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به ارزشهاى عام  مردمخدمت  برایاګر دیموکراسى و حاکمیت دیموکراتیک حاکمیت مردم، براى مردم، توسط مردم، 

 .مطابقت به ارزشهاى مردم است که استقابل 

جهانیان و سفارتخانه هاى مٶثر مقیم افغانستان است تا دیموکراسى و فهم خود را از دیموکراسى درست و دقیق  بر

 .بسازند

 .ارزشهاى مردم ما عمدتا در مطابقت به ارزشهاى اسالمى ماست  مردم ما،

اى روشن و نیک ملت اند و ایشان باید امور و تأکیدات خویش را در چوکات ما مکلف به مراعات ارزشه مدنى ۀجامع

  !تنظیم کنند  آن

د، در حین تدوین قوانین کدام اختراع که قواعد روشن اسالمى وجود دار ليئمانها در کشور هاى اسالمى در مساپارل

ن را اختیار کرده میتوانند مجتهدی یآرا فتواها و همان  از خود کرده نمى توانند، حد اکثر در چوکات فتاوى اسالمى

 .ین عرصه وجود دارندکه در

که با احکام موجود  یلئدرین عرصه در مسا دید غیر از آن روش متداول اسالمىفتوى جدید و یا تنظیم قانون ج

جامعه  اضباید توسط مجتهدین اسالمى تنظیم شود. هرګونه تخطى موجب بغاوت و اعتر  و یداسالمى متفاوت باشد، با

 .و مسلمانان شده میتواند و میشود

 صالحیت و عمر ازدواج در فقه اسالمى و شرع اسالمى به در مورد حمایت طفل و مادر و در مورد حق ازدواج،

بحث ما را طویل و عریض  ،است. رفتن به آن ل و فتاوى روشن موجودئصورت مفصل و با تمام جزئیات مسا

ند. ک دید ميى جاو اجتهاد علماى اسالم ابتکار جدید و حکم جدید ایجاب فتو  ه احکاممیسازد. درین مورد در مخالفت ب

 .شده میتواند که نباید به آن رفت توجیحو موجب بلواى قابل  دنى؟! مشکل سازهرنوع اختراع جامعه م

  :پیشنهاد دارم لذا به پارلمان افغانستان دو 
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 2از 2

 1-   ۀمقرر ت وآهر جلسه در آغاز براى ده دقیقه مقررات اجرا پارلمانى در جلساتدر یک سال اول در همه 

بحث بګیرید تا از تخلفات صریح و به و  نموده قرائت  جلسه طریق کار داخلى پارلمان را بعد از شروع رسمى هر

 .تکرارى حتى مضحک درین عرصه با داشتن فهم از مقررات کار در پارلمان جلوګیرى شود

 2-    که مبادى اسالم  مسلمان را درک نموده و در مواردي %98با  ه ایدر جامعنقش و حیثیت پارلمان

داشت خواست و اهل سنه و الجماعه را با در نظر مذاهب مختلف اصل در د ولو در فتواى مختلف وحت دارصرا

با  یهاى ضع در پارلمانو نا  ئمطم .اعتقاد اکثریت مطلق ملت افغان در نظر ګرفته و در چوکات آن قوانین وضع کنید

 لمانپار و ل و حیثیث پارلمان چیزى دیګرى استئادینى و یا خلط از ادیان مختلف مسترکیب مردم اکثریت غیر 

 .کشور هاى سیکوالر چیزى دیګر  هاى

 .تواند بلې احوال شخصى اهل تشیع به صورت جداګانه تنظیم شده مي

 .اى بعد خود بحث جالب و جداګانه استه مسأله دادن فرصت انتخاب به تدریج و در سال

 .هر نوع تخلف درین عرصه موجب ایجاد تشنج غیر قابل قبول و دولتدارى خوب نیست

د قابل دقت انل ئفامیل و ... است، ازین قبیل مسا احوال مدنى، طفل، مادر، تشکیل ۀدر موارد اشد ضرورى که مسأل 

ر چون مص یمیشد و شود و راه حل تجربه شده مانند کشورهاى جانبهمتخصصین فن مشاورت همه  که از قبل باید با

شد و یا شود. ما چنین تجارب خوب از قوانین مدنى جهان اسالم و در رأس  و جوامع معتبر دیګر اسالمى انتخاب مي

  .از کشور عربى مصر داریم

 و ما علینا اال البالغ المبین

 ******** **** 

 سفارشات مشخص به پارلمان افغانستان
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