چې زيات کورسونه وړاندې شول، څه نا څه پارلماني طرزالعمل د کورنيو او • 
ليونتوب څپه حاکمه شي، د وکيالنو اعصاب په بهرنيو ماهرانو له خوا وخت پر وخت ورته تدريس شو خو چې يوارې د 

خو . داسې يوه اندازه خراب شي چې بيا والکه هي ډول قانون يا کړنالره دوی ته د يوه توت په شان ارزښت هم ولري
 شکر دا دی چې وسله ورسره نشته که نه تاسو به ليدلي وای چې څه به يې کول؟

 لري خو د ولسي جرګې غړي رسمي وخت د خپلو امتيازاتو په  سره له دې چې دغه ښاغلي اوس ګ امتيازات• 
سره لدې چې د ولسي جرګې د زياتو . په دې لړ کې دومره فعال او چاالک دي چې حد او اندازه نه لري. غوښتلو تيروي

 رن اخته جنګساالرانو غړو د پانګو اندازه شايد بيليونونه ډالره وي خو بيا هم پاک پروردګار د نفس کشۍ په داسې يوه
 .کړي دي چې ميم زرما ټول د ما

 د ولسي جرګې زياتره جنګساالر او مفتن غړي په هيواد کې د ملي حاکميت سر سخت مخالفين دي او د دې ړن • 
له همدې کبله ټوله ورځ يې د هغه مرکزي حکومت په . شوي هيواد د هرې زيربنا په جوړولو سره يې زامن مري

تې د ې رانغ ي ديتخريب پسې م . ي چې نوی نوی يې د ژوند ساه موندلې او د بيا آبادۍ په لوري يې لومړني ګامونه اي
 .د اسالم او جهاد په نامه جنګساالرانو له پخوانيو کمونيستانو سره الس يو کړی او د نوو فتنو ګوډي يې پرانيستي دي

ي په •  دې ډول چې زياتره وخت د مجلس چوکۍ  د ولسي جرګې زياتره جنګساالر وکيالن خپلو دندو ته نه حاضري
 .خالي وي او دوی په دوبۍ کې چکر وهي

دو   د ولسي جرګې د اوسني ترکيب ټول کړه وړه دې ته ورته دي چې څو نمونې يې يادې شوې قضاوت تاسو ته پري
 تيريدو سره په چې آيا ماللۍ جويا د جنګساالرانو په هکله سم وايي که غلط؟ په ځای د دې چې محاکمه شي د ورځې په

ي او د دې هيواد د بيا آبادۍ بهير ته نوي نوي خنډونه رامنځته کوي  .نوو امتيازاتو نمانځل کي
  
تني روڼ آندي، محدود   بايد ووايو چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د احترام وړ شخصيتونه، د ګوتو په شمير ري

 هيواد پال سپين روبي هم حضور لري چې په هي توګه د فتنو شمير صادق علما، قومی مشران، زړه سواندې ميرمنې او
په ټولګي کې شامل نه دي بلکي حضور يې په ولسي جرګه کې د وياړ خبره ده او هميشه د خپل هيواد په خير خپل نظر 

 هکله څرګندوي چې ماللۍ جويا هم بايد ټول په يو ډول مخاطب نه کړي خو د خاينانو، جګړه مارو او جنګساالرانو په
يې چې څه ويلي دي نو تر ډيره بريده يې د هغه تريخ حقيقت له مخې ويلي دي چې همدا اوس په ولسي جرګه حاکم دی 
دو چې د ماللۍ  او د هغه اصلي طراحان جنګساالران او جنګي مجرمين نو په دې اړه نور قضاوت لوستونکو ته پري

  جويا خبرې تر څومره اندازې پورې حقيقت لری؟

 


