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 !ید حق يګړو هر د نظام انتخاب د سیاسي
 

 شید بادار په فرما ایاو د خپل فكر  یې ېد ېچ يړاو استدالل وک زیاندړنظام و اسيید هغه س ېحق لري چ پدرام -1

  .يړاو مشروع کار وک غیاو د عملي کولو لپاره تبل يړوک زیاندړو

  .یحق د یېدلته نه شته او دا  مشکل

نظامو اشکال، مثبت او  اسيینظام په هکله ان شاء هللا لرو، د س یزه د فدرال ېچ هړمالومات او مسلکي زده ک هومره

 ید هښ یلفدرا ېباور لري چ ی. دینه د تینظام د پدرام ملک ی.  نو فدرالیخبرهم نه د ېپدرام پر  ،یېنب جوا یمنف

عقل او با خبره  میاو هر سل ږ. اما هم هغه خپله او مونيړوک ېاستدالل د ،یاو هغه ته استدالل کوي دا دده کار د

الح وطن ص ېمقدمات قدم دي او دد یۍد افغانستان د تجز ېعمال ً دا د اوسني افغانستان په حالت ک ېچ يیږانسان پوه

  .يړغوا هیتجز یته د منلو نه دي. دو یزو

 او جبوني یتیکفا یاو د کابل د حکومت ب يیږمشکل تر دغه حده هم دومره نه شته. خو هغه وخت مشکل پیدا ک خو

تان نام افغانس هیو عل تینظام و حاکم هیلکه ما ع»: يیپدرام او پیمان  وا ېکوي هغه دادي چ کارهښاو د قانون نه تخلف 

اعالن مانند اعالن  نیا «.رفتګ میو خواه میرګی یکار م هیرو قه کیموکراتید لیاز هر نوع وسا تیحاکم هیو عل

  .است ییعدلي و قضا ردګمخالف مسلح قابل پی یها روین ریګد

 یل بحد اق نیکند، ا ینم متقابل اقداماقدام به موقع مسلحانه  امېبه ق دیدر مورد تهد ییو قضا یدولت و مراجع عدل رګا

دارد و این کار در بر  تیحاکم یبرا یقانون ییوګحاکمت است و جواب نیو عمل جبونانه و سخت مضر ا تیکفا

 !است ییو فضا یعدل ردګخود قابل پی تیحاکم

اما  و .است تبعۀ افغانستانحق هر  نیوجود ندارد و ا ردګنظام فدرال پی یباز هم انتخاب نظام و به خاطر کار برا اما

ً یکه صر هیو قهر یمدن لینظام و بکار هر نوع وسا دیتهد  کی ردګیعدلي قرار  ردګمورد پی دیخالف قانون و با حا

و  قرار داد یعدل ردګتوان مورد پی یپارلمان نم جیخاطر اظهاراتش از سته را ب لیوک نکهیآدارد و آن  وجود کيیبار

 رونیب جیرا از ست ییو قضا یعدل ردګخالف قانون و قابل پی الرات و اعماها و امثال شان لندغران اظه یاما پدرام

 نیچون وقت ا ذشته،ګپارلمان پارلمان ) تیاست که از بخش مصون ییو قضا یبر مراجع عدل از پارلمان کرده اند. 
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 شدلمان باپار تیبخش مصون نیا ذارګب جلب کنند.  قیبه تحق یعدل ردګپی یپارلمان پوره شده( وكیل متخلف را برا

  !متخلف ممانعت کند ردګکه از پی

  !هیدر ترک تالفائ -2

ر طرف ب یو تالش برا صهیو پُر کردن نق یاسیشدن احزاب س یو سراسر لیتشک ،یافغان یها تالفاز تشكیل ائ ما

حل  یرامشابه ب یهم فکر با نسخه ها یکه ُکتله ها میکن یاستقبال م نی. ازمیکن یاستقبال م جداً   صهینق نیکردن ا

 لئمسا یبرا شهیفکر و اند کیخود را مانند  قشدهند و ن لیرا تشک یرګی میمطرح در کشور مراکز تصم لئمسا

، ش باشدا نیلو مخالفپروسه را و نیمکلف است ا تیکشور شوند. دولت و حاکم یاسیس جیارتنر ستپمطرح توافق و 

  د.فرصت ابراز نظر بده یمل یایدیر مبه صورت متناسب د و نیش را تأمتیدر چوکات قانون مساعدت نموده، امن

  دمور نیتوافق در چیو... ه رینور، دوستم،  قد ،یاحد ونیتالف نا متنجانس آقاائ نیثر در مورد  اأبه تأسف و ت اما 

 که برچه توافق کردند؟  دمیشنن

 تیامن ،استیقانون، اقتصاد، س تیشان در مورد انتخابات، حاکم فیرفت و الترنات رونیکه نظر، موضع، راه ب دمیشن 

  ۀحاضر به از دست دادن پشتوان یغناشرف  یقاآسرچه است و چطور و چرا  با دوستم بر ګاختالف ار ست؟یو ... چ

موضع و منطق شان  ،یشچېا یآقا یاتهام و دعوا ۀقانون و مسأل تیحاکم ۀمسأل  شود؟ یدوستم م ېعنی شیخو ګبزر

و  یموکراسیاز د م؟یسقوط کرد یالقانحطاط. اخ اهګبه کدام پرت ان کدام است؟ مو راه حل شا ؟ستیدر مورد تذکره چ

عام،  ۀقبول شد یها از نورم یاز قانون. و تخلفات اخالق یبرند. ابتذال و تخط ینم یاند، آما از آن بو دهیشن یآزاد

  .ستین موکراسيید

 کس که نداند و نداند که نداند آن

 د الدهر بماندـل مرکب ابـجه در

 دست به دست هم که نیکرد؟ و ها هم عتیب یبا ک یبر سر چه؟ ک دیوګشده حال هم سر وخت است. لطفاً بن رید رګا

 چګی نی. من خو ازاوردمیسر درن نیشد؟  من خو از عتیب یبود که باو یشد؟ درین بیعت امیر ك عتیب نیا د،یذاشتګ

  .کرد چګیمن را  بیترک نیشدم و ا

 دارد؟ حیتوض کس

دوستان و طرفداران  از .و خوانده ام دهیرا  شن ریتعاب نیو مال ملت خور با قاتل تعهد کرد. ا وګبا زور  نئخا نکهیا

شرارت را در و  یتا بد شوم یثر مو متأ متأسف . در مورد بشنوم یمنطق ییو رهنما حیتوض خواهم، یم شینما نیا

 یدیسع نیصالح الد دوکتور          .شرارت لذت ندارد افتنیو  دنید .نمیب یم شتریتپ و تالش ب

 


