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 وقت اساس
 

که انکشافات اخیر در  کشور های خارجی چه داخلی و چه هم سران بعضی با وجودیکه بعضی به این عقیده هستند
بنده بر خالف این افکار احتماالت چنین حالت را حدس زده می توانستم و  اما ،کشور ما غیر مترقبه میباشد

می توانست و ماه بتواند و دیده همچو حالت را در هر صورت  مخصوصاٌ رهبری سالم یک کشور بایست احتمال
ح دوحه و یا هم بعد از شروع مذاکرات صل غرض آزادی زندانیان ها وقت را بدون جهت با لویه جرگه مشورتی

به فکر اینکه انتخابات امریکا پله را به نفع  تلف ننموده در مسایل پیش پا افتاده دیگر غرض حفظ چند صبا قدرت
ات هم در زمینه صورت گرفت مخصوصاٌ بعد از که بار ها پیشنهاد ،اقدامات الزم را . می بایستشان چرخ بدهد 

. هر انکه فکر می نماید که انکشافات غیر روی دست می گرفت  ،اینکه توافقنامه صلح با امریکا به امضا رسید
در سطح ملی، سی یاو روانشناسی سکه ارتباط مستقیم با روانشناسی  جامعه شناسی ضعیف مترقبه بوده نه تنها

کشور مانند همه از همچو حوادث  این کشور بلکه هنوز هم با وجود تاریخ غنی ،داشته، دارد منطقوی و بین المللی
چنین  ت کشور رابا پروپاگند های بی جه که در نهایت نمودهانرا درست تجزیه و تحلیل ن  دیگر در تاریخ بشر ها

 بی سر پرست رها می نمایند. 
هر زمان از تخم  در شرایط قرار د ارد که رهبری جدید  در همین شب و روز به هر صورت کشور ما افغانستان

به صورت فوری بدون ضیایع وقت اقدامات الزم جدی را غرض تامین امنیت سر و مال مردم روی  شد بیرون
ظ امنیت مخصوصاٌ شهر کابل می های متواتر اعالمیه های رهبری طالبان را در حف دست گرفته چنانچه بنده پیغام

اقدامات مهمتر در کشور آرامش بخش می باشد و ترس و هراس مردم را گرفته زمینه را برای  م که مسلمشنو
مساعد ساخته می تواند. رهبری جدید افغانستان چه موقت چی غیر موقت باید از هر ساعت و روز و شب غرض 

به طیاره سواری  و مانند بیست سال قبل وقت خود را مانند نا دیده ها بهبود اوضاع کشور استفاده اعظمی را نموده
ا هر لحظه وقت برای کشور ما طال چی که آلماس و باالتر از ان است زیرا با نگذارنند زیر ه جاهادر اروپا و غیر

به صورت سالم پایه های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور را طرح  انسان های پر امید سر و کار ما است تا
وجود ندارد  از ساختار های موجوده و سرمایه بشری جوان و پیر کشور که به نظر بنده جوان و پیر ریزی نموده

 را جهت انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور به صورت موثر انجام دهند.موثر هر گاه همه بیدار باشند، استفاده 
فساد جریان حکومت یعنی در نهایت باید خالی "هدف" را پر نمایند زیرا تا کنون هدف جنگ در برابر اشغال و 

باید بدون وقفه   ،جهان به سر انجام رسید  جان مردم ما و که هدف اولی با چنین قربانی های مال و داشت کنون
ٌ   خود و اجتماع ما موفقیت رهبری جدید برای  جنگ در برابر غربت اجتماع از نگاه های مختلف مخصوصا

راه  که به راه انداخته و نادانی های فرهنگی و تربیوی اجتماعی، اقتصادی، تعلیم و تربیه سالم، اخالق سالم اسالمی
اندازی همچو وجیبه مهم انسانی و ملی خواهان نگاه داشت سر مایه های بشری ما چه مرد و چه زن بوده که به 

افغانستان سر مایه  بشر دوستانه نظم باید داد. و اخالق اسالمی و فرهنگی ما در پرتو قانون صورت درست انرا
ست در همین مرحله اساس از این معدن غنی و پاک انسانی و غیر بشری زیاد دارد که بای فهمیده و دانا های بشری

مناسب را جذب  تا سهولت ها و خدمات رفتهفاده صورت گماعی و اقتصادی استدر سیستم اداره سالم امور اجت
جامعه داشته باشیم و این کشتی پر از رنج و نادانی را در ساحل خوشی، دانایی، معرفت و عشق خداوندی در پرتو 

همه چیز را   . خداوند )ج(به توکل خداوند پاک و مهربان  .به رستگاری رسانیده بتوانیم ت اسالمی مانند تقواارشادا
ه که بایست فقط ارزش انرا بدانیم و شکر گذارش باشیم نه مغرور که پای ما را خواهد با رحمانیت خود به ما داد

 آسمانی ستاند. باید ارزش هر انسان را چنانچه در کتابشکست چنانچه از دیگران را و حتی ابر قدرت های را شک
  .آمده دانست که الزم به تذکر ان نیست قران کریم

 

 در خور تعلیم هر بی مغز نیست فیض معنی
 ختـنشه را چون باده نتوان در دل پیمانه ری
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