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 ۳1/۰۷/2۰2۰                     روان حکیم
 

 شوید! ساکت باختگان وجدان

 

 
شریکان جرم دوران چورگری و غصب حامد کرزی و جاسوسان شبکه های استخباراتی از هر قماش علیه رئیس 
جمهور دوکتور اشرف غنی غوغای تبلیغاتی را بر پا کرده اند . آنهائیکه به آستان بوسی کرملین شتافتند و پشت 

، پیمان بستند ، وعده و وعید سپردند و نام نویسی کردند ، از بس ناامیدی با خشم و    طالبان خون آشام اقتداء کردند 
انزجار مختص غاصبین ملکیت های شخصی و عامه و دزدان حرفه ای علیه دوکتور غنی و نظام جمهوری برخاسته 

ده ها اند ، غنی علیه  اند و با تبلیغات بی شرمانه از قبیل اشرف غنی افغان نیست ، کارمندان ارگ همه شان شهزا
صلح است ، غنی مستبد و انحصارگر است ، حکومت غیر قانونی و تقلبی است ، طالبان حاضر نیست با حکومت  

مذاکره کنند ، هیأت مذاکره کننده صالحیت مذاکره ندارد ، به عبدهللا عبدهللا صالحیت داده شود و غیره بر طبل فاسد 
آی پاکستان ، استخبارات ایران و روسیه با شور و شعف بیشتر و ماهرانه   ضد حکومت میکوبند ، طبلی که آی اس

 تر آنرا مینوازند .
سال در پست های گوناگون هیچ وقت از دولت معاش نه گرفته ، کسیکه دستانش برخالف   1۹رئیس جمهوریکه طی  

مشاور ارشد بانک جهانی  سالگی حق داشت بحیث استاد و  ۷۰مخالفینش بخون مردم آغشته نیست ، کسیکه در عمر  
پول ، استراحت کند ولی خود را به آتش جهنمی داده است که هموطنانش چهل سال در آن دست و پا میزند و کسیکه 
کلمات مستهجن قاتلین ، مفسدین و غارتگران را روزانه تحمل میکند ، مورد حمله های ناجوانمردانه قصرنشینان 

 مجاهد قرار میگیرد . 
س جمهور غنی اولین کسی بود که مذاکرات بدون قید و شرط را با طالبان اعالم کرد ، و اولین مالقات در حالیکه رئی

رو در رو با طالبان را در شهر مري پاکستان سازماندهی کرد ، پروسه کابل را براه انداخت و نقشه راه صلح را  
افغانستان ، کنفرانس سه جانبه علمای اسالمی  تدارک نمود ، موضوع صلح   پاکستان و-پیشنهاد کرد  اندونیزیا را 

نفری   ۳۰۰۰افغانستان را در اجندای کار کنفرانس کشورهای اسالمی در جده عربستان جا داد ، کنفرانس بیش از  
علمای اسالمی افغانستان را دایر نمود ، گردهمایي های بزرگ زنان و جوانان کشور را تسهیل ساخت و شورای  

زندانی طالب را با وجود مخالفت مخالفین   ۹۰۰نفر نماینده دعوت نمود و حدود    ۳۳۰۰مشورتی صلح را به تعداد  
دوکتور غنی ، به عالمت حسن نیت و ایجاد فضای اعتماد جهت حل قضیه از طریق سیاسی و مسالمت آمیز رها 

اعالم آتش بس نمود ، آتش بس یکجانبه را اعالم کرد و بطور یکجانبه دوام آتش بس را عملی ساخت ، در مقابل  
زندانی طالب را بعنوان استقبال از تصمیم طالبان رها نمود و پیوسته بر آتش بس یا حد اقل کاهش  2۰۰۰طالبان  

 دوامدار خشونت تأکید دارد ، باز هم شریکان چور و چپاول ، دوکتور غنی را دشمن صلح خطاب میکنند . 
را دایر کرد ، تا یک حکومت متحد ناشی از انتخابات و   دوکتور غنی جهت جلوگیری از تفرقه و همپآشی ، انتخابات

اراده مردم پروسه صلح را به پیش ببرد و جهت اعتماد سازی صالحیت قانونی خویش را در زمینه انتخاب کمیسیون  
مستقل انتخابات، به کاندیدان ریاست جمهوری منتقل ساخت . با آنهم جهادیهای خداناترس و اقتدارگرا سنگ اندازی  

ودند ، تا انتخابات مردم را مانند طالبان با چلنج های گوناگون روبرو سازند و بعد از اعالم نتائج تالش نمودند با  نم
بیشرمی بی نظیر حکومت موازی را اعالم کنند تا باالخره اقتدار گرایان توانستند باند غیر مسؤل خود را توسط فشار  

 انتهای نامردی ، چشم سفیدی و بی حیایي دشمنان افغانستان ! های خارجی بر حکومت تحمیل نمایند . چنین است
گروههای متفرق خودپرست و وطن فروش حاضر بودند تا مانند طالبان حکومت افغانستان را در امر صلح در حاشیه  

ساله    1۹قرار دهند ، خونهای ریخته شده جوانان برومند قوای قهرمان مسلح کشور را در زمینه حفظ دستآوردهای  
بهدر دهند و تن به سازشهای ضد مردمی با طالبان و آی اس آی پاکستان دهند و تا امروز از دوکتور غنی میخواهند 
تا از صلح با طالبان دست بردار شود و مانع سازشهای ننگین نگردد . خوشبختانه حکومت افغانستان پالنهای شوم 

اندازی تشکیل هېأت همه شمول گفتگوها و سایر اقدامات   طالبان ، آی اس آی و وطن فروشان مفسد داخلی را با براه
الزمه عقیم ساخته و با راه اندازی کمپائن دیپلوماتیک و سیاسی توجه جهانیان را در مورد برخورد غیر مسؤالنه  

 طالبان و پاکستان به مسائل صلح جلب نموده است .
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این پاچه شده دوکتور غنی عوض  اینست که دشمنان دست  انتحار طالبان و سایر قابل توجه  انفجار و  که مسؤلیت 
تروریستها را به دوش آی اس آی پاکستان و گروههای تروریست بیاندازند ، از بس ذلت به عهده حکومت می اندازند  

. 
در مورد رهایي جنگجویان طالب هم در صورت رهایي حکومت را به باد انتقاد میگیرند و هم در صورت عدم  

عدم رهای  . آن  وانمود  رهایي  پروسه صلح  به  پابندی حکومت  عدم  را  سنگین  و مجرمین  جنگجویان خطرناک  ي 
 میسازند و رهایي آنرا سازش با طالبان و بی اعتنایي به امنیت مردم ! 

طالبان با امضای توافقنامه های علنی و مخفی با امریکایي ها ساختند ولی برادران افغان و مسلمان خود را میکشند 
سالمی و افغانی است ؟ افغانها را برای امتیازگیری میکشند . امتیاز گیری برای طالب مهمتر از . کجای طالب ا

 هدایات و ارشادات اسالمی است . ومن یقتل مؤمن متعمدا فجزاء هم جهنم خالدون فیها و غضب هللا علیهم .
د و دزدان تنظیمی آماده اند با  طالبها جهت رسیدن به امتیاز و چوکی به جهنم و غضب وعده شده خدا کمر بسته ان

تروریستها و دشمنان خدا و رسول آن ، بخاطر نگهداری ملکیت های دزدی شده و نجات از محاکمه مردم و پنجه 
 قانون به هرگونه سازش ننگین تن دهند . 

از قطع جنگ  درین میان مردم افغانستان با وحدت و همبستگی خلل ناپذیر و قاطعیت کامل یکجا با حکومت افغانستان  
، تأمین صلح پایدار و سراسری حمایت میکند. از طالبان میخواهند تا با آی اس آی و تمام شبکه های تروریستی قطع  
رابطه کنند ، بال قیدو شرط آتش بس را برقرار و به اراده مردم احترام گذارند و به صلح واقعی تن در دهند . از  

ور میخواهند تا ساکت شوند و بگذارند بعد از چهل سال جنگ و جنایت  وجدان باخته گان ضد نظام و ضد رئیس جمه
 و گلوله باران مردم ، شیپور صلح بصدا در آید و عدالت اجتماعی برپا گردد .  
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