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کارهای سازنده را الگو قرار دهید و از کار
های ناپسند دوری جویید
دور شانزدهم شورای ملی همزمان با آغاز رخصتی زمستانی اعضای این نهاد خاتمه یافت .هرچند این دور،
هشت سال به طول انجامید که طویل ترین دور کاری ولسی جرگه شمرده می شود ،اما چهار سال پیش انتخابات
ولسی جرگه نظر به دالیل معینی برگزار نگردید و رئیس جمهور کشور با صدور حکمی ،کار این دوره را تمدید
کرد که بدون شک دور شانزدهم عالوه بر دستاورد ها در عرصه قانون گذاری ،نظارت از اعمال حکومت و
نمایندگی از مردم ،خالی از مشکالت و دشواری ها نیز نبود ،همچنان در پیش برد امور ،عدم حضور شماری از
نمایندگان در مجلس سکتگی های را سبب گردید ،اما با آنهم هیئت اداری ولسی جرگه در روز آخرین نشست
عمومی این دوره ادعا نمودند که در مدت هشت سال گذشته به گونۀ مجموعی هشت جلسه افتتاحیه ۵9۸ ،جلسه
عادی و  2۶جلسه استیضاحیه 1۴۴ ،جلسه استجوابیه ۷1 ،جلسه استماعیه 32 ،جلسه فوق العاده 2۴ ،جلسه
احتجاجیه و  9جلسه سری برگزار کرده اند ،اما شماری از اعضای مجلس ،خالف ادعای هیئت اداری جرگه می
گویند که در این دوره آنچنانیکه انتظار می رفت ،کار های مؤثر برای مردم زجر کشیده افغانستان انجام نداده اند
و شماری از اعضای ولسی جرگه عدم حضور و غیر حاضری های دایمی برخی از وکال در این دوره را یکی
از مشکالت در سر راه کار و فعالیت چشمگیری این نهاد می دانند.
گفتنیست اعضای ولسی جرگه مطابق قانون برای مدت  ۴۵روز به رخصتی زمستانی رفتند ،انتظار می رود پس
از اعالم نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ،دورهفدهم شورای ملی با اعضای
برنده به کار آغاز نمایند.
روی این اساس کم کاری و یا هم تالش های مسئوالنه ای شماری از اعضای این دوره شورای ملی می تواند
یک تجربه و الگوی برای وکالی دور هفدهم باشد و از کار کرد های مؤثر و ممد شان می توانند استفاده مؤثر
و آن را سرمشق راه خود قرار دهند ،اما از کم کاری و تعلل شماری از وکال که بیشترین وقت خود را در خارج
از کشور سپری کرده و اندک کار مؤثر را به این کشور که نهایتا به کار و تالش خستگی ناپذیر نیاز دارد ،انجام
نداده اند ،بایست دوری نمایند و راه اصالح را در پیش گیرند تا ولسی جرگه که یک نهاد معتبر تقنینی ،نظارتی
و مشورتی است به چالش های سلیقوی مواجه نگردد.
از این رو مردم افغانستان از وکالی دور هفدهم شورای ملی انتظار دارند تا راه تقابل و جبهه گیری با حکومت
را در راستای منافع ملی کنار گذارند و در تبانی ،تفاهم و همدلی با هم ،مشترکا زخم های این ملت درد دیده را
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التیام بخشند وحکومت را نیز در تمام عرصه حیاتی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،امنیتی و به ویژه
صلح و برقراری آتش بس ،کمک و همکاری نمایند.
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