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 پیش نهاد عاجل 
مسلح  ی  های  نریو  اعیل  قوماندان  رس  غین،  ارشف  مآ ب  جاللت  حمرتم  خدمت  عاجزانه  و  عاجل  پیش نهاد  ک 

 افغانس تان! 

 افزاید.   از آ جنائیکه جنگ در افغانس تان روز به روز به شدت و حدت و وحشت خود می 

 از آ جنائیکه وسعت و گسرتش جنگ روز ات روز بیشرت و بیشرت می شود. 

از آ جنائیکه مردم مظلوم و یب دفاع و یب گناه افغانس تان، گوشت دم توپ طرفنی یک جنگ اعالن انشده قرار  

 . و در بدترین اوضاع و احوال قرار دارند و یک مرگ وحشتبار تدرجیی را جتربه میکنند  داده شده اند 

یک پیش نهاد عاجزانه و غریبانه، حضور رسقوماندان اعیل نریو های مسلح کشور، تقدمی میگردد، ات چه قبول افتد  

 و چه در نظر آ ید. 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

طریق یک    ط کابل به دست طالبان ازسقو  این پیشنهاد عاجل درست چهار روز قبل از

دوست بزرگوار به محترم اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان رسانده شد. هرچند  

ر آن شب و روز سخت  قرار معلوم جناب غنی د   یک پیشنهاد عاجل و ناکامل بود، اما 

دامی گرفتار  مشغول طرح فرار از افغانستان بودند و دیگر خیلی دیر بود و در یک  

شب در میان و با    نکه می گویند . ایآمده بود که جز فرار برایش راهی باقی نمانده بود 

رست نمی نماید. نقشه از قبل طرح ریزی شده عجله راه فرار را پیش گرفته است، د 

 2021/ 10/ 20بود. 
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رایست شورای عایل مصاحله اب متام پرس نل و منایندگی های والییت آ ن بصورت فوری ملغی قرار داده شود،   -1

 و صلح را در چهارسوق شهر حلق آ ویز کرده اند.   چون رشایط جنگی است 

وزارت امور صلح نزی اب متام منایندگی ها، روئسا، معینیت ها، معاوننی و خسن گواین و خسن نگواین آ ن از   -2

 بیخ و بنیاد ملغی گردند. 

 امور صلح، اب مهدیگر مدمغ گردند. دولت در  رایست شورای عایل مصاحله و وزارت  -3

هناد اناکرآ مد، مفت خور، پرخور و ابالنشنی، امس آ ن به وزارت امور جنگ مبدل گردد،    بعد از ادغام این دو  -4

و رشایط جنگی حمک میکند ات یک وزارت امور جنگ   به امور دفاعی مشغول است  وزارت دفاع، فعاًل  چون 

 مناید. در آ ن انکجا آ ابد، پَِر عنقا می  داش ته ابش می ات امور جنگی را پیش بربند. صلح دیگر 

بعد از تشکیل چننی وزاریت، مهه منسوبنی آ ن به مشول داکرت عبدهللا عبدهللا رئیس فعیل رایست شورای   -5

دکتور عامله، رسپرست وزارت و معنی امور حقوق برش و  عایل مصاحله، س ید منصور اندری وزیر امور صلح،  

عایل   شورای  رایست  در  الکناکر  و  اکرمند  رسایب  حبیبه   مدین،  معاوانِن  جامعه  و  معاوننی  متام  اب  و...،  مصاحله 

  بندان معاوننی و خسن گواین و خسن نگواین و معاوننی خسن گواین و نطاقان و چتاقان و...، اب مهه اکرمندان و اکر 

کرده به میداهنای  های شان  بصورت عاجل لباس کامندویی بر تن منوده، تفنگ و راکت و پیاک و...، رس شانه  را  و...،  

 . دارید زام جنگ اع 

، هامن پکول مهیشکی و واسکت قدمیی  آ ورده بصورت فوری دریشی های فیش ین از تن بدر  را  داکرت عبدهللا   -6

 و از جتربیات راکت زین خود اس تفاده مناید.  ده به کوه تلویزیون ابال ش   کنید اتتن  چرک در  

یواین، و هیچ اکروان موتر های ضد  تنها در چننی رشایط و اجیاد مهچو وزاریت که هیچگونه ساخامتین و دفرت و د 

را   جنگ  امور  و  ابش ند  وظیفه  اجنام  مشغول  نربد،  های  میدان  فقط در  و  نداش ته ابش ند  اختیار  در  و...،  گلوهل 

 پیش بربند، می شود به آ ینده امیدوار بود. 
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در میداهنای  آ خر اگر منظور از خدمت به مردم و میهن است، در رشایط کنوین هبرتین و مؤثر ترین خدمت، فقط  

جنگ میرس است و بس، نه در هوتل های پنج س تاره در دوحه و ماسکو و اس تانبول و پکن و نه مه در هللا  

 اکرب گفنت ها و در غندی خری نشسنت ها. 

داکرت عبدهللا که بیشرت از بیست سال می شود فقط مشغول منایش لباس است و از هبرتین اماکانت رفایئ برخوردار  

ک های ابزسازی افغانس تان را مرصف فیش و درشن و دپ و دوران و...، منوده است، دا گز او دا  و نمیی از ک 

 میدان، معاًل نشان دهد که در میدان جنگ مؤثر است و نه در دفاتر مفشن . 

 این بود یک پیش نهاد عاجزانه و غریبانه به حضور حمرتم ارشف غین، رسقوماندان اعیل نریو های مسلح افغانس تان. 

 زنده و رسبلند ابد افغانس تان و مردم دربند کش یدۀ شدۀ آ ن                         

 شود ج میرس منی ـج، گنــابـرده رنـن

 مزد آ ن گرفت جان برادر که اکر کرد 

 هر کو معل نکرد و عنایت امید داشت

 دانه ناکشت ابهل و دخل انتظار کرد 

 

 


