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 داریل صلح واقعى و پایبد
 

 " ابتىیصلح نابتى به "یگذار از جنگ ن

 

 

 

 

ان قوم دكاندار ن فروشان(،یدن )یت منفور تاجران دین اقلیلى همعد داخن مانع در برابر صلح واقعى در ب  یبزرگتر

نع دولت سازى بوده و به ر مایباشند كه در هجده سال اخ یاسى می" و جالبان سكه داران "جهادی، ت)قوم فروشان(

 یم ىیورا حاكم نموده اند و اكنون با پر ر یپتوكراسیى و كلیایطالبى و ماف - ، شركت سهامى جهادىعوض دولت

 ند.ی" نماكهیتل و "ی" تبدت و امالك شان پروسه صلح را به "پروژهخاطر تحفظ ثروه خواهند ب

ك یوپولوتیك و جیژیوستراتیخى افغانستان در كشمكش جیرأص داده اند كه مقدرات تیخ زده تشخین شتر مرغان تاریا

 .ندیى نمایراآنان صف آبوحانه تالش دارند تا در خدمت ذنرو می. بدخورد ین المللى رقم میرقباى منطقوى و ب

 .ابندی یگران اصلى حضور میهاى بازتختیدم به سفارتخانه هاى خارجى و پامره بعوض مراجع، بهدفل بیبراى ن

 .، منافع كالن ملى و مصالح كشور مفقود استفورت منین اقلی، گفتار و پندار ادر كردار

ا ـه ل ارزشـاتـق كهبل، ردمـل مـاتـه تنها قـور نـفـنـت مـیـلـن اقیداد كه ا و نشانـدر مسكویژه  بهر و یاى اخـبحث ه

 كه : یطور باشند و همان یز مـیـن

 شان یعت برایت قانون و شری، حاكم(ت، امارت )حمارتی، جمهوررا همزاد دانستند یپتوكراسیموكراسى و كلید

نگ ن المللى جی، منطقوى و بداخلى ۀدیچیار پی، ابعاد بسیستى و سطحى نگریفرقى ندارد و با روش هاى پوپل

 .زنند یافغانستان را كتمان و به چشم مردم خاك م

گران یساحات نفوذ بازه قت افغانستان را بؤنسخه هاى سوپر استعمارى دولت م زدن دولت و ت منفور با دورین اقلیا

 .سازند ین المللى حامى شان مبدل میمنطقوى و ب
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 ، انسانى و جهانهاى عالى و متعالى ت منفور و دفاع از ارزشین اقلیرسالت مبرم منورانه و ملى افشاى اهداف هم

 .باشد یشمول م

خ یرأون تـزمآ، اجتماعى و مسلكى و ... در برابر نگىـاسى، فرهیاى سـاد هـنه ، دنىـم ۀـعـردم، جامـدولت، م

 .دـدارن رارـق

 :اد خواهد كرد كهینانى به افتخار آخ از یرأت 

 حرمت با دار باشند.یشاهراه صلح واقعى و پاه خاطر نجات افغانستان و گذار به متعالى ب هاى رزشپاسدار ا

 

 

 

 

 تذکر:

ا مطالعه کنند، می توانند برا این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صلح نیابتىابتى بجنگ نی از گذار پایدار صلح واقعى و بدیل

Sadat_a_w_badil_solh_waaqeii_wa_paayadaar.pdf 


