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 مَوقت حکومت ایجاد

 

 !است افغانستان مردم دشمنان خواست
 
 

  صلح   دشمنان  و  مغرض  گروه  و  حلقات  بعضی  سوی  از   دوحه  در  افغانستان  صلح  گفتگوهای  دوم  دور  آغاز  با  همزمان
  های چهره  و  دولت   رهبران  از  شماری  است  شدن   مطرح  حال   در   عبوری  و  مَوقت  حکومت  افغانستان  ملت  آرامش  و

 معاون  که  چنانچه  کنندمی  مشخص  بوریع  یا  موقت  حکومت  از  حمایت  یا  و  رد  در  را  شان  هایصف  افغانستان  سیاسی
  میان   مذاکرات   دوم  مرحله  به  شدن   نزدیک  با   داشت  اشاره  موضوع  این  به  نیز  افغانستان  اسالمی  جمهوری  ریاست  دوم

  چالش  و  هامزیت  مورد  در  اکادمیک  و  سیاسی  گاننخبه  سوی  از   موقت  دولت   مورد  در  زیادی  های  زنی  گمانه  هاافغان 
  کنند می  دفاع  منازعه  حل  برای  مطلوب  سازگاری  عنوان  به  موقت  دولت  از  برخی  شودمی  مطرح  موقت  حکومت  های

 .دانند می گردعقب و دیموکراسی  خالف را موقت دولت برخی و
  که   داد  اجازه  نباید  افغانستان  دشمنان  و  مخالفان  به  موقت  حکومت  طرح  دادن  شعار  با   که  بدانند  باید  افغانستان  مردم

  از  شماری  چنانچه  کنند  تحمیل  افغانستان  مردم  بر  را  دیگر  انقطاع  و  فروپاشی  نوع  یک  هاذشتهگ  مثل  به  دیگر  بار
  حکومت   ایجاد  به  افغانستان  مردم  که  داشتند  تاَکید  شان  هایسخنرانی  و  جلسات  در  همواره  نمایندگان  مجلس  اعضای

 . داد نخواهد تن موقت
  دارد   خود  در  را  افغانستان  سیاسی  و  جهادی  رهبران  زبیح  و  شخصی  منافع  اینکه  دلیل  به  موقت  حکومت  هم  سوی  از
  از   هاآن   که  شودمی  مطرح  کسانی  سوی  از  موقت  حکومت  امروزبحث  شود  می  تاَکید  و  تائید  رهبران  این  سوی  از

  اما   گفتند،نمی  موقت  حکومت  از  حرفی  بود  حکومت  ساختار  در  هاچهره  این  کهزمانی  تا  اند  شده  رانده  کنونی  دولت
 .اند شده نظام نوع  این  برقراری طرفدار است مواجه تهدید به شان منافع که اکنون

  بوده   اجتماعی  و  دینی  هایارزش   دارای  و  جمهوریت  نظام  ثالثه،  قوه  اساسی،  قانون  دارای  افغانستان  کنونی  دولت  بناء
  مسلکی   هایآموزش  و  لتموی  تجهیز،  متعدد  مشکالت   با  اخیر  دهه  دو  طی  که  قوی  ملی  امنیت  و  پولیس  اردو،  دارای  و
 دشمنان   و  باشند،می  دارا   را  کشور  ملی  نوامیس  و  ارضی  تمامیت  از  حراست  و  دفاع  توانایی  اکنون  و  گرفته   فرا  را

 در  شان  منافع  دستیابی  جهت  موقت  حکومت  ایجاد  بهانه  به  تا  اند  تالش  در  دیگر  بار  افغانستان  مردم  آرامش  و  صلح
  راستای  در  گذشته  دهه  دو  طی  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  دیگر  سوی  از  هستند،  حکومت  پاشیهم  از  تالش
 کشور،  در   اقتصادی  زیربناهای  ساز  و  ساخت  منطقه،  کشورهای  بخصوص  جهان  کشورهای  با  تجارتی  روابط  ایجاد

 و  تحکوم  که  است  دستاوردهای  از  و...  پیشرفته  هایسیستم  به  آن  تجهیز و  دولتی  ادارات  ساز  و  ساخت  بیان،  آزادی
 . اند آورده بدست ما هموطن هزار  صدها نمودن قربانی به افغانستان ملت
  نوع   هر  از  کشور  در  پایدار  صلح  تاَمین  بمنظور  همواره  افغانستان  ملت  و  حکومت   که  است  مبرم  حقیقت  یک  این

  اساسی   نقانو  خالف  و  ها  گروه  و  حلقات  شخصی  منافع  برای  دستیابی  جهت  هرگز  ولی  نموده،  حمایت  صلح  گفتگوهای
 .نیستند کشور در موقت حکومت ایجاد خواستار
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