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 پارلمان به حساب قوم و مذهب
 

 
  " هر قوم و مذهب به اندازه نفوسش درپارلمان سهم داشته باشد "

 

 ار:یحكمت یشنهاد اقاین پیخرآ

ن اظهر من الشمس است آل یل و قیموصوف كه تلون مزاج و نظر و عملكرد ف ین طرح را نه بخاطر نظر شخصیا

    م:یینمایم یبر سرنوشت كشور به عزا نشسته ما و بر اساس مصالح افغانستان بررسن آ، بل بنابر عواقب 

 شوم اجانب یپالنها یرادرراستا یجهاد یم هایرهبران تنظ ییم وتجارب دردناك همنوایده هستیمتاسفانه ما كه مارگز

    خطرناك: یم و پالنهایون باپاكستان بخاطرداریكنفدراس یوتاسرحد قبول

  ا ساختن یوگوسالوـــــ ی  

 ــــ لبنان ساختن  

  ه ساختنیــــ سور 

 م.ییشتر نماید صدبارگز و پل بیباشند ، بایدر انتظار " افغانستان ناكام " م

ن هفته از یند ودرهمینمایسمان گز میم ها رانام " صلح " مضطرب ساخته و ازاسمان وریشود كه تنظیمعلوم م یطور

   م كه :یدیظ منصور شنیا مسعود وحفیان ضیت اقایجمعزبان چند تن از رهبران 

 خواندند. یاشوب در شهر كابل را بر حق و عدالت خواه

 یطرح ها  ،ندینمایشهر ها دق الباب م ید در دستور كار قرار داشته و طالبان وداعش دروازه هایكه صلح بایدر حال

               .                            كرد یابیدارزیباوقانون انتخابات راچگونه  یوخالف قانون أساس یر عملیغ

م مرد یافته اند كه رأیان با  " فراست " دریپروسه انتخابات دردستوركار شان قرار دارد و اقا یصاف وساده ناكام

                             در افغانستان: یت عملیرا ندارند و در گام نخست سه " قوم " بزرگ و سه اكثر

  ــــ زنان   

 ـــــ جوانان  
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  رانیــــ وفق  

 نخواهند داد. ین و دكانداران قوم رأیبه تاجران د یچگاهیه

موال خود أركان وا«  ریبخ»دارند ، یل میك اجانب را تمثیوپولوتی، ج  یم ها كه بنابر فقدان دولت ملین تنظینرو ایبد 

ا بقول یت ساحات نفوذ با طالبان قرار و مدار بگذارند و " حق " شانرا در دولت موقت و یم و تثبیبخاطر تقسدانند تا یم

 !!!ز ادا كرده باشندیه را نیند و تا حق همسایمه " نمایو ... " ب یل خان دولت نظامیاسماع یاقا

 است و یل افغانستان فقدان دولت مقتدر ملیكه پاشنه اشیم از موج ها  " ، و در حالیك   و بین   " شب تاریدر چن

 یداری" است ، ب یدهشتبار " اسالم ییادگرایهولناك بن یز ، مشوق سونامیركا و انگیز امریكجدار و مر یاست هایس

را  یت ملید رسالت تمام منوران متعهد بوطن و مردم باشد ، تا مردم بتوانند حاكمیمردم با یداریو باز هم ب یداری، ب

 با حرمت    ند.یندگان شانراانتخاب نماین نمایاعمال  و بهتر

 

 

 

 

 


