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صالح الدین سعیدی

د ملغی ملغی کول ،یعنې د باطل باطلول!
ولسی جرگه او مشرانو جرگه (پارلمان) د خلکو استازی وي او خلکو ورته د معینې مودې لپاره مشروعیت ورکړای
وي.
تاریخ به خپلې حافظې ته په تورو کرښو لیکلي وي او ولیکي چې د مثال په توګه د غزني والیت څخه چې تقریبا ً ۷0
سني ،پښتانه ،تاجک او  ...دي ،خو د ټاکنتو متقلب مشرانو ،د حزب وحدت د
په سلو کې (څه کم څه ډېر) خلک یې ُ
مشر بهزاد او حاکم رژیم د معاملو او خیانتو په لړۍ ،د ښکاره خیانت او ظلم پر بنیاد د ټولو یولسوو وکیالنو مذهب
شیعه او هزاره ورنونه ددې والیت وکیالن انتخاب (انتصاب) شوي او دادی کلونه کلونه د افغانستان د پارلمان وکیالن؟!
او د ملت استازي ځان بولي .داسې راواخله باقي پارلمان.
د تذکرو په عدم وجود کې او له درې برابرو ډېر د رایو کارتو د ویشلو په صورت کې ښکار ده چې داسې پارلمان له
هماغه صفري نقطې له تقلبه ډک او غیر مشروع وه.
دوم  :پارلمان له ملته مشروعیت تر السه کوي .د حاکمیت کترو ته جهت او قوت ورکوي.
ددې پارلمان د کار مدت یې د جمهور رئیس او یا خپلې فیصلې او یا بلې مرجع لخوا نشي تمدیدیدای او نه تمدیدیږي.
درېم :ددې پارلمان د لغوې ،پاطلو او ناروا لپاره د وطن د ستر شخصیت باري جهاني د هغه رپورت او لیکنې پر
بنیاد چې د وزیرانو د اعتماد د رایې قصه او شهادت یې لیکالی وه او څنګه د حاجې ظاهر د قدیر زوی د رشوت او
تطمیع کار او جریانات مستند کړي او دوکه روانه وه او ده.
سل هاو نور شواهد ددې پارلمان ،د افغانستان موجود پارلمان د انحالل ،هغه چې په حقیقت کې قانونا ً هم منحل دی او
قانونا ً نشته ،مستندوي.
څلورم  :تور ته تور ویل دا د تور ماهیت کې تغییر نه راولي او دا کومه نوې خبر نه ده .او د ملغی بیا ملغی اعالنول
دا کومه نوې خبر نه ده ،خلک مطمئنول چې دغه ته چې تارسې تور وایئ او تور وینې ،اوس زه هم وایم چې تور
دی .دې خبرې باندې ټول پوهیږو!
نو د افغانستان پارلمان ملغی شي دا به تحصیل حاصل وي ،د ملغی به ملغ کول او په نهایت کې د قانونا ً او منطقا ً
ملغی شي پر ملغی باندې اعتراف وي او بس .و ما علینا اال البالغ المبین
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