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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 بند مانده لګ در کایامر یپا
 
 

  ش یخو  یراه نجات وخروج سالم قوا  یشرمنده وناکام است ودرجستجو  یاسیوس  یدرعرصه نظام  شی وشرکا  کایامر
صلح  ۰اند   نمودن  برا  کیعنوان  است  ب  یابزار  ا  ګج  نیمنارکه  ومشهوربالفساد   جنتانیساالران  الحال  معلوم 

ملت  ۰کشور  یخون مردم وبرباد  متیومنابع به ق  میچورو چپاول غنا  یقدرت برا  میاجانب واشتراک وتقس  یاستخبارات
 ۰ رفتهګقرار  ساالرانګ جن انګروګبه  یدارندول ګیزند  ارړواند وبرادر یهم آشت نیب

 
حکم    یخیتار  ضرورت  ازداردیطال ن   یباال  دهیوخواب  رسنهګملت    یوهمبستگ   یداری ء نجات مردم ووطن  به ب  بنا
 ۰نکنند   تیعقبدزدان و تبهکاران نروندوحما زیو چند پول ناچ یخاطر لقمه نان ربهیګ که د کندیم

، بلکه    ستیمردم ما ن  ینیو خوش ب  یدواریام  یۀروشن و واضح است که وضع موجود درافغانستان نه تنها ما  اریبس
ناکام وبدنام بخاطر جابجا    تیفاقدصالح  یها  روهګافراد و  عهیها ذر  یطرحها وحکومت ساز  هیاوار  یباز  روهګبازهم  

  نییضدآ  یعیوتود  یغاتیتبل  یها  تی،فعال  یتخباراتواس  ۀ خرابکاران  یدر درون جامعه و مش  یشدن همان عوامل منف
 ومخصوصا تعرض یبادست آ زادوعلن یخارج دخلیذ یاستخبارات کشور ها تیوحما یوفساداخالق یاسالم
درافغانستان ،  تیامن نیصلح و تأم یموانع وسد در برابر برقرار جادینفوذ وا یذ یۀدوهمسا  ګیوتهاجم فرهن یارض

، تجاوزات    هی، فرار سرما  ی ها ، فساد ادار  ینا امن  شی شان جدانگران ساخته است .تداوم وافزا  ۀندیمردم را نسبت به آ
دردرون دولت، همه و همه دست به دست   یمفتضح حلقات  یها  یباز  استیو باالخره س  یارض  تی امها بر تم  یرونیب

  د یشک و ترد  نیجهت از هر گوشه و کنار کشور، ا  نی. به همدینمای م  شیمارا دچار تشو  ۀدیهم داده و مردم رنج کش
سرنوشت ،حالت و حوادث دلخراش گذشته    گریبارد  ، یخارج  ی رفت قوت ها  رونیکه مبادا پس از ب  شودیم  یم  دهیشن

 آنکشورهاتکرار خواهد شد.   یداخل عمالۀلیبه وس
تعلقات   ریسا  ایو    ی، مذهب  ی، قوم  یسمت  یها  شیمأمول ، هنوز هم از گرا  ن یکه بخاطر برآورده شدن ا  یافراد   آن

و    یی، توانا  یکار  هی تصف   نیچنمنفک شوند . طبعا" با    یوفاق مل  ۀفورا" از پروس  دی، با   رندیگ یخود فاصله نم  ۀگذشت
 . افتیخواهد  شیافزا یاجماع مل ییکارآ
 : شوندیمحسوب م نهایا یواساس یکشور شرط اول یبرا دیکارا ومف ستمی نظام و س کی یذارګ ان یبن یبرا

آزاد ازجامعه     یعنعنو  ه ګجر  ه یازجانب لو  یخیضرورت تار  کیبه حکم    نویتوافقات ژ  قیوتطب  شتګبر  درخواست
  ه یلو  نیاز جانب هم  یموارد ات  ب یوتصو  یوخارج  ی زورمندان داخل  بیملل ومواظبت وحراست آن ازسبوتاژ وتخر

 :هګجر
 ۰آن  نیومسوول یردولتیوغ یدولت  یزا بتیمص یها میاحزاب وتنظ یرضروریغ یتمام نهاد ها قیوتعل انحالل

 ۰یساالر  ستهیشا یبرمبن یکادر ستمیو س  یاسیونظام س ستمیس کی جادیا
  تیبه فعال  دنیازیکه کانت آنرا محو خشونت ، دست    ی ساالران ؛ صلح  ګ، نه متارکه جن  داریصلح وثبات پا  نیتام
 ۰ازچهل سال  شتر ی ب یوتباه ګدوران نقاهت از جن یموثر برا یها نهیزم جادیوا۰رمسلحانهیزغیصلح آم یها
 
نداشته درصورت    ییرجا یګ د  «ګ»جن  مونی کلمه نام  نیاصالا  یروزاف  ګدرصورت انحالل نهاد هاوعوامل جن  رایز

 .شودیوبغاوت کننده شرعا و اصوالبادست باز برخوردوعمل کرد مجاز دانسته م  ی به عنوان باغ نیتداوم به عامل
 ۰کشور    یارض تی وحفظ تمام ی منافع ومصالح مل یبرمبنا یجامع مل یژ یوسترات یمش  بیوتصو طرح

 ۰مردم کشور یو شعور اجتماع یاسیس یاهګو آ ګبردن سطح دانش ، فرهن بلند

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

وسکتورزراعت   کاتی دواحداث فابر  جایوا  یاستخراج منابع طبع  قیازطر۰  یو رفاه اجتماع  یوضع اقتصاد  بهبود
 ۰یومالدار

 تی، صالح  ییتوانا  ی ابیوارز  ګیست یشا  یبرمبن  یفرد  اتی)خصوصیفرد  تیهو  دیاتباع با  فیحقوق وتوظ  نیتام  یبرا
 ی و  رهیوعش  یلوی، قب  ی، زبان  ی، نژاد  یقوم  یها  ت یهو  نینام( جانش   کی شهرت و سابق ن  یتخصص  یعلم  یها
 -افتندیهند درکشور خود به آن دست  یکه موسسان قانون اساس یتالش ۰رددګ
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