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ی افغانستانپیشنهادات   نجمن خانواده شهدا
  هب حکومت وحدت ملی افغانستان ا

 اِّن ربک  لبالمرصاد
 

در مورد چگونگی  به حکومت وحدت ملی افغانستان شهدای افغانستان انجمن خانواده پیشنهادات

صلح ناکامۀ ا معضله مداخالت پاکستان و پروساصولی بخورد رب  

 

:مقدمه  

 اقدامات عاجل پیشنهادی جهت مقابله با مداخالت پاکستان :

از آغاز حکومت کرزی پروژه "صلح با طالبان" از بنیاد بر پیش فرض های غلط و خوشباوری های غیر واقعی بنیان 

بودن این اقدامات به حکومت تذکر دادند، اما عالیق و گرایشات خاص گذاشته شد. آگاهان امور بار بار از بی نتیجه 

 حلقات حاکم را وا داشت تا به تداوم این سیاست اصرار کنند.

نتیجه همان شد که طالبان و دیگر گروه های تروریست مثل گروه حقانی به کمک مستقیم نظامی های پاکستان تجدید  

تان افزودند. وقت آن رسیده که به این ساست ضد منافع ملی کشور خاتمه داده سازمان داده و به جنگ نیابتی در افغانس

 شود.

ما ورثه شهدا از حکومت میخواهیم تا با تداوام سیاست تضرع و طالب پروری موجبات کشتار بیشتر از پیش مردم را  

 فراهم نکند. 

یده گی به جنایات گذشته و نهادینه شدن در حکومت فعلی کسانی نیز حضور دارند که خود متهم به جنایت اند. عدم رس

فرهنگ معافیت ، علت اصلی و اساسی افزایش خشونت، نا امنی، فساد اداری، رشوه و نفوذ ایادی بیگانه تا حلقات باالی 

 قدرت سیاسی گردیده. مبارزه اصولی با اینها صرف در توان یک حکومت مردمی خواهد بود. 

 

 عبدهللا داریم: -دی مداخالت پاکستان پیشنهادات زیر را به حکومت غنیعجالتن برای مقابله اصولی با خطر ج

 

.متوقف شودگفتگوی صادقانه  زمینه اعالن بعدی و فراهم شدن تا وسه صلح بطور رسمی از جانب حکومتپرــ  1  

 

قرار گیرند. شورای صلح منحل اعالن شده و اعضای آن تحت نظارتــ  2  

 

.برای حل مشکل مداخالت پاکستان انتخاب شود ی از افراد صادق و مجرب و متخصصهیات جدیدــ  3  
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تمامی اسناد و مدارک مبنی   تشکیلالت جدید أتحت سر پرستی هی ودر سازمان ملل ده اش نحکومت افغانستان از طریق نمایــ  4

من به های افغانستان را رسها و عملیات انتحاریش در شهرمرزبر مداخله پاکستان در امور داخلی کشور و حمالت اش بر 

 از پاکستان شکایت کند. افغانستان رسمن خواهان تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت وشورای امنیت سازمان ملل سپرده 

.شود مان مللزسا  

 

تمام عناصر وفادار به طالبان که به حیث ستون پنجم در درون نظام عمل میکنند اسامی شان افشا شده خود شان تحت نظارت ــ  5

.شوندقرار داده   

 

حکومت رسمن طلبان را به عنوان ایادی بیگانه و مجری پالنهای شوم پاکستان و دشمن افغانستان بشناسد و بدین سان همنوا ــ  6

و واحد از دشمن ارایه دهد. با مردم یک تعریف روشن  

 

اش نسبت به افغانستان ، از تجاوز پیمانش امریکا بخواهد که بر مبنای تعهدات امنیتی  حکومت رسمن با ارائه مدارک از همــ  7

.و مداخله ی کشور پاکستان جلوگیری نماید  

 

ــ هیأتی برای مذاکرات جداگانه و مستقل با هند ، روسیه و چین برای همکاری های طویل المدت سیاسی ـ اقتصادی و نظامی 8  

 تعیین شود .

 

با "پدر معنوی طالبان " متوقف شود. چون پدر طالبان  ستانموسی زی سفیر افغانستان در پاک صحبت های مرموز آقای جانانـ  9

با صاحب خانه جدی، نگهبانان بی کفایت  لذا بجای صحبت بااست  ،   معنوی طالبان ای اس ای و حکومت پاکستان پدر و پدر

پاکستان نیز باید گردد. دراین مذاکرات از جمله خواسته های اصلی مذاکره   سازمان ملل شفاف و در زیر چتر شورای امنیت

  .مورد بحث قرار گیرد

 

، ملینیرو های پولیس  تفاهمنامه مضحک امنیتی با پاکستان رسمن ملغی اعالن گردد. ترتیبات خاص امنیتی اتخاذ گردد وـ  10

به حالت آماده باش کامل در آیند. نیرو های دفاع مردمی تحت پوشش وزارت دفاع و زیر قومندانه  ملی و امنیت ی ملیاردو

و جنرال دوستم تشکیل شود که همگام با نیرو های پولیس مراد علی مراد مستقیم تیم رهبری متشکل از جنرال عبدالرازق، جنرال 

.به علمیات پاکسازی در کشور بپردازند ی ملیو اردو   

 

ند.و عملیات پاکسازی قرار داده شو سازمان ملل مردم بطور شفاف در جریان کار مذکرات زیر چتر شورای امنیتـ ـ 11  

 

خلق و پرچم حنیف اتمر ، علومی و استانکزی بخاطر بی کفایتی و داشتن سوابق جرمی در حزب جنایتکاران دموکراتیک ــ  12

.از وظایف شان سبک دوش شوند  

 

فاروق وردک و دیگر اختالس  . دارایی های زاخیلوال،تشکیل گرددصندوق اعانه برای کمک به نیرو های دفاعی کشور ــ  13

و  مصادره شود. از تجار ملی یملی ، پولیس ملی و نیرو های دفاع مردم یگران و مقروضین کابل بانک به نفع نیرو های اردو

رهبران جهادی تقاضا شود تا نصف از دارایی های شان را به این صدوق  از. افغانهای مقیم خارج تقاضای کمک مالی گردد

   .بپردازند

 اوارق بها دار بنام " سهمیه آزادی" چاپ شود و از طریق بانک مرکزی بفروش برسد و برای خریداران حساب بانکی باز شود 

.داشته باشند یه آزادیسال صالحیت برداشت پول شان را به اضافه فیصدی مشخص از " سهمکه بعد از سه   

 

 انجمن خانواده شهدای افغانستان


