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 14/11/2113         سازمان مدافعین کابل

 
 تصامیم سازمان مدافعین کابل

 با افغانستان امریکا در مورد امضا پیمان امنیتی
 

 سازمان ،، احزاب سیاسیدانشمندان ،علما ،شکل از روشنفکرانسازمان مدافعین کابل یک سازمان نو نهاد که مت
 و سازمان نهادهای صلح  ،، افسران قوای مسلحتروریستانو ا دهشت افگنان بمخالف ، گروه های های اجتماعی
 باشد.  میکابل  و جوانان شیر مرد های اجتماعی

در شهر کابل  تا ضرورت زمانی است که از طرف سیاست مداران اهل کابل طرح گردیده واین سازمان یک طرح 
گان شهر کابل با شرکت وهمکاری قوای مسلح دتوسط باشناصلی این سازمان دفاع شهر کابل  . هدفماندبامان 

این باشد.  می قوای مسلح کشور در هر شرایط و اوضاع کشور کشور می باشد.  هدف دومی آن حفظ دولت و
د عزت خو مال و ،ناموس ،گان شهر کابل و منسوبین قوای مسلح را تحریک می نماید تا خود از خانهسازمان باشند

 تکرار شود.  1336و  1333های  ارد بار دیگر سالگذ نگهداری نمایند.  سازمان نمی
اگر روزی رسد که دولت   مسایل را پیشگیری نموده به مراجع اش اطالع میدهد. ،این سازمان قبل از وقوع حادثه

آنرا  قوای مسلح افغانستان بسرعت دولت را در دست گرفته و. رپرست نداشته باشد و یا سقوط کندافغانستان س
بزرگ دولتی را کنار زده الی امنیت کامل خود قدرت را بدست اراکین حاد  اری ودر حالت اضطرحفاظت می کند. 

 می گیرند.
 

معنوی کشور است. تشکل موجوده  سیاسی ونظام اقتصادی قلب  ،، مرکز تصیم گیران خاکیا دولت مرکزیکابل 
ما مردم درت در کشور باقی نمی ماند. رود دیگر قببین  افغانستان طوری تنظیم شده است که اگر دولت مرکزی از

است از آن تا آخرین نفس صورت گرفته  اخیرکه در چند سال  یم تا در قبال حفظ دولت و کاریئرا تحریک می نما
 ننماید. ءپیمان امنیتی را با کشور امریکا امضاکه دولت افغانستان میتواند اتفاق بیفتد  یدفاع نمایند. این واقعه زمان

 

در تحت صورتیکه طالبان و سایر جنگجویان ملت با غیور افغان هشدار می دهد. در  ،انستانسازمان به دولت افغ
  ضروری نبود.امنیتی موافقت نامه  ءبود امضا سلطه و اوامر افغانی می

  ضروری نبود.امنیتی  دادقرار بودیم میفابریکه  وسایط جنگی وو قوای مسلح مجهز با وسایل مجهز به اگر ما 
 د ضروری نمی بود. این قراردا ءداشت امضا ایگان نیک میاگر افغانستان همس 
 الف برخضروری نبود موافقتنامه امنیتی مذهبی سیاسی نمی بود قطاً تفرقه زبان ملیت گرائی  ،اگر جنگ داخلی

 پاکستانی و یها و مال .آی .سا .آی ،کویت ،، سیاست مداران سعودی قطرربیهای ع طالبان تحت اوامر شیخ
از بی الحیت در مورد صلح با افغانستان را ندارند. ص آنها هیچ تصیم و .انستان می جنگنددر افغایرانی آخندان 
 وغیر افغان هستند.  شود که طراحان جنگ موجوده خارجی کشتن بیگناهان معلوم می بی عاطفگی و ،رحمی

 

از طرف دیگر دو کشور  .ی شودجلوگیراز آن ضرور است که سیاست مداران کشور دفع آنرا ترتیب نمایند تا 
را از افغانستان اخراج نمایند.  قطعات خارجیای منتظر آن است که به یک وسیله پاکستان  همسایه ما ایران و

 گذار جنگنبرخالف اینها بنیا اینها در پروسه صلح مارا کمک می نمودند.  بود و کاش این دو همسایه نیک میای
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راه مواسالتی  اینها مواد سوخت و ینها آزموده شده اند.ا. باشند میطالبان در افغانستان  و ی متخاصمگروه ها ،ها
خالف موازین  خودرا  با قصاوت برای سالها بروی ملت افغانستان مسدود نموده بودند که بکلی غیر قانونی و

یک دسترخوان افغانستان در  اقوام مختلفپس از خروج قطعات خارجی طالبان با  آیا ید کهئنمار تصو جهانی است.
انستان . اگر دولت افغزیرا آنها چنین صالحیت را ندارند جواب نخیر استامکان دارد  و می نماید؟ صلح  نشسته و
شد که موافقت نامه را رد  بود. می فابریکه سالح سازی می اقتصاد قوی و یک قوای مسلح مجهز با اسلحه ودارای 

 !و جنگ سرمایه را می بلعدجنگ است ملیارد دالر مصارف دارد. زیرا  3-2.5قوای مسلح افغانستان در سال  کند. 
چندین  ۀبتجر .این جنگ را کسی تضمین نمی تواندپیشنهاد می نماید افغانستان ملت  پس این سازمان  به دولت و

کنون به شود.  به ده ها مراتب کمتر میامکانات دولت افغانستان خارجی ما نشان می دهد با خرو ج قطعات  ۀسال
 شود.  ءالزم است هرچه زودتر موافقت نامه امضاان برای این کشور خدمت می کند. هزاران کدر مجرب جه

 

از پس  ،تندروان وبی عاطفه  و تروریستان دهشت افگننابودی کامل دسته های  غرضا تالش دارند ه امریکائی
در شهرهای مهم کشور اعمار نموده پایگاه نظامی را  9درین کشور باقی مانده برای خود خروج قطعات آیساف 

 شود.  مقیمپایگاه ها  9د درین خو
خفیفه مجهز ساخته خود در عقب با سالح ثقیله از قبیل و عساکر افغانی را با سالح پیاده  خواهند می ها امریکائی

ای افرطی  هبا وارد کردن فشار و کشتن تدریجی گروه  د.نجنگ باشجنگی آماده  طیاراتهای دور برد و  راکت
یم که . نظر می دهها به جاهای دیگر استفاده نماید د. اینکه امریکا از این پایگاهنمساعد سازمذاکره و صلح را  ۀزمین

کا از ما ید که امریاست. نفع بردن هردو کشور ضروری است. باید بدانقبول ، آنهم قابل اگر به نفع افغانستان باشد
 ما به امریکا اشد ضرورت داریم. دناگر آنها به ما ضرورت دار قرضدار نیست

 
 با امید امضا موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و امریک
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