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  ې څخهله پيشرو خپرون

١٨/٠٨/١٠  
  

  راتلونکی پارلمان د تير ھنداره
  

ام کې ده چې دغه په پ. د بن له کنفرانس وروسته د دويم ځل لپاره په ھيواد کې پارلماني ټاکنې تر سره کيدونکې دي

د . ټاکنې د وږي په اوويشتمې نيټې تر سره شي او د دې لپاره له ھمدې اوسه د نوماندو کمپاينونه پيل شوي دي

کمپاين له پيل څخه چې ال څو اوونۍ تيرې نه دي، ځينې نوماندانو د پيسو لګولو سيالي پيل کړې او يو له بل سره په 

د خلکو په منځ کې آوازې دي چې ځينې کړۍ، . په واټونو کې بند کړي ديسيالۍ کې غټ او لوی پوسترونه د ښار 

کمپنۍ او پيژندل شوې څيرې له يو شمير نوماندانو څخه مالتړ کوي چې پارلمان ته الره پيدا کړي او بيا د ھغوی د 

نيو او کړيو د لويو پوسترونو جوړول او ځړول زرګونه ډالره لګښت لري، چې د ھمدغو کمپ. موخو لپاره کار وکړي

  .لخوا ورکول کيږي

د اوسني پارلمان تجربې په ډاګه کړه چې دغه پارلمان نه د ولس کور و او نه يې د خلکو له ستونزو او کړاوونو سره 

اوسني پارلمان يوازې د خپلو امتيازونو او تنخواه د لوړولو فکر درلود او ھغه منشور يې تصويب . کوم تړاو درلود

که څه ھم دوی . دا د اوسني پارلمان تر ټولو د پام وړ کار و. سيزو ټول جنايتکاران يې وبخښلکړ چې د تيرو درې ل

ځينې داسې . خطاب کاوه، خو په عمل کې يې د ولس استازيتوب نه کاوه» ولس کور«په ھر ځای کې پارلمان ته د 

  .  ستانه نشولوکيالن ھم په پارلمان کې وو چې په تيرو څلورو کلونو کې بيرته خپل ټاټوبي ته

ټاکنو د اوسني پارلمان امتيازونو، لوړو تنخواه ګانو او قانوني خونديتوب د دې المل شو چې د روان کال په پارلماني 

يوازې په کابل کې کابو اووه سوه تنه . کې د نوماندانو لړۍ دومره اوږده شي چې حساب يې له خلکو ورک شي

  . نوماندان شوي او په ټول ھيواد کې د درې زره په شاوخوا کې نوماندان ھڅه کوي چې پارلمان ته الره پيدا کړي

ي، او د ھيواد ټولې سياسي، اقتصادي دي سرتيري موجود د افغانستان په څير ھيوادونه چې په کې لسګونه زره بھرن

او ټولنيزې چارې د بھرنيو ھيوادونو لخوا کنترول شي، نه يوازې پارلمان بلکې ټولې ادارې يې د بھرنيو تر کنترول 

په داسې ھيوادونو کې يوازې ھغه کسان پارلمان ته الره پيدا کوالی شي چې د نورو ھيوادونو ګټې . الندې وي

په داسې ھيوادونو کې يوازې ھغه کسان پارلمان ته غوره کيدای شي چې تر ټولو زياتې پيسې، . دي کړای شيخون

لکه څرنګه چې د اوسني پارلمان تجربه ښيي، زيات شمير ھغه کسان پارلمان ته راغلل چې د . زور او ټوپک ولري

تر پښو الندې کړي او د ناقانونه وسله والو نړيوالو سازمانونو لخوا ورباندې تور لګول شوی چې د بشر حقونه يې 
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له ھمدې کبله وو چې نوموړو کسانو وړاندې تر ھر څه د خپل ځان د . په زور يې پر بيوزلو خلکو ظلمونه کړي دي

  . بخښلو منشور تصويب کړ

شان به ھغه راتلونکی پارلمان به نه يوازې چې له اوسني پارلمان څخه کوم توپير ونلري، بلکې د تير پارلمان په 

راتلونکی پارلمان به د اوسني . کسان ورته الره پيدا کړي چې السونه يې تر منګولو د خلکو په وينو سره وي

پارلمان په څير نه يوازې د خلکو استازيتوب ونکړي، چې د تير په شان به د خپلو ګټو او د سترو کمپنيو د موخو د 

له دې کبله له داسې پارلمان څخه خلکو ته د خدمت کولو تمه . يتر سره کولو په الره کې به خپله ټوله ھڅه وکړ

زموږ ولس نور ھغه پخوانی ولس نه دی چې په داسې کسانو او داسې . درلودل پر خپل ځان او نورو ملنډې وھل دي

  .  پارلمان باور وکړي چې نه کوم اختيار لري او نه خلکو ته د خدمت کولو کومه اراده

  

 

 


