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 !افغانستان  پارلمان رئیس به خطاب
  
 

 اسالمى  جمهورى   پارلمان  ریاست  به  باز  و  پارلمان  به   نوع  چه  به  و  کارى  سابقهء  و  ګروند  بک  ازچه  شما  اینکه
  بحث   و  ګپ  ندارید  یا  و  دارید  سیاست  و  ګزارى  قانون  بخش  در   سیاسى  و  مسلکى  هاى  توانایى  چه  رسیدید،  افغانستان
 . است جداګانه

  شوراى  ،  علوم  اکادمى  کدام   درجهان  هم   ها  پارلمان  و  بداند  را  چیز  مهه  تواند  نمى  اول  دست  شخص  یک  که  مسلم  اما 
 خلص  نیستند.  اکادمیسن  و  پوهنتونها    استادان   ٙآمدیم  ګفته  چنانچه  هم   پارلمان   اعضاى.  نیستند  ها   پوهنتون  علمى

 شان   پیشتاز  صصینمتخ   و  پروفیسوران  ملتیکه  و   جامعهء  حال  به  خوشا  است.  ملت  قدنماى  آئینهء  و   چکیده  پارلمان
 در  باید  کشور  مراجع  این  آن  غیر  در  باشند.  آورده  بدست  ملت  از  راستین  انتخابات  در  را  کردن  حاکمیت  مشروعیت
  شده  نه  ګرفته  بازى  به  سیاسیون  توسط  مسلکى  مراجع  نظر  از  قبل  مسلکى  کار  هیچ  و   کنند  کار  باهم  خاص  تنګاتنګى

 !شود نه کشیده بیرون به و
  آن   در   که   کرد   قبول  باید   باشند،  نداشته    حضور   و  وجود  نامطلوب  افراد %15  حدود در   پارلمان   هر   در  اګر  میګویند
  را   ملت  ارادهء  شفاف  و  آزاد   درانتخابات  پارلمان   اګر  بلى  است.   ګرفته   صورت  تقلب  و  شده  تقلب   کشور،  انتخابات

  است.  چوکات همین در نیز شان تخابان و شده تشکیل نامطلوب افراد  از جامعه %15 حدود در مسلم میکند، تمثیل
 .برسد %  60-50  به فیصدى  این حالتیکه بر واى
 قانونى  غیر  صورت  به  کشور  انتخابات  تکمیل  بدون   پارلمان  وافتتاح  شده  نه  تکمیل  سراسرى  انتخابات  حالتیکه  بر  واى

  در   دالر  زور  به  خارجى  تسفار  با  هماهنګى  در   ...  و  غزنى  والیت  انتخابات  که   میدانیم  همه  چنانچه  ګرفته  صورت
 ساز  مشکل  بیشتر  کرده  ازهمه   انتصابى  !؟   وکالى  همین  والیت  همین  از   که  تعجب  اند.  ساکت  همه  و   شده  نه  ما،  کشور

 . داریم خو پارلمان نام به خمیرى بینى یک خیر اند.
  ها   خارجى  فرمایش  هب  قانونى  غیر  صورت  به  هم  بجوه  جنرال  پاکستان  اردوى  ستاد  رئیس  نیستیم.  ماتنها  کار  درین
 . است شده ساخته مسلط پاکستان اسالمى!؟ جمهورى بر تمدیدو اش مأموریت مدت سال  سه براى

 هفت  قبول   عدم   و  فاریاب  والى   قبول   عدم  برانداز   نظام  و   برانداز  نهاد  کشى  شمشیر  به   را  شما  من  که   ماند  نه  ګفته  نا
  که   است  وسیستم  نظام  شدن  نهادینه  ضرورت  به  من  توجه   من،  بحث  علت  اما  ،  کنم  نمى  تشویق  پروان  والیت  ولسوال

 ګذاشته   اساس  ما  کشور  در  معنوى  و  مادى  هنګفت  مصارف  با  افغانستان  در  اخیر  دههء  دو   در  شده  ایجاد  پروسهء   باید
  قوانین    درک  عدم  و  مسایل  عمق به  توجه  بدون  توجه،  عدم  بخاطر  ګزاف  مصارف  با   بلى  شود.  نهادینه  بالخره  شده،

 . شود نه برده، تاراج به و مضمحل نحوى به   مسلکى مشاورین نداشتن و مسلکى  دانش عدم  علت به هم یا و فذنا
 . شود نه منحل نظام و بیند نه صدمه قانونیت و قانون حاکمیت
 !افغان اسالمى جمهورى پارلمان رئیس محترم
ً   که  لمانىپار  مسلکى  مشاورتى  تیم    ایجاد   به  امور  این   به  رسیدګى  جهت  شمارا   در   سازى   نهاد  و  سازى  سیستم  به  دقیقا
 . میکنم دعوت  کند  کمک را شما کشور

  حاکمیت   کار  براى  کننده   تنویر  فعال  تلویزیون  ایجاد  ماست.  ضرورت  کلمه  درست   بمفهوم  ګانه  سه  قواى  تفکیک 
  ترتیب این به  و  قانون تطبیق ارګانهاى تمام به  تنګاتنګ وکار قانون
 .است مهم بس کار فرد دیکتاتورى تا قانون دیکتاتورى توسعهءفکر و قانون حاکمیت  براى میدیا کردن فعال و ایجاد

 . شود نه اداره سقوط به منجر    اداره شخص ترور تا بسازید فعال را سیستم
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  پارلمان   ملت  ممثل  و   برګردد  ملت  به  باید  کشور  مهم   امور  و  ملت  برسرنوشت  ګیرنده   تصمیم  مرجع  ترین  بلند
 . است خطاء کردن تعویض ستندرد غیر هاى ساختار به را سیستم ورشود.کش

 . است خرچى کته موضوع عین  با متوعزى اداراه دهها
 چه؟  یعنى صلح  عالى شوراى براى نظامى مشاور

  دولتدارى   در  تأریخى  افتضاحات  دفاعى   غیر  و  تجملى  عمالً   و  تولیدى  غیر  هاى  عرصه  در  دولت  شکن  کمر  مصارف
 . شد خواهد و میتواند شده هم کمېدى  هاى  فلم براى  خوب وسناریوى

 
 کار  مختلف  ارګانهاى  براى  شان  مشاورتى  نظریات  و  دولتى  عالى  شوراى  تشکیل  مصالحه،  عالى  شوراى  تشکیل
 . است سطح همان  در ضرورت و ایشان
 و   باشد  خواسته  سک  هر  با  خود  صالحیت اعمال  براى  کشور  اساسى  قانون  65-64ماده  مطابق  کشور  جمهور  رئېس
 در  نهایى  تصامیم  اما  است   خودش  کار  مشاوره،  سطح  در  یا  و  داند  وجیبه  را  مشاوره  این   و  کند  مشاوره  داند  الزم

 .بګیرد پارلمان باید را  کشور مورد
  را   امروز  معضالت  از   رفت  بیرون  راه   و   انتخاب  دیګر  ملت   و  أند  بشرى  شدهء  قبول  اصول   پارلمان  و  انتخابات 

 !نمیباشد مجاز و است قضایا عمق از  درک عدم  بوده، خدعه و فریب جدید، اختراع نوع هر ندارد.
 آن هاى انستیتوت و نظام کردن نهادینه در پارلمان رئیس حیث به را خود لطفاًجایګاه افغانستان پارلمان رئیس جناب

 !بشناسید
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