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 !ستمیو عدم فعال بودن س باشیاو
 

چه  نیقهرمان من است. در یام لذا و دهیاین و یا آن شخص به زور و زر رس برکتبه این باور دارم كه از  من

 .است؟ به صورت قطع نه مشکل

چه  نیخارج و ... در نید خوانند ازرا قهرمان ن یهمه و رگبه این باورم كه این قهرمان من قهرمان همه است. ا من

  د.ارند یم لیو نظر خود را بر من تحم کنند یناروا استفاده مبه صورت  نیمشکل است که از د این یمشکل است؟ بل

 .ذرـگما در انگرفت یها و خطاء ها ناهگاز  یاله  .ستیخالي ن ناهگو انسان از  میکه ما انسان هستیم باور نیبه ا ما

رساندن و مردم را در انتخاب  رانگیو رسالت اش را به د یو قدر دان لیاز قهرمان من تجا شتادگبزر ۀاما به بهان و

ن ینكه به قهرمان بودا دادن )روند سبز( این كار قابل ستایش است، گذشته از هیمناسب خون هد نیو به ا ذاشتنگآزاد 

  .قهرمانش باور دارم و یا نه

وء و س یبه و نیتوه تیاز شخص کردن در واقع داشتگو بزر لیبه نام تجل تیکردن و مردم را آزار و اذ یاوباش اما

 است.  تیدر حاکم یتیکفا ېو ب تیاستفاده از قدرت و حاکم

دزدان  اریدر اخت یاوباشان بودن و استعمال سالح و مهمات نظام اریدر اخت یو شخص یو مهمات دولت لیمه وساه نیا

مرحوم احمد شاه  دوم طرفداران ن،یخود متخلف ل. مرجع اورددگ یبر م عسه مرج به تیولؤبودن مس ردنهگسر 

  .یدولت تیبه حاکم تیؤولنکنند( و سوم مس حیآشوب ها را تقب نیا رگمسعود. ) ا

  :الر حل د

 یاړف کظؤم یمت یتیمشخص امن یېپه دغه مناسبت  ېته پکار وه چ وینداناقوم یاو استخبارات ونیزیارنگ،  ېامنی د

  .وه ید مکافات او مجازات اصل عملي شوا ادیدهغو د اجرااتو پر بن ایاو ب

  !يید وضع جواب ووا دیادارو اول افراد اوس خپله با ېدد دینو اوس با یاړک نییتع ینه د میت ولډدغه  یدو چون

  .يیږک لڼگتخلف  هړونه شي دوا دیبا ېوشي او کول چ دیبا ېد یو كار نه كول چ ېك قانون

.میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء مسئوولیت  
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 3از 2

 ولهینه نمخه و تکارویاو جنا نویپه مناسبت د اوباشان د اوباشانو او غلو، قاتل ېد هفت دیندان د شهاقوم یېکابل د امن د

  .او اوس لپاره عملي شي ندهیاو آ تیسره وشي او د مکافات او مجازات اصل د ترب محاسبه ور دیبا

  :نو زه ورته مشوره ورکوم يیږندان که په كار نه پوهاقوم هیکابل امن د

لم برداري ف نویکمرو فعالول او د متخلف ۍد منظمو فلم بردار گنڅتر  مویت فيیفعالو اوپرات د وځدغه او مشابه ور په

 ریس موترونه جواز ولټشو خو فبها که نه  ریگسره ( دست ې) دزد له پشتار یاځپر  یاځشته. که متخلف  ایتړکولو ا

  .يد لغوه کول پکار ایاو  قیعدم حضور په صورت تعلد  یې ریجلبول او جواز س نیمالک ولوټ یاو راجستر لري او ددو

  .نه جواب    اعدام شي؟ دیوهي با ېسور ېاو نار یستالیا رغیب ۍکړله ک ایپه سر او  رټد مو ېکس چ وی ایآ

  .نه جواب    ضبط شي؟ یې موتر ایا

  .نه جواب      ... شي؟ ای فیتوق آیا

  .شي یداېک مهیجر ۍزر افغان مه،یجر ۍافغان سل اما

 يیږک ساتل ېمطرح او دا تمام اسناد په سوابق جرمي ک ادیپر بن جویعمل د نتا ییاو جنا فید توق یاړک ریف ېچ هغو

 ینورسره متناسب قانو ېد تکرار په صورت ک ادید سوابقو پر بن ېک ندهیچآ ییاو قضا ید اوس لپاره متناسب عدل

  رحم الهي   ي؟ړفعالول زده ک ستمیس او د تیحاکم دولتداري او د قانون د هښبه کله  یدو   .يیږبرخورد ک
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