
 

 

 

 

 

       

 ۹۱۳۲اکتوبر  ۳۱یکشنبه                                                     "خبلایر ویبپانه"منبع      

 !د وکیالنو د تیرې شپې د یوې بجې بیړنۍ ناسته

 و تبصرۀ استقالل
 

مهمې دندې لري، پولیس د اساسي قانون او د پولیسو قانون د حکم په اساس   ـ ۹۱۳۲اکټوبر  ۳۹/ خبلایر وېبپاڼه

د جرایمو او نورو ناقانونینو پر وړاندې . چې تر ټولو مهمې یې د ټولنې د نظم ساتل او د خلکو د امنیت تامین دی

که د پولیسو له خوا یې پر وړاندې غفلت او بې اعتنایي کیږي، پولیس په خپله د قانوني تخلف . مجادله او مبارزه ده

د دریمې نړۍ . ه ورته واچول شي، السونه یې وتړل شي او محاکمه شيترعنوان الندې راځي او باید دوسی

هېوادونو، بیا لکه د افغانستان غوندې چې هم په کې جګړې روانې وي، هم په کې د نشه یي توکو قاچاق روان وي، 

… ه منځه وړلهم په کې د انسانانو قاچاق، هم د انسانانو اختطافونه، هم د وسلو پیر او پلور، هم د غرونو وهل او ل

نو طبعاً په داسې یو وضعیت کې . دا ډول هغه عوامل دي چې عیني وخت کې د افغان جګړې کورنۍ کړۍ جوړوي

خو پولیس د قانوني حکم پر بناء موظف دي چې . ویره، او تشویشونه وي. د ټولنې نظم ساتل شوی او هوسا نه وي

 .ي قانون حکم پر اساس هېڅ تر قانون لوړ نه دید اساس. د ټولنې نظم د تامین لپاره باید جدي کار وکړي

که . وکیل، نظامي او ولسي؛ ټول باید قانون ومني او ورته درناوی ولري. له ولسمشر نېولې، تر یو عادي مامور

خو فرق دومره وي چې د یو عام . هرڅوک بیا قانون ماتوي، باید حساب ورسره وشي، قانوني چلند ورسره شي

ت مهم لوړپوړو چارواکو ته فرق لري، د فرد سره محاسبه او د شکلي قوانینو تطبیق، یعنې ورته رسېده ګي نسب

مهمو لوړ پوړو چارواکو لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي چې په دې کې د ملي شورا، لویې څارنوالۍ او سترې 

خو عام فرد سره چلند عادي وي . محکمې، دارنګه د کابینې غړي حضور لري او هغوی یې قانون ماتوونه څیړي

 .ېده ګي کیږياو په دې عادي توګه ورته رس

د ملي شورا پر غړو له اوایلو درانده تورونه وه، او ممکن واقعیتونه او . خو له قانونه هېڅوک مستثنی نه دی

حقیقتونه هم واوسي چې دوی په ټولو ناقانونینو کې الس لري، حتی د خلکو په وژنې، د ځانمرګو په انتقال، نشه یي 

ــ ځلونه یې موټرو کې نېول شوي دي؛ خو دا چې کمې پېښې یې توکو، قاچاق او انسان تښتوونو کې، ځلونه 

رسنیزې شوې او ډېرې نه دي، خپل عوامل لري، چې تر ټولو جدي یې د حکومت کمزروي، یا فساد او مصلحت 

او دا شکونه هغه وخت په حقیقتونو بدلیږي چې سړی د وکیل معاش ته وګوري او بیا یې امکاناتو، سل او زر . دي
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څومره لوېدلی او پست کار دی چې . ټرو، باډیګارډانو، مجللو کورونو، میلمستونونو، نشو او تماشو تهضد زري مو

وکیالن چې د تقینیي مرجع غړي دي، یا قانون جوړونکي . د ولس استازی دې د ولس د ژوند تروړلو ته کار ووایي

لونه له رسنیو اورېدلي او هم مو ورته پورتني موارد، د دې ترڅنګ تاسې په ځلونه ــ ځ. دي؛ خپله قانون ماتوي

ویډیوګانو لیدلي، یا به مو خپله مشاهده کړي وي چې وکیالن، ساتونکي او د کورنۍ غړي، حتی لرې خپلوان یې په 

که یې پر وړاندې غبرګون ښودلی له . پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې السونه پورته کوي، وهلي او ټکولي یې دي

 .ړی دیدندې یې هم لیرې ک

 !د تیرې شپې قضیه

پر ټولیزو رسنیو خپرو شویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د پولیسو او شخصي خلکو چې ورسره 

د ځېنو سرچینو په حواله پولیسو ُپلچرخي ګمرک سره د وکیالنو موټر درولی او . وسلې هم شته، کشمکش روان دی

کیل باډیګارډانو غبرګون ښودلی چې پولیسو نېولی او وسله یې ترې د شیشو د سپینولو یې ورته ویلي، د لنډغر و

دارنګه د شپې په یوه بجه کې یې پارلمان . اخېستې، بیا نور وکیالن هم ورسره راټول شوي دي او الره یې تړلې

پر کې بیړنۍ غونډه نېولې او د کورنیو چارو د زړور او هغه معین د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده چې د دښمن 

خوشال سادات، چا چې د وطن او ولس دښمنانانو ته مالمتوونکی ګذار . وړاندې لکه د فوالدو دیوال والړ دی

څوک چې نه شپه ګوري او نه ورځ، هم د جګړې کرښې ته ځي، هم عملیاتو او پلټنې او تنظیم . ورکړی او ورکوي

 .ته

 د شپې یوه بجه بیړنۍ ناسته؛

زړې کیسې او لوبې به ورسره ختمې شوې؛ خو له بدمرغه ال نه دي . ان شومونږ خوشاله وو، چې پارلمان ځو

 .واړه کبان او انسانان له ستوني تیروي. ختمي؛ یوه برخه یې سم؛ نور یې له مخې نهګان دي

 !ته وا

 د پاکستان له لوري په کونړ د راویشتوونکو توپونو، یا هم د دې والیت د الندې کولو مسله وه، چې یوه بجه دې 

 .بیړنۍ ناسته راوبلل شي

 !ته وا

 .ایران، یا پاکستان سره د جګړې د پیل خبره وه

 !اې ناځوانو

. د وکیالنو او نورو چارواکو د مردار کاروبار مخه یې نېولې ده. جنرال سادات ډېر کارونه وکړل او کوي یې. هو

ناقانونینو، دا جنرال په دې ګنهګار  د قاچاق، انسان وژنې، انسان تښتوونو، لنډغرۍ، زورواکۍ، بدماشۍ او نورو

. په داسې حال کې چې وکیالن په مشهود جرم کې دي. او په توره شپه یې د لیرې کېدو لپاره غونډه کوي. دی

د دې تورو ښېښو دننه موټرو کې څه . پولیسو باید نېوالی وای، تورې ښېښې قانون منع کړي دي، بیا یې ولي لګوي

 !ر کارونه؟وکیالن، که مردا. روان دي

دا یې دنده ده، د همدې لپاره پیسې ورکول کیږي، یونیفورم یې . پولیسو یوازې قانوني حکم تطبیق کړی دی

پولیسو ته د لومړي ځل لپاره ُمرال ورکول شوی، هڅول شوي، مسوولیت پذیره شوي . لوړه یې کړې ده. اغوستی



د قانون په تطبیق . یې ټول مزاحمتونه محوه کړيراپورته شي، ټولنه خوندي کړي، پر وړاندې . پرېږدئ شي. دي

 .قانون واکي پلې شي. قانونمنده ټولنه رامنځته کړي. جدي او قاطعیت وښیي

 !ولسه

مالتړ وکړئ، . مه پرېږدئ چې نورې ستاسې وینې در وزبېښي. ورټئ، قانون ماتوونکي وکیالن او چارواکي ورټئ

که سرتیري . کړئ، مه پرېږدئ چې څوک پرې ان د ګل ګوذار وکړيتشویق یې . د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو

وي، مونږ و تاسې به وو، کنه داخلي او بیروني دښمنانانو السونه یو کړي دي، غواړي مونږ مات کړي، زمونږ 

 .د قانون د پلې کوونې پر وړاندې موانع ایجادوي. سرتیري کمزوري وښیي

 :تبصرۀ استقالل

کدام نظر به هم که صرف نظر کنیم،  ترازوی واقعهو قضیه که بگذریم و از تول  ند و چونچاز 

مادۀ قانون اساسی و نظر به کدام قانون داخلی پارلمان، وکالی ولسی جرگه یا هر جرگۀ دیگر، 

در نیمه شب به صالحیت و اجازه دارند تا یک وزیر حکومت را در ساعات غیر کاری و آنهم 

 !پارلمان احضار کنند؟

اگر همچو قانونی وجود دارد، در کدام حاالت همچو اجراعات جایز است و چند فیصد اعضای 

 !اقدامی رای مثبت بدهند، آنهم در نیمۀ شب؟همچو اجرای ولسی جرگه باید جهت 

ر قدم نخست باید همین د اگر قانون اساسی افغانستان به آنان چنین اجازه و صالحیتی نداده است، پس

وکیالن به جرم قانون به محکمه کشانیده شده و وظایف شان نظر به صالحدید محکمه به تعلیق 

 !درآید

در قدم دوم آیا وزیر داخله از قانون کشور آگاه است، یاخیر؟ اگر وزیر از قانون کشور اطالع ندارد 

اضر می شود، پس لیاقت وزارت را و از ترس در نیمه ای شب به جلسۀ غیر قانونی ولسی جرگه ح

و چند وکیل شبگرد،  به مقامات اجرائی آن توهین صورت گرفته است ندارد و آنهم وزارت داخله که

 .توهین و تحدید کرده اندپولیس ملی را تحقیر، 

غیر مجاز داخل  این وکیالن قاچاقبر که وسائط گرانقیمت نقلیه را به گونۀ قاچاق و با سالح های

پرده شوند و بصورت رسمی از آنعده افسران سکشور نموده اند، باید هرچه زودتر به پنجۀ قانون 

پولیس ملی که در حین اجرای وظیفه به آنان توهین صورت گرفته و لت و کوب شده اند، معذرت 

پیدا  قدرتیجود دارد و اگر البته اگر قانونی وو بالفاصله از پارلمان کشور اخراج گردند،  بخواهند

 !یکسان تطبیق کند داگتعلل باالی شاه و  می شود که قانون را بدون کوچکترین

 !!!ما را عجب آید

 


