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 پارلمان  انوګد چر
 

 ( طنزي راپور)
 
 

خبري   ېیو  یارګپارلمان مشر تاجدار خان  چر  ې. د دړد پارلمان اعالن وک  انوګد چر  رګنن د افغانستان یوه ملي سودا
افغانانو سره    وزلوېهدف له ب  ږخلک ژوند کوي او زمو  وزلهې ته وویل: په افغانستان کي دا مهال لس میلیونه ب  يډغون

  ګړې وینو چي د ج  ږ. مووړافغانانو لپاره غوا  وزلهېیوازي د ب  ډۍ وډملت او    ول ټمرسته او سوله راوستل دي. سوله د  
دا لس ملیونه   ږکه مو  ي،ېږکار اخیستل ک   هګافزار په تولپاره د    ګړېد ج  خهڅ  وانانوځ  وزلهېخواوو ته له ب  وړدوا

 .ختمه سي هګړباور لرو چي په هیواد کي به  ج و،ړک هړخلک په نس ما
 

سول، نو    رډېاو عواید    رېشم  انوګورکوو، کله چي د چر  ګۍه  ېدر  يځافغان ته د ور  وزلهېکي هر ب  امګ  يړلوم  په
الري    ې. وروسته به له هیواده بهر هم صادرات پیل او له ديېږمعاش هم ورکول ک  ۍافغان ته به میاشتن  وزلهېهر ب

د تجارت او    انوګده چي د چر  ړ. د یادوني ووړک  ړورجوافغانانو ته کورونه     وزلهېالس ته راغلیو پیسو باندي به ب
 وزلهېمیلیونه ب  هځکالو کي پن  لوروڅپالن لرو چي په راتلونکو    ږخلک کوي او مو  وزلهېب  ولټنورو چارو سمبالول به  

 .افغانانو ته د کار زمینه برابره سي
 

  یپارلمان کي جنسیتي مساوات هم په پام کي نیول سو  ې وویل: په د  ه ړپه ا  تړښپارلمان د جو  ېتاجدار د د   اغليښ
خوني لري چي یوه  ې دي. دا پارلمان د افغانستان له اساسي قانون سره سم دو يګچر  ېاو نیمي ی انګچر ې. نیم یید

یا    ګکوم چر  ،یژوند د  ولټکاري دوره د وکیل    مانپارل  ې. د ديېږ( نوم هګجر  انوګ( او بله )د چرهګجر  يګ )کولن 
 و ړوګهم لري چي )د چر  هګ انڅ  وانانوځبه همدلته پاته وي. دا پارلمان د    ه ګچي یو وار پارلمان ته راغله، تر مر  هګچر

 .ده هړجو خهڅ وړوګاو له چر يېږپارلمان( نوم
 

او    ۍپه افغانستان کي د سر په بیه له ناامن  ی خان( ویلي چي دو  اسټکو  ټمشر )کو  ېولنټد    انوګخوا ته د چر  بلي
د   یالمل انسانان دي، خو بیا هم دو ۍبدمرغ ولډهم په افغانستان کي د فقر او هر  هڅسره مبارزه کوي. که  ۍوزلېب

 .چي دا سوژه یا مفکوره د ده وه  ړېامله یوه انسان ته ورک ې د پارلمان مشري له د  انوګچر
 

  يړیوه غ  ګېد پارلمان مخه به نیسي. د ولسي جر  انوګچي د چر  ړیخونو اعالن ک  وړبل پلو د ملي شورا د دوا
نو دا    کهځ  ،ییاد سو یپارلمان نه د  انوګداد ماما( نن رسنیو ته وویل: د افغانستان په اساسي قانون کي د چر  کړ)غ

 ټ هم د اجرائیه ریاست پوس  ه څ په جواب کي وویل: که    تنيښداد ماما د یوه خبلاير د پو  ک ړ. غیپارلمان غیر قانوني د
خپله   ږ دوره مو  ږ( او زموريېادبي معاف )جان ک   ېاو پارلمان دوره هم غیر قانوني ده، خو اجرائیه ریاست جان ب 

  لي ویلي دي. د م هڅ  ولنيټ تر اوسه نه د امریکایانو او نه هم اروپایي  هړد پارلمان په ا انوګده، خو د چر ړېک دهږاو
کي   وڼپه خپرو سویو خبرپا  خهڅ   یوڼدوو ما  ې. له د ی د ړیرد کاو پنجه چنار هم دا پارلمان    دارېسپ   ګنڅشورا تر  

 .سي لړپارلمان غیر قانوني او د فعالیت اجازه به ور نه ک ولډراغلي چي دا 
 

ماما( بیا دا پارلمان د جهاد او مقاومت   ټائتالف مشر )غ  وندونوګها( په نوم د سیاسي    ګرګ  یدره یا ) واد  انوښشرم  د
 ړېهم له مجاهدینو سره مرسته ک  ېاو نه ی  ړینه له روسانو سره جهاد ک  انوګماما وایي چي چر  ټخالف بولي. غ

تر چر کي    انوګده،  مقاومت   او  جهاد  په  پارلمان   ېاخیست  هډ ون  رهډېخو خرونو  حیواني  افغانستان کي  په  که  ده. 
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 ونهټ سی  وڅ  ولډسي او یا په اوسني انساني پارلمان کي خرونو ته د امتیاز په    ړنو باید د خرونو پارلمان جو  ي،ړېږجو
 .سي يګړانځ
 

الوتونکو مرغانو پارلمان حرام    لوډحکومت مخالفو وسله والو    د . د وسله والو مخالفینو یوه ویاند یلګڼهم د غیر 
  انو ګچي د چر  يړبه وغوا  یاو له هغو  يړسره ائتالف وک  یانوډسورلناو او    وړیدګبه له    ی( ویلي چي دوک ګ)مالچر

ویاند شیخ االشرار الهوري ویلي چي د سیاسي   فغانستانا  ی. له بلي خوا د جمعیت جهاليړپر پارلمان  بریدونه وک
  ې د   ی . الهوري وویل دوټلکه د اریانا سعید کنسر  یهم داسي حرام د   ې مطلق مرداري او پارلمان ی  يښغو  انوګچر

چي د افغانستان    کهځسي،    لړپکي ورک  هډته هم ون  انو ګپاکستاني چر  وڅپارلمان ته په یوه شرط اجازه ورکوي چي  
او د    یلړخو  ګچر  ړی تازه یو سور ک  ولډلري. الهوري د احتجاج په    هډپارلمان کي هم پاکستان خپله ون  يپه انسان

 ر ډې هړا ېویاند )حاجي رکیک خوسي( په د  وندګوه. له بلي خوا د ملي نفاق  ېراوتل هېټتر لویه خ  ېی هښیوه پ ګچر
د ستایلو   ېسره صیغه کوي دا کار ی  وګچر  وڅپر یوه وخت له    ګویل: دا چي یو چر  ېاو وی  ودښو  ځمحتاطانه دری

له   ېپارلمان د سوری  انو ګنه اغوندي، خو بیا هم که د چر ګپرتو  يګچي چر  ید شریعت خالف د  ېخو دا کار ی  ،ید
   .يړوک ړمالت ړبشپ ېبه ی یدو ي،ړمرسته وک انګزره چر وسځحکومت سره پن

 

 هډخلکو غون  وزلوېد لس میلیونه ب  هږتر ل  ږپه کابل کي ل  ځبه یوه ور  ید پارلمان مشر دا هم ویلي چي دو  انوګچر  د
ته ورته وي چي    ۍلېاواز به د اسرافیل شپ  انوګاړچیغو او ژ  ې. د ديړمیاشتي به  په چیغو چیغو ژا  وڅاو    ويړجو

وباسي،    خهېسي او فاسد نظام به له ب  ړجو  البېبه س  کوښله او ید دو  ي،ړک  هڼکا  ونوږفاسد چارواکي به په غو  ولټ
 . يېږک یپه زور بریال کوښخلکو د چیغو او او وزلوېانقالب وي چي د  ب یکي یوازین ړۍدا به په ن
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