
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

  25/10/2019                  صالح الدین سعیدی

 !پارلمانهای مشخص در مورد  سفارش

 

 .شت شمار دایر کردهگخویش جلسات با نصاب الزم ان مدت آغاز دورۀ جدید کار درافغانستان پارلمان 

 انتخاباتی مصروفخاطر کمپاینهای غیر مشروع به رفته گشود که پارلمانی ها در باز پرداخت قرض و وام می دیده 

  .اند

اولین کار مهم شان درین خصوص همان یافتن محل و مرجع ایکه عواید غیر مشروع شانرا بلند ببرد متمرکز شده که 

مرکات کشور، ساختن  کمیته و کمیسیون گشان برای نظارت بر   ۀمرکات کشور است.  لذا فیصلگتمرمې به همان 

زین لجنزار ا ه ایر تنها خوری نمی شود و باید در تقسیم  لقمگفتند  که دیگمرکات گکردند. به این ترتیب به  معیین

  .نیز داده شود برای این پارلمانی باید نیز برسد و

  .ملت  دهها بخش مهم کار را میداند که حاکمیت قانون و حقوق ملت افغان باید از طرف پارلمان  دفاع و نظارت شود

ها زندان مشروع و نامشروع در داخل و خارج کشور ایجاب نظارت فوری وجود افراد بدون مجوز قانون در ده

  .پارلمان را نیز دارد

ی به فامیل های شهدا و معلولین  دفاع از کشور و نیرو های امنیتی کشور  و رسیدکی به قربانیان دهها خشونت گرسید

   .طالب، انفجار و انتحار شان ایجاب نظارت پارلمان را دارد

  .مرکات را اولویت دادندگنی ها نظارت برعواید اما پارلما

ط پارلمان و درین مورد اعمال افرا ۀسیستم و هم ۀفت که توهین و تحقیر همگفتیم این را هم باید گر این باال را گو ها ا

  .و تفریط خطاء و سخت مضر است

یار کم و من اقال ً ده محافظ   با  دادن صرف چهار محافظ امنیتی برای اعضای پارلمان نظر به وضع امنیتی کشور بس

  .کنممی ارد  تجویز گبادی ۀبحد اکثر رت معیین

من مخالف پاک کردن شیشه  های سیاه موتر افراد مهم کشورم. فرامش نه کنید که جان ایشان در خطر است و درین 

ارم. قامات امنیتی کشور تأکید دموتر های تمام م ۀکمپاین عوامفریبانه بی عدالتی است. من به تالشی بالقید و شرط هم

تالشی فزیکی افراد بلند پاید در محالت عامه را سفارش نمی کنم اما در حین دخول به محالت و عمارت ها همه باید 

  .بال استثنا ء تالشی شوند
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و این  ر روشن نباشند، همین امروز روشن شوندگاین همه امور و روشها باید و باید در قانون و مقررات  مربوط ا 

  .را نباید به امر جنرال  و وزیر منوط و مربوط دانست

  .یرندگدرین راستا تخلفات باید به اساس روشها و طرزالعمل هاې روشن اعمال و صورت   

ما به دیکتاتوری قوانین و مقررات ضرورت داریم و از افراط و تفریط دوری جستن را به صورت جدی امید و 

  .سفارش داریم

  .است و احساسات خشک در تضاد ان، کار مسلکی و حساب شده ضرورت جدیدولتداری 

  !در قوت و ضعف باید عادل بود

  !دانند. لذا باید با تعمق و دور اندیشی دولتداری و سیاست کردمی مردم هوشیار اند  و همه باریكی  های کار را 

 

 !وضع امنیتی و اقدامات بال تأخیر

  !ـنـروز را می کـن امـر و همیـع ملی، ایجاب اقدامات بالتأخیـامنیت نظام و منافردم، ـبلی امنیت کشور و م

های امنیتی انگباصالحیت مشترک حقوقی، امنیتی و مسلکی مشتمل به نماینده های با صالحیت تمام ار ۀتوظیف کمیت

کشور درین خصوص با اعطای وظایف مشخص و مقید زمانی ضرورت بال تأخیر  ۀکشور تحت ریاست وزارت داخل

 .امروز است

ؤقت  با ذکر شهرت حامل آن برای مثالً یک ماه  بدون طی مراحل مروج ضرورت امروز است تا کارت و جواز  م

نمایند، توذیع شود. ی مذار گشت و گکنند و دارند و در محالت عامه می حمل سالح به کسانیکه همین حاال سالح حمل 

تا یک ماه پروسیجر الزم توذیع و حمل سالح را طی مراحل کرده مجوز و کارت سالح حسب ضرورت و صالحیت، 

 .رددگمطابق قانون و طرزالعمل های مربوط  توذیع 

این پروسه و پروسیجر نباید مشکل ساز  و سبب به خطر اندازی حیات کسانی گردد  که ضرورت به حمل سالح 

  .توانند و باید کنندمی این مسایل دهها باریکی دارد که متخصصین فن آنرا با خونسردی مسلکی حل کرده .  ارندد

 !لذا از همین امروز باید دست  به کار شد

 پایان بی پایان !ان برآن پا گذاشته ادامه دهنده شوندگاساس و بنیاد را باید همین امروز گذاشت و فرصت داد تا آیند
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