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 11/90/3913                  مٌرعناٌت هللا آشفته  
  

 کابل افغانستان نٌست
  

 تواند؛ باشد و جنگ افغانستان نٌز از اٌن امر مستثنى بوده نمً پاٌان هر جنگ صلح مً
 

سالم سٌاسٌون افغان،  ادارۀماه افغانستان در آستانۀ تغٌٌر قدرت سٌاسی قرار گٌرد، ولی در اثرعدم  شاٌد پس از چند
 خورد. قطع جنگ و امکانات تأمٌن امنٌت تا هنوز به چشم نمً

كشور ما نٌز كم از كم در صورتٌكه همه طمع جوٌان قدرت دولتى،  طرف دارد كه جنگ در جنگ حد اقل دو هر -
ها  ؛ مخالفان مقابل دولت که شمار شان به ملٌونٌسٌون سركارى را ٌك طرف بپندارٌمالح اپوزبشمول به اصط

مسلح را طالب و طالب را القاعده  رسد، غٌر مسؤوالنه خواهد بود که همه را، چه مسلح و چه غٌر هموطن می
 بنامٌم.

  

باٌست با طرف دٌگر جنگ ٌعنى گردد، طور حتمى  آنگاه كه موضوع مهم، انتخابات و تأمٌن امنٌت مطرح مً
جور آمد  طلبان امتٌاز سر خواسته هاى اصلى كه همانا قدرت و ثروت هست، در امر تقسٌم آن مثل ساٌر طالبان بر

به شمول بلند كردن بٌرق سفٌد  ه ایرداشته شده بتواند و به هٌچ بهانصورت گٌرد تا اولٌن گام در راه تأمٌن امنٌت ب
 طرف ها نماٌندۀ انتخابی مردم نمً لى و ممكن قطع جنگ سبوتاژ نگردد. زٌرا هٌچ ٌك ازطالبان، اٌن ٌگانه راه عم

هواداران معاش خور خوٌش در حماٌت  باشد و هرٌك به غلط از آدرس اقوام، براى خود و گروپ ُمزد بگٌر و
 مٌدان تقسٌم داراٌى هاى عامه به جان مردم افتاده اند. نعمتان خارجی شان در مستقٌم ولی

  

تبلٌغاتى گوٌا اختالف بر  در رابطه به نحوۀ تغٌٌر مهره ها در رأس حاكمٌت كشور به منطق تقسٌم قدرت و طمطراق
مردم به تعوٌض حاکمان بی  نحوۀ نظام رٌاستى ٌا صدارتى بٌشتر رٌشۀ نماٌشى خارجی دارد تا داخلی وعملى.

و تشنه به صلح پاٌدار به نان،  ت به ستوه آمدهکفاٌت و چهره های آزمون شدۀ بٌگانه از ملت دلچسپی ندارند. مل
    د.   ن ٌکسان، عدالت و . . . نٌاز دارکار، تطبٌق قانو ۀأمٌن امنٌت، اٌجاد زمٌنت
 

كه سٌستم انتخاباتى با وصف داشتن چندٌن كمبودى تا امروز در جهان بدٌل بهتر از نحوۀ انتخابات  آنجاًٌ از
 شود. گزٌنه دانسته مً ماٌد، پس انتخابات بهترٌن امكان وموكراتٌك را نتوانسته تجربه نٌد

 ٌگر آمادگی های الزم برای کاندٌدد و اٌنكه امكانات تدوٌر انتخابات در جامعه، آمادگى روانى مردم  مشروط بر
 که صرف کابل افغانستان نٌست. شعور نکنٌمفراموش سرتا سر کشور آماده شده باشد.  های مقامات انتخاباتی در

ٌاسی مردم، حضور چشمگٌر و مؤثر نهاد های مدنی، حضور قوای خارجی و تبلٌغات کر کنندۀ آزادی بٌان، به س
 مراتب متفاوت می باشد.

  

تی و استخباراتی بنٌا جنگ  رگبار گلوله، بمباردمان، ترور، انتحار، انفجار و رقابت های پنهان و عٌان ُگروه ها در
زدند،  جهاد فى سبٌل هللا مً كشمكش قدرت، و ادعای آنهاًٌ كه دٌروز دم ازکشور های رقٌب منطقه و جهان، در 

بی راهه سوق نمودند تا  مردم را گوشت دم توپ ساخته، جهاد برحق ملت به پا خواسته را نا عاقبت اندٌشانه به 
دانسته و نسل  شرعى خود سى را بى چون چرا حق طبٌعى، قانونى واشند و امروز تكٌه بر حاكمٌت سٌاخود رهبر ب

سٌاسی به حساب می آورند.  های جوان اٌن سه دهه را مثل ملت متفرق مال شخصی خوٌش و فاقد ظرفٌت و شعور
 .ارٌكۀ قدرت تكٌه خواهد زد در صورت تدوٌر انتخابات غٌر شفاف و محدود ٌكى از همٌن ها بر نتٌجتاً 

  

هستند  تبانی با بٌگانه ها در یكه همه بدون استثن مردم از شر اٌن عامالن جنگ راه حل فورى براى نجات ملت و
سٌاسی با سابقۀ  ها، شخصٌت های مؤثره ندارد. مگر اٌنکه به همت حلقات، گرو در همٌن چند ماه پٌشرو وجود

ت اخالقی، استقالل و أبا داشتن توان جسمی، ُشجاعت و جرشفاف، دستان پاک، نٌت خٌر، آگاهانه و خٌر اندٌشانه، 
قانونی که همانا ملل متحد و شورای مشروع و پلوماتٌک و چنگ انداختن به ٌگانه مرجع ٌاز مجرای د بٌطرفی کامل

قبل از موعد انتخابات به  باشد، با حماٌت جهانى و فشار وارد نمودن الزم بر دولت پاکستان تا  میآن امنٌت 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_kabuk_afghanistan_nest.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_kabuk_afghanistan_nest.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_kabuk_afghanistan_nest.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashufta_me_kabuk_afghanistan_nest.pdf
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ن طرفٌن، برای اشتراک مخالفان در اعتماد و اطمٌنا ترغٌب، آمادگی و امکانات عملی با اٌجاد شراٌط  تشوٌق،
الً دانٌم كه خدمت اص تفاهم قبالً انجام شده در تقسٌم قدرت چون همه مً پروسۀ انتخابات زمٌنه را مساعد و در

 شان مطرح نٌست، در غٌاب نماٌندگان انتخابی مردم، براى قطع جنگ به توافق برسند. براي
  

بدون پاٌان جنگ نٌابتی حالل مشکالت  ه و صرف تعوٌض قدرت، درغٌر آن تدوٌر انتخابات ناقص و ٌکجانبه بود
 تواند باشد . مردم تشنه به صلح نمً

  

الن كهنه كار جنگ از كشور، اگر از تداوم حاكمٌت عام خارجی ٌرون رفتن بخشی از قوایدر رابطه به ترس ب
 .بود ت ملى مًمثبت بطرف استقالل و خود ارادٌ ، رفتن شان ٌک گام مدآ انصراف بعمل مً

پس با هشٌارى باٌست در دل مراكز صدور قدرت رخنه نمود، خواست هاى جدى نجات وطن را مطرح  حال،به هر
هر امکانی و هر مالقاتی با مراجع با صالحٌت دانٌم، از آنچه را به نفع تأمٌن امنٌت و منافع ملى كشور مً ساخت و

به مردم آنچه از دستش   خدمتگذار ست ودوتوسط هر هموطن وطنوذ های ذی نفکشوردٌپلوماتٌک و نه استخباراتی، 
را نٌز از عمق منجالب گٌر مانده مطلع ساخت و آرامش امرٌکا آٌد به انجام رسانٌد و به اٌن وسٌله ابر قدرت  برمً

 و وجدان را با رضاى پروردگار ٌكجا نصٌب گردٌد. روح و روان 
 

   :هموطنان آگاه و متعهد به منافع ملی
دالالن پس هدفمندانه باٌست در دل مراكز صدور قدرت رخنه نمود.  با آگاهی از پالن های شوم و تفرقه افگنانۀ 

کشور  ۀاده را ُبرده اند و تا سرحد تجزٌو نفت که از کوچکترٌن ضعف اعظمی ترٌن استف کمپنی های بزرگ اسلحه 
عملی چون نظام فدرال، ٌا تقسٌم کشور به  ُنسخه های ُمضر و غٌربانه از حقوق اقلٌت ها با ارائۀ دفاع کاذبه نام 

اد نمودن اتحاد ها و ائتالف های نا مقدس بٌن حلقات امتحان شدۀ چند زون ٌا افغانستان شمالی و جنوبی، مشوق اٌج
 افغانی می باشند.

بناًء با هوشٌاری و دقت کامل خواست هاى جدى تانرا برای نجات وطن مطرح ساخته و آنچه را به نفع تأمٌن امنٌت 
با صالحٌت دٌپلوماتٌک و نه هر مالقاتی با مراجع هر امکان معقول و ازدانٌم، از و منافع ُعلٌای كشور مً

آٌد به  مً های ذی نفوذ توسط هر هموطن وطندوست و خدمتگذار  به مردم آنچه از دستش بر، کشوراستخباراتی
و مطلع ساخت و آرامش روح و روان  انجام رسانٌد و به اٌن وسٌله ابر قدرت را نٌز از عمق منجالب گٌر مانده

 نصٌب گردٌد.جا  دگار ٌكوجدان را با رضاى پرور
  

 ملی ٌُووالً د گد کور د ژغورولو او ساتنى ضامن دى!
 
 نشتپه در

 
 پاٌان
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