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 داریل صلح واقعى و پایبد
 

 ابتى "یابتى به " صلح نیگذار از جنگ ن
 

ن ین ) دیفور تاجران دت منین اقلیعد داخلى همن مانع در برابر صلح واقعى در ب  یبزرگتر
شند بایاسى میكه داران " جهاد " و جالبان سی، ت، دكانداران قوم ) قوم فروشان (فروشان (

، شركت سهامى جهادى نع دولت سازى بوده و به عوض دولتر مایكه در هجده سال اخ
د بخاطر خواهنیى میرا حاكم نموده اند و اكنون با پر رو یپتوكراسیى و كلیایطالبى و ماف -

 ند.یكه " نمایل و " تیظ ثروت و امالك شان پروسه صلح را به " پروژه " تبدتحف
 

خى افغانستان در كشمكش یص داده اند كه مقدرات تاریخ زده تشخین شتر مرغان تاریا
بوحانه ذنرو میخورد . بدین المللى رقم میرقباى منطقوى و ب كیلوتوپویجك و یژیوستراتیج

 .ندیى نماینان صف اراآتالش دارند تا در خدمت 
 

هاى تخت یل به هدف ، به عوض مراجعه بمردم به سفارتخانه هاى خارجى و پایبراى ن
 .ابندیگران اصلى حضور میباز
 

 .فور ، منافع كالن ملى و مصالح كشور مفقود استت منین اقلیدر كردار ، گفتار و پندار ا
باشند یز میقاتل ارزشها ن كهبلت منفور نه تنها قاتل مردم ، ین اقلیدر مسكو نشان داد كه ا خصوصر و بیبحث هاى اخ
 : كهیو همانطور

 

 نشایراعت بیت قانون و شری، امارت ) حمارت ( ، حاكمتیرا همزاد دانستند ، جمهور یپتوكراسیموكراسى و كلید
افغانستان  ن المللى جنگی، منطقوى و بده داخلىیچیار پی، ابعاد بسیستى و سطحى نگریفرقى ندارد و با روش هاى پوپل
 .زنندیرا كتمان و به چشم مردم خاك م

 

گران ینسخه هاى سوپر استعمارى دولت موقت افغانستان را بساحات نفوذ باز ت منفور با دورزدن دولت وین اقلیا
 .سازندین المللى حامى شان مبدل میمنطقوى و ب

 

ت منفور و دفاع از ارزشهاى عالى و متعالى ، انسانى و جهانشمول ین اقلیهم رسالت مبرم منورانه و ملى افشاى اهداف
 .باشدیم
 

 .خ قراردارندیزمون تارآاسى ، فرهنگى ، اجتماعى و مسلكى و ... در برابر یدولت ، مردم ، جامعه مدنى ، نهاد هاى س
 

 :اد خواهد كرد كهیخ از انانى به افتخار یتار
 

 دار باشند.یشاهراه صلح واقعى و پاه خاطر نجات افغانستان و گذار به پاسدار ارزشهاى متعالى ب
 

 باحرمت
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