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 !را احمق بداند گرانیکه داست  یاحمق کس
 
 
 

ه مورد بست کیافغانستان مانند  لئشود و مساچوکات مذاکره و مصالحه توافق ن ُکل در و در یمجموعبحث  کهیزمان تا

  رند،یگو توافق قرار ن یابیارز

آن  ای و نیمورد نظر ا ینسخه ها قیتطب تید که مشروعکننتوافق ن یافغان یهاروین گریو د انحرکت طالب کهیزمان تا

 ... و االجراء اند یآن از ملت جواز دارد و مشروع، مرع قیتطب تیبعد از گرفتن مشروع یاسیحرکت و حزب س

 شود وو روشن توافق ن حیبه صورت صر یسراسرانتخابات آزاد و شفاف  تیحاکم تیمرجع مشروع کهیزمان تا

از ملت  تیبدون اخذ مشروع رفتنګ میخورد و نخبه عوض کل ملت تصم ۀروشن نشود که که مجموع کهیزمان تا

 ... و کندیو انتخاب ملت را مساعدت م ریخ در امر ی]بلکه[نموده بلکن ضیو عالم ملت را تعو ستیدرست ن ۀویش

  ،شودتوافق ن شهیافکار و اند لیعدم تحم کهیزمان تا

جواب مثبت داده شود که اول خروج کامل  .یآ .اس .یآخواهد بود تا به خواست  شانهیبه جا و عاقبت نا اند درست،

ارد مشکل ند ریو تأخ میکار و بحث تقد نیا یبل در چوکات مصالحه و مذاکره.  ریګد یجهان و بعد بحث ها یها روین

به  شانیآن ا ریدر غ شده در کل ممکن است.  کرباال ذ یاالجراء بودن صرف و صرف بعد از توافق ها یاما مرع

 یبرا یساز نهیزم ،یساختار ها و توافق مجموع جادیبدون ا . کنند یرا کودن فکر م رانیګو د اریهوش شینظر خو

 .ادد انیپا دیبا یپاکستان یاحمق ساز نیو به ا ستین شیب]حماقتی[ دشمن در داخل خاک افغان حماقت  یها شهیمل

 بیخواهند خورد. فرن بیما داشتند و دارند. حال مردم افغانستان فر یشوم برا یکه دشمنان چه برنامه ها داندیم ملت

 نیمتر بلویک 2۶۴0داخل افغانستان در طول  خاردار و دروازه میبه پاکستان س شیکه به پول خو یجهان ۀبه جامع

ندهار در داخل ق دانیم. حمله بر ستین شیب ای احمقانه دیتأک دهند،یم نافغانستا تیافغانستان و پاکستان را ربط به امن

شده بود و امثال آن که  یسازمان ده دانیو با سالح از داخل م یراتیتعم رگدر لباس کار ها ستیتوسط ترور دانیم

 ها و امثال آن شود.  سبب به شهادت رساندن جنرال رازق نیا

 ماست بر .است نیو دشمن در کم یپاکستان ګبزر ۀاغوا و دوک ب،یکه فر داند یرا م نیا میملت افغان و عقل سل

 !و منطق آنرا عام ساخت قیحقا
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 یافغانستان مبن یقانون اساس ۶1 ۀافغانستان در مورد ماد ۀستره محکم حیو توض لیتفص تیو قانون تیاما مشروع و

 تسایانتخابات ر رفتنګشدن و صورت عملی  یرئیس جمهور برحال ال یجمهور استیر ۀدوام دور ایبر ختم بودن و 

. خاصتاً در مقابل حکومت باشد یم یقانون هیتوجقت قوت خود را دارد و ؤحکومت م لیبه تشک سهیدر مقا ،یجمهور

 یبلک ستیاز طرف ستره محکمه نخدمت رئیس جمهور برحال  ۀدور دیتمد نیقوت خود را دارد. ا نیقیقت به ؤم

 .قانون است حیتشر]بلکه[ 

 .پُست در قانون اصالً وجود ندارد نیعلت است که ا نیاجرائیه به ا استیعدم تماس ستره محکمه به پست ر اما و

به انتخابات بروند و انتخاب ملت  یذرګو از خود  ګیسازند کیهمه با  دیاست، ام کیهر صورت انتخابات نزد به

 .اورندیرا بدست ب

 یجمهور استیمخالفت به ر در داخل نظام!؟  در طول مدت ونیسیمخالف دولت و اپوز یهاروین کهی یاز انجا اما

ح کدام طر میغنا میعوض جدال بر تقس زیها ن نیکه ا کرد یملت فکر م دادند،یهم م لیطرح بد انگیعوض مخالفت 

 .نبود یزیچ نیسازنده هم دارند. اما ملت شاهد چن

  قیومن هللا التوف  .رقم زده خواهند شد هیسا نیروشن و شفاف باشند در رگا زیانتخابات ن جئنتا لذا
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