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 ندخطر فغانستان و مردم نازنین آن درا

الم گسترده تر آدرد ها و  رود. خطر محسوسي از نا بساماني هاي بیشتر، اوضاع كشور هر روز رو به وخامت مي

مان یك پارل یك حكومت غیر قانوني و دفاع آنست.  گناه و بي كالنتر متوجه افغانستان است و مردم بيو مشكالت 

 آورند.  وجود ميه غیر قانوني نیز در عوض حل مشكالت كشور، مشكالت بیشتري را ب

 هحكومت افغانستان قانوني نیست چون در قانون اساسي افغانستان به دو رهبر حكومت ب

داده نشده است.  ای یه ئاجرا ۀیه صالحیت رهبري قوئیس اجرائجمهور و ریس ئنام هاي ر

متن قانون اساسي حكومت باید انتخابات پارلماني را در موقع آن انجام  از جانبي به اساس 

از طرف   .ریخ گذشته شدأداد كه بنا بر عدم اهلیت نتوانست و خواستار دوام وكالي ت مي

ي كه به دست یك دیپلومات اجنبي ساخته شده است نه توان رهانیدن افغانستان را از دیگر حكومت نام نهاد اتحاد مل

كه كشور را ازین  يچنگال بي امنیتي، فقر، بیكاري، مرض، و مهمتر از همه نا امیدي دارد و نه فهم و تجربه ا

 مضیقه وارهاند. 

حكومت قانون، سپردن كار به اشخاص كاردان  رهـبـران آن همچنان به سرعت همه وعـده هایي را كه براي تأمین

)كه در وعده هاي خود با استفاده از اصطالح شایسته ساالري كار مي گرفتند( و وطندوست، انكشاف سریع اقتصاد 

كشور، و تأمین هماهنگي براي ترمیم و انكشاف زیر بنا به مردم داده بودند یا به فراموشی سپردند و یا هم در اجرای 

 ماندند. آن ناکام 

اكنون در قبال قتل عام مردمان ملكي  و بیگناه، سر بریدن ها به دست قواي وحشي دشمنان مردم و وطن، همین را 

مي گویند كه ما این گونه تشدد را تقبیح مي كنیم  و گمان مي كنند كه همین كلمات خشك بدون پشتوانۀ عملي همه كار 

 هارا درست مي كند. 

ان خود را رئیس جمهور و آمر اجرایي آن مي نامند تفنگداران مزدور و جاهل به كشتن و اكنون در كشوري كه ایش

سنگسار كردن زنان بیگناه بدون اثبات جرم ایشان از طرف محاكم مي پردازند و هر دو رئیس این كشور حركات 

ه اند. ایشان هنوز هم از پشت آنها را تقبیح مي كنند و هر بار گویا با تقبیح كردن همه مسؤولیت هاي خود را ادا كرد

تریبیون ها الف حق و حقانیت مي زنند و از شایسته ساالري سخن می گویند و خود را رئیس و مجري امور كشور 

مي دانند. مردم روز تا روز از آنها مأیوس شده تا جایي كه در مالی عام ایشان را به نام هاي نادان، بي عرضه، 

كنند. زنان و مردان وطنپرست با چشم هاي  كه قلم توان نوشتن آنرا ندارد خطاب مي نآ و بدتر از خائن، خود پرست

نمایند. ولي ارگ نشینان و قصر نشینان كه دارایي  رسي مي حتي با كلمات خشن، امید داد دهند و اشكبار نوحه سر مي

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Roshan_R/roshan_r_afghanistan_wa_madom_an_dar_khatarand.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Roshan_R/roshan_r_afghanistan_wa_madom_an_dar_khatarand.pdf


  

 

 

  2از 2

 spineghar@gmail.com و یا  info@arianafghanistan.com : مقاالت ارسال برای ما با تماس

و بر مشاورین خود مي سازي تشكیالت خود استند  كنند هنوز مصروف كالن دولت را ثروت باد آورده تصور مي

نمایند و  افزایند. دول خارجي منطقه و جهان براي حصول اهداف خود در امور دولت به صورت آشكار مداخله مي

د به كار كه گویا به ایشان فرصت مداخلۀ بیشتر مي دهد. این همان حالتي استهنوز  افغانستانقانوني  حكومت غیر

 استخوان رسیده است. 

سند كه آیا در پي بهار عرب فرصت آن رسیده است كه از بهار طغیاني افغانستان نام برده شود؟ پر اكنون برخي مي

 باشدتا كه در خطر غرق شدن هستند به هر خسي دست مي اندازند  هایي این همچنان حالتي است كه مردم مانند انسان

 كه از غرق شدن نجات یابند.

كشور ماست. این كه براي حل این معضالت كدام راه هاي چاره آنچه گفته آمـد شمه اي از واقعیت هاي تلخ  

 هم وجود دارد یا نه؟؟  سؤالي است كه ذوات با تجربه و چیز فهم افغانستان باید در مورد آن به مداقه بپردازند. 

ه ك يبیایید همین نوشته را بهانه قرار داده و با ابراز نظریات خود براي نجات مام وطن از خطرات واقعي ا

 ود. ــبا آن مواجـه است نظریات خود را بنویسیم تا از میان آنها چشم وطن پرستان با تشعشع امیدي روشن ش

 .اهم كردخوخود را پیشكش  با اجـازۀ وضع صحي خـود نظرات عاجـزانۀ دیگرو در فرصت   دیگردر نوبت  من
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