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 مواضع زحب وطن

 رد مورد انتخاابت رایست جمهوری و شورای اهی والیتی وولسوالی اه

 

 

انتخابات ریاست  طوریکه معلوم است  ٬افغانستان در آستانه انتخابات قرار دارد  ٬مطابق احکام قانون اساسی کشور 

ن ساختار و اختیارات کمسیون با تصویب و توشیح قانو. جمهوری و شورا های والیتی همزمان به عمل حواهد آمد 

. هردیدگفراهم ظاهرآ تمهیدات قانونی تدویر انتخابات نیز  ٬و قانون انتخابات  مستقل انتخابات   

باوصف امکانات دستکاری درین پروسه و تاثیرات  ٬ از نظر ما انتخابات در نفس خود یک پروسه دموکراتیک است 

در واقع خالی  شرکت در آن عدم  ٬ه ازین پروسه را مدنظر داشته میتواند انحراف دهنده فکتور های مختلف که سؤاستفاد

ون نیروهای بنیاد گوناگطیف های  جتماعی مردم ما به نفع سترش حقوق فردی و اگذاشتن میدان مبارزه برای دفاع و گ

لذا  ٬قرار داده اند خود ووجود افغانستان مستقل وواحد راهدف خصمانه ترین تهاجمات ترقی  ٬عمل صلح راست که در گ

 انتخابات فعاالنه اشتراک میورزد و از مجموعحزب وطن به حیث نیروی منسجم سیاسی سراسری ملی در کار 

. صلحخواه و ترقی پسند می طلبد با استواری و هدفمندی درین کارزار شرکت ورزند ٬نیروهای ملی وطندوست   

وطن و تمام نیروهای که وظیفه تاریخی حزب انه است رگوت قبل بر همه معطوف به نقش روشنهدف ما ازین دع

مردم باید در عمل  ٬دموکراسی با شعار تحقق یافته نمیتواند  ٬ردد گطرفدار ترقی و دموکراسی محسوب میوطندوست 

وازین طریق پروسه دموکراسی سازی  ونه میتوانند نماینده های واقعی خود را انتخاب گتجربه کنند که چفرصت یابند و 

.ببرند ا تعمیم و تعمیق بخشند و به اهمیت مسؤلیت و نقش خویش درین پروسه پی ر  

شیوه بر  بلکه از لحاظ ( در سطح یک والیت یا در سطح تمام کشور ) از نظر ما این انتخابات نه تنها از لحاظ مقیاس 

است واین تفاوت در اتخاذ انه گورنیز طالب برخورد های مشخص وجدامذک در مقیاس های  خورد با مسله انتخابات 

: مورد بحث قرار میدهیم انه گانتخابات را در دوبخش جدابدین لحاظ مسایل . مواضع ما انعکاس روشن دارد   

: انتخابات شورا های والیات یک ــ  : 

ا در اه و روش ما کا مآل مشابه به روش مگردد دیدگیر نیز دا ر انتخابات در سطح شورا های ولسوالی اگ :یاداشت ) 

.( انتخابات شورا های والیتی خواهد بود  

حزب ترجیح میدهد در انتخابات شورا های والیتی با ارائه کاندید خود شرکت و برای پیروزی آن تدابیر مشخص اتخاذ 

:آنصورت در صورتیکه امکانات حزب در بعضی والیات محدود باشد در . نماید   

ی آن با شخصیت های حقیقی و حکمی وارد ائتالف ها و همکاری متقابل الف ــ کاندید خویش را ارائه و برای پیروز

: خواهد شد  

اس همکاری بالمثل در ب ــ در صورتیکه کاندید طرف ائیتالف چانس برد بیشتر را داشته باشد از کاندید موصوف بر اس

: حمایت به عمل می آید ٬« ر گوالیات دی» ر گحوزه های دی   

ی حزب وطن موظف هستند تا در سطح حوزه و یا حوزه های انتخاباتی مربوط تحلیل دقیق بدین منظور شورا های حزب

رهبری حزب را  از وضیعت نیرو ها و شخصیت های حقیقی و حکمی طرف ائیتالف رامورد ارزیابی قرار داده و 

. غرض اتخاذ تصامیم الزم در جریان قرار دهد   

هر والیت از هم متفاوت است شورا های حزبی بادر نظر داشت احکام مطالبات و نیازمندی  ٬از آنجائیکه سطح رشد 

. ردیده تصامیم الزم اتخاذ میدارندگب و استقالل عمل که در آن تعریف اساسنامه حز   

 با کی ها و در تحت کدام شرایط وارد ائتالف میشویم ؟

و سمت حرکت حزب را تعین  ماهیت ٬اهداف  ۱۹۳۱میزان  ۵مورخ جمع عمومی حزب مرامنامه حزب وطن مصوب م

حزب وطن در پروسه انتخابات برای شورا های والیتی با  ٬اهداف مرامی خود با در نظر داشت و رعایت . است  نموده

به صرف نظر از تعلق آنها ( اعم از شخصیت های حقیقی و حکمی ) تمام عناصر و نیروهای صلح طلب و ترقی پسند 

فته گنا .آماده تشریک مساعیست شرط حمایت و طرفداری شان از صلح و ترقی و جنسیت به ملیت  ٬زبان  ٬مذهب 
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شامل لست طرف  ن ووابسته به استخبارات خارجی گروه های نفاق افگ ٬روهای مافیایی گ ٬طلبان  گپیداست که جن

. تشریک مساعی ما بوده نمیتوانند  

: دو ــ انتخابات ریاست جمهوری  

بخصوص دوره انتخابات که در پیشروست مصادف با ٬مسله با اهمیت ملیست  ا انتخابات ریاست جمهوری برای م

نیز  که در فردای آن اجتماعی و اقتصادی امروز کشور  ٬درحیات سیاسی  حوادث و رویداد های است که نه تنها 

می  انتخابات انعکاس آرایش نیروها درین انتخابات و نتائیج آن که در نتیجه . ذاشت گبجا خواهد ی از خود گتاثیرات بزر

. ذارد از اهمیت تعین کننده برخوردار استگیاد شده اثر میکندی و سرعت حوادث  ٬یری گیابدو به نوبه خود باالی سمت  

. وکار داریم سر عمیقآ تقسیم شده  ما با یک جامعه  ٬حاکم بر مناسبات سیاسی کشور  با در نظر داشت وضیعت عینی 

هر اندازه که به ختم احتمالی  به ٬ذشت هرروز پیچیده تر میشود گبا ست که بحران افغانستان واه آنگرویداد ها و حوادث 

. ردندگمیرفته بحران نیز نمایان تر گویم ابعاد مکتوم و در سایه قرار نزدیکتر میش گجن  

ذاری گبرای اثر نقطاب نیروهای اجتماعی ا ٬زیر بحران گنای های گویژه  ـــ انکشاف اوضاع نشان میدهد که یکی از 

نیز مهر ونشان خود را  که بدون شک بر پروسه انتخابات ریاست جمهوری   بر تعین مسیر حرکت رویداد هاست 

.میزند  

و ساختار های سنتی « ان گنخبه »های سیاسی ــ اجتماعی از  ذاری برپروسهگید از امکان نیست که مرکزیت اثر ــ بع 

سترده مردم گشرکت ال یابد ٬ این انتقال در پهلوی آنکه راه را بسوی حاظر در صحنه به تحرکات مردمی انتق

روهای درکمین منجمله ایجاد زمینه های مساعد برای نی ٬ی را نیز همراه داردگخطرات بزر ٬شاید گدرانتخابات می

تشدید مخالفت های ان که هیچ امکانی را تا کنون برای تخریب وحدت و تفاهم بین االفغانی و گانه گنشسته وابسته به بی

. قومی از دست نداده اند  

! اعضای محترم شورا  

در شرایط تغیر یافته و تغیر یابنده وظیفه تعقیب راه و تحقق آرمانهای داکتر نجیب هللا را در برابر  طوریکه میدانیدما 

تیجه عملکرد و تاثیر تشکیل میدهد که در ن طوریکه تذکر یافت مشخصه آنرا انقطاب اجتماعی  ٬خویش قرار داده ایم 

عوامل و پایایی این انشقاق از پیش شرط های  ٬درک علل . بوقوع پیوسته است  فکتور های داخلی و خارجی در جامعه 

. رددگمیاولیه اتخاذ سیاستهای درست و بموقع محسوب   

زبانی و  ٬های اتنیکی تقسیمات سیاسی بر محور . محدود و تحمیلی است ٬از نظر ما برخی ازین انشقاق هاغیر طبیعی 

تقسیمات تحمیلی است که عمدتآ منابع این تحرکات در بیرون از مرزهای کشور موقعیت داشته و  مذهبی از همین دسته 

. تنها منابع مذکور بیشترین سود را نصیب میشوند از نتائیج عملکرد این جریانات نیز   

عین مسیر حرکت رویداد ها که از شرایط داخلی آرایش نیروهای ردد به انقطاب نیروهای موثر برتگتا جائیکه مسله بر می

اینجا چه .  مبارزه میان نو وکهنه است« شدن »  و« بودن » ر مسله حیاتی نبرد گتماعی جامعه ما نشآت میکند این داج

و آوردن هااز یک طرف  زینی و بدستگصلی بر سرتقالی جای در عرصه اقتصادی و چه در عرصه اجتماعی مسله ا

. ر استگومت وحفظ دست داشته ها از طرف دیمقا  

 ٬وضیعت را درک و مدنظر داشته باشند تا به بیراهه نه لغزند  ذاریهای جامعه ما اصوال باید این گوسیاستذاران گسیاست

ه هداری نیروهای فعال جامعگن انقطابهای تحمیلی و مصروف نتا هنوز تالشهای آشکار جریان دارد تا با برجسته ساخت

ردد گبااهمیت و خطرناک میاین مسله زمانی بیشتر . ه مارااخالل وبه منافع خود بچرخانند عمسیر حرکت جام ٬در آن 

سنتی حاظر در  و ساختار های سیاسی « ان گنخبه » از ذاری برپروسه های سیاسی ــ اجتماعی گکه مرکزیت اثر 

اب های مصنوعی میتواند خونین و خطر نهادینه شدن درین وضع تحمیل انقط.صحنه به تحرکات مردمی انتقال یابد

. خصومت ها در میان احاد ملت را درپی داشته باشد  

را (  گقطع جن) آن و چه در نبود  گمتضاد مذکور چه در زیر سایه تفن رایشاتگکه سرنوشت نبرد میان روشن است 

احاد ملت به پشتبانی ازخود تعین  درجه استواری نیروهای هردوطرف در حفظ مواضع شان و جذب هرچه وسیعتر

. امیکه بطرف وحدت ملی و تفاهم بین االفغانی برداشته میشودباید استقبال نمایدگهر از  به همین سبب حزب . مینماید  . 

زبانی و مذهبی برای کاندیدا  ٬روه های دست بکار شده اند تابا تشدید مخالفت های اتنیکی گاز همین اکنون محور ها و 

ما این عمل را خالف مصالح علیای وطن و خیانت به کشور تلقی نموده . رد نظر خویش رای جمع آوری نمایند های مو

. میدانیم مرود  

این پروسه بر خیلی از  ٬پروسه انتخابات و مخصوصآ انتخابات که در پیشرو داریم به برد وباخت ساده ختم نمیشود  

از آنجمله براستقرار سیاسی که شرط عمده هر تحول مثبت  ٬ذارد گجا میـ اجتماعی تاثیرات خود را بمتحولهای سیاسی 

یرد و بوجود آمدن منافع مشترک آنها که بر گاد ساکن در افغانستان را دربر میتکوین ملت که تمام اح ٬و سازنده است 

تیک مسجل این پروسه مخصوصآ به سرنوشت دستآورد های دموکرا. ردد گور آنها منافع ملی قابل تعریف میمح

حقوق اساسی اتباع بخصوص زنان و جوانان و مسیر رشد سیاسی و اقتصادی افغانستان تاثیرات تعین  ٬درقانون اساسی 

. کننده دارد  

تفاهم بین االفغانی وحفظ و حراست  ٬این وضیعیت اهمیت رهبری رویداد ها و حوادث را تا سطح اهمیت تامین صلح 

اضح است که در وضع موجود هیچ حزب وسازمانی به تنهایی قادر نیست تا وظیفه و ٬تمامیت ارضی کشور باال میبرد

 سترده متکیگزیراست بر جبهات ویا ائیتالفهای گنااین رهبری . یرد گه های سیاسی ــ اجتماعی را بدوش رهبری پروس
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 . وشن و تشریک ر ٬ذاری بر وضیعت سیاسی قبل از هر چیز به مواضع مشخص گاثررهبری این پروسه و . باشد 

سترده تر از همسویی فکری میان نیروها ی گمسلم است که این همسویی بسیار  ٬مساعی نیروهای همسو ضرورت دارد

ذاری جبهه یی بر رویداد ها را در صدر قرار گی سوال اثرگویژه این   ٬سیاسی ــ اجتماعی در وضیعت نورمال است

 ٬یع سیاسی وتشخیص جبهه که میباید در آن حضور یابد برنامه اتخاذ مواضوطن در پروسه رای دهی داده است حزب 

. ادعا هاو امکاناترا مدنظر خواهد داشت ٬توازن بین خواستها  پالتفورم و درجه عینیت و   

رایشهای گـــ تالشهای صلح پسندانه مردم افغانستان و جامعه جهانی شاید به قطع آتش بیانجامد ولی سرنوشت نبرد میان 

متضاد اجتماعی را آرایش نیروهای متضاد مذکور و استواری آنان در مبارزه برای دسترسی به اهداف معینه شان تعین 

 ٬نژاد  ٬صرف نظر ازتعلق آنها به قومیت ) نیروها  امیکه بسوی تفاهم و تقرب گاز هر در چنین وضیعت ما  . مینماید 

. مینمایم برداشته میشود استقبال( و منطقه  مذهب   

رفته گبا دو شیوه عام شکل تجارب جوامع بشری نشان میدهد که ائیتالف ها و اتحاد عمل میان نیرو های فعال جامعه 

رانه همیشه کوتاه مدت و از جاذبه وسیع تر گمواضع نفی . خواستن و از موضع ( نخواستن ) رانه گاز موضع نفی .اند

در حالیکه مواضع اثبات ه آوردن نیروهای مختلف و حتی متضاد را داراست برخوردار بوده استعداد بیشتر در به صحن

 ٬سمت و سوی حرکت به آینده وآینده را به تصویر میکشد  ٬برداشتها و اهداف مشترک  ٬رایشات فکری گرانه بر بنیاد گ

. رانه برخوردار نیستگی مواضع نفی گسترده گکثر موارد از تشکل مییابد که در ا  

رفته است که هردو موضع از استعداد به صحنه آوردن گالبات سیاسی در کشور ما طور شکل مط ٬وجود در وضیعت م

ترین مسایل ائیتالف بالقوه  منافع و خواستهای شان باهم انطباق یافته است که محوری ٬بیشترین نیروها برخوردار بوده 

و ( خواستن  ٬رانه گاثبات مواضع )استقرار سیاسی و حقوق بنیاد  ٬حاکمیت قانونمدار ٬ترقی  ٬را در شعار های صلح 

ر گوخطر پاکستان و کشور های مداخله روه های مافیایی گ ٬غیرطالبیرایی اعم از طالبی و گبنیاد  ٬ گمخالفت با جن

اساس مواضع  ویم برگمیائیتالفی که از آن سخن  ٬میتوان دید( نخواستن  ٬رانه گموضع نفی ) از منطقهمنطقه و دور 

بلکه وحدت عمل بعدی جنبش مردمی را  ٬ذاشته شود تا نه تنها کشانیدن بیشترین مردم به صحنه گمذکور بنیاد  طبق من

. نیز یقینی ساخته بتواند  

حزب وطن تصمیم اتخاذ نمود تا از ارائه کاندید مستقل خویش برای انتخابات ریاست جمهوری  با توجه به حقایق فوق 

حراست حقوق  ٬ا جهت ایجاد اجماعی متمرکز سازد که در چوکات عام تامین صلح صرفنظر نموده مساعی خود ر

فردی و اجتماعی اشخاص حقیقی و حکمی و ترقی کشور میتوانند مساعی مشترک داشته باشند و در همین چوکات کاندید 

. مشترک خویش را پیش کشند  

. این کاندید دارای کدام خصوصیات باشد  

. توان شخصی برای رهبری چنین وظیفه تاریخی باشدــ دارای اهلیت حقوقی و  

رایی نداشته وخود دارای گتعلق و همبا مفسدین و مجرمین  ٬( از هر قماشی که باشد ) رایی گبا افراطیت و بنیاد ــ 

. سوابق جرمی وفساد نباشد  

ان در یک ملت واحد و تمامیت روه های اتنیکی افغگقاد به وحدت تمام اقوام قبایل و نام نیک و اعت ٬دارای سابقه _ 

. ارضی کشور باشد  ............... 

( نکاتی را که باید مدنظر داشت: ) برداشت وخواست ما از اجماع   

سمت حرکت و ماهیت آن مشخص . رددگع وسیعترین اقشار جامعه پی ریزی ــ از نظر ما اجماع بایستی بر محور مناف

. وق محور و قانونمدارحق ٬ترقی پسند  ٬یعنی صلحخواه . باشد   

ونه مثال نیرو های صلح گبه ) اه ها و اهداف عام متضادگدیدوساختار های سیاسی اجتماعی با  تجموع تمام احاد ملت 

یک توهم است  ...( جمهوری طلب و امارت خواه٬را گدموکرات و بنیاد ٬را گترقی پسند و عقب ٬طلب  گخواه و جن(

. رددگع ملی هم طبقه بندی ر زیر نام پر جاذبه اجماگحتی ا  

این مردم افغانستان هستند که حق دارند از طریق انتخابات  ٬ــ حزب وطن معتقد است که حاکمیت به مردم تعلق دارد

را ازین حق مردم ( تحت هر عنوان و بهانه ) هر اقدامی را که ٬یرندگمشروع حاکمیت تصمیم بقانونی در مورد تعویض 

. اندرداند مردود میدگمحروم   

آمین وزمینه آن ت زدرصورت که شناخت مردم ا ٬ی مردم انه با حافظه تاریخگکه هر جریان بیــ تجربه ثابت ساخته است 

. رددگمیبا پاسخ منفی مردم مواجه  ٬ردیده باشد گهای پذیرش آن مهیا ن  

صوصآ که انتقال تمرکز مخ ٬سیستم تقلیدی اداره و حاکمیت در کشور یکی از عوامل بارز ضعف آنرا تشکیل میدهد  

. به جامعه ارائه داده است انهای اداره به شخص و قرائت غلط ازین تقلید تصویری نادرستی را نیز گقدرت از ار  

ثابت و  ٬و اداره نیرومند ما از سیستم . ردد گاین اجماع تلقی میری سیستم اداره و حاکمیت از وظایف اولیه گباز ن

ل حمایت میکنیم نه از تمرکزقدرت در دستان شخص و یا اشخاصیکه منبع اقتدار شان فساد متمرکزملی قانونمدار و مسؤ

. ونه جا خوش نموده اندگومواد مخدره است و در راس ادارات غیر مسؤل مافیا   

به نظر ما اهمیت ثبات ادارات درتداوم تجارب و ایجاد کادر مسلکی مجرب و توزیع منطقی صالحیتها به ادارات مسلکی 

ه قلمرو اشخاص حقیقی حداقل از دودهه بدینسو پست های اداری و مسلکی ب٬بلور مینماید در حالیکه در کشور ما ت

حکومت مرکزی از نظر ما رهبری .مستخدم نیز تغیر مینماید  ردیده و با تغیر وزیر در مواردی تا سطحگوحکمی مبدل 

. ئیوی در مرکزمنسجم و متوازن مرکزی است نه تمرکز تمام صالحیتهای اجرا  
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ور و تبانی برای تجزیه آن سخن رفته تا فرد عادی جامعه ازتضعیف کشگر وضیعتی که از رئیس جمهورمملکت ــ د

ویند ؛گمی  

رفت ؛گکه مطمین باشد از آن تجاوز و مداخله صورت نخواهد  در وضیعتی که افغانستان هیچ سرحد و مرزی ندارد  

بلکه پشت دیوار های ضخیم انه نه تنها والیات گآشکار برای تطبیق اهداف بی خفی ودروضیعتی که پول از کانالهای م

؛را نیز تسخیر نموده است گار  

جواسیس ضرورت دارد رفته تا کابینه و پارلمان و قضا به تصفیه از گکه ازریاست دفتر رئیس جمهور در وضیعتی 

اهانه در خدمت گاهانه و یا غیر آگآ ٬رددگح میفورمولبندی که مطراز هر آدرس وبا هر صدای تضعیف رهبری متمرکز 

« هند محور » سیاست به اصطالح . یرد گماع منطقوی و فرا منطقوی قرار میاهداف ستراتیژیک پاکستان و دول ط

ر ودارای حکومت مرکزی ضعیف نیاز دارد تا به آرزوی عمق ستراتیژیک خود گدستن ٬ان به افغانستان بی ثبات پاکست

. برسد  

یت مذهبی و لسانی از یکطرف و تقوی ایران با استفاده از محور های ای توسعه طلبانه و بخصوص ضد آمریکایسیاسته

زمینه های ا در افغانستان ناآرام وبی ثبات ر تنهگن از طرف دیمسلح در داخل افغانستاتاکتیکی نیروهای ضد امریکایی 

. تحقق یافته میتواند  

 ٬در سیاستهای افغانی کشور های منطقه٬ردد گالکشوری مبدل میضالت بین معضله آب که دارد به محوریترین مع

نها همه مسایلی اند قرار داده است ایطقه است در معرض برنامه های شوم تولید آب در من گمنبع بزرافغانستان را که 

فع ملی اعالم شده داشته ر بخواهد حمایت ما را با خود داشته باشد در مورد آن مواضع روشن بر محور مناگکه کاندیدی ا

. باشد  

تجربه  ٬ردد تا فورمولبندیهای را دریابد تا پیروزی در انتخابات غلبه پنداشته نشود گاجماع مورد بحث ما باید قادر ــ 

نیروهای . ردیدند گفجایع سرتاسری کشوری مبدل  گچنین پنداشتها به عوامل بزرافغانستان و بهار عربی نشان داد که 

بسوی  ٬اقتصادی و اجتماعی را در یک حرکت تکاملی  ٬یفه خواهند داشت تا تداوم پروسه های سیاسی وطندوست وظ

. کمال حراست و حمایت نمایند  

  ٬ونه استقرار حاکمیت جهادی هستی مادی و معنوی کشوررا فروبلعیدگدیدیم که چــ ما 

س ر های امنیتی کشور تحت نام غنیمت و تاسیتاراج اردوی نیرومند ومجهز و ساختا٬چپاول و انحالل اداره منظم  

روهی و کوچه به کوچه انجامید شیرازه روابط میان افغانان را فرو پاشید گهای میان گملوک الطوایفی تنظیمی که به جن

. در آستانه انتخابات عده ی اماده میشوند تا کشته های خود را بدروند ٬امروز . و به تعصب اتنیکی و مذهبی دامن زد   

و تاریخ این سرزمین را  گفرهن٬یک زیبای اخوت افغانی کلتورمردم افغانستان متشکل از اقوام متعدد است که در موزائ

تا جائیکه دیده میشود دستان غرض آلود داخلی و خارجی در تالشند تا با انقطاب مردم و تحریک  ٬بوجود آورده اند

ما چنین تالشها را خیانت ملی . مورد نظر شان رای تدارک نمایند تعصبات قومی مذهبی و زبانی برای خودویا کاندیدای 

. طبقه بندی نموده محکوم مینمایم  

زمان نیاز دارد و ــ ما معتقدیم که رفع پروبلمهای مرتبط به تقویت نظامی افغانستان پروسه ایست که به امکانات مالی و 

ی ثابت خواهد کرد که در بسا گزنده  ٬یافته نمیتواند ا یریهای احساساتی و عجوالنه راه حل خود رگاز طریق موضیع 

هیچ ملتی .  و احساساتی برنامه های عوامفریبانه استخباراتی مخفی ساخته شده اندحرکات عجوالنه موارد در عقب چنین 

که  اندیشید قبل از هر چیز به ستراتیژیی باید. ردیده و نخواهد شد گران قادر به دفاع از خود نگبا تضمین و مصارف دی

ر حیات اجتماعی و اقتصادی کشور را به گداخلی بدون آنکه وضیعت عرصه های دیونه کمک های جهانی و منابع گچ

تی کشور مورد استفاده درست قرار امنیت و تقویت نهاد های دفاعی و امنی ٬ثبات  ٬بحران بکشاند بخاطر تامین صلح

. رددگالزمست بدون تعصب به آن مراجعه  . نهای امنیتی نیرومند را دارداگتجربه ساختن اردو و ار افغانستان. یردد گ  

نیتی و خوشخدمتی به استخبارات انهای دفاعی و امگبازی با سرنوشت ار ٬ذشتهگرد متعصبانه با کادر ها و تجارب برخو

نه میزنند و شرایطی تقویت دفاعی و امنیتی کشور را به سی گامروزه سن انی تحقق یافته است کهانه درست بدست کسگبی

 به های پر سروصدا و غیر مسؤالنه مصاح. راید گن روابط با جامعه جهانی به سردی را بوجود میآورند که طی آ

:د قطرحد اقل به نتائیج آتی انجامی حکومتی در مورد جریاناتو اطالع رسانی هدفمند به رهبران اشخاص معلوم الحال   

. المللیالف ــ سردی روابط با جامعه بین   

. البان بمثابه بدیل سیاسی ــ نظامب ــ تقویت مواضع ط  

. زینه پاکستان به حیث قیم افغانستانگج ــ تقویت   

. نیابتی احزاب رقیب امریکایی در افغانستان گد ــ جن  

. ی سیاست و سیاسیون بر سر اقتدار افغانگه ــ روزمره   

. ات برای افغانستانو ــ از بین بردن ویا الاقل تضعیف عوامل دراز مدت ثب  

ملی و  ٬اه ها دست همکاری و تشریک مساعی بسوی نیروهای وطندوست گبا چنین دید ٬یم اتمام حجت نیست فتگآنچه ما 

عمل ونه لفاظی جای گاوضاع جلب میداریم و معتقدیم هیچر توجه را به حساسیت گیکبار دیمترقی کشور دراز میکنیم 

. رفته نمیتواندگمشخص را   

 
 


