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حضرت صبغت  استیبه ردر کابل  یکه اجالس بزرگ میدیو شن میخواند یو خارج یداخل یقبل از رسانه ها یچند

جمهور  سیرئ یدائر و در آن حامد کرز مشغول است لیدادن عزرائ بیکه در فرای مرد سال خورده  ریپ یهللا مجدد

بشر خواه، صادق، وطن پرست که  دوست،  صلح یمیتنظ یرؤسافعال، غم خوار، دلسوز وطن و منتخب مردم! 

فع منا یمبنا بر ییپرکار و پر تالش با خدمات برازنده و دست آورد ها یو اعضا ! افتهیشان آزار ن یپا ریمورچه ز

 یو مبارزات پ یبشر یو خصائل واال یکارکویاحزاب چپ و راست با سوابق ن دگانینما !، یحکومت کرز یمل

 یناکام یرو یگرد هم آمدند و ضمن حراف عامه!  ییو غصب دارا یسرقت و قاچاق بر  ،یزیخون ر هیرعلیگ

 .کردن راه حل نمودند دایآهنگ پ (ستین ی)که قابل چشم پوش یکنون میحکومت و بحران عظ

در فرهنگ پد. ت یشان در هوس مقام گرفتن م یها است و دل دنیبه قدرت رس یکله ها را باز سودا نیکه ا نا  یقی

 .دارد گرید تیفیک یسالم یرا اطفاء نتوانسته قدرت و لو یافغانستان ثروت خود خواه

د کردن یداشتند و آن را به حکومت سفارش م یبهبود حال م یبرا یمعقول و عمل شنهاداتیختم پ جلسه در نیا اگر

 ریز یرفع بحران نبوده بلکه تونل کن یکردن راه حل برا دایاجالس بزرگ پ نیهدف ا یول نبود،  یطبعا  اعتراض

 .است گانگانیقدرت همان چپاولگران و خدام ب ۀو اعاد ارگ است 

 :میآرزو را مطالعه کن نیبرآوردن ا یامکانات عمل دیخواست نامشروع با نیفهم ا با

 1- ها نآراء منظور شود که نه ت تیرثجرگه به اک هیلو کیتوسط  دیبا یو دگرگون یبزرگ نیبا ا یرییتغ

 .دینما یکل لیرا تعد یکند بلکه قانون اساس قیحکومت را تعل

 2- ها و شرائط انعقاد  تیآن امضاء نموده اند صالحمجلس در  نیا نیکه اکثر شامل یفعل یدر قانون اساس

 .شده حیجرگه تصر یلو

 3- تواند؟ یدائر شده م یصبغت هللا مجدد خیالمشا خیش یجرگه به فتوا یلو ایآ  
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 4- یجرگه ا یقماش به لو نیخود را به دستور ا یها ندهیکه نما استخبر  یحد جاهل و ب نیملت تا ا ایآ 

 .ندیارسال نما ستین یکه قانون

 5- ندباش یجرگه کاف یجرگه نه لو کیانعقاد  یدارند و برا یروانیاشخاص شامل جلسه پ نیاز ا کیاما هر. 

 6- هصلیاما ف ها است و یها و راست یها چپ یمیتنظ روانیبه شمول پ یاضطرار ۀانعقاد جرگ گریامکان د 

اگر حکومت بر حال باشد  و طالبان،  ۀمسلحان ۀآن جدا  قابل سؤال است و مخصوصا  حمل قیو امکانات تطب

 .را دارد مؤاخذهداشته و اگر جرأت و شهامت باشد حق محاکمه و  یتیامن باتینوع ترت حق اتخاذ هر

 7- قماش نیبر ضد حکومت است، که با داشتن خاطرات زنده از ا یمل امیق کی به راه انداختن گریامکان د 

 .رندیگ یمردم در آن سهم نم یسپاه خارج 14000 تیو موجود

 8- دیآ یر مظطور قطع نا ممکن به نه است که ب ینظام یسقوط حکومت توسط کودتا. 

 .بندند یم اتیآغاز و دفاتر انتخابات را در وال یبیاقدامات تخر البته

خود  ۀندینما ثیتوافق برسند و ده نفر را به ح کیبه  ندهیآ یاشخاص برا نینباشد ا گریمهم و عاجل د لیکدام دل اگر

 رندیدندان گ یدندان باال گریچند ماه د یکه تا حال صبر کرده اند برا نی. اندینما دیکاند یجمهور استیدر انتخابات ر

 .ندیو حوصله نما

 یآن عبارت از مذاکرات حار دهیواهمه و عجله را آفر نیکشاند که چن یرا م یگریمال دتاح یپا حدس و گمان اما

 .برسد یبه توافق دیبا پاکستان است که شا یاسیس یدر قطر با طالبان و تماس ها کایامر

 .آن مطرح خواهم کرد دخلیآن را با جوانب ذ ندهیاست که در آ حدهیبحث عل نیا

 

 

 

 

 


