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  .برای اثبات ادعای خویش دلیل و سند بیاوردمکلف است  کند از لحاظ حقوقی کسی که ادعا می

ن چو اثبات پاکی خویش نیست. مشکوک و متهم مکلف به  بندد، زمانی بر مشکوک اتهام می ، څارنوال و پولیس

  .اصل پاکی است، تا ناپاکی اش ثابت شود

ً و به سوی ځلمی آقای اگر  که من و احمد  کند جهانی در مطبوعات  اقرار می ۀنوری وکیل ولسوالی پنجشیر علنا

، ضرب و را مورد هجوماینجانب قرار دادم که  مورد هجوم ضرب و یا تهدید یخاطره من احمد را ب زدی کردیم. د

و سند است بر اثبات  نوري ځلمینوری حجت است بر علیه  ځلمییا شتم قرار داده بود، درین صورت این اقرار 

کند  ثابت این دلیل و سند اینکه کسې وی را تهدید، مورد هجوم و یا دشنام قرار داده را نیز ش و عالوه برجرم و تخلف

ار حجت قاصره بر مقر است( که چنین کاری را کسی در حق وی کرده. البینه علی المدعی ..... و اقرو مستند سازد )

که عدالت را در دست خود ګیرد  و آن هم در حضور نیروهای  یاګر ثابت هم کند از لحاظ حقوقی حق چنین عمل

  .امنیتی عمل تخلف و ضد قانون قانون ساز ما مبرر ندارد

قانونی و عدم راهیابی به مراجع عدلی و قانونی مطرح دفاع مشروع در صورت عدم وجود امکانات دیګر  ۀمسأل

  .است

قانون ګذار افغان از ولسوالی پنجشیر به این ترتیب خود متخلف و تکلیف اثبات تخلف دیګران مبنی بر تهدید و هجوم 

  .شود جرم علیه خود شان میبر اقرار خود شان به اثبات  علیه ایشان بنا

 !است منطق نه قانونی و نه هم درست، رفتن به قانون صراحت دارد که در مواردی

 :نوری و نه توهین کس است. منظور و مخاطب ځلمیمنظور و مخاطب  این نوشته صدور  حکم اعدام قانون ساز 

 پیگرد متخلف 

  تنویرعامه  

 تربیت برای وقایه از اعمال مشابه.  

 کلین خودؤمتخلف از پارلمان و م و جزا توسط خود پارلمان با معذرت خواهی 
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 طلبانۀ سه روزه در نظم و نسق پارلمان یکجا با سربازان اومثالً دوصد افغانی با کار د جریمه یو اما جزا

  .دیگر

و دن تم ها و چنین اما زمانیکه به پهلو گشتم بیدار شدم و فهمیدم که برای چنین مطالبات و عملی کردن چنین طرح

  .افغانستان باید زیاد انتظار کشید

 ست.ا دقت تشویش جدی ملت  اخاذی ها و انحطاط اخالقی ممکن در پارلمان که واقعاً سخت خطرناک و قابلبلی 

ملت و افراد از مرجع قانون ساز کشور چنان بی  ۀهای ملت درین عرصه زمانی شدت میگیرد که اگر نمایند تشویش

پارلمان به یقین صورت گرفته، ایشان رساند که درین بخش انتخاب رئیس بخود را به فروش   ناموس شود که رأی

 !در موارد دیگر ملی و عزت کشور با کسب رشوت و خیانت، نیز چنین خواهند کرد

حد اکثر مصارف در کمپاین های   ۀو مسأل شدقانون مراعت ن قابل محاسبه و فهم است که چون در انتخابات پارلمانی

دیدان به لذا كان کرد و یا کرده نتوانست، انتخابات كنترول ن ترول در زمانشد و مرجع مصرف كنکنترول ن انتخاباتی

هر مرجع مشروع و نامشروع مراجعه كردند تا به هر قیمت در انتخابات كامیاب شوند و در نتیجه حد اكثر امكان 

  !از قبل فروخته شده اند و این بسیار خطرناک است پارلمان ازین وكالی یقریب به یقین است كه تعداد

مصروف جمع آوری مستندات و درین عرصه های عدلی و فضایي باید  جو كند و ارګانو  اید راه حل جستملت ب

  !شواهد جرمی شده و دست به کار شوند

  !خواهد بود پیش ورنه كار ما زارتر از

 و ما علینا اال البالغ المبین    
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