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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۲۰/۲۷/۰۲۰۷        دوکتور صالح الدین سعیدی

 سبکدوشی مشاور امنیتی رئیس جمهور! ۀمطالب
و  نیق کابلزهم فردای انفجار خونین چار راه  تظاهرات عدالتخواهی بدون دادن اندکترین فرصت برای تحقیق و آن

حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور و مرجع اوج ګیری این حركت مدنی به اشوب و متصل آن تأکید به سبکدوشی اقای 
رئیس جمهور و عمل به میل   شکستن کمر اقای  واضح هدف   غیر انتخابی در واقعیت برنامهء وسیع و به صورت

  ای اس ای و دشمن است.
  بخش ازین مخالفین زوال صالحیت خویش را در وجود چنین شخص و چنین مشاور رئیس جمهور میبینند.

اور و انتخاب و سبکدوشی مشاور در هیچ منطقی ضرورت به نظر مرجع ثالث ندارد و قبول و یا واقعیت چنین مش
تحمیل چنین خواست مبنی بر سبکدوشی اش به زور خارجیان باالی رئیس جمهور صدمهء جبران ناپذیری به حیثیت 

  رئیس جمهور است.
ي را مشاور خود انتصاب میکند و کی راباید از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و یا وزیر ک  مطالبهء مبنی براینکه

  مشاوریت خویش بر طرف كند به صورت صریح خالف تمام نورمهای سالم اداره ومنطق است.
صادر کند) كاریكه مشاور حقوقی رئیس جمهور   اما مشاور حق ندارد به مراجع انتخابی ) وزیر( هدایات و مکاتیب

آن اعتراف كرد.(. مسودهء هدایت توسط مشاور امضاء و هدایت توسط  در قضیهء سمارت ستی و کابل بانک به
ر و د وزیل است و از تصمیم درست و یا غلط نزؤمسرئیس و وزیر  ز تصمیم نزد ملتریاست دفتر ارسال میشود. ا
 ؤل است.رئیس مشاور همان بخش مس

ک جلسه دری است که درشان وزیرکسرجمهوری حق ندارد و خالف پرتوکل ونطاق ریاست  مراتب  ۀسلسل اساسسبر 
  از وزیر نشسته باشد. ترصف و باال

  را به مقام انتخابی) وزیر( ندارد.  مرجع انتصابی ) مشاور( حق ګزارش و هدایات روتین
از تخلف از قانون منتظر هدایت رئیس و وزیر بماند که قانون را   مرجع عدلی و قضایی نباید با دیدن و خبر شدن

د شکایت درج شود اما در حق هللا ضرورت به درج شکایت کسی نیست. تصادفی بلی در حق العبد بای  تطبیق کند.
در افغانستان به حق کس تخلف و تجاوز صورت میګیرد و آن شخص در میدیا صدا دارد و فغان میکند که  نیست که

در سطح  ضاییرئیس جمهور و وزیر باید به حقم رسیدګي کند. درحالیکه باید سیستم فعال باشد و هرمرجع عدلی و ق
  کل کشور مرجع تنفیذ قانون و عدالت در مقام صالحیت رئیس جمهور با صالحیت باشد. 

وزیر امنیتی و قومندان امنیه مصروف ګزارش تلویزیونی در قضایای جنایی حتی در جریان عملیات عمل و تجربهء 
  خطاست.

ان با لباس ملکی و غیر جنګی یعنی بدون واسکت ضد قومندان نظامی به محل ترور و دهشت در حالیکه عملیات امنیتی جری
مرمی و کاله اهنی و ... حاضر شدن و عوض مصروفیت به قومنده و مرکز سوق واداره بچهء فلم شدن و در برابر کمرهء 

  تلویزیون اکت و نمایش دادن خطاء و نمایشی است و شکلی بودن و غیر جدی بودن و غیر مسلکی بودن اش را نشان میدهد.
بر مراجع امنیتی است تا تمام جریانات اجراات و عملیات نظامی و تخلفات آشوبګری را به صورت مکمل و بال استثناء فلم 

  برداری نمایند و در صورت ضرورت به عدالت پیش کنند.
دوری از مردم و تجرید از مردم سند روشن   آهنین  مصاحبه ها و اظهارات نظر مقامات دولتی از پشت قلعه ها و دروازه های

  ملت است.
و کچالو سیر ، لیتر و یا متر مکعب چند است؟   از رئیس و مقام ارشد دولتی اګر پرسیده شود که چوب سوخت، ګاز، و نان، آرد

   به یقین از جواب آن عاجز اند.
ی شده، موجب این و دهها تخلف و ضعف ایكه به صورت صریح موجب تشنجات، كسر شان، تخلفات پروتوکلی، و وظیفو

صدمه های بزرګ به سیستم و اداره شده و موجب مطالبات نادرست و از جمله مطالبه سبکدوشی مشاور امنیتی رئیس جمهور 
  به صورت غیر قانونی و غیر منطقی از جانب مرجع ثالث با نتایج مهلک و بد دولتداری میشوند.

ین آن، مراجع دولتی و ساختارهای آن چه وقت در قالب درست و به جا حرکت ء مدنی و فعالاینکه ما، احزاب و سازمانها، جامعه
افتاد و یا عیار شوند سوال است که جواب آن قرار مالحظهء جانب عملی این حالت   خواهند کرد و در چوکات درست خواهند

  سخت مأیوس کننده و غیر قابل قبول است.
ی موارد مراعات میشوند اما به حیث سیستم تا حال فعال نه شده و این سخت من مطمین ام که بخش ازین امور در عمل در بعض

  متأثر کننده، مضر، خالف قانون و خالف دولتداری خوب است.
 و ماعلینا اال البالغ المبین
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