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 ساله و قانون اساسی! 1۴خواهیم اما با حفظ دست آورد های  صلح می
 

کرات تا اهمیت مذاتبلیغاتی دارند  تالش داخلی و خارجی جوانبآگاهانه، ظالمانه و ناعاقبت اندیشانه تعدادی از 
 حاصل و بی ارزش جلوه دهند؛ چرا ؟ را بیبا طالبان  مستیقم دولت

ست یا ا به نفع کشور کی ها نفع می برند؟ آیا یا متوقف ساخته شود، برهم خورد مذاکرات صلح ۀدنبالاگر 
 برعکس؟
ح خواهان صل ماافغانها) عنوانحت تخود، مطلبی را  اد قبالً در کنار سایر برداشت ها و نوشته هایاین قلم آز

م ، می شنویآن خدمت هموطنان عزیز ارائه داده بودم. حال در تداوم پذیرش واقعیت نیستیم!(هستیم ولی آماده 
 تعدادی از به اصطالح نخبگان؟

اهیم صلح میخو می گویند (سیون دولتغرق در امتیازات دولتی اما اپوزی؛ ) دولتی ها و اطرافیان متقاعد شان
 ساله و قانون اساسی! 1۴اما با حفظ دست آورد های 

مردم به ستوه آمده یقیناً خواهان بهتر شدن وضع می باشند.  رعایت نکردند. ابداً  شان آن چیزی که خود
 بخصوص خانم ها!  

ی یای مجدد ساختارها، احز تغییرات مثبت چشم پوشی نمی کندعاقل ا هیچ انسان :بین واقع و خواننده عزیز
، ، شفاخانهپل و پلچک ها،مدارس، پوهنتون  ترمیم جاده ها، مکاتب، نوسازی و ات،تأسیس دولتی، ایجاد

 1۴ در را همه معترف اند. و . . .وجود لجام ُگسیخته آن  بیان با مطبوعات، آزادی ۀکلینک، رشد در زمین
شدن پول و  رگر چه به مقایسه سرازی دیده می شود؛تغییر  سال جنگ و اشغال؛ 37ۀ سمقای به اخیر سال

 دور از انصاف می باشد.چشم پوشی است، اما  کم ها دست آورد ؛امکانات
 

 ؟ قانون اساسی و دست آورد ها
 

 ایجابات عصر در موجودیت قوای ائتالف و دولت متکی به غرب،کشور بنابر بدون شک قانون اساسی 
، قانون استفاده می شدرژیم های بعدی بنام و وی . آنچه از بقایای رژیم وابسته به شورتدوین شد سازی ونو

 افزود تازه به دوران رسیده هامطابق خواست و نیاز  یایماده ه حذف گردید. تاریخ گذشته پنداشته شد و
 دیموکراتیک و جامع می باشد.؛ به مقایسه کشور های منطقه بسیار اساسی ما قانونمی شود گفته  د. گردی
 ،لحظات اجالس. اما با تأسف از همان نخستین امید دوختیم چشم ،آن به انتظار تحقق اجراییذیرفته هم پما؛ 

مند رزو خالف قانون توسط و زیاده خواهی گوییزور قانون شکنی، ،قانون اساسی و تصویب تدوین تدویر،
 به شدت ادامه دارد.ایندم  تا ه کهکدر رهبری دولت آغاز گردید رسانیده شده در های تازه به قدرت

 

را  اه امتیاز بگیر و صدر نشین این چنه بازی های به اصطالح قانون؟؟ گرایانه  ، متمردم آگاه و تحت سحال 
قانون شکنی هیچ  در مقابل وطن دوست دانشمند و صدها چیست. این قلم آزاد شان خوب میدانند که منظور

 ناردر ک به شکلی از اشکال خویش و امکانات ، شرایط، تواندرک فهم، رژیمی بی تفاوت نبوده و در سطح
بی تفاوت  ؛ها رژیم زورگویی علیه   دای اعتراضدر بلند نگهداشتن صخود  مردم سایر عدالت خواهان با

ا ی دال بر طالب بودن ها، زورمند علیه قانون شکنی ما معترضمردم حق طلبانه   استداللبناًء  م.یا نبوده
 در صدر قانون شکنی میداند که ها و فارغ از وابستگی هموطن بینا . هروابسته بودن تلقی شده نمی تواند

 .دنداربه سزایی  نقش ،آن لت و اراکین بلند رتبه  خود دو ،ها
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و  جایداد ها، دارای عامه ، غصبمقامات دولت منظور از غصب ،بدون ترس از اشتباه اگر دست آوردها
 ،شهرک ها و . . . با پول های باد آورده اعمار ،شهر ها شخصی، اعمار بلند منزل های خالف ماستر پالن

مطرح ساختن  گمان دارم؛ دولت باشد ۀخالف قانون، به خزان پولی یازاتوعدم برگشت امت ضمانت تالش
 بسیار قبل از وقت خواهد بود.، هنوز چنین دلهرگی ها

 

ات خواهند. حفظ ثب و اطمینان می دارند توقعدولت و مخالفان مسلح از آنچه اکثریت قاطع و خاموش مردم 
 عزت، شرف، جان و مال مردم اسیر، مظلوم، ع از ناموس،، دفاقانون دایمی، پایان زورگویی، تحقق یکسان

تأمین  ،یکپارچه افغانستانعدالت، دفاع از قطعه خاکی بنام  ، تأمینستانافغان اتباع() و هندو باوران مسلمان
 حدت برادرانه، و . . . می باشد.وو منافع ملی 

 

و شامل  ذی عالقه سازمان ملل متحد، کشور های ،جهان اشتراک کشور های ذی نفوذ شک همکاری و بدون
اًء از همه . بنرا در قبال خواهد داشت اجرایی های ضمانتبوده و  حتمی صلح، نتائج مذاکرات در ،جنگ

 شان در افغانستان هانیج در قبال منافع سال سیاست 37های مذاکرات بین االافغانی که از بازیمشمولین در 
 ما صاحب ،آرزو دارم با پایان مذاکرات آموخته باشند. درس عبرت گذشته باید تجارب تلخ دارند؛ از آگاهی

رقی ت متشکل از افراد آگاه، متعهد به منافع علیای کشور، مؤمن، متقی و صالح، ،یک حکومت متعلق به ملت
تا در یک همسایگی خوب با جهان در ارتباط با عزت  ،فارغ از هرنوع اتهامات داشته خواه و عدالت پسند،

 13۹۴سرطان  25باشیم. 
 
 

 پایان
 

 ت!سابه امید حاکمیت عقل بر احسا
 مخ په وړاندي د گد کور د ژغورولو او ساتنى په لور!
 ملی یُووالي د گد کور د ژغورولو او ساتنى ضامن دى!
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