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  کمسيون صلح وآزادی برای افغانستان

  ٢٠١٢ مارچ ١۵
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  تقاضای کمسيون صلح وآزادی برای افغانستان از پارلمان

 عتراض ترک نمودند اۀاعضای مشرانو جرګه مجلس را به ګون

   اعتراض ترک کرده بودندۀروز قبل ولسی جرګه نيزمجلس را به ګون

پيشنھاد وانتظاردارد  ،دھد ن راقرار میکمسيون صلح وآزادی برای افغانستان به يک آزمون سادۀ انسانی اين پارلما

که . اشتراک کنندمناسبت جنايات اخير با حضور ھريک شان تظاھرات رادرکابل اعالن وخود iکه يک روز ب

  متأسفانه نمی نوانند

دھد، پيشنھاد وانتظاردارد  کمسيون صلح وآزادی برای افغانستان به يک آزمون سادۀ افغانی اين پارلمان راقرار می

ملت ودنيا نشانده اند که  iمناسبت جنايات اخيردرکشورتظاھرات راھر عضو ولسی جرگه که ب iکه يک روز ب

که متأسفانه  .ولسوالی خود تظاھرات رااعالن وخوداشتراک کنند گنند درھمان واليت و  میازآن منطقۀ خودنمايندگی

  نمی نوانند

نظر کمسيون صلح وآزادی برای افغانستان اگر اين پارلمان موجود به اين حرکت ديموکرات  افغانی موفق شدند  iب

آن سند نزد  کنند،ءخواھند امضا کرزی ازطريق ايشان میبعد سند ستراتيژيک راکه امريکا باالی حامد کرزی وحامد

که به اين نتيجه رسيده اند که افغانھا بايد قيم داشته باشند والی افغانھا استعداد ساختن نظام ونگھداری  آنعده افغانھائی

  .کشور خودرا ندارند اعتبارخواھندداد 

دانند مخالفت ايشان ھنوز  مدن امريکاراصحنه سازی میکه افغانستان رااشغال وآ ولی ھنوز ھم نزد آنعده افغانھائی

وبا امضای پايگاه ازھرھمسايه وغير ھمسايه علنی کمک اعالن . ھم بانظام وموجوديت امريکا ادامه خواھدداشت

  .وتقاضا خواھند کرد 

ريکائی را کارخود بروند رويک ھای جوانان امه پس پيشنھاد عملی کمسيون صلح وآزای برای پارلمان اينست که ب

صرف حقيقت را برای ايشان  .بوسيده دسته گلی به ايشان بدھند ازمحکه ومحکمه خواھی جوانان امريکائی بگذرند

ن کند ياين ملت راکه خودسرنوشت خودرا تعي بگذاريد .خواستيم ولی ملت شمارا نميخواھد بگويند که ما شمارا می

فعآل ازھرچيز . شوند ين وصلح ورفاه جھانی باشد ھمکارمیکه نفع ملتی دادرملت ھرنوع قرا وبعدازطريق ارادۀ

  .برای افغانھا اخراج شماضروردانسته ميشود

 کمسيون صلح وآزادی برای افغانستان


