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  ګڼه۴٨پيشرو خپرونه، 

  ٢٠١٣ جوالی ٢۶
  

  آيا پارلمان د ملت کور دی؟
کله .  ټاپه ولګول شيدا به ډيره ستونزمنه وي چې زموږ د ھيواد په څير ھيوادونو کې د پارلمان پر اغيزمنتوب د تأييد

چې د ھيواد تيرو حاالتو او شرايطو او اوسني حالت ته پام وکړو نو دا ټکی به په ډاګه شي چې امپرياليستي او يو 

شمير نور لويديځوال زبيښاکګرو او ښکيالکګرو د خپلو ستراتيژيکو ګټو د السته راوړلو په موخه دلته په يو ډول نه يو 

نونو ته يې د پښې ځای تر السه کړی او په بيالبيلو پلمو يې زموږ د ھيواد او خلکو ملي ډول السوھنې کړې دي او ځا

ھويت، ملي واکمني او ځمکنۍ بشپړتيا تر پوښتنې الندې راوستې او دغو تيري کوونکو ځواکونو د ډيموکراسۍ، د 

 يې چې په وروسته پاتې خلکو د حاکميت د تمثيل او نورو داسې غولوونکو مفاھيمو په رڼا کې ھڅه کړې او کوي

ھيوادونو لکه زموږ ھيواد او نورو لږ پر وده ھيوادونو او آن په ځينو پرمختللو ھيوادونو کې د خپلې بادارۍ او 

حاکميت تيره توره وچلوي، په چل ول او بيالبيلو چلوټيو خپلې ناوړه ګټې خوندي او د ال نورو ناوړه ګټو د السته 

  .ې الپراخه کړيراوړلو لپاره خپلې نفوذي سيم

) ناټو(خبره نه اوږدوم، راځم دې ټکي ته، کله چې زموږ ھيواد د بھرنيو په تيره بيا د امريکايي او د ھغې د انډيواالنو 

يرغلګرو ځواکونو تر سيوري الندې جوړ شوي سيستم کې، آيا په رښتينې مفھوم سره فرمايشي پارلمان د ملت کور 

  ګڼل کيدای شي؟

د يوه الس د ګوتو په شمير پرته، . تيرو لسو کلونو کې به د پارلمان جوړښت او ترکيب ته وګوروپه ټوليز ډول، په 

ډيرۍ په اصطالح د پارلمان غړي پخوانيو وسله والو تنظيمونو، زورواکو، د مخدره توکو د کر او ترافيکو د مافيايي 

 په اصطالح د ملت کور ته ننوتي دي، په ډير سپين سترګتوب د ډلو غړي دي چې د زور او پيسو او د بھرنيانو په مټ

ملت لپاره د قانون جوړونې، پر اجرائيه قوې د څارنې او د خلکو د ستونزو د حل او خلکو ته د خدمت نارې سورې 

يکه پيل کړي، په داسې حال کې چې ھمدا پارلمان په ھيواد کې د فساد، نارواو، د ځمکو د غصب، د دولتي څوکيو د ټ

دارانو، د ترور، تښتونې، د بې عدالتيو، د قومونو تر منځ د ژبني، مذھبي او ټولنيزو نابرابريو د دودولو ستر مرکز 

زور «دغه پارلمان په بيالبيلو پلمو سره د مالي فساد، د سياسي معاملو، د قانون ماتونې او په يوه کليمه کې د . دی

اره يې د زياتو کړاونو سره سره چې په آګاھانه توګه ورباندې تپل شوي، په اډه تبديل شوی چې د عام ولس لپ» ويلو

  .يوه کوچنۍ بيلګه، د ماليې وزير زاخيلوال چې له ځينو معاملو او فساد څخه پرده پورته کړه. الزياتې کړې دي

ي چې کله چې يو په اصطالح داسې سياسي جوړښت زموږ د ھيواد په اوسني ناوړه حالت کې داسې کړه وړه ولر

پورته ورڅخه په لنډه يادونه وشوه، نو آيا کيدای شي چې داسې جوړښت او يا بنسټ ته د ولس د ھيلو او آرمانونو کور 

  ووايو او د خلکو د ھوساينې، آسانتياو او د ژوند د ښه والي او نيکمرغيو کور وګڼو؟
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ھيواد کې پارلمان پر خلکو د زياتو له پورتنيو لنډو څرګندونو څخه دې پايلې ته رسيږو چې په يوه اشغال شوي 

  .ظلمونو او کړاونو د تپلو دستګاه او د حاکمه قدرت د ستمګرانه ھيلو او کرغيړنو موخو پلې کوونکی رکن وي

 

 


