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 انعطاف  ه  نقط
 
 

کشور را در قبال ختم این فاجعه که به   انکشافات سیاسی و نظامی اخیر کشور اتحاد عمل تمام جوانب ذیدخل سیاسی
نقطهء اوج خود رسیده و روز به روز خرابتر شده میرود خواسته تا قضیه افغانستان حل گردد. خاتمهء این حالت و  
آوردن صلح و امنیت آرزوی مردم افغانستان بوده که برای آن باید عمالٌ اقدام گردد . حکومت و یا حرکت طالبان به  

ید ابتکار عمل را بدست گرفته پیشنهاد انتقال قدرت در افغانستان را به یک "حکومت بی طرف" صورت فوری با
نمایند. غرض تطبیق این پیشنهاد تقاضای همکاری از سازمان همکاری اسالمی با همکاری سازمان ملل متحد که  

زم را برای پشتیبانی از صلح  افغانستان عضویت هر دو را دارا است صورت گرفته تا به اساس منشور آن تدابیر ال
 .عادالنه در راه حفاظت از کرامت انسانی در این مرحله اساس انجام دهند

مسلم پیشنهاد حکومت بی طرف از طرف حکومت افغانستان با استعفای ریس جمهور ممکن شده که یکی از شرایط  
 با آواره شدن مردم و دیگر نتایج جنگ  عمده طالبان غرض آتش بس دایمی میباشد تا مزید بر این جلو فاجعه که فعالٌ 

مربوط میشود خاتمه پیدا کند. هر گاه طالبان به پیشنهاد "حکومت بی طرف" موافقت نه نمایند و موفق به گرفتن 
قدرت در افغانستان از راه نظامی گردند به مشکالت زیادی در اداره امور کشور در سطح ملی، منطقوی و بین المللی  

گردید، زیرا این موضوع را اکثریت کشور های مهم ذیدخل در قضیه افغانستان تذکر داده اند . در    مواجعه خواهند
صورت پیشنهاد "حکومت بی طرف" از طرف حرکت طالبان حکومت مجبور است با شرایط که در جریان است  

به نظر بنده رهبری    غرض خاتمه جنگ به آن موافقت نموده تا در قدم اول شرط آتش بس دایمی را مساعد سازند. 
طالبان و استراتیژیست های سیاسی و نظامی آن بایست نبض زمان را از نگاه ملی، منطقوی و بین المللی به نفع خود  
و ملت افغانستان با این پیشنهاد چرخانیده و در یک فضای صلح و امنیت وظایف سیاست ملی و بین المللی کشور را  

ور که در جریانات سیاسی تاریخ معاصر کشور حصه نداشته اند به پیش برند. با همکاری سیاستمداران بی طرف کش
"حکومت بی طرف "اساسات پاک و انسانی دین مبین اسالم را به تمام معنی به صورت دینی و علمی آن برای ادارهء  

قول در مشوره سالم جامعه همراه با نکات اساسی قانون اساسی طرف قبول همه در عمل پیاده ساخته و به صورت مع
با جناح های مختلف سیاسی مانند طالبان معقول و عقالنی کشور و مردم را حکیمانه و عادالنه اداره باید نمود. حلقهء  
مرکزی" حکومت بی طرف" باید غرض آوردن امنیت و صلح، ریشه کن سازی فساد، عدالت اجتماعی ، تعلیم و  

کشور از همکاری حرکت طالبان و اشخاص پاک دامن گروپ های    تربیه سالم جامعه ، انکشاف اقتصادی و اجتماعی 
 سیاسی کشور و جامعه مدنی خود را مستفید ساخته شرکت همه اقشار سیاسی و مدنی جامعه را به صورت فعال در 

جامعه انکشاف داده تا آهسته آهسته موفق به صلح و اتحاد اجتماعی عمومی گردد تا در پرتو همچو صلح و اتحاد 
عی حرکت طالبان هم جزء از زندگی اجتماعی مردم گردیده و اعتبار و اعتماد مردم را در جریان "حکومت  اجتما

بی طرف " به خود جذب نموده موفقیت انرا همرایی نموده که در واقعیت موفقیت "حکومت بی طرف" در عرصه  
فقیت طالبان و دیگر سیاسیون امنیت، صلح، ریشه کن سازی فساد و انکشاف سریع اقتصادی و اجتماعی کشور مو

پاک کشور هم میباشد . مکانیزم های ادارهء سیاسی بعدی کشور بعد از مدت معین شدهء "حکومت بی طرف" با  
همکاری طالبان، سیاسیون و جامعه مدنی کشور آهسته آهسته باید تنظیم گردیده زیرا هدف اساسی و اصلی فعلی به  

ور میباشد. حکومت بی طرف با همکاری طالبان خوشنودی مردم را در  صورت فوری آوردن صلح و امنیت در کش
تامین صلح، امنیت، عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیه سالم، فسخ فسق و فسا د در جامعه به اساس فرهنگ غنی اسالمی 

 .حاصل نموده کشور را در راه ترقی و انکشاف همه با هم متحدانه سوق باید دهد
پاکست" تا در عرصهء  حکومت بی طرف"  پایه های سیاست خارجی خود ساخته  از مهمترین  ایران را یکی  ان و 

انکشافات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر دو کشور اقدامات طویل المدت را روی دست گرفته افغانستان را به نفع  
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ب و  نماید  اروپا وصل  طریق  این  از  و  مرکزی  آسیای  به  افغانستان  و  پاکستان  اقتصادی  اهمیت  انکشاف  نسبت  ه 
جیوپولیتیک افغانستان روابط مستحکم با امریکا، چین، هند و روسیه بر قرار نموده کشور های مذکور را متقاعد به  
این می سازد که یک افغانستان قوی و بی طرف در فضای صلح و امنیت انکشاف اقتصادی منطقه و جهان را تضمین  

 انکشاف اقتصادی و علمی منطقه مبارزه علیه تروریزم ملی، منطقوی  نموده و تعادل سیاسی همه جانبه آورده که با
 .و بین المللی هم به صورت موثر آن اجرا شده می تواند. مبارزه با فقر همه جوانبه مبارز با تروریزم هم است

نکات متذکره باالیی خواهان صدق و صداقت حکومت و طالبان را غرض حفظ صلح و کرامت انسانی به اساس 
ار خداوند "ج" در کتاب مقدس قران کریم سوره قمر "فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر" یعنی در منزلگاه و مجلس  گفت

با بایست طرفین منازع صدق و حقیقت نزد خداوند "ج" عزت و سلطنت جاودانی است" خواهان میباشد. پیشنهاد، 
با همکاری سا " برای مدت معین شده  زمان همکاری کشور های اسالمی و ایجاد و توافق " حکومت بی طرف 

سازمان ملل متحد صادقانه راه ختم جنگ و انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور را بعد از قریب نیم قرن هموار 
نموده و خشنودی خداوند "ج" در خدمت خلق مظلوم آن در هر نقطه زمین که باشند حاصل نما یند. هیچ کس با ما 

مین مرحلهء اتش سوزی کشور باید با خود صادق شویم تا دیگران هم با ما صادقانه  صادق نبود این ما هستیم که در ه
بر خورد نمایند و ما با انها هوشیارانه . صداقت ما دین و ایمان ماست. نه امریکا ، نه پاکستان و دیگران در قضیه  

ه را در این مرحله حل نمایند. ما افغانستان مقصر اصلی هستند بلکه خود افغانان و خود انها هم می توانند این معضل
در مرحلهء اساس قرار گرفته ایم که باید گفتار و عمل خود را با هم مطابقت داده با هم صادق باشیم. قدرت اصلی  
در استقرار صدق ، راستی و واقعیت است نه کذب و فریب. تا کنون ما از راه کذب پیش امده ایم که استقرار نداشته  

به آن نقطه انعطاف فکری باید رسیده باشیم تا با خود صادق باشیم و استقرار را نصیب خود نماییم. ایم و حاال واقعآ  
آینده کشور از نگاه های سیاسی،  با قبولی پیشنهاد "حکومت بی طرف" همه جوانب مفاد اعظمی را در انکشاف 

های سیاسی با کسانیکه تا کنون    اقتصادی و اجتماعی در پرتو فرهنگ غنی اسالمی نصیب میشویم نه در زد و بند
 . کشور را به همین حالت کشانیده اند

 و من هللا توفیق 
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