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 11/11/5111         زاده وهاب خبیر محمد
 

 ملی وحدت حکومت دیپیشنها بینهکا
 اعتماد نیستقابل 

 
 رداربرخو سرتاسری بنیادی تخصص از نه و است ملی وحدت نمونه نه نموده پیشنهاد ملی وحدت حکومت کهبینۀ کا
 وفا هم اقل حد تا خود انتخاباتی مبارزات های گفته به ممثلین چرا اینکه . است افغانستان سنتی جامعه ممثل هم نه و

  و سازند می مواجه بخشونی نا خطر یک  به راافغانستان  که مانده جواب بی که است الیسؤ اند ماندهن استوار و دار
 .  باشد بوده خوبی های سال نسبی طور به گذشته سال چهارده که نیست بعید امکان از
 

 ار مملکتی زمامداری ملحد های ستیکمون مشهود های پرچمي نستاناافغ مردم العهد فی قاتلین که دارد امکان چطور
 منشزادآ و مجاهد مردم ها نمیلیو نسوزنماخا مهاجرت و قتل ،حبس ،زجز در قبل سال چند که بکیرند عهده به

، یافتند یم باتانتخا به راه ملی وحدت حکومت گانندگردا یاآ.  گفتند مي<  حورا>  و داشتند دست مستقیما   افغانستان
 مغز.   »کردند مي یاداوری الحال ممعلو اشخاص موریتمأ و تقرر از خود انتخاباتی مبارزات در هم کلمه یک اگر

 کنند نظر دتجدیدر انتخاب اعضای کابینه  که نیست وقتنا هم هنوز که باشند ملتفت باید« مقاومت علمبردار و متفکر
 .  باشد وقتو بی خدایان  ینملحد دونب و افغانستان مردم عقیدۀ و افکار ممثل که دهند ترتیب را ستییل و
 

 دان شده متقبل ها ستیکمون ستم و ظلم نسبت بزرگی ماتصد کشور از خارج و داخل در افغان  خانواده و خانه هر
 «حورا» از امروز بودندن بالغ هنوز یا و بودند نشده تولد(   1۷۷5 –  1۷۹۱)  زمان نآ در که شان فرزندان حتی که

 . ورزند مي امتناع ایشان با هموطنی و دوستی از و دارند نفرت گفتگان
 گفت ایدب باشند کار به دست ها جيخار  اگر و کند قبول را بردگی و غالمی تالمد یلطو که نیست مملکتی افغانستان

 مي مجازات و تعقیب  زندگی آخر تا را خودهای  ملت جنگی جنایتکاران و ظالمین و قاتلین ها جيخار این چرا که
 .  دهند مي را قاتلین همچو مقرری ارشسف افغانستان نامه ب مملکتی در و کنند
 راگ .نیست هم« مقاومت علمبردار و متفکر مرد» صا   خصو و افغان آزادمنش مردم شایسته و قبول قابل روش این

 فتگ باید اند کرده مردم و وطن این به نسبت بخشونینا جنایات هم مجاهدین هایه گرو بعضی که باشد این استدالل
 ایدب)کمونیست ها و تنظیمی ها(  افغانستان در جنگی مجرمین همه که کشد مي فریاد که ستها سال افغانستان ملت که

 لیهع جنایات و جنگی جایتکاران مجازات قانون که نشد پیدا ،داشته قدرت که غیرت با داخلی هیچ اما شوند محاکمه
 آن ات که بدهد قناعت است ایشان خور جیره افغانستان که ییها جيخار به یا و کند عملی افغانستان در را بشریت

 نه نافغانستا نشوند محاکمه)چپ و راست(  جنگی مجرمین همه و نشود جمع افغانستان در جنایتکارن میگل که نيزما
 شناخت که  شود می معلوم چنان اما. نیست جهان نفع به هم صورت هیچ به و دید خواهد را خوب روز نه و  آرام
 مجبور را ملی وحدت حکومت بردگی و غالمی قبولی و اصولی غیر های بودن یونمد ،خوری خیش ،شخصی های
 مي قسو بختیبد سوی به دیگر بار یک را افغانستان بدبختانه آن تطبیق صورت در که نموده اقدامات  به وادار و

 استانافغ بضاعت بی و بیچاره مردم اولی و اصلی ررینمتض و ،باشد دیگر شیوه به شوم های پالن دوام ممکن که دهد
 دور گمان زا و نموده باز  فعلی سیستم ضد یاتنظر به را بزرگتری راه افغانستانسرفراز  ملت با جفا نوع این. است
 .  بگیرد اوج مسلحانه های مقاومت که نیست

د ، چنکفایت بی اشخاص به و گرفته نظر مد را مردم نظریات خرهبآل که است این ملی شورای از  نهایی ارزومندی
 خون هب نموده حفظ را خود ریخیتأ اصالت و ندهند اعتماد یرآ ملت دیروز قاتلین وتابعته، خیانتکاران راست و چپ 

 نکنند. جفابازی و  زادیآ راه شهید ها میلیون
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