
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   لیکوال خپل نظر د لیکنه  هره   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
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میالدی ۰۲۰۰   جوالی  ۰۲  دنشر نیټه :   

 
 

  

 

 اعتراضات برای اصالح
  

 

دارند  واین  اعتراضات زاید از شمارش  موجوده اند و  از نظام ی کل ناراض بصورت  طوریکه دیده میشود افغان ها 

را  انها  نوع   با این می توان   بنابراین  نمود  ان را خالصه  دریک مضمون نمی توان   بحدی است که  اضات اعتر

.خالصه کرد    

   

:اصالح برای  اعتراضات   

ت یا ناشی ازهدایا  و  مذهبی  لسانی ګروهی سمتی شخصی بر اساس عقده های فردی تخریب   برای اعتراضات        

. اجنبی  استخباراتی  ص مراجع خا     

افراد با با این عقیده اند که می بینیم که اکثرا می گویند و  مربوط به افغانها متوجه می شویمزمانیکه به مطبوعات    

.  حیت نظام مطلوب نیست صال    

. پالیسی میکر ندارد وپالیسی داخلی وخارجی ان نامطلوب است    

. دارد ومافیایی اقتصادی   درسراسر نظام بر اعصاب ملت میخ کوبی ن مفسید یت  فاسد  موجودی  

تحت حمایت مد یرتموجود یت مجرمین  جنایتکاران  فاجران  وفاسد ترین جاسوسا ن دربطن دولت  درکنار مد یریت و   

. عدم توجه با ارمان ملی مردم    

. عمدا فراموشی خواست وضرورت ملت ومردم ووطن   

. نداشتن استخبارات ملی وموثرافغانی    

بد نا   برای  مردم با ملت و  انها مخالف  کارکرد سابق   در امنیت ملی   وعمل وموجودیت   کی جی بی   کام   وخاد 

میباشد .        ا که به اشکال گوناگون  بنفع تزارهپرچم   های براساس فعالیت  ساد یست   مردم افغانستان می نظام و      

. بیرونی با شبکه های استخباراتی  ووابسته گان  موجودیت مافیا دزدان رهزنان رشوت خوران    

تداوم   صرف برای  تالش وبیوه ومعیوب و  ویتیم ملت زجر دیده   با مردم و مد یرت  خصومت عمدی   دروغ غفلت

. حاکمیت وسلطه خود     

. وغریب  بهانه های عجیب و   واقسام   با انواع  تقرر انها و بر سر راه   ایجاد موانع عمدا  عد م کار با اهل کار و    

اکنون همگی ازان نفرت  کرده و افشاه  را  های کرزی نیرنگ   که تمام  بااین طرح هزارها مسایل دیگر........وغیره

. دا رند  

  



څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   لیکوال خپل نظر د لیکنه  هره   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 2 » صفحه :   
 

    اما اعتراض برای ان دارند که بتوانند برای مستقبل خود اقدام نماید واین با التر از یازده سال سپری شد  ملت خواستار

. نګرفت صورت  توجه اندکی  نمود به خواست ملت  را محکوم  شد و حکومت  اصالحات   

از کشورگیله  خارج  و  چه در داخل  وروشنفکران  عالمان  نمود  علمای مذهبی د ربخشهای مختلف فتواها صادر

بشر توسط  دولت و خارجیان نا   وزیر پا نمودن  حقوق  شکل مقاله ها ادامه میدهد به بی عدالتی حکومت به   وگذار

. را ابراز میدارد کاری نا رضایتی خود ت کشورهای همسایه عدم موجودیت یک اداره سالم و امنی مداخال    

          

 و  خورد   نه به چشم   تحول  نمود پیمانه انتظار  برای اصالح است نه با اساس خصومت واین ملت بهر   اعتراضات

.  گرفتند نادیده  و  توجه نکرده  با خمار قدرت با ان  شد  کرزی توجه حا مد کرزی  هر قد رخواستار     

اربابان قلم   ودانش است اینها   اهل خبره  سیاست مداران  اعتراض برای اصالح نظام هد ف وطن دوستان دانشمندان

ن ها اند که ملت وقوم ومردم وطن ونوامیس ملی خودرا دوست دارد ارزومند عمران گوشه گوشه وفرد فرد افغان اند ای

. نه با احدی از افراد این خاک خصومت دارد نه دشمنی ونه مایل اند دراین سرزمین بیش از این خون بریزد     

 ٫ضیا مسعود   : مانند   بوده باشد  که از اوشان متوقع امتیازات  وبرای  ترساندن مدیرت نیست این اعتراض تهدید 

  . .و . ګلم جم   ،  دوستم  ٫محقق 

مقام  و مادی   و  سیاسی   ک نمایید اوشان می خواهد که با این شیوه بهره برداریخصلت معترضین عقده دار را د ر

ومرتبه نمایند مراجع خاص را تحت فشار دراورده طالب سلسله امتیاذات بخصوص می شوند درغیر ان با لهجه خشن 

 دمی نماین صحبت   عبدهللابه   وابسته صحبت بالمثل برخی از افراد  متخاصم  بدگو   ز وسختدشنام امی  کننده توهین 

ومطرح مسایل می دارند ویا بر حسب هدایت باداران بیرونی با این زشتی عمدا متوصل میگردند وانها یکه تا اکنون از 

بدون داشتن طرح برای  وخالی   صرف اعتراض خشک و  صحبت های توهین امیز ونامطلوب  رادیو ها واخبار همچو

خاص  شبکه های    دارای  و  طلب باند تجزیه    وابسته با این  نهاا از  فیصد  09گرفته    اعتراضات صورت اصالح 

ه .    بود   بیرونی   

  

وامریکا بر حسب خواهش همه   ودریافت ناتو  ملل متحد ودرک  واز طریق  ما قانونا خواهان تغیر قیادت خود هستیم 

دینی  ګمراهی  کردیم   جعل کاری های رابرداشت را برداشت نموده انتخابات و  تمام دروغهای کرزی  ملت که تا اکنون

وبرداشت  وجلب وجذب به ا د یان غیر وهمگی را نظاره  کلتوری وعنعنوی وهمه تالش های ضد اخالقی   و   مذهبی٫

نموده طالب اصالحات وطلوع ونشرات وغیره شدیم کم شنید نه شنید  هیچ توجه نه نمود بنابراین اگر این ملت خواهان 

محاکمات ان  ع ان شده از امریکا خواهان عدم مداخالت واستعانت با اوشان شود ویاازناتو وملل متحد طالب تبدیلی قاط

.ملت متوقع باشد   گردد میتوانند با صدای این ملت لبیک گوید که درغیر  از ان نباید امریکا بیش از ناکامی خود ازاین     

خسته شده   های کرزیودروغ بافیسال از نیرنگ بازی (  ۰۰ه از)رطول اضاف داین فیصله افغانها واراده ملت است که 

خود با انتخاب ملی  بلکه ارزو دارد   غرب  باید درک نمود که این ملت ارزومند چهره های امتحان شده   نیز نمی باشد

                 .     با ا راده ارا وانتخاب واقعی برای مستقبل افغا نی اصیل خود د رمو رد ذعامت خود اقدام نما ید

 با عرض سالم
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 اصلی صفحه ته
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