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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۱۲/۱۲/۱۱۲۱         فیضی خان ارسالی ایمیل

 حامد کرزی: افغانستان آزمایشگاه 
 نیست و البراتوار سیاسى بیگانه گان

 ۱۱۲۱جنوری  ۱۲تاریخ نشر 

 ۲۹۳۱اول دلو 
 .صلح و مذاکرات ملت افغانستان می باشد جمهور: صاحب پروسه   رئیس

کید کرد که افغانستان أشورای ملی ت کرزی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در محفل افتتاحیه دور شانزدهم سال دوم تقنینی حامد

 در هر چند سال یكبار نظام و یا ساختار سیاسى دیگرى را در آن به آزمایش گان نیست كه آزمایشگاه و البراتوار سیاسى بیگانه

 .بگذارند

ما، عدم تداوم در رشد و قوام نظام سیاسى و  رئیس جمهور گفت: یكى از مشكالت اساسى در سیر تكامل اجتماعى و سیاسى

 .نهادهاى مربوط به آن است

آزمایش شده است كه نتیجه یى به  ذشته چندین بار نوع جدیدى از نظام سیاسى در كشور ماکرزی اضافه کرد: در چهل سال گ حامد

 .افغانستان نداشته است جز ویرانى و شكستن ساختارهاى اجتماعى و ارزشى

خواهم با بسیار صراحت و قاطعیت بگویم كه ما هرگز اجازه نخواهیم داد تا رویاى  رئیس جمهور تصریح کرده گفت: در اینجا مى

 .یونددـپـیك آزمایش سیاسى دیگر در كشور ما به واقعیت ب خطرناك

صلح، به  صلح گفت: با وجود قربانی های دولت افغانستان و شورای عالی سخنانش با اشاره به پروسه   حامد کرزی در بخشی از

 .در جهت آوردن صلح به کشور، ادامه می دهیم تالش های خویش

بیگانه ای این حق را از  صلح و مذاکرات ملت افغانستان می باشد. هیچ کشور یا نهاد کید کرد که صاحب پروسه  أت رئیس جمهور

اخیر، آنرا توصیه  کید می کند که لویه جرگه  أباالی اصول و ارزش های ت مردم افغانستان گرفته نمی تواند و افغانستان یکبار دیگر

 .است کرده

قضایای افغانستان  مصروف اند از جریانات تازه   حامد کرزی گفت: آرزومندیم آن برادران ما که بر خالف مردم خویش در جنگ

حمل  شان منافع بیگانه ها می باشد و افغانها و کشور ما بار تباهی و بربادی آنرا بر شانه های پی ببرند و بدانند که این جنگ برای

 .می کنند

دخیل هستند، هر چه زودتر سالح بیگانه ها را بر زمین بگذارند و  رئیس جمهور در ادامه گفت: آرزو دارم برادران ما که در جنگ

 .یوندندـپـقطع نموده و به تالش های صلح ب جنگ شانرا علیه کشور

سال  سفانه درأیدن به صلح و کاهش منازعات، متتالش های حکومت و مردم افغانستان برای رس حامد کرزی افزود: با وجود

 .اند جاری مردم ما قربانی های بیشماری را متحمل شده اند و ستم های زیادی را کشیده

شانرا از دست داده اند،  مردم افغانستان جان های رئیس جمهور برای آنعده هموطنان ما که در چند سال گذشته از طرف دشمنان

 .سف کردأاظهار ت

ستاده شده و کشته شده اند، فر همچنان بر مرگ آن عده از جوانانیکه به بنابر فریب طالبان و خارجیان به افغانستان س جمهوررئی

 .ثر خویش را ابراز داشتأنیز ت

است یافت، معاونین ری محفل افتتاحیه دور شانزدهم سال دوم تقنینی شورای ملی که در مقر پارلمان کشور گشایش گفتنی است که در

محکمه، روسای ادارات مستقل، سفرا کشور های  جمهوری، سرپرست ستره محکمه، رهبران جهادی، اعضای کابینه و ستره

 .المللی اشتراک داشتند دوست مقیم کابل و نماینده گان موسسات بین

 پایان


