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 ثالثه یقواآن قانون گزاررمردم و ۀافغانستان مظهرارد یشورا
 
ستان رامنتشر نموده پارلمان افغان ۀروز ۴۵ التيخبر تعط ،یضمن اخبار داخل کابل یانايآر ونيچند شب قبل، تلوز 

خود ها از  یرخصت اميآه در ا ديپارلمان خواستار گرد ندگانياز نما یجمهور افغانستان، حامد آرز سيرئ اضافه آرد آه
. و در مورد مشكالتشان  معلومات الزم را بدست آورندنموده  یريخبر گ اند،آرده » !«آه آنانر ا انتخاب  یاتيمردم وال

آن  یها یقدم رنجه نموده و به آرس یجرگه  گاهگاه یآه به تاالر ولس یالخصوص، جنابان یحبان پارلمان، علصا ليوآ
صاحبان  ليآه وآ یعني....باشديجمهور نم سيرئ تياز صالح قطعَا» !«یموضوعات نيپاسخ دادند آه چن ند،ينمايجلوس م

را ندارند آه مردمان منتظرآن  یاتيبردن به وال فيو تشر داريبه د یو عالقه ا دهيعق گذشته ابدَا یمانند سال ها قتيحقدر
ازينکه ترس مانع رفتن   .ان را فراهم نموده اندآن انتخاب ۀنيزور بر آنان موجبات و زم ليتحم ايو  یبا صدق و آرزومند

  !  دندآنان به زادگاهشان ميگردد، جای شک و شبهه نميباشد، چون هرانچه را وعده نمودند، هرگز اجرا نکر
 شهي، همان طور آه همجرگه یبزرگ، به عوض حضور در ولس تياآثر كيمردم افغانستان آه با  فيشر ندگانينما

و  یشخص یعمارت خانه قانون گزاران، مصروف آار هااز رونيدر ب شود،يم دهيد یافغان یجهان یها ونيزيدرتلو
 ليوآ. نمودند یها سپر یآوچ ۀيقض ههيعل راعتصاب ب به همرا» !« ماه كيبوده اند،  ،امور مهمتر از داخل پارلمان

 هيو قضائ هياجرائ یدو ارگان قوا نياز ماموررسر و گردن بلند ت كي، نملت مظلوم افغانستا نيصاحبان آه بخاطر منتخب
مردم خود و  یديام جرگه،  نا یولسازمحل آار شان در ابيغمجموع بخاطرعدم فعاليت مثبت ودارند، اگردر فيتشر
ر د قيآه ازانجمله به تعل زننديدست م »!«یمهم ۀعام المنفع آار يگان هم به یاند، گاه دهيرا سبب گرد انيجهان یباورنا
نام برد  توانيبرحق مردم فراه را م ۀنديدختربا شهامت و قهرمان افغان، مدافع حقوق بشرو نما ايجو یوردن موقف ماللآ

 !!!!ديبدرقه گرد در حضوررييس ولسی جرگه، پرتاب بوتل و چپلك »!«یالعمل مدن سکعآه با
مردم در جهان است آه  ندگانينما ۀخان »نيتر یخال« از یكي نيقيافغانستان به  ۀجرگ یولس یازوآال یتاالر خال یبار

آه خود را  یاز نامداران در گروه ،»یمل ۀجبه« همچنان عضو حزب نام نهاد ،یقانون ونسيمحمد  یآن آقا سيجناب رئ
آه به  خواهديمردم م یمزبوحانه از وآال ش،يقلمرو آوچك خو ۀمفرط در انسجام و ادار یبه ناآام ند،ا منيم هم نيمجاهد

با نصاب  ديصاحبان آه با ليتجمع وآ اداره وآه در یقانون یآقا نكهيآو گوش شنوا؟؟ ا یول!! حاضر گردند» شورا« 
و ناآام  مسناصلنقدرينموده است، ا نيآنان تع یقانون برارا آه  یوجائب مهم گريو د یمهم قانون گزار فيآامل، وظا

« جناب  استاد  نكهيا و رد؟؟يگميدر بر  امملكت ر یپهنا  ۀرا داشت آه ادار یجمهور استير یچگونه ادعا باشد،يم
 د،ينمايم شنهاديپ یمياز آمران تنظ یگروه معلومالحال قسمت یدرخواست سپردن امور مملكت را برا  فوقتَا وقتَا  »یربان

 !!اورديناآام و نابه سامان پارلمان افغانستان را به خاطر ب ادارۀ خروار، اوضاع ۀنمون تمش هم، كباريآاش 
را بهانه قرار داده و از رفتن به  تيمحترم مشكل امن یوآال نيگذشته هم هم یباور بدور است آه سال ها ازبايد گفت که 

به  اتياز وال ايآه گو یمردم یرا برا» دستر خوان  یخرچ  اضاف«  یضاعوض تقاخود ها سر باز زدند و در اتيوال
 !!االباهللا وتالحول باهللا ق. نمودند دند،يگرديمشرف م تختيحضور آنان در پا

 تيفعال ،یموجود بوده و در پناه قانون اساس یو قانونمند یاساسات د موآراس یثالثه بر مبنا یقوا كيآه تفك یدر دول 
در  ،یقانون اساس ۀيآه با در نظرداشت متون و روح دينمايم ليرا تمث »پارلمان «قوا نيارگان قانون گزار ا ند،ينمايم

 نيجامعه و ماش یاجتماع اجاتيمطابق به احت یو آاردان تيرا با درا یدنم نيقوان گر،يد ۀعام المنفع فياظو یپهلو
االجرا  یمر باشد،يجمهور م سيآه در افغانستان رئ هياجرائ ۀقو سيرئ یبعد از امضا نيقوان نيا. دهديشكل م ن،ٱ یآار

 .رديگيقرار م
سرآوب مردم  یآرزوها كا،يعساآر امرو یالملل نيب یآه بعد از شكست طالبان توسط قوا رانيو ۀافغانستان جنگ زد در

 ت،يآه امن ديردگ یدولت یمتوجه ارگان ها یوار ديمملكت با ام یاديبن یجنگ و برباد ۀبه سه ده كيبعد از نزد
آاررا به ملت  ديرفاه عامه و تول یودر مجموع برا یقتصادمحكم ا یته بنا كي اديمعارف، بن ،یقانونمند ،یبازساز

تمام امكانات از جانب  ی، بصورت استثنائیملبزرگ  ۀبيوج نيبر آورده شدن ا یبرا. نمودند وعدهمظلوم افغانستان 
 كي اديو امكانات آار درآنها، بن یقضائ ،یت حكومتاموسسات و ادار التيكتش یدر پهلو.ديفراهم گرد یجهان ۀجامع
بی خانمانی  زان،يآه جنگ،  رنج از دست دادن عز یمردم یو خدمتگاران واقع ندگانيانتخاب نما یبرا یپارلمان ستميس
 یانتخابات آزاد،  سر كيساخته بود، به اساس  چارهيمملكت آنان را مظلوم و ب رونيخفتباردر ب یها وزندگ یدربدر ها،

 یريگ یرا ۀمردم را به نحو یمصارف هنگفت تمام مراحل انتخابات و شناسائ م،يديچنانچه د. ديگرد یزير یپ ميو مستق
نزد  یمل ۀ بزرگبيوج نيو اما و مگر صد افسوس آه ارزش ا یول.....عهده گرفتبر یالملل نيب ۀو مفهوم آن، جامع
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و با پول،  حهآه با زور و زر، با اسل تياآثر نيا. بود زياز همان ابتد ا اندك و ناچ افتند،يه ملت را ۀآه در خان کسانیاآثر
 ۀبيهمانا وج اوردند،ينمودند، آنچه را  هرگزبه خاطر ن» تصرف « اجرگه ر یولس یها یآرس د،يو باخر ديباتهد 

  .مردم  شدن بود ۀنديفرستاده و نما
 ی، نوع انتخاب موتر هایو اضافه نمودن مصارف شخص تيتثب یما ها را برا ازهمان ابتدا، جرگه یولس ندگانينما 
 ديآه با راياز وقت گرانبها یگرينمودند و قسمت د یمصرف و معاشات  بلند شان سپرپر  نيظو محاف گارد ها ،یمتيق

دادند،  صيرقام آن تخصخرچ و خوراك و ا ۀبه اندازه و بودج د،يگرديم یعام المنفعه سپر نيمطالعه و ساختن قوان یبرا
 ليو ه یجرگه را آه دران از نقل بادام یولس زاقالم منتشره ا ضيو عر ليطو یچنانچه  اخبار و روز نامه ها لست ها

  ..، به نشر سپردندخورديو و و به چشم م یسيانگل تيو بسك یهالند ريتا پن یچا
مملكت  رانياز اجتماع و ۀگوش تيديورند آه با متانت و مفآ یقانون عام المنفعه را به خاطر نم كي چيمردم عمال ه نكهيا

 ندگانينما نيندارد، چون هم قتيگردد، حقگشتن برخوردار یآراسته باشد و از قوت عمل »!«یقانونمند وريرا به ز
و  یجنگ رانتكايساختند آه دران جنا»  یمل ۀمصالح« بنام  رايو پشتكار فوق العاده قانون تيبا جد »استثنَا « مردم ۀمنتخب
ملت مظلوم افغان ازو کشتاربيش از دو مليون  ها، دربدری ها یرانيجنگ ها و و ۀليو وس یحقوق بشر آه مجر نيناقض

موسسات خيريۀ بين المللی  اتاين قانون نا بجا و غير عادالنه که موجبات نا رضايتی و اعتراض. ميباشند، بخشيده شدند
و   Human Rights watch نظارت بر حقوق بشر ۀتيآمو  Amnisty International  ینالملليعفو ب ۀتيچون آم را

شناخته  یاز هر گونه ارزش حقوق یعارگروپ های بيشمارمدافعين جهانی حقوق بشر را با ر آورده است، در مجموع 
 !!!شده است

ملت رابستند آه در  ۀدر خان یتابستان ۀروز ۴۵ یرخصت كي یبرا افغانستان ظاهرَا یپارلمان ندگانيحال، امروز نما بهر
 یآن، از ابتدا استيمقام ر ۀهشتناك نصاب و عدم ادارو وت آوربودن خجال انيو با پا یتيآفا یوقت، ب اعيبا ض قتيحق
 .رفتيصورت نپذ افغان ۀچاريو ب ومبه نفع ملت مظلعملی ، هرگز کار

 


