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  کابل- یني امعبدهللا

٢٠١٥ جنوری ٢٧  

 

  ان ؟يانجمن وال
 صحنه یرو" ینھاد مدن"ک يبه عنوان شغال شده اافغانستان در  "انيانجمن وال"اول  بار یبرا، یکائيبه امر اشغالگران امر

. استور  کش اتي والۀرھا در ادا  ختهو اند ۀگر و تبادليک دي استفاده از تجارب ن  انجمن ظاھراً يس ايسأھدف از ت. آمده است

ده ي ھا خلق گردیات و در دست داشتن والي در والیکائيشتر اشغالگران امريت بي تسلط و حاکمین انجمن برايت، ايدر واقع

  .  است

ن کشور و ي است و بر اساس قوانیک نھاد خالص افغانيان افغانستان يانجمن وال"  که دي گوی سابق ھلمند میگالب منگل وال

چ يک کشور اشغال شده، ھي که در واھد بداندخ ی ذھن نمین فرد خالي ا." خوب ثبت شده استیحکومت دار یصرف برا

 ی از اھداف اشغالگران، رخنه کردن در تمام تاروپود کشور اشغال شده است که مجالیکي. تواند خالص باشد ینھاد مھم نم

 یکائيزم کنترول اشغالگران امريکانيک نوع ميد توان یان ھم ميانجمن وال.   نماندی باق ی کسی آزاد برایريم گيتصم یبرا

  . ات مستقل از مرکز استيان و حوادث واليبر عملکرد وال

ا سازمان يم و يچ حزب، تنظي بوده که به ھیان افغانستان نھاد مستقل اجتماعيانجمن وال"  کهن انجمن آمده استيا ۀدر اساسنام

 دولت یندھايت فراي، تقویدن فرھنگ مدني غنا بخشی کشور، در راستاۀن نافذي قوانین انجمن بر مبنايا.  تعلق نداردیاسيس

 در ی و اقتصادی متوازن فرھنگۀ، توسعی محلی در حکومتداری تجارب عملی بر مبنای، آوردن اصالحات الزمیساز

 و یلت مل دویه ھايت پاي در جھت تقوی و اقتصادی، فرھنگیاسي متوازن سۀ ورزد و خواستار توسعیکشور تالش م

ز و ي جنگ ستیر گروه ھايثأن نھاد از تيرافغانستان توته توته، اتواند باور داشته باشد که د ی می ک." افغانستان استیمرکز

وجود آمده و صد ھا جنگ ه ب" حکومت"چند در آن ت استعمار يکه به ھدا یک کشوريون خواھد بود؟ در ت مصيدشمن بشر

  .ش رود؟ تصورش نا ممکن استيتواند مسقالنه به پ یان ميا انجمن والي، آندي نمایسم عمل ميالي امپریساالر به اتکا

  

  

  


