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يمبگيراَمادگی بايد بد ازبد ترحات ھا برای ما افغان  

  يا بعباره ديگر . حات امروزسرنوشت اَينده را رقم ميزند
حاصل  پس فردافردا و تخمی که ديروزوامروزکاشته شده 

.ميدھد  
اوضاع کنونی حاکم برافغانستان و جھان نتيجه  اتجرياناز

پيشرفت ,حرکت ھاداخلی و جھانی ابعاد گری ميشود که در
دسا يس ,بی اعتمادی ھا, بسوی نا امنی ھاوزورگويی ھا ھا 

وتقويت تروريزم ھا اشغال گريوبرنامه ريزی ھای جنگی و
قانون مند جھان نيمه نظام  .يشودمبوضاحت ديده وفساد 

ی امروز ونظام بی بند وبارديروزی به قانون جنگل 
ان اتومی  پنج ضلعی دند مطلقه قدرت .ماھيت داده استتغير

از طريق مخمس  بحيث قدرت واحدھا گذشته درجھان که 
جھان را کنترول و شورای امنيت سازمان ملل متحد 

متخاصم متضاد وبه دو قطب  خودمروزا نددرھبری ميکر
شی اناربی ثباتی ورا به جھان سرنوشت منشعب شده اند که 

که ھمين کشانيده اند و خطرات جنگ جھانی سوم مطلق 
قاره ھا و بخصوص درقاره  اکنون جرقه ھای اَن درسراسر

 جھان ُپرت8طم امروز بی سر و مشتعل شدهاَسيا و افريقا 
.پرست مانده است  

صلح و امردرو ھم درمسايل جھانی ازسازمان ملل متحد  
 اوضاع و حات جھان .لب ص8حيت شده استجنگ س

وقوع جنگ جھانی دوم با اوضاع و حات قبل از کنونی



اَن وقت که کشورھای قدرت مند جھان  قابل مقايسه ميباشد
توافقات دفاعی مبادرت ورزيدند وبه مسابقات تسليحاتی 

وی ھای نظامی جرمنی دوجانبه و سه جانبه را عليه پيش رَ 
عقد و با ھمديگرفوذ نظام کمونستی روسيه نو ھراس از

  .امضاء کردند
 .ه بودسازمان ليگ اَف نيشن ھم بی نقش و بی ص8حيت شد

 منطقوی به جنگ تمام عيارپراگنده جرقه ھای جنگ ھای 
صد مليون انسان بصورت يکانجاميد که بيش از جھانیدوم 

و  ندحات جنگی کشته شد درجنگ ومستقيم مستقيم وغير
زندگی شان را از ناشی از جنگ فقرو گرسنگی , از مرض

 دو بم اتومی ازجانب امريکا بر جاپان پرتاب .دست دادند
                                         .شد که فاجعه ببار اَورد

  :  چالش ھای داخلی 
بيش  .ماھرانه وطف8نه پيچيده شده است دسايسدرافغانستان  -
ھای  درزنجيرکشور و مردم ما  ,چه که ما فکر ميکنيمزاَنا

شبکات  ,نا امنی, نظامی, اقتصادی, سياسی, فکریاسارت 
و  ھا تبليغاتی و مغزشويی, استخبارات منطقوی و جھانی

کشت و قاچاق , چور و چپاول ھا, فساد اداری, ازحقايقانکار
به دام ظلمت انديشی , خصومت, تفرقه,بی اعتمادی ,مواد مخدر

 کشورکه اَينده  نمودهمارا اَنقدر ناتوان و ضعيف که  ستاافتيده 
ھيچ کاری از دست درتفرقه و خصومت . ينيمخودرا تاريک می ب

مردم  ماراھای  ناتوانايیکه ناگزيربھا و کفاره  نميشودما ساخته 
که مسئوليت اَن بدوش خود ما  ند پرداختخواھ و ندميپردازما 

خارجی افغانستان درمدت سه دھه جنگ دشمنان داخلی و. ميباشد



خون ريختند و کشتارکردند که به بھانه ھای گوناگون اَنقدر
دموکراسی را با چادر  کعروس. تاريخ سابقه نداشت و ندارددر

فضای درو نکاح اَنرا  برتخت نشاندندکشورما اش در خون اَلود
جاده کنار ,انتحاریبم ھای انفجار به زمين و ازھوا ھا پرتاب بم

ازدواج  ما حصل .جشن گرفتندبا شادمانی شريعت طالبی , ی
ستان زايش دوقلوی تقلب انتخاباتی و فساد دموکراسی درافغان

و  افغانستانسراسردررسوايی اَن که ميباشد ما درکشوراداری 
فساد را با رشوت و , اخت8س .ه استبر پا کردھنگامه  جھان

ارگانھای دولتی و جامعه افغانی ترويج کردند وسعت و شدت در
مبارزه با فساد را با  .وذخايرمعادن ما را به يغما بردند وميبرند 

اغوای بخاطرھای فريبنده برق ونھاد پرزرق وايجاد سازمانھای 
وجود صلحی که صلح مانند سازمانھای که  مردم طرح کرده اند

ھيچ نتيجه نداده تأسيس کردند که تابحال با مصارف گزاف ندارد 
قل و صداقت دردولت و ارگانھای ضد ع ايکاش کمی .و نميدھد

فسادوجود ميداشت که فسادرابا وضع قوانين و مقررات سخت 
 عملی ميکر وجزا دادن ھاو محاکمه نمودن مفسدين  نظارت, تر
اختند تا عبرت و زندانی ميسرا محاکمه و دزدان با پشتاره  ددن

گاھگاھی  .رھا و اَزاد نميساختنداَنھارا  دوبارهوديگران ميشد 
ازماورای ابحارھم صداھای اعتراض بلند ميشود که دولت 

ی و تقويت برای فساد ادار. افغانستان درفساد اَغشته است
کارشده و صادقانه ده سال ميشود که جنگھای ترورستی بيش از

ھای  جنگوفساد اداری .  تبه دانه سرطان مبدل گشته اس
که معادن گران  ترورستی شرايط مساعدی را فراھم ساخته است

که  ه ميشوددغيرقانونی استخراج و به يغما بربھای افغانستان 



 اما مردم ناديده مينگارندرئيس جمھورودولت افغانستان اَنرا 
 .و به صدای مردم کس گوش نميدھد اَنرا می بينندافغانستان 

و حق دفاع مسلم ازو افغانستان را کردنداردوی مارا خلع س8ح 
اوايل اشغال رئيس دولت افغانستان در .محروم ساختندمشروع 

ترين شخص پنداشته ميشد که ازجانب  معتمدجمله افغانستان از
. نکردندبای افغانھا اعتماد  و امريکايی حفاظت ميشدمحافظين 

اعتماد رئيس دراَستانه خروج عساکر خارجی از افغانستان 
ه ک هتا سرحدی به سردی گرائيدامريکا  جمھور افغانستان و

به جھانی  ی جمعیرسانه ھاتبليغات شان را عليه يک ديگردر
را  گرگ و گوسفندراه بردی اما قرارداد  .انده سپردنشر

دو  اينبين دراينکه  .ندامضاء کرد کامل با ھم ديگردراعتماد 
به اَن پاسخ خواھد رازی نھفته است گذشت زمان چه برخورد 

 اين کهافغانی شنيده ميشود  یاز بعضی شخصيت ھا .داد
 که به رئيس جمھور و زرگری ميدانندسليقوی  رااخت8فات 

 باھات و خطاھای امريکا و ناتو درملی داده ميشود و اشت صبغه
خروج  ازعلليکی اَنرا که ماست مالی مينمايد  افغانستان را

                                       .دنخود توجيه مينمايعساکر
 مردم افغانستان بايد متوجه شوند که امروزقدرت ھای استعماری

را شان  مخفی علنی وغرب و شرق اھداف و برنامه ھای 
علنی را سياست دولت ھای شان  .ھمزمان به پيش ميبرند

توأميت با و سازمانھای استخباراتی شان درتمثيل مينمايند 
ميراث خورھای دولت ھای دست نشانده واستخبارات 

. به پيش ميبرندمنطقوی شان برنامه ھای مخفی شان را 
ر مان استخباساز )اَی -ساِ -ی اَ  (ساری تروريزمتجارب از



سازمان ھای استخبارات نظامی ساير ,ات نظامی پاکستان
درفکرايجاد مليشه درسھا اَموخته اند و منطقوی و جھانی

طالب , يست ترورک8ه ھای  ھای اجيرترورستی شده اند و
پيشقراون و  نھا بحيثازاَ . القاعده را برسرشان ميگذارند و

استفاده ھا در کشورمداخ8ت نظامی شان  صاف کن جاده
منافع استعماری اھداف وجھت را در اتانق8بمسير.مينمايند

ارگانھای رھبری  يت يده گرفتن موجودناد .يدھندمشان تغير
 وصدور قلمرو پاکستان ھای تربيتی تروريزم در  و پايگا

ده بيش ازبه افغانستان درمدت اعزام مليشه ھای ترورستی 
 ھبران پاکستانر يندروغقبول ادعاھای ناحق و ,سال گذشته

ادعاھای برحق وانکارنا فريادھا و و گوش فرا ندادن به
موجوديت پناه گاھای تروريزم  موردانستان درپذيرافغ

ھای فير توپ از اظھار نابينايی کردن , پاکستان قلمرودر
ھای  زمين منظم اردوی پاکستان ازسرراکت ھای وثقيل 

و برسميت  ھای مستقل افغانستان اشغال شده به سرزمين
شناختن خط ديورند از جانب امريکا بصورت يکجانبه 

سوابق تاريخی و خواست ھای مردمان وبدون در نظرداشت 
از جمله اوضاع حساس کنونی در دوطرف خط ديورند

ء که نيات و برنامه ھای سوبه شمارمی اَيد  کارروايی ھای
نشان ستان افغانبازيگران منطقوی و جھانی را دربرابر

چھره و پاره کردندشان خودنقاب ھا را ميدھد که باخره 
                      .ساختندم� برھای شان را خود اَشکار و

صره درسايت ھای انترنيتی تب, اما درمورد خط ديورند     
 اشخاصعده محدود رسيده که ھا و مقاله ھای زيادی به نشر



قومی , ھای شخصی ذھنيتاززاويه را خط ديورند موضوع 
که واقعيت ھای تلخ و دسيسه اميز ايجاد اند و سمتی نگاشته 

 اند و حقايق را تحريف کرده ناديده گرفته پاکستان رادولت 
وضع گيری شده و افغانستان مبرضد منافع و به صراحت 

  .ازمنافع پاکستان دفاع شده است
پاکستان که  پرسيده ميشودقلم بدستان محدود  ی از ھمين عده

کشوری درحاليکه قبلن   ؟هبوجود امدھدف کدام برای چه منظورو
انگليس  که استق8ل خودرا از اشتوجود خارجی ند پاکستانبنام 
و ميراث خوراستعمار دولت دست نشانده . بدست اَورده باشدھا 

افغانستان و بلوچستان از جانب , رزمين ھای اشغالی ھنددرس
 دوامداراشاستعماری و منافع استعمارانگليس بخاطر حفظ سلطه 

در که گذاشت اکستان پحاکم ساخته شد که نام اَنرا درمنطقه 
حقيقت ادامه اشغال و حاکميت استعمار انگليس ميباشد که بر 

تا امروز . سرزمين ھای اشغال شده حاکميت اش ادامه دارد
درنيم جنگ ھا را انگليس ھا ازطريق پاکستان ميراث خورخود 

است که مسئوليت  براه انداختهعليه ھند و افغانستان گذشته قرن 
ميباشد که چنين دولت  اَن متوجه دولت انگلستان عام و تام
را دراين منطقه ايجاد و جنگ افروز دشمن صفت, مصنوعی
در پکت ھای  اشپاکستان از اَوان تولد نا مشروع . کرده است

نظامی غرب شامل گرديد و به پشتوانه ھمين پکت ھا و 
مذھبی گرای  سازماندھی گروه ھای ترورستی و فرقه ھای افراط

حفظ به حمايت حاميان اش ل موجوديت و بقاء خود را تا بحا
حتی پاکستان را مانند اسرائيل با بم اتوم و س8حھای . کرده است

و برنامه ھای  که عين سياست مجھزساختندپيشرفته نظامی 



تا امروزعليه افغانستان و ھند دنبال اش را مداخ8ت ترورستی 
.مينمايد  

اھداف حد اقل باره خط ديورند تبصره مينمايند بايد کسانيکه در 
نوقرن بيست و  رقرن بيستم واستعما استعمار کھنستراتژيک 

منطقه وايجاد پاکستان مصنوعی که قبلن وجود خارجی را دريکم 
با برنامه ھای استعماری و شبکات ترورستی اش که نداشت  

حمايت ميشود و و قدرت ھا درعقب پرده از جانب کدام کشورھا 
 .با دقت مطالعه نمايندجنگند و ميبخاطر کدام اھداف کار مينمايند 

تا اشتباھات تاريخی را  بعدن در باره خط ديورند تبصره نمايند
  .مرتکب نشوند افغانستانمردم وکشور , عليه صلح

 نه و اَبرو مندانه و صلح اَميزخطھمه افغانھا طرفدارحل عاد
برسميت شناختن خط ديورند ی تحميل يکجانبه . ديورند ھستند

و پيچيده تر کرده نميتواند بلکه اَنرا مشکلموضوع را حل 
 تردوامدارمنطقه  افغانستان وو جنگ را در وميسازد ساختهتر

که  که به نفع استعمارنوقرن بيست و يکم تمام ميشود ميسازد
  .جنگی را درجھان دنبال مينمايدھای برنامه 

مردم افغانستان از دوست ستراتژيک روی کاغذ خود امريکا 
 مردم دواَرأی ه قضيه خط ديورند را ازطريق توقع داشت ک

ودولت ھای افغانستان و پاکستان به وساطت و طرف خط ديورند 
رھبری ميکرد وازطريق دوستانه و نظارت سازمان ملل متحد 

حل برای ھميش  اَنو تاريخی  مالکان اصلی خواستصلح اَميزو
.خاتمه داده ميشدو فصل ميکرد و به مناقشه خط ديورند   

 



ملی نداريم واحد ستراتژی وتا بحال ھدف  ھم افغانھا  ماخود  -
        . اَن جمع و متحد ميشدند و يا شوندگرد به ما ردم که م

منافع , قدرت طلبی,خود خواھیرا ما جای ھدف و ستراتژی ملی 
سازمانی , حزبی, گروھی, سمتی ,نژادی, قومی ,فاميلی ,شخصی

.  و تنظيمی اشغال کرده است  
ھنوزھم جنگ ساران ھرم ھای قدرت را در اطراف و تا 

وملوک الطوايفی را دامن  اکناف کشور تشکيل داده انارشی
.ميزنند وافغانستان را به ھرم ھای کوچک قدرت تقسيم کرده اند  

صداقت به شفافيت وعدم  ,اخت8س, رشوت ستانی , ساد اداریف -
افغانستان دولت اّبرو واعتماد , منافع ملی و مصالح مردم حيثيت

که منجربه  صدمه رسانده شديدن  کشورھای جھانرا در بين 
.وميشودکاھش کمک ھای جھانی به افغانستان شده   

تشتت احزاب سياسی به بيش از يکصدو بيست حزب رسمی و  -
غير رسمی به جھانيان اين پيغام را داده است که در افغانستان 

درحلقات علمی و  ھمين اکنون. وحدت نظر وعمل وجود ندارد
غانستان تحت غورو پژوھش سياسی غرب موضوع دولت اَينده اف

که جامعه کنونی افغانی  اينطور فکرميکنندو گرفته استقرار
.     را نداردظرفيت ايجاد يک دولت باثبات فراگيرملی کفايت و

يک , فاسدتا بحال به تصميم نھايی نرسيده اند که ازھمين نظام 
نظام ديگری را جاگزين کله و صد خيال حمايت نمايند و يا کدام 

  .ويا افغانستان را به چند توته تقسيم نماينداَن بسازند 
ائت8فی ازافراط گرايان مذھبی و مدعيان  جبھهاحتمال ميرود که 

کرزی از طريق  مھره ھای فساد و حاميان دولت اَقایشريعت با 



 جبھه مذکورمخالفين اگر .انيده شوندخابات به اريکه قدرت رسانت
  .نتوانند درانتخابات رياست جمھوری برنده شوند

مھار و , کنترولتا زمانيکه استخراج غيرقانونی معادن افغانستان 
جنگھای ترورستی و فساد اداری با درجات , نشودجلوگيری 

زيرا ھر  .ھمچنان ادامه خواھد يافت درسراسر افغانستانمتفاوت 
.سه حلقه با ھمديگر پيوند ارگانيک دارند  

تا بحال تفاوت بين زندگی اخروی و زندگی دنيوی را افغانھا -  
وسايل عين ھردو زندگی ازن به اھداف دبرای رسي. نپذيرفته اند

عبادات , فرايض در حاليکه زندگی ا خروی بااداء. استفاده ميشود
دساتير وقوانين اس8می  و پرھيزگاری وغيره تقوا, واحکام الھی

و  فراگيری علوم ساينسزندگی دنيوی بيشتر به . رديميگارتباط 
وسايل ساخت خود بشرکه درطول تاريخ اَنھارا تکنا لوژی  و

ما ھرکدام را اگر .اختراع و کشف کرده اند ارتباط ميگيرد
دين . خوشبخت دين ودنيا ميشويموعمل کنيم  بجايش استعمال

يشود و سياست و اختراعات خود دراَخرت مموجب سعادت ما 
اگرما دين و سياست را  .موجب بھروزی ما دردنيا ميشودبشر

دين  اکثر کشورھای اس8می و جھانی هچنانچ ازھم تفکيک نماييم
و برای ھريک زمينه رشد کرده اند  و سياست را ازھم تفکيک 

خود دنيای  اموردرعلمی اَنرا فراھم بسازيم ھم دراموردين و ھم 
.موفق و کامياب ميشويم  

. ی زيست ميکنندايامروزمردم افغانستان درمرزتاريکی و روشن
ص بخصون ت8ش دارند جامعه افغانی ظلمت انديشاکورانديشان و
فراگرفتن علوم اس8می ودانش رااز دختران افغاننسل جوان و

و اَبادی  ,ترقی, پيشرفت, اس8می اَگاھیتقويت عصری که باعث 



 کهنموده گيری جلو ميشودکشور و بھبود و رفاه زندگی مردم ما 
 میشده ومرتکب دراين زمينه نابخشودنی را وجنايات  اشتباھات

به  انافته درتربيه اودشتعليم يان اَنھا نميدانند که مادر  .شوند
  .جامعه وکشوراس8می چه نقش بزرگی را بعھده دارند ,نفع دين

:                                           چالش ھای جھانی    
. بحرانھای اقتصادی سراسر اروپا وامريکا را فراگرفته است

. ھرماه وساليکه ميگذرد بحرانھای اقتصادی عميق ترشده ميرود
دالر پول و سرمايه کم نشده است بلکه از بليونھا به تريليون ھا  

صادی غرب را العلل بحرانھای اقت هعلت. افزايش يافته است
:ميتوان درفھرست ذيل جمع بندی کردبصورت فشرده   

سرمايه داری امپريالستی وتوزيع فرسوده استثمارشديد نظام  -
وتقليل ساعات  فرما و کارگرانمازاد بين کارمفاد غيرعادنه 

                                             .گرانرکامندان وکارکار 
به عوض صدور کا ھای توليد شده به  ھا صدورسرمايه -

خارج از کشورکه منجربه رکود بازارکارو توليد درداخل 
اما غول ھای سرمايه و کارپريشن ھای . ه استکشورگرديد
ارزان کارگران و  ازمزدغرب و خدماتی توليدی  ,بزرگ مالی

صول و ماليات ناچيز وجلوگيری از مح ,اھل فن و متخصصين
درسرمايه گذاری ھای  تقات مواد خاممصارف روزافزون ان

  یمفاد بيشترکه عايد و ميکنند استفاده ھا کردند وخارج ازکشور
َ ميبدست را نسبت به سرمايه گذاری ھای داخلی    .وردند ا

و کمپيوتری ماشين ھای خود کار  ,اَت,وسايلاستفاده از - 
ساختمانھا وديگر بخش , زراعت, خدمات, توليد, صنايع, دراداره



است که اَورده نيازنيروی بشری را به حد اقل پايين  ,ھای کار
. استگرديده جامعه  متوسطوعايد طبقه منجر به سقوط بازارکار

بحران منجربه سقوط عايد دولت و  متوسطسقوط عايد طبقه  
به عايد کارفرما يان و درمقابل  که اری ميگردددنظام سرمايه 
                                       .   ميافزايدبيشتر کارپريشن ھا

قيمت تمام  ,و مزد بيشترگازنفت و, قيمت ھای انرژی دصعو  -
را بلند برده که با  شد توليدات و محصوت کشورھای غربی

ی رقابت توليدات مشابه قدرت ھای رقيب شرقی و تجارت منطقو
خريد مواد خام صنعتی و بازار فروش بازار .کرده نميتوانند

.               از دست داده اند نيزتوليدات و محصوت  شان را
دست ھم ازو منابع خارجی  سابق عوايد شان را ازمستعمرات - 

                             .و به کسربودجه مواجه شده اند داده اند
درحرکت است در حاليکه  ترقی و غنأمندیتمدن شرق بسوی 

اقتصاد دانان غرب . تمدن غرب بسوی سقوط مواجه گرديده است
با امريکا  ٢.  ٢۵سال اقتصاد چين دره ک کنندپيش بينی مي

اقتصاد چين دو برابر امريکا  ٢.  ۵. درسال ميشود و مساوی
. يشودو اقتصاد ھندوستان مساوی با امريکا مرشد ميکند 

به ھراس رأس ايات متحده امريکا کشورھا ی غربی و ناتودر
به اين نتيجه رسيده اند که بايد از سقوط تمدن غرب و افتيده و 

جھان (  ھژمونی غربپبشروی تمدن شرق جلوگيری شود تا 
  .باقی بماند به قوت خودوحفظ  ھمچنان )يک قطبی 

و امريکا غرب ناتو , ستراتژيکف اھدابرای رسيدن به اين 
:دستورکارخود قرار داده اندھمزمان دو برنامه را در  



حمله نظامی برکشورھای عقب مانده اما ثروت مند جھان و  – ١
 وتأسيس پايگاھای نظامی دايمی دراين کشورھااشغال اين کشور

ستان ازقبيل افغان .ھا و تصاحب ذخاير مليارد دالری اين کشورھا
ی اَسيايی کشورھاديگربه   .سوريه مالی و, سومالی, لبيا, عراق, 
           .دوخته اند که منتظر فرصت ھستندچشم ھم  افريقايیو 
جلوگيری از پيشرفت اقتصاد و تمدن شرق از طريق تھديد  – ٢

و تحريک خصومتھا و جنگھای ذات البينی بين کشورھای منطقه 
سلسله جزاير برسر .و ويتنامفلپين , تايوان, جاپان, از قبيل چين

 .کوچک که بای منطقه تحت البحری نفت و گاز موقعيت دارند
نظامی ونصب رادارھای پيشرفته نظامی  اد وتقويت پايگاھایايج

 شرق ميانه ووبھای شرق دوردراّ وسوقيات ناوگانھای نظامی 
نظامی مشترک با متحدين  براه انداختن تمرينات و مانورھای

ودرمحاصره کشانيدن کشورھای عضو شانغای جھان يک قطبی 
درپھلوی اين فعاليت ھا مسابقات تسليحاتی با  .وجھان دوقطبی

ازاوضاع کنونی جھان چنين . ھزينه ھای بيشتر ادامه دارد
پيشروی وجنگ برداشت ميشود که جھان يک قطبی برای   

 تعرضی امادگی ستراتژيک ميگيرند و جھان دوقطبی برای
جنگ ھای پراگنده  .گی ستراتژيک ميگيرنددفاعی امادجنگ  

 غازافريقا اَ ھان يک قطبی و دوقطبی در اَسيا وجبين نيابتی 
کشورسوريه ديده ميشود که جھان رديده که يک نمونه اَن درگ

 ازمخالفين مسلح دولت سوريه و جھان دوقطبیيک قطبی 
جھان يک   .سوريه دفاع و حمايت مينماينداقتداردولت برسراز

 به حل وبحران سوريه نشده اَميزقطبی حاضربه حل مسالمت 
بين دوقطب شده اعتمادی نظامی پافشاری دارند که باعث بی 



که  خواھد شدتمام عيارجھانی زمانی مشتعل سوم جنگ  .است
قلمروھای تحت نفوذ خطوط قرمزه حدودماز جنگو پيشروی 

دوم تجربه شده طوريکه در جنگ جھانی  ,دعبورنمايھردو قطب 
که قبل از جنگ جھانی دوم به  اقتصاد امريکا واروپا. است

جان  جنگ جھانی دوم دوبارهبعد از حران عميق دچار شده بودب
 کردميدنبال ومسيرصعودی را ترقی گام نھاد  گرفت و به سوی

موجب اميد واری جھان يک قطبی شده که جنگ  امروزکه 
ميتواند بحران درشرق جھانی سوم محدود  جنگمنطقوی و

حل نموده دوباره زمينه رشد و ترقی اَنرا  رااقتصادی غرب 
باشد  مطمح نظراگراحتمال جنگ جھانی سوم  .فراھم خواھد کرد

دور اَسيای جنوبی و يا شرق , درشرق ميانهقوی که احتمال به 
ھای داين حدثيات و پيش بينی ھا ازرويدا .دخواھد ششعله ور

جريانات امروزی جھان برداشت و گرفته و گذشتهتاريخ مشابه 
خدا کند که اين برداشت ھا و پيش بينی ھا ازاَب غلط . شده است
ند جھان ازعقل و تدبير وعاطفه انسانی کار بگيررھبران براَيد و 

مسالمت اَميز و , حسن نيت, راھای تفاھمقضايای جھان را از
عی جھانی و يک نظام قانون مند جمصلح اَميزحل و فصل نمايند 

را بوجود اَورند  که ھمه کشورھا تابع قانون ساخته شوند و 
ھايدروجنی ,یزرو, نه بم ھای اتومی .قانون جھان را اداره کند

.س8حھای پيشرفته نظامیو  
ھردو قدرت  ,گرددجھانی اَغاز خدا نخواسته اگرجنگ سوم 

بيش ازحد نيازس8ح ھا و بم ھای  )و دو قطبی يک قطبی(جھان 
که با استعمال اَن ميتوانند  را دراختيار دارندجمعی  دستهکشتار

موجودات کره زمين را چندين بارمحو و نابود کنند وطبيعت 



مبدل غير قابل استفاده وی کره زمين را به خاک و خاکسترزيبا
شخصی شان  چنانچه محيط زيست را بخاطرمنافع .ختساخواھند

مردمان خود تخريب نموده اند و تلفات و خسارات زيادی را بر
کره و طبيعت سايرزنده جانان شان و مردمان ساير کشورھا و 

 دست بردار ھم تا بحالزمين تحميل کرده اند و ازتخريب طبيعت 
موش شودکه ميگويد افغانی نبايد فرامشھورضرب المثل  .نشده اند  
که اين ضرب المثل درمورد جنگھا ھم . گلوبچه زيرپااَب تا 

.صدق ميکند  
ضاع واحوال داخلی و جھانی که درفوق با در نظرداشت او

ذکرگرديد مسئوليت و و جايب ما افغانھا در قبال مردم و وطن ما 
چه کرده ميتوانيم و چه بايد بکنيم تا وطن خود را از , چه است

امن ودرسقوط و دسايس دشمنان داخلی و خارجی نجات بدھيم 
  .با ھمديگر برادروارزندگی نماييمامان و

 وجايب و مسئوليت ھای ذيل دربرابرما قراردارد که ما اَنھا را با
. بايد انجام بدھيمکامل صداقت وايمان داری   

 ,سياسی احزاب, سمتی, مذھبی, مليشه ھای قومی, ھمه گروه ھا
ھای گانھای امنيتی دولت ار طالبی ووتنظيم ھای جھادی 

سه دھه اخيرعليه يکديگر جنگيده اند و مردم در برسراقتدار
افغانستان را به قتل رسانيده اند که عليه ھرکدام شان حساسيت 

عليه شان تبليغات وسيع شده است که .ھای اجتماعی وجود دارد
. ھمه شان بصورت جمعی کوبيده شده است ,دراذھان مردم

, رسی و قضاوت نماييمو صا دقانه برھا را واقع بينانه اگررويداد
در بين  .دنحاميان شان ملت ما را تشکيل ميدھھمين مردم و  ھمه

جرايم شده اند که حساب شان شان تعداد محدودی مرتکب 



فرزندان واتباع با اَنھا متباقی ھمه .بايد تفکيک شودمردم ازساير
عزت اين کشورھستند که صاحب ھمه حقوق سياسی و مدنی 

بايد  .ندارد عليه شان تبليغات سوء نمايندھيچ کس حق . ھستند
اگر کسی ادعای شخصی . رام شوندمانند ھمه اتباع کشور احت

دامن  .اقامه دعوی نمايندمراجع قضايی کشور بهميتوانند , ددار
وطنپرستان ی کارافغانھا بين اقوام واجتماعات  زدن به دشمنی

 شان چنيندشمنان افغانستان واجنت ھای سرسپرده . افغان نيست
  .را براه مياندازندو تخريبات تبليغات 

 تا ھنوزھم عقده ھای جنگھای ذات البنی بين افغانھا رفع نشده 
چنين اوضاع و . عليه يکديگرھستنددرصدد انتقام جويی ھا  
, به وحدت ملی. مانيستت بھيچصورت به نفع مردم و کشورحا

دشمنان  .منافع ملی و حاکميت ملی ما شديدن صدمه ميرساند
بی بايد به اين وضع . افغانستان ازاَن بھره برداری ميکنند

ين رو سھل تمعقول ترين  .خاتمه داده شوداعتمادی و خصمانه 
ملی و يا جمعيت  شورای, اه حل اَن اين است که رئيس جمھورر

العلمای افغانستان اَشتی سراسری ملی وعفوعمومی را اع8م 
افغانستان بخاطرمنافع ملی نجيب من يقين کامل دارم مردم . نمايد

فراخوان  ونجات افغانستان از بحرانيکه در پيشروی ما قراردارد
اَشتی ملی وعفوعمومی را لبيک ميگويند وازانتقام گيری اباء و 

وحدت وھمبستگی , اَشتی ملی اين امرزمينه ساز .امتناع ميورزند
و به حيث يک دژ محکم در  سراسری ملی در افغانستان ميشود

ارشادات در. نان افغانستان ايستادگی ميکندبرابر مداخ8ت دشم
دين مبين اس8م ھم گفته شده که مؤمنان با ھم برادر ھستند بين 



از بحران و مداخ8ت نجات افغانستان  .شان اَشتی و صلح نماييد
جاد    ملی واي به اَشتی ملی وحدت وھمبستگی دشمنان افغانستان  

 جبھه متحد سراسری بحيث يک قدرت متحدسياسی واجتماعی
حزب , قوم, ھيچ گروه .از اولويت ھای جامعه ما بشمار می اَيد

به تنھايی دفاع نمايد  از حاکميت ملی کشورو تنظيم نميتواند 
  .        بحرانات کشورراحل نمايدو
ايجاد جبھات متحده در شرايط کنونی تدابيروطن دوستانه به  

تا و به اَن توسعه بخشيد حمايت کرد  شمارمی اَيد که بايد ازاَن
 مردم صادق ووطن دوست افغانستان بتوانند کانديد مورد نظر

به اريکه  ٢. ١۴رياست جمھوری سال  شان را درانتخابات
رئيس جمھور منتخب به پشتوانه مردم ھرکار  .قدرت برسانند

 .لی دفاع مينمايدحاکميت مازمشکل را به پيش برده ميتواندو 
عمل کنيم تا با صداقت مشترکن و متحدن بياييد که درھمين راستا 

و من اله توفيق       .  خداوند متعال ما را ھدايت و حمايت نمايد  
١٣٩١عقرب  ١۶                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


