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  ٢٠١٥/ ٨/١١  آشفته هللا ميرعنايت

  
 وطن مصلح فرزند يک مجانی و مفت پيشنھاد

  کشور مسؤول داکتر دو به 
 

 مسلح مخالفان متوجه بلکه شود؛ می اجرائيه رياست و جمھوری رياست متوجه تنھا نه خالصانه پيشنھاد اين
 .شود می نيز ) افغانستان اتباع( کشور

. باشد می کشور سياسی راست و چپ احزاب مبارزات ثمره و نتائج کنونی، ناھنجار وضع نيست شک جای
 سياسی، عميق ھای وابستگی بوده، افغانستان اتباع شان ھای کدر و رھبران ھمه استثنا ب� ندارد وجود ترديدی

 کشی لشکر و مداخله ھيچ. دارند و داشتند گذشته؛ آشوب پر سال ۴٠در کشور سرحدات از بيرون . . . و ايديولوژيک
. گيرد صورت توانست نمی و نگرفته صورت افغان؛ سياسيون دست به چراغ و ھمکاری بدون نزديک و دور ٔبيگانه
 تلويزيون نشرات از ھای ويديو و معتبر شواھد اسناد، شما. ميباشد گذشته ھای سال حوادث تکرار ًدقيقا موجود وضع

 .داريد اختيار در  رابعد به آن از و خلق تيکديموکرا حزب رژيم حاکميت ھای سال دولتی يکجانبه

 معلم، رسانيدن شھادت به برق، ھای پايه انھار و بند چک، پل و پل کلينيک، خانه، شفا مکاتب، تخريب و حريق
 عشر گيری، باج اکماwتی، ھای قطار حريق مظلوم، زنان بر ستم افسر، و عسکر قومی، بزرگ دين، عالم داکتر،
 به. شدند می مرتکب را ھا شھر در کور پرانی راکت شمول به را . . . و جاسوس نام به مسافران هنمود پياده گيری،

 اکثريت . . . و شوروی اشغالگر قوای وحشيانه باردمان بمب گويی، زور و گری ستم حاکم، حزب درونی اخت�فات دليل
 ستم، ظلم، عدالتی، بی دليل به ولی بودند گاهآ مجاھدين تعصب و گرايی عقب از وجوديکه با اسير، و مسلمان ملت قاطع

 و دوخته صلح به اميد چشم گرفته، ناديده را گانه ٨ و گانه ٧ رھبران وابستگی و ھا گويی زور ھمه بيگانه اشغال و
 .دھد در تن صلح به دولت تا ميداند؛ قرار فشار زير را بيرون به وابسته حزبی تک دولت رھبری

 طلبانه صلح و مثبت ھای سياست شوروی کمونيست حزب در سياسی شب ليدر تغيير با نگر دست دولت چند ھر
 +٧ رھبری اما بود؛ شده اعتبار بی صلح کلمه و وقت نا که اين از نظر صرف نمودند، اختيار شان ٔگذشته به نسبت را
 به مسکو به متکی دولت صلح ندای به ميزبان، ھای کشور استخبارات فشار زير مشھد پشاور، مقيم مجاھدين تنظيم ٨

 .نتوانستند داده در تن ، قضيه طرف دو ھر در عميق افتراق دليل

 امريکايی طرح را، متحد ملل صلح پ�ن افتخار به حتی. بردند می پيش بايد نعمتان؛ ولی دستور بنابر را جنگ
 سياسيون و دولت گفته به ؟!فرھنگ یب اشرار باwخره. ساختند مبدل قبرستان به را کشور و بدنام را جھاد پايان خوانده؛

 .شد داده تحويل مجاھد برادران به شان شرکای و وقت خارجه وزير وکيل توسط وقت

 را زورگو برادران اين ديگر بار بن، غلط فيصله شد؛ منجر طالبان ظھور عث با که داخلی، ھای جنگ از پس
 .نمودند سوار ملت برگرده

 ناموس و مال جان، حفظ مسؤول جناب عالی داکتر دو شما جھان، صدر در نمونه و تأريخی ؟!انتخابات از پس
 از بود می بھتر است؟ رفته اشتباه به شما ٔگسيخته لجام و آزاد مطبوعات ٔيکجانبه نشريات که نداريد گمان استيد؛ کشور
 نمی تکرار را شده ربهتج ھای راه و آموخته داشتيد، تشريف شان کنار در محترم دو شما که کرزی آقای مداری دولت
 آقای که شديد، کمک طالب و مراجعه ی کشور استخبارات دفتر به شما جناب ديپلماتيک و معمول عرف خ�ف. کرديد
 شما. است پاکستان و امريکا دست صلح کليد که رسيد نتيجه به ھايش ت�ش به سفر بار ٢١از پس صراحت به کرزی
 .نشد که ميدھد؛ شما تحويل گويا تحفه آی – اس – آی را کليد که نموديد گمان

 درونی اخت�فات اثر در هللا نجيب رژيم مسلح دندان تا و تجربه با نيرومند، ھزاری، ۵٠٠ اردوی که يد آگاه شما
 تحفه منطقه، ھای کشور به را اردو ساله١٠٠ سرمايه و منحل سادگی بسيار به پرده، پس معام�ت و پنجم ستون توسط

 از ٔعده توسط کمونيست و اشرار نام به کشور جوان ھزار ھزاران خون. بخشيدند شان؛ معنوی يتحما بدل در گويا
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 اعتماد طرف جناب داکترعالی دو شما به ديگری درس قندز وwيت سقوط آيا. شد گرفته ناديده شان کار جفا رھبران
 نيست؟ غرب؛

 :مينمايم پيشنھاد احترامانه

 پيشنھادی صلح درخواست به نتوانستند مشھد و پشاور در مقيم جھادی ظيمتن ٨ +٧ رھبران که ھمانگونه -: ١
 مسلح مخالفان از نمايند، توافق ھمدلی و تفاھم با ميزبان، ھای کشور ممانعت جمله از متعدد دwيل به هللا نجيب دولت

 ھمه وقت يکجانبه نشريات که گيرد می صورت حالی در ادعا اين. رسد می نظر به عملی غير تقاضا، چنين موجود
 شان ھای سينه به را خان اکبر وزيز عالی نشان شما و اند قھرمان امروز اما. ميخواند بيگانه نوکر را جھادی رھبران

 .ميداريد نصب

 و فروخت، امتياز و پول بدل در افغانستان خاک به امريکا حمله زمان در را افغان طالبان يکبار پاکستان - : ٢
 ُآخند عمر محمد م� مجاھد را شان رھبر دوم بار. نمود گوانتانامو؛ امريکا، مقامات تحويل را شان معروف ھای چھره

 .است ساخته فرسوده زندان ھای سلول در پيچ زنجير داشتند تمايل صلح به که تعدادی و نابود فجيع شکل به را

 .رسند می قتل به مرموز بطور ھا جنگ در ميدھند نشان تمايل صلح به که ديگرش تعدادی - : ٣

 . . . و آباد ج�ل ، کنرھا در داعش توسط نيست، فرمانبردار و مطيع بيگانه فرمان زير زياد که ديگرش تعدادی
 که پذيرد می صورت حالی در تلفات ھمه اين. رسند می قتل به وحشيانه خيلی شده نشر اخبار و مسموع قرار - : ۴

 شان تعدای منظور ھمين روی. نمايند حمله ايشان به که اين مگر دانند؛ نمی خود دشمن و خطر را طالبان امريکا دولت
 .نمود آزاد گوانتنامو زندان از را

 کور اين داريد، . . . و اط�عاتی دستگاه و دم خود از و داريد قرار کشور سياست رآس در شخصيت دو شما
 شما اختيار در را معلومات اين . . . و سی بی یب آزادی، راديو ھای رسانه در منتشره اخبار wی wبه از نشين خانه

 مقامات دساتير خ�ف آيا مشھد، و پشاور در مقيم مجاھدين رھبران شما ھمکاران سياسی گذشته تجارب با. گذاشتم
 مذاکره ميز در چرا بلی اگر توانستند؟ می کرده عمل باز دست و داشتند؟ ص�حيت ھمسايه ھای کشور استخباراتی

 ميورزيد؟ اشتراک افغانستان؛ صلح قضيه حل جلسات در پاکستان خارجه وزير نمجاھدي عوض

. اند خود ملی منافع دنبال پی آنھا. باشيد نداشته را ديگران يا پاکستان کشور از صداقت و شفقت انتظار شما -: ۵
 تأمين را خودش منافع ما يونسياس از که . . . و امريکا مسکو، ايران، ھندوستان،. نمايند حمايت شما مخالفين از بايد

. ميدانيد و ميشناسيد بھتر خود. اند نموده تحميل شما بر داکتر دو شما خواست خ�ف دولت، در و حمايت را آنھا مينمايند،
 .شدند آور ياد ھا بار خودش را ھا مثال اين کرزی آقای حاکميت در

 ھم ما. نمود رد خوانده غيرعملی وباماا آقای حضور در شريف نواز را، شما صلح آرزوی و خواست -  : ۶
 .است ناممکن سازيم؛ حاضر مذاکره ميز به ھم بکشيم؛

 و غلط تصور اين. دانند می ؟!داعش = طالب + را شما دولت مخالفان ھمفکرشان و شما دولت اول معاون -  : ٧
 طالب اما. ندارد افغان ملت با اتنيکی پيوندی ؟!داعش زيرا. ساخت خواھد کوتاه را شما دولت عمر ، يقين به توزانه کينه
 ماست ملی منافع به متعھد فرزندان ھمه ملی رسالت از يکی. داشتند حضور شما قصر ھمين در سال ۵ و اند افغان بلی
 و مسلح غير مخالفان و دوست وطن شما قدرت ای شرکا اينکه. باشيم داشته افغان غير اتباع و افغان بين تفکيک که

 .ندارد رابطه جانبدار غير و آزاد قلم اين به که است بحثی اند؛ بيگانه نوکر و فروش وطن شما مسلح

 شما، جناب صداقت به مستقيم ارتباط و ميدانم مذاکره ميز در را حل راه ديگر يکبار تأکيد به مدعا بی قلم - : ٨
 شما، استراتژيک دوستان جانب زا پاکستان، دولت بر wزم فشار و قاطع حمايت دولت، بودن دست يک و سالم مديريت
 ميان و وساطت و حضور در سازمان؛ آن امنيت شورای قاطع حمايت در متحد، ملل سازمان ميزبانی و جدی فعاليت
 وطن تعصب، و اتھامات از فارغ پاک ٔسابقه با خيرخواه، خبير، آگاه، منور، ھای شخصيت از گروپ يک جگری
 ٔنقطه ھراس بی زورگو، و درگير طرف دو بين خير بل ثالت منحيث بتواند هک شجاع و سياست و علم به آشنا دوست،

 رخصت است، شما دولت سنگر در که را تان صلح عالی شورای. است نياز ًشديدا بتوانند؛ ساخته بحث مطرح را وسط
 .يدنمائ صرف شان اوwد ٔنفقه و معاش در گرو سربازان و گمنام شھدای وارثين به را ک�نش ھای پول و

 مال، جان، به ای توجه بی تفاوتی، بی دليلی ھيچ به : که گفت بايد صراحت به نيز مسلح مخالفان به ـ : ٩
 وجه ھيچ به بيگانه ھای کشور اتباع که ملی وحدت و ملی منافع ، فقير کشور . . . و المنفعه عام عام تأسيسات ناموس،
 منافع. نمائيد تصفيه و پاک خود افغانی صف از ندارند، ما مردم پسنديده فرھنگ و افغانستان مسلمان ملت به دلسوزی

 .دارند بيان واضع زورمندان؛ اسير و مسلمان ملت اطمينان برای داده قرار خويش سرلوحه در را ملی
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 اشتراک و حضور شاھد ما جھان ھای کشور در تروريستی عمل ھيچ در نبوده تروريست افغانستان ملت - : ١٠
 جھان مختلف نقاط در تروريستی اعمال اکثر در پاکستانی و ايرانی اتباع کرات به برخ�ف. ايم نبوده ،تروريست افغان
 مردود و بوده بيزار افگنی دھشت و گرايی افراط نوع ھر از کشی برادر و جنگ از خسته ملت. اند بوده دخيل

 صدر در ساخته؛ متوجه عمل در کشور ملی عمناف اصل به ًجدا را تان دولت اراکين شما، جناب دارم آرزو. ميشمارند
 حرمت با. دھيد قرار شان وظايف

 !دى کور گد افغانانو دتولو افغانستان

 !لور په ساتنى او ژغورولو د کور گد د وړاندي په مخ

 !دى ضامن ساتنى او ژغورولو د کور گد د ُيووالي ملی

 !دوښمنان بھړني او کوړني افغانستان موتي يو د وي دى نابود

 !د@@ن سياسی مذھبي او سمتي، ژبني، د ھيواد د وي دى نابود

 

 


