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، ربرادامر نهفته است که ما تاهنوز درک و تشخیص درست از  ینت اساسی آن در اعل

دشمن را  ،بیگانه از خود را  .از دوست واز دشمن نداریم در ابهام و تاریکی بسر میبریم

به قاتالن مردم و تخریب کاران  .تفکیک کرده نمیتوانیم ست را از دشمن دوو از دوست 

 یک، غلط  برداشتیک راضی  و مخالفین سیاسی دادن  نا افغانستان پوشش برادران

 لبان به شهادت شهیدانی میاشد که از جانب طاحق در یجفای بزرگوجبران ناپذیر اشتباه

مسئوالنه درامر صلح و جنگ وی همین علت است که ما رسیده باشند. ر میرسند و یا

   یتوانیم.من شویم وتصمیم قاطع هم گرفته، دو دله میعمل کرده نمیتوانیم

علت دوم آن در این امر نهفته است که بین برداشت ها و خواستهای مردم و دولت  

ان وگروه های را که مردم مردان افغانستان تفاوت های فاحش وجود دارد. مردم کس

بقتل میرسانند قاتالن، جنایت کاران و دشمنان مردم میدانند  بهانه ای ا را به هرمظلوم م

هر قوم و تباری که باشند. خطاب کردن برادران  اگر افغان باشند یا خارجی و یا از

را بقتل دم مامربه دستوردشمنان افغانستان که  و مخالفین سیاسی به افغانهایناراضی 

من و تخریب مینمایند بجز ازمخدوش ساختن اذهان میرسانند و افغانستان عزیز ما را نا ا

یزی دیگری بوده نمیتواند.چ شمنان کشورانداختندو آب را به آسیاب  مردم  

افغانستان طالبان را دشمن نمیدانند، آنها را برادران جمهور رئیس هردواما  

افغانستان پرسیده رئیس جمهورازهردو د.نناراضی و مخالفین سیاسی میدان

را بقتل  شماهای اوالدها واعضای فامیل طالبان خدا نخواسته گرا ،یشودم

 موضع میدهید.ویا تغیر  طاب میکنیدخادران ناراضی برسانند بازهم آنها را بر

قندوزعلیه مردم عادی و مظلوم بان درشهرلتی را که طاافاجعه و جنای

خشم جب موکه  هوطندوست را تکان داد غانافوجدان هرقندوزمرتکب شدند 

درقدم اول مقدمه این جنا یات . استافغانستان شده تمام مردم درسراسرغضب و

دها ترورست از ما جانب دشمنان افغانستان طراحی شده بود که صاز زمانی

به سمت شمال افغانستان زریعه سرویس های مسافر بری  ورای خط دیورند

که این مسافرین  ،راهمسیردر مردمهای  با وصف پرسش. انتقال داده میشد

ن ، کی ها هستند! برای چه آمده و کجا میروند که سرویس هایشاناخوانده

. دریوران میگفتند که اینها دنوو نمیشه شدن درمسیر راه تفتیش و بازرسی 

 انجام همین فرشتهسر .آنها را آورده ایمفرشته های کار هستند که برای کار

بلند کردند و فاجعه  و قدسرروییدند،  مانند سمارق هاقندوز ای کاردرشهره

 آفریدند.



ملت را دارید درجمهورحیثیت پرئیس  نقشدر اشرف غنیوشما آقایون کرزی 

تان ای دهنده گان رمردم وبه  دآنچه به خود و فامیل های تان روا میداری

داشتید وطن مکلفیت فاع ازنیزروا بدارید. شما بحیث سرقومندان اعلی د 

، مردم جان و مال، امنیت، ناموس سربازان،ی مسلح، که از قوا دارید و

ترورستان و  هذارید بنگ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور تان دفاع نمایید.

 .گاهای امن داده شوده پنا و مصالحه، یتنامشعار  قاتالن مردم افغانستان تحت

رگیر جنگ امضاء نشده باشد. های دصلح بین جناح عمومی که توافق ینتا زما

برقرار نشده باشد و طالبان سالحهای شان را بزمین سراسری آتش بس و

آب را  ی منطقویو حاتم بخشی ها ، دادن چنین امتیازات یکجانبهنگذاشته باشند

، منطقوی و فرا منطقوی  میریزد که میخواهند  به آسیاب بازیگران داخلَی

یث مراکز ترورستی و تخته خیز بسوی مناطق سمت شمال افغانستان  را بح

تبدیل واستفاده نمایند. مردم سمت  کشورهای آسیای میانه، ایران، روسیه و چین

نه های شان را ترورستان اشغال شان فرار داده جای و خاهای  خانها ازرشمال 

تمام داخلی، منطقوی و فرا منطقوی ننگین برنامه ای پروژه ودر چنین  ایند.نم

شترین بی زندگی می نمایندشمال کشور مناطق برادر افغانستان که در باهماقوام 

                                                                                                                                                                             میشوند.و هشد را متحمل اتسارتلفات وخ

اذهان مردم و نیروهای دند غوری دردرچنین حاتم بخشی ها از جانب دیگر

گویا که  خلق و ایجاد کرده بودرا  ذبکا  یک انگیزه یامنیتی درسمت  شمال 

هیئت عالی رتبه دولتی تحت ریاست گالب یک با اعزام افغانستان رئیس جمهور

و ثبات صلح  تفاهم نامهدند غوری ان دروزیرسرحدات افغانستان با طالبمنگل  

مردم و ارگانهای امنیتی و اغفال  را امضاء کرده که باعث اغواء

را در بین طالبان و خطر کشوردروالیات بغالن و قندوز شد که درجه تهدید

 امنیتیتدابیر باالی  که کاهش داده بودو ارگانهای امنیتی به حد اقل آن  مردم

اعزام کننده  مسئولیت آنرا گذاشته بود.سربازان دفاع ازوطن تأثیرات منفی بجا 

  د.نباید بپذیر دردند غوری هیئت اعزامی و گان

آن   یتل عدم مدیریت سالم جنگ و صلح در افغانستان میباشد که مسئوآن  سومعلت 

دولت مردان افغانستان کمتر متوجه تقویت و  متوجه دولت مردان افغانستان میباشد.

گرفتن محاصره به در اثنای که  دنمیباش درجنگامنیتی کشوروپیروزی نیروهای دفاعی 

 هایکمک   ارائهمبنی برشان های  درخواست به سربازان دفاع از وطن توسط دشمن،

و سربازان  رفتپسته های امنیتی ودفاعی سقوط کرده و دهنش داده پاسخبموقع  عاجل و

ترمتوجه صلح با ستان بیشدولت مردان افغان .شدو سالحهای شان به یغما برده  ندکشته شد

که یک عده قابل م بسازند یرا در بدنه دولت سه طالبان هستند تا هرچه زود تر انها

تا  شده اندو جابجا در مرکز و والیات مقرراز قبل ارگانهای دولتی مالحظه شان در

آنها  به امید اینکه سازندبرا فراهم افراطی  و گروههای اسالم ناراضیرضایت برادران 



زیرا طالبان و  شوند که به احتمال قوی یک خواب و خیال است.میدست بردار  ازجنگ

رت و خالفت مطلق اسالمی میخواهند که از جانب بازیگران داخلی، منطقوی داعش اما

 که  به ادامه جنگ و حمایت میشونددرخفا تشویق برای اهداف خاص شان  منطقوی فراو

و ماورای  افغانستان  سوی شمال وغرببپیشروی تروریزم  به خاطر ودر افغانستان 

ی شده است.حاطرسرحدات افغانستان   

دشمن در ارگانهای جاسوسان  است نفوذ شدهموضوع حساس دیگری که سوال برانگیز 

میباشد که ، مقامات بلند رتبه دولتی و سایرارگانهای فرهنگی، دینی و مذهبی تی کشورامنی

امنیت و ادامه دارد که همچنان در رسانه ها وسیعن به نشر رسیده و افشاء گریها 

مواجه آمیزمخاطره موجودیت افغانستان مستقل را به چالش ها و تهدیدات شکننده و 

 داخل و خارج کشور شده است. افغانها درتشویش و نگرانی های  موجب که ساخته است

دولت وحدت ملی تا بحال نتوانسته  ،متهم به جاسوسیافراد با وصف افشاء اسماء یکتعداد 

که عمق جاسوسی میشد دنبال نماید تا معلوم و و یا نخواسته که موضوع را تعقیب

 .و میرساند مه رسانیده ملی افغانستان صدحاکمیت  و ه قدر به امنیتچقدروسیع است و چ

دولت  که صرف یک اتهام است.نیاتهامات وارده حقیقت دارد و یا ا که  باید معلوم شود 

سایه آن باالی مقامات تصمیم  ،وحدت ملی اگر موضوع را دنبال و تصفیه نه نمایند

خواهند کرد که باید  تقسیمبین شان سنگین اتهامات را گیرنده نیز افگنده خواهد شد که بار

  مسئولیت آنرا نیزبعهده بگیرند.

   
یده ندر افغانستان صدمه رساموضوع مهم دیگری که به جبهه صلح و جنگ 

و فامیل ها به  جوانانو مهاجرت سربازان از جبهه جنگ میباشد. همچنان فرار فرار

حظه شان که تعداد قابل مال خارج از کشور بخصوص بسوی کشور های اروپایی میباشد

  .و میدهندجانهای شان را از دست داده و بحری  زمینیی دشواراراهدر مسیر

برای حل آن  و مهاجرت ها معلوم و تثبیت نشود و  تا زمانیکه علل این فرارها

د خواهن ادامه  همچنان جریان فرارها و مهاجرت ها الزم گرفته نشود تدابیروتصامیم 

فرار سربا زان افغان از  تعل  .شدخواهد درافغانستان اعاده نهم و ثبات  یتامن ،یافت

جبهه جنگ دراین حقیقت نهفته است که سربازان به قیمت زندگی شان با طالبان میجنگند 

که طالبان را برادران ئسای جمهور افغانستان در خفا با طالبان زد وبند دارند رو در مقابل

آمیز جنایات و عمل عقب گرا آیدیولوژی  با وصف ناراضی و مخالفین سیاسی میدانند

سربازان  زندگی و پیرزویدر فکر .میخواهند آنهارا در بدنه دولت سهیم بسازند ،طالبان

  .و تجربه شده است عمل دیده میشودخود نیستند طوری که در

موئید این  نفراریان از افغانستان جران ومهاوزیع هزارها پاسپورت در یک روز برای ت

سهل تر ساخته است تا شان  فرار است که دولت افغانستان زمینه را برایحقیقت 

اینکه درعقب سهل سازی  اقدام نمایند.مرگبارهای جمعی به فرار و مهاجرت  بصورت

قابل تأمل  نهفته است چه راز های پنهانی به فراریان و مهاجرین رت پاسپو های توزبع 

 میباشد.



کار نیاز دارند مهاجرین را با هزارها  که به نیرویکشورهای اروپایی و سایر کشور ها 

ایکاش اتحادیه اروپا                                                         مشکل می پذیرند.

زده افغانستان، عراق و سوریه را از قبل تعین  گجنسهمیه مهاجرین ازکشورهای 

گرفت که ازرنجها و تلفات عظیم صورت میمیکردند تا مهاجرت ها رسمی وآبرومند انه 

 کاستهدراروپا  ها  بحری و بحران مهاجرت ر مسیر راه های دشوارزمینی ومهاجرین د

و این  جنگ زدگان توهین و تحقیر نمیشدند.میشد   

علت دیگریست که جامعه افغانی به دو طبقه یک فیصد ها و نود و نه فیصد ها تقسیم 

دولتی، یک فیصد ها قدرت  باعث بی عدالتی،  فرارها و مهاجرت ها شده است. 

با  هاختیار دارند کرا در استخباراتی، امنیتی، اداری ودینیاجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

قدرت های استعماری حامی یک فیصد ها در سازش هستند. همه امتیازات دولتی را 

اوالدها، دولتی رابه  ادارات و شعبات  یتمدیرحتی  اند.ه درانحصار خود شان گرفت

همه کمک های ملیارد دالری بین  . شان در انحصار گرفته اند ن و دوستانوندااشیخو

بیکار، نود ونو فیصد ها دروطن شان هیچ موقع نداده به طبقه  المللی را بغارت بردند.

آبایی  از وطنا را دروطن شان بی وطن ساخته اند که آنه میگردند. سرگرداندربدر و

هم ندارند که درک  واحساسهمین قدر شعور ،نو کیسه های یک فیصد  مینمایند.شان فرار

 که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند فیصد هاونه  حمایت نودرضایت ونمایند که بدون 

 کسید که یرروزی فرا خواهد  .خواهند دادبساط خلوت و حاکمیت شان را از دست 

د.خواهند کرفیصد ها از کشور فرار  

برنامه، راه نبود   افغانستان را آسیب پذیر ساخته،که صلح و جنگ  دیگری مهم موضوع

در رادولت پیروزی که  میباشدکار و راه برد مشخص تأمین صلح و پیروزی در جنگ 

  به چالش کشانیده است. جنگ و صلح 

جامعه مارا فراگرفته  ،بحیث فرهنگ جامدسنت اندیشی و کهن اندیشی درجامعه افغانی 

که ساالن  نبه بزرگان وکههمیشه که امورمهم اجتماعی، سیاسی و دولتی، جنگ وصلح 

میشوند تا در باره آنها تصمیم اتخاذ ساخته اجع د رردای شان به گذشته ها پیوند زندگ

کمتر به آینده امید وار هستند. برعالوه کهن ساالن بصورت  کهن ساالنکه از آنجا  نمایند.

با ضعف نیروهای دماغی و جسمانی رو برو هستند و با معرفت، علم و دانش  طبیعی

امرصلح بطی دارند که تحرکات کهن ساالن را درعصر حاضر کمتر دست رسی 

جا گذاشته صلح تأثیرات منفی به ساخته است  که به دست آوردهای شان در امرومتأثر

  است.

ر پ درعملاگر به جوانان درشورای عالی صلح نقش فعال داده میشد خالی کهن ساالن را

میکردند. جوانان که آینده ساز کشور هستند و زندگی شان به آینده پیوند دارد میتوانستند 

 با امید به آینده  وبا متانت سازمان دهیمبارزه عملی راعلیه آیدیولوژی افراطی اسالمی 

 مینمودند د رآن صورت نتایج ملموسی بدست میامد.



 سایتی را در پاک سازی اذهان بنیاد گرایان که در کارها ی مؤثر میتوانستند نجوانا   

وعلمای شورای وزارت حج و اوقاف  انجام دهند. با علمای  های انترنت فعالیت دارند

ه دند کیشن جد را میامسن وخطابه های خطیبامساجد میرفتند تبلیغاات به عالی صلح 

ی به مدارس طالب را. مسالمت آمیز یغ مینمایند ویا صلح وهمزیستی را تبل افراط گرایی

ان را مدرسین شسوابق میرفتند نصاب تعلیمی شان را تفتیش و نظارت میکردند. همچنان 

ه به کدام گروو  اندم اسالمی را فرا گرفته اطق علومنجستجو میکردند که ازکدام مراجع و

تا زمانیکه مراکز  را در مدارس تدریس مینمایند. بلچه مطاهای افراطی وابستگی دارند 

ی به وضع و حالت فعلهمچنان یان اسالمی گرایان و افراط گرا تربیه بنیاد و مدارس سنتی

 د. می پیوندن ن نوآموزاز مدارس فارغ میشوند وبه صفوف طالباناطالب   ادامه داشته باشد 

   که ترورستان اسالمی را شکست داد. طریق جنگ ناممکن استزا

سالح آیدیولوژیک شان جنگ، و ترورستان اسالمی دریگانه سالح شکست ناپذیرطالبان 
و  به هدف جنت فردوس برسند ات است که به خاطرآن جانهای شان را ازدست میدهند

با نمیتوان  کورکنندهاین سالح برابراورده بسازند. دران شا ن را نیز برررضایت بادا
مراکز درباید آیدیولوژیک  طالبان و ترورستان اسالمی سالح برای خلع جنگ فایق آمد. 

ینس که آعلوم سواسالم واقعی شان احکام درنصاب تعلیمی تعلیمی و مدارس طالبی 
براحساسات و درایت عقل  تا میشدقوانین تنازع بقای مخلوقات خداوند است شامل ساخته 

رادیکالیزم شدن طالبان گرفته میشد. وجلوغلبه میکرد دراذهان طالبان وکوراندیشی ها 
منابرو مساجد تحت کنترول و مدارس، طالبان و افراط گرایان اسالمی در یغاتلباید تب

و رتغیدر پیروزی صلح  تا قرارمیداشت ، جامعه مدنی وشورای عالی صلحنظارت دولت
گوریالیی  جنگ های نیابتی جنگ. نه درمیدان دردیمیگجستجو البانط اذهانپاک سازی 

  .سالها دوام میکند

 هموطنان عزیز و گرامی!

رای شمارا بدست آوردند اکثریت آ،کاندید داکتردو در دوراول انتخابات ریاست جمهوری
 . انتخابات به دور دوم کشانیده شد. فساد و تقلباترا پوره کرده نتوانستند ۱+۵۰که 

میانجی گری وزیر خارجه امریکا  به چالش کشانید که به را مشروعیت انتخابات هدگستر
هردوداکتر انجامید. اگر هردو داکتربا هم کنارمیامدند ودولت جورآمد وتفاهم سیاسی و

وحدت ملی واقعی را تشکیل میدادند قوی ترین دولت در تاریخ افغانستان میبود که صد 
رئیس جمهورو  وحدت نظر وعمل با خود داشتند.ن مشترک مردم راشفاف در صد آرای 
که با پالیسی جهانی امریکا در  دولت وحدت ملی واقعی را شکل میدادند ،رئیس اجرایه
افغانستان  درجهان حمایت نمی نماید. ملی که امریکا از دولت هاید اشت تناقض قرار 

  نمیتواند. از این امر مستثنی بوده

آزادی عمل ما پیمان امنیتی با امریکا دست و پای مارا بسته کرده کورکورانه امضاء 
بیرون رفت ازاین وضع نا امید . را درانزواء کشانیدهافغاتستان و شدهگرفته درانحصار

بسوی غبارها و تاریکی ها لنگان لنگان . سرنوشت کشورما پیش بینی میشودکننده 



اختالفات داکتران در ه نمیشود.ی دیدا یهم روشنفاصله های دورحرکت می نماید از 
خارجی کم پنداشته نشود.های فشاراشرف غنی و عبداله عبداله   

در باره صلح  ظریات و دیدگاهانکه در شرایط کنونی جنگ و نا امنی تعجب آور است 
در رسانه ها پخش میشود که عمق اختالفات را  جنگ افغانستان از زاویه های مختلفو

وامنیت در جامعه ما بوده  به نفع صلحدر جامعه ما منعکس میسازد که به هیچصوت 
ملی و و مصللح منافع اگر قضایای صلح و جنگ افغانستان ا ز زاویه  نمیتواند.

 که از وجایب شخصیت های ملی و وطن خواستهای اکثریت مردم افغانستان مطرح شود
آن همه با که برای حصول  ا ندبه دیدگاه و نتیجه واحد میرس را همه ماکه دوستان میباشد 

 هم متحد شویم و طن و مردم خود را نجات بدهیم.

. سر نگون باد خاینین ملی  زنده و پاینده باد افغانستان عزیز. پیروز باد مردم افغانستان 
۲۰۱۵ اکتوبر ۹و دشمنان افغانستان. من هللا توفیق.    

 


