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 میلیون دالر؟ 5مشوره به 
 توانمند چیست؟  توانمند و عدم 

  در ین قسمت اهداف و بحثهای تعین شده خطاء اند!
  میلیون دالر مصرف میکنند که حدود و ثغور مصالحه سیاسی را روشن کنند!  5

 من ګوش شنوا کار دارم که رایګان حدود و ثغور مصالحهء سیاسب را برای شان مستدل توضیح و روشن کنم.
انک، توپ، ټ  و تدابیر برای خفه کردن بوی باروت، خفه کردن صدای  تمرکز  سیاسی  حدود و ثغور مصالحهء

  مرمی و بمب است.
  یم ګیر ساختن ملت بر سرنوشت خود است.برای تصم  مصالحه و مذاکرات سیاسی اتخاذ تدابیر متمدن

تحقق امارت اسالمی و یا قانون اساسی   مصالحهء سیاسی زمینه سازی متمدن برای صحت و سقم مشروعیت
  مسایل مطرح کشور و جامعهء ماست.  برای حل  موجود و یا قانون و نسخهء سوم

یدن به انتخاب ملت را به انتخاب ملت مغالطه رس  مشکل زمانی به ګمراهی و خطاء میرود که بحث برای تدابیر
  کنیم.

میلیون دالری را مرجع مشروع اتخاذ تصامیم در موارد  5و لویه جرګهء   تالش فریب خود ودیګران را داشته
  و در باره ء مسایل بدانیم و بسازیم که تصمیم در مورد آن حق ملت است.

  می خورند!خود را فریب داده میتوانیم، آما دیګران فریب ن
تعین این حدود و ثغور مصالحهء سیاسی، تمدید دورهء حکومت موجود، ایجاد حاکمیت موقت و یا 

به   نهمو آ  لویه جرګه ها با حق تصامیم مشورتی  همچو  به مکر و فریب و یا به کمک  افغانستان  بازګشتاندن
را حل نمی کند. برعکس  مشکل ما  میلیون دالرو ... 5مصرف وقت، مصرف نیروی بشری و مصرف 

مطابقت به خواسته   ما یعنی در    دارد به نفع بحران و تحقق اهداف دشمن و در رأس آن دشمن ذلیل  اوضاع
  ها و برنامه های حاکمیت پاکستان در افغانستان در جریان است.

تقامت خدمت به اهداف سیاسیون امریکایی دقیقاً در اس  از سیاسیون و اظهارات عدهء زیاد از  اظهارات عدهء
شوم پاکستاني در افغانستان روان است. اهدافیکه قیمت ګزاف و مفتضح آنرا جامعهء جهان، در رأس آمریکا و 

  باالتر از آن مردم ما خواهند پرداخت.
مشکل زمانی قوت میګیرد که مسوولین حاکم سیاسی کابل و امریکا تصور میکنند و تصور میدهند که این و یا 

ست و مطالب از حرکت طالب است و باید با مذاکره و مصالحه آنرا حل کرد. کاش چنین میبود و از آن خوا
هزار هامثال یک مثال که مال برادر باشد، هشت سال در زندان و شکنجهء ای اس ای به جرم رفتن به مذاکرهء 

  نمی بود.  بین االفغانی زجر نمی کشید و
را دست کم ګرفت و برنامه های شوم پاکستان و تا جای ایران را در مورد  نباید مشکل اسیر پاکستان یعنی طالب

   دست کم میګیرند.
نفی و انکار از حاکمیت افغانی در کابل و تالش برای محوی سیاسیون ملی و حاکمان ملی ګرا در افغانستان، 

ورت عمده و اساسی مطابق ترور و ازبین بردن و شهید ساختن ایشان )شهید بارکزی( کامالً و به یقین به ص
  برنامه های ای اس ای و دیګر دشمنان صلح است.

  این حقایق و منطق آنرا باید همګانی ساخت و حالت را باید تغیر داد!
  اګر ما متحد و جدی شویم، ان شاء هللا تعالی این حالت را به طرف مثبت تغیر داده میتوانیم.

ه لویه جرګهء بی صالحیت تصمیم ګیری وجیبوی در مسایل اساسی میلیون دالری ب 5ما میتوانیم عوض مصرف 
و تقویت اساسی آن بنیاد ها و اجراآت انتخابات آزاد،   به نهادینه شدن و نهادینه ساختن ارادهء ملت  کشور،

 مکن است و باید به آن تمرکز کرد.مشروع، به موقع و شفاف تمرکز کنیم و وضع را تغیر دهیم. این م
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