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 الرنس پاكستانى و انحالل قواى مسلح افغانستان
 

 

 

 :" نن تكى اسیا " اعالم میدارد كهآقاى الحاج شیر محمد عباس ستانكزى در مصاحبه با شبكه تلویزیونى 

در برنامه آینده ما و همزمان با بیرون رفت قواى نظامى امریكا ، قواى »

 « .اردوى ملى را ایجاد مینمایممسلح موجود منحل و ما 

 خدمت دوستان عزیز تقدیم است (ه مصاحبه در یوتوپ ب ) لینك  

 

http://youtu.be/fJEqar5SaC8 

 

   

 دخبر مشروح این مصاحبه وجو همچنان درین لینك سایت وزین تاند

  :دارد

 

http://www.taand.com/archives119825/ 

 

  ، پالن پاكستان است.ت كه انحالل قواى مسلح افغانستاناظهر من الشمس اس

در گذشته نیز پاكستان در همدستى با تنظیم هاى " جهادى " قواى مسلح وقت را منحل و چنانچه نواز شریف در روز 

  محاكمه خود ، آن تصمیم را بزرگترین خدمت خود به پاكستان خواند.

شاهد بودیم و مردم مظلوم به قیمت خون عواقب دهشتبار ان خیانت عظیم ملى را ما به قیمت تباهى كشور خود 

 .فرزندان شان كفاره انرا پرداختند

 ین المللى مواد مخدر، مافیایى برا اهداف غول هاى همانند بلك واترها  خطرات این پالن

  میباشند .و مشوق   تسهیل و ...  معادن  مافیایى 
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، هم براى منافع ملى ما و همچنان براى پاكستان كه در حالت تخاصم با افغانستان موضوع قواى مسلح و برخورد با آن

امور كه نمك پاكستان را خورده و دارد از اهمیت استثنائى برخوردار است و چنانچه ما شاهد بودیم كه اولیاى  قرار

خاطر ساختن قواى مسلح ملى و نیرومند ه اول بعد از سقوط طالبان ب خواندند در دهۀ نكشور را وطن دوم شان ميآ

  .ند و فرصت سوزى كردندبه استشاره پاكستان بى توجه بود

  :هشدار و هوش دار اى هموطن عزیز

سیار ، بافغانستان مطرح است خیر اكثریت مردم و شرط بقا و تداومو بالتأ مثابه خواست اساسى ه اكنون كه صلح ب

، احزاب و تنظیم هاى سیاسى در نیم قرن اخیر ه مادر وطن و تمام منسوبان رژیم هاضرور است تا افغانان متعهد ب

 و بر مبناى حب الوطن منولیت دارند قبل از هر وقت دیگر با تمام دقت فغانستان مسؤاكه در قبال تراژیدى خونبار 

ى و ، حزبه منافع شخصى، قومى، مذهبىبدون هر نوع حب و بغض و سمپتى و انتى پاتى و بدون پرداختن باالیمان 

م دشمنان هاى شو پالن منافع و مصالح علیاى كشور متوجهه و با چنگ زدن ب عقالنیت سیاسىتنظیمى و ... با تكیه بر 

رار شاهراه صلح و ترقى و استقه خاطر دفاع از حق حیات افغان و حق گذار افغانستان به تاریخى افغانستان باشند و ب

 ، تالش نمایند.ه در گرو اقتدار ملى نیرومند استصلح واقعى و پایدار ك عاجل 

ن نهاد و ... ، " هسترى " ضدیت با این شخص و آیكى از أمراض مهلك كه در مقاطع مختلف باعث تباهى ما گردیده

تا  یم وئدهد كه باید با این مریضى خانمانسوز وداع نما ما درس ميه خون مادر وطن به غشته بباشد و نعش آ مي

  .ه خاطر شپشی، پوستین را آتش نزنیمباشد كه ب

، شكى وجود جو و مطرح نمائیمو  جستب دیگر عقالنى و منطقى است تا قبل از حادثه، راه هاى عالج را از جان

  :ندارد كه

 رطقوى و بین المللى در دوخورد و كشمكش جیوپولوتیك من دست بیگانگان رقم ميه ریخى ما كماكان بات تأمقدر

ه حیث یكى از كانون هاى جیوپولوتیزم ، جایگاه افغانستان را بگ " كه بسیار خونین تر خواهد بودبازى بزرجدید "

 تعریف میدارد
 

  :بدینرو

  نماید كه : فقط وجدان سالم و عقل سلیم است كه ما را رهنمایى مي

 

  ؛در خدمت جیوپولوتیك دیگران بالك بقدرت بزنیم —

  ؛و یا بر مصالح و منافع وطن و مردم چنگ بزنیم —

ا در همین مدت قریب داده و تنه همین پاكستان خصم خبیث ما و كشور مخلوق استعمار راه دوم را مالك عمل قرار

" صلح "  به خاطر " كمك " به  ا غاز دور جدید سلاير صلح افغانستان حدود شش ملیارد دالر نقد ربه دو ماه آ

 هاى سیاسى مطرح نمایم.از واقعیت دوره تصاحب نموده است نمیخواهم تنها از دیدگاه اخالقى موضوع را ب ،ما

  :خواهم تأكید نمایم كه بر مبناى اصل و ارزش قبول شده رسالت منورانه و ملى مي
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  ،نمایند " نیست كه اجانب براى ما " مقدر " ميوظیفۀ روشنفكر متعهد توجیه "مقدرات

  . گردد هاى متعالى است كه باعث صلح پایدار مي ریخى ما دفاع از حق و حقیقت و ارزشبل رسالت تأ

و نهاد هاى افغانى در بحث هاى علنى و وسیع در داخل و خارج كشور خطوط  بسیار ضرور است تا مجامع 

  .مطرح نمایند، تا بر بنیاد آن اجماع واقعى مردم شكل بگیرد اساسى منشور ملى صلح واقعى را

گردد تا بازار جالبان سیاسى و اقلیت منفور تاجران دین و دكانداران قوم  سهمگیرى وسیع اكثریت افغانان باعث مي

 با حرمت .كردن " پروژه " صلح ، تقال دارند، كساد گرددخاطر " تیكه " ه كه ب
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