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چالش های امروز و فردای کشور ما   

 نخیک سر وبسته شده  باریک نخاین روزها که سرنوشت افغانستان دریک در

 ت دولت امریکا میباشد که درروندبدس نخبدست اَقای کرزی و سردیگر

, مردم افغانستانبازی گرفته شده و گزینه مثبت درگزینه صفر یها کشمکش

دوست ستراتژیک با اعتماد منطقه و جهان را متحیر ساخته که بین این دو 

یگررسانه ی علیه یکدشان  یتبلیغاتجنگ که بوجود اَمده  چه درزعمیقیووفادار

.عمیق تر شده میرودشده و با گذشت هرروز  

وزیر خارجه , ن موافقتنامه امنیتی را با جان کریبا وصف اَنکه اَقای کرزی مت

شخصن نهایی کرد و  پنهان از اَگاهی مردم  ,در پشت درهای بسته امریکا

یک کمسیون  میبایستکرزی اَقای . توافق شان را درزمینه اعالم داشتند

نظامیان , حقوق دانان, اقتصاد دانان, سیاست مداران, دانشمندانمشورتی را از

مدنی دعوت مینمود تا مسوده متن موافقتنامه امنیتی را از زاویه منافع و جامعه 

بعدن  ,ندتدقیق  و برسی مینمود, مشترک ملی افغانستان و امریکا مطالعه

به جانب امریکا  شان را به رئیس جمهور ارائه میداشتند کهو مشورت نظریات 

 .گنجانیده میشد متن موافقتنامه امنیتیدر بعد ازموافقه امریکاارائه میشد و

قانونی صورت میگرفت و مجرای تصویب و امضاء اَن از طریق طی مراحل 

 ,درعوضاما اَقای کرزی  .که به موافقتنامه مذکور مشروعیت قانونی داده میشد

 که دایر نمودامنیتی تائید متن موافقتنامه مشوره وبرای را ورتی لویه جرگه مش

به سایر  ,سخنرانی کرد به استثنای یک خانم که ازکنترول شان خارج شد

درلویه جرگه  اظهار را مخالفین موافقتنامه امنیتی اجازه ندادند که نظریات شان 

خام بسته درتارکه افغانستان  ی دعوت شدحاللویه جرگه مشورتی در .دمینمودن

موافقتنامه امنیتی امضاء نشود اگر , میشودمیشد و هرلحظه تهدید شده بود که 

افغانستان خارج مینمایند و رهای خارجی عساکر خود را ازامریکا و سایر کشو

کمک های اقتصادی خود را به افغانستان قطع مینمایند و جنگهای داخلی 

خواهد افغانستان به سرنوشت عراق دچارافغانستان دوباره اَغاز خواهد شد و در

دررسانه ها وسیعن به نشررسید و  ها کهو تهدید  هراس, ترسروی همین . شد

لویه جرگه مشورتی افغانستان موافقتنامه امنیتی راروی , در بین مردم تبلیغ شد



که با اصول دوستی های ستراتژیک  ندکورانه تائید کرداجبارو اکراه کور

. تناقض داشت و دارد  

تعریف شده ومشترک اگردرمتن موافقتنامه امنیتی حد اقل توازن و تعادل منافع 

طرفین موجب اعتما د بیشتر و یکجانبه نمیبودافغانستان وامریکا وجود میداشت 

نبود تعهدات مشخص و تعریف شده درمورد منافع افغانستان درمتن  .میشد

موافقتنامه امنیتی شک و تردید های را در جامعه افغانی بوجود اَورده که در 

و مخالف تقسیم کرده که نه به نفع امریکا و نتیجه افغانها را به دو قطب موافق 

.نه به نفع افغانستان میبا شد  

به اساس افشاء گری رسانه های منطقه وجهان اَقای کرزی بحیث نماینده با  

که درکنفرانس بن  هشهرت پیدا کرداعتماد و دست نشانده امریکا دررسانه ها 

دردو دوره انتخابات  متعاقبن. اول بحیث رئیس دولت افغانستان منصوب گردید

به کرسی ریاست جمهوری انتخابی مردم راه  !!بدون تقلبریاست جمهوری 

ریاست جمهوری خود درنقش دنباله رو سیاست ها و دوره  درده سال. یافت

سال جنگ تروریزم وضد 21در. انگلستان و پاکستان متهم شد, منافع امریکا

در ش تحت رهبری امریکا پولیس واردوا. تروریزم موقف دوگانه اختیارکرد

میجنگید و خودش ازتروریزم تحت شعار برادرهای اَزرده جبهه ضد تروریزم 

حتی یکتعداد اعضاء ومهره های بنیاد گرایان و . خاطردفاع و حمایت میکرد

رمرکزووالیات مقررکرد و صد های ترورستان را در مقام های مهم دولتی د

سال دوره ریاست جمهوری خود را در ده  . دیگررا ازحبس و بند اَزاد ساخت

 ده سال مردم مظلوم افغانستان راتشنه  .تفاهم و اطاعت ازامریکا سپری کرد

یک قشرفاسد زمینه ایجاد اما  .دریا برد و تشنه لبان واپس اَورد کنارلبان به 

 .که سرنوشت مردم را بدست اَنها سپرد را فراهم ساختملیونرها و ملیاردرها 

اَقای کرزی موقف ضد امریکا را در پیش گرفته است , ل اخیراینکه دردوسا

 چه رازها و رمزهای هاعقب این سناریورموجب نگرانی همه شده است که د

.بسته کرده و میکندترکه افغانستان را دررشته باریک پیچیده نهفته است  

 

 و حامیان دولت امریکا, اَقای کرزیفعالیت ها و کارکردهای , اگر دپلوماسی

ده سال اخیر که بعضن در تاریکی و بعضن درروشنی تروریزم و طالبان در

این  ده است با دقت بررسی شودبه نمایش گذاشته شدر افغانستان و منطقه   



میشود که همه این بازیگران به نحوی از انحاء درحمایت و  حقیقت برمالء   

ین منطقه جهانتقویت طالبان دست داشته اند که با اهداف پیشروی امریکا درا   

از تالشهِای پشت پرده ی بازیگران . دارند گرایییگر سازش و هم  با همد  

بحران افغانستان که به بیرون سرایت کرده است افواهاتی شنیده میشود که 

برنامه های روی دست گرفته شده که بعد از خروج عساکر خارجی از 

تیم  و ایر بنیاد گرایانحزب اسالمی و س, دولت ائتالفی از طالبانافغانستان 

ستان را درجهت پیشروی تا بحران افغان. حاکم اَقای کرزی تشکیل خواهد شد

.ماورای سرحدات افغانستان مدیریت نمایندتروریزم در  

 

و هراس اَقای کرزی وهم دولت امریکا  ضاء قرارداد امنیتی همدر باره ام

. را دارندها خود  های نگرانی  

                                                              :اَقای کرزی نگرانی

 فغانستان بحیث شاه شجاع دوم و یاترس از اینکه  نامش درتاریخ معاصرا

د امنیتی یکجانبه و تحمیلی را متن قراردا. دوم ثبت نشود خان امیرعبدالرحمان

خود شخصن با وزیرخارجه امریکا نهایی کرده بود مسئولیت اَنرا با لویه که 

جرگه مشورتی شریک ساخت که موفقانه اَنرا انجام داد و خود را به زعم 

                                               . تبرئه کرداز مسئولیت  خودش 

جمهوری به تعویق انداخت امنیتی را تا ختم انتخابات ریاست  امضاء موافقتنامه 

تا اَنرا باالی رئیس جمهور اَینده امضاء نماید و بارمسئولیت خود راسبکتر 

و پای رئیس جمهورجدید افغانستان را درتلک قرارداد نا متوازن مذکور  بسازد

ببندد وخود را ازمسئولیت متن اَن هیچ نقش نداشت  نهایی ساختنترتیب و که در

رداد امنیتی به نفع افغانستان میبود اقای کرزی حتمن اگر متن قرا. بری بسازد

.خودش امضاء میکرداَنرا   

اتخاذ موقف ضد امریکا برایش , دست نشانده امریکابرای زدودن نامش از

هم و طرفداران اش  گروهای مخالفودر بین  راحت روانی ووجدانی میبخشد

خودرا بزعم شته که اشتباهات و خطاهای ده سال گذ هویت ملی پیدا میکند

پاک , ساله اش ثبت تاریخ شده 21غافل ازاینکه کارکرد  .خودش پاک مینماید

را حقایق  اسناددالیل وبا ارائه  سرانجام و تاریخ فریب نمیخورد. شده نمیتواند

             .ثبت مینماید



موقف دست نشانده امریکا نه تنها خطر قدرت درکناررفتن اَقای کرزی از با

االی شان امریکا ملیارد ها میشود بلکه تیم اَقای کرزی که بمتوجه خودش 

.دسرمایه گذاری کرده نیز متالشی میشودالر  

  :امریکا نگرانی

امریکا هم نمیخواهد که زعمای دست نشانده اش درختم دوره زعامت شان 

بحیث دست نشانده از قدرت کنار بروند بلکه اَنها بحیث شخصیت های رنگ 

جامه بدل کنند و درنقش ضد امریکا به نفع امریکا از قدرت شده ملی باید 

  .کنارروند

گروه  ,خود ساخته بین طالبان و ترورستانهراس امریکا از این است که در 

اف و برنامه های خود نفوذ کرده که هرکدام بنا بر اهدو متخاصم  مختلفهای 

و ان نتوانست طالب خود سال حضور نظامی21امریکا در .شان میجنگند

بلکه روزتا روز قویترو نیرومند تر شده رفتند که امنیت مهار کند ترورستان را 

به چالش کشانیده اند وشعله های جنگ را افغانستان وقوای نظامی خارجی ها 

شان قابل حامیان ی ادیگربرطالبان هم  .را در افغانستان شعله ورنگه داشته اند

       .نمیتواند زیرا در بین شان درز ایجاد شده است بودهکامل عتماد اواعتبار

 قرارخود رقبای منطقوی امریکا و ناتو درمحاصره ترانزیتی از جانب دیگر

افغانستان اَتش وخاک پاکستان درراقاالتی شان تنکاروانهای ا د که گاه گاهیندار

                                   .میشود استقبالمردم  و خوشی که با خشم میزنند

منطقوی قدرت های رقیب حضوردایمی پایگاهای نظامی امریکا درافغانستان به 

  .بسازندتنگ ترامریکا را محاصره امنیت ملی شان راش بهانه میدهد که بخاط

ایران و سایر کشورهای , پاکستان, اشتباهات نظامیان امریکا مردمان افغانستان 

. منزجرواَزرده ساخته که دیگر به امریکا اعتماد نمی کنندمنطقه  دراسالمی را

ارد که کدام گزینه را دردو راهی قراردامریکا  ,در چنین حاالت و اوضاع 

  .انتخاب کند و کدام گزینه به نفع امریکا میباشد

اکثریت مردم افغانستان و منطقه با عملکرد های امریکا و ناتو شدیدن مخالفت  

گیرشد قدرت های دو قطبی هم اهسته اَهسته در بحران افغانستان در . دارند



حضورنظامی امریکا در دراطراف افغانستان سنگرسازی دارند تا میروند و 

  .یرندمیگبه چالش خط سرخ از اوعبورشان رو پبشروی افغانستان 

دورازاحتمال نیست که امریکا عدم امضاء قرارداد امنیتی توسط اَقای کرزی را 

بهانه قرار بدهد وبا گزینه صفراَبرومندانه از افغانستان خارج شود که احتمال 

                                               .به نظر میرسدو بعید اَن ضعیف 

ازافغانستان را تعقیب میکند که میتواند فراتر بزرگتروبرنامه راهبردی  امریکا

مواد ی ازعواید ملیارد ها دالرهم هزینه های نظامی و استخباراتی خود را 

.دنبه اَسانی افغانستان را ترک نمیک .خدر و معادن افغانستان جبران کندم  

           . این موضوع را به اَگاهی مردم رسانیده است قبل اَقای کرزی بارها 

امریکا که تا زمان اشغال افغانستان به استثنای اَقای کرزی و چند مهره محدود  

خاص خودرا نداشت بعد از اشغال و طرف داران دیگردرجامعه افغانی حامیان 

مختلف جامعه و بخصوص دربین دولت  قشورافغانستان به سرمایه گذاری در

کمک های ا دالر با سرازیر شدن ملیارد ه. مردان افغانستان مبادرت ورزید

صعود  .شدحیف و میل  بدون حسابدهی بین المللی به افغانستانباریده شده 

قشر , و مالی سرسام اَورعواید  قاچاق مواد مخدرو اَزاد گذاشتن فسا د اداری

نستان مصنوعی با ظرفیت های متفاوت درافغامافیایی بصورت سرمایه داران 

ملیارد دالری هم ان ملیون دالری وغول های بین شان سرمایدارزاییده شد که در

را ازافغانستان به خارج قاچاق دزدیده شده شان بوجود اَمد که سرمایه های 

بنایی کردند واز کشورخارج ساختند واز سرمایه گذاری دربخشهای زیر

. ساختندغانستان را به فقدان سرمایه دچارو اف درافغانستان جلوگیری کردند

ایی ودولتمردان افغانستان که خودهارا مدیون امریکا سرمایه داران مافی

میدانستند و میدانند به تگدی پول ازامریکا متوصل شده رفتند درفکراستفاده 

, ازتریلیونها دالر ذخایر معدنی افغانستان نشدند که استخراج معادن گران بها

ه ک کمیاب و زود استخراج افغانستان را درقرارداد های شفاف عقد میکردند

وعواید ملی ما را جهانی برای خرید اَن وجود داشت  دربازار تقاضای شدید

سازمان میدادند و احتیاجات مالی کشورمارا از منابع داخلی براَورده میساختند 

اما اقای کرزی سیاست اقتصادی اش را . تا افغانستان به پای خود ایستاده میشد

نحصرووابسته ساخت که به تگدی و کمک های مالی امریکا و خارجی ها م



 امریکایکجانبه شرایط تهدید میشود اگر نستان به قطع کمک هاامروز افغا

  .پذیرفته نشود

بین جامعه و دولت افغانستان دارد که نمونه و امریکا موضع قوی تردر امروز

فیصد جامعه امریکا را در افغانستان تحمیل و تطبیق  99مودل یک فیصد و 

 را در افغانستان و جال های شان شبکات استخباراتی هم طناب ها .کرده است

با منافع امریکا و قدرت های در افغانستان منافع یک فیصد ها . گسترده است

 ازهمه حقوق و امتیازات درفیصد ها درافغانستان  99 .غربی گره خورده است

                                .هیچ کس درفکر شان نیست. محرومیت بسرمیبرند

میت دولت فاسد افغانستان استخراج غیرفنی وغیر قانونی و سال حاک 21در  

سرقت معادن افغانستان باشدت ادامه داشت که ازاَن اَقای کرزی و دولت فاسد 

که یکعده معادن گران بها و کمیاب درجهان بشمول . اش چشم پوشی کردند

  .شده است معادن یورانیم از فهرست معادن افغانستان حذف

که مسئولیت حفاظت وحراست معادن افغانستان وزیرجوان وکم تجربه معادن 

نتایج انتخابات قبل ازو والیان متهم به فساد  راءسایروز را بعهده داشت با

کاندید شدن شان درپست ریاست جمهوری و با  ,اَینده ریاست جمهوری

 ازترس اینکه  ,رفتندکنارازوظیفه شان برومندانه اَ ماهرانه وشوراهای والیتی 

مورد  ,شکل بگیردحامیان خارجی شان خود ومراد  مغایرنظام جدید اگر

                                                           .  نگیرندپرس قرارباز

به وزارت معادن دستور بدهد که لیست باید رئیس جمهور جدید افغانستان 

را با لیست معادن موجود و فعال افغانستان باهمه ی شده افغانستان ومعادن سر

نماید تا  ترتیب و به دفتر ریاست جمهوری ارائه هااَن و موقعیت خصوصیات

معادن تریلونها دالری افغانستان نظارت داشته باشد  ریاست جمهوری باالیدفتر

     .به سرقت برده نشودغیر قانونی استخراج و معادن افغانستان بعد ازین که 

         

و  تحریکبا وتسخیرکشورهارا دراین منطقه جهان پیشروی  و ناتو امریکا 

درده سال  که مرتبط ساخته  ستیو جنگهای نیابتی تروری هاسرکوب انقالب

 .شده استاستفاده وعربی کشورهای اسالمی افغانستان ودراز این ابزار گذشته

بحیث بزرگترین تهدید امنیتی بتی جنگ های نیا اخیرسال 1در بخصوص

ده ها هزار بنیاد گرایان تروریست را در  که تبدیل شدهدرافغانستان و منطقه 



در مدارس شیوه پاکستان و دیگر کشور های اسالمی , کشور افغانستان

سال قبل دو افغانستان  وزیر تعلیم و تربیه . تحت تربیه گرفته اندپاکستانی 

معلوم نیست که تا امروز چند . ه ی خبردادهزار طالب مدرس 251ازتربیه 

ی کشته شدن صدها هایصداسرو. هزار طالب دیگر تحت تربیه گرفته شده است

افغانهارا نگران ساخته که  ,سوریهترورستی کشورجنگهای درافغان نفر

منطقوی و جهانی بحیث مرکزتربیه و صدورتروریزم درحال و اَینده افغانستان 

نیابتی جنگهای در. خواهد شدو جنگ درافغانستان نهادینه  خواهد شدتبدیل 

ترورستی شرایط مساعد برای استخراج غیر قانونی و سرقت معادن افغانستان و

ازاَن جلوگیری ممکنه که باید به هر قیمت  میشودو قاچاق مواد مخدر فراهم 

 رستیترونیابتی درجنگهای از طالبان با حمایت اش  نبایداَقای کرزی هم . کرد

.دیپاشبپطرول افغانستان   

سازمانتروریزم حرفوی و کوراندیش درافغانستان ومنطقه محصول و تولید   

که  میباشدو وزارت تعلیم و تربیه افغانستان های استخباراتی منطقه و جهان 

استخدام اطفال دربم , سنگسارزنان نه مردان, ن هایل سربریدبازقجنایات بشری 

براه در افغانستان را  جنگ و نا امنی, گذاریهای جاده یهای انتحاری و بم 

و صلح و ثبات  قتل میرسانندبه  و خارجی ها رامردم افغانستان  کهانداخته 

 زشت ربنیاد گرایان دراین اعمالطالبان وسای. به چالش کشانیده اندافغانستان را 

.میگیرندو  اند بعهده گرفته همیشهوسیعن دخیل هستند که مسئولیت اَن را   

, اسالمیروی کدام اصول و موازین افغانستان وربحیث رئیس جمهاقای کرزی 

که  از طالبان حمایت مینمایدافغانستان حقوق بشر و منافع ملی اعالمیه , انسانی

                 .دهندمیادامه بیگناه افغانستان  مردمبه کشتاروخون ریزی بیشتر

 ویدویی های منتشره دررسانه های جمعیبه اساس شواهد و اسناد تحریری و 

و  کردند پاکستان خلقعربستان صعودی و , انگلستان, طالبان را امریکا, جهانی

که گاهی  که تا امروز هم جلو شان دردست همین کشورها است بوجود اَوردند

مخفی و گاهی علنی از طالبان حمایت مینمایند که مردم اَنرا با چشمهای خود 

قیقت جنگ نیابتی ترورستی و جنگ ضد تروریزم در افغانستان درح .دیده اند

ازیک منبع مخفی وعلنی اَب میخورد که افغانها هیچ گونه نقش رهبری دردو 

       .جنگ استفاده میشوداز افغانها صرف بحیث ابزار. ارندجناح جنگ ند



 ودرصف حامیان طالبان و ضد منافع ملی  اگاهانه ویا نااگاهانهاَقای کرزی 

  .افغانستان سقوط کرده استمصالح مردم 

 

دپلوماسی منطقوی اقای , اختالفات اَقای کرزی با امریکا زرگری باشداگر

کرزی حساسیت های کشورهای همسایه ومنطقه را دربرابرموافقتنامه امنیتی 

جنگ زرگری اَقای کرزی و امریکا    .  کاهش میبخشدتا حدی کابل واشنگتن 

را  با چال صفرش افغانستان را قادرمیسازد که امریکا ,د رنقش قمارزنی

و امتیازات بیشتراز افغانستان بدست  طالیی اش منصرف بسازدهای ازچال

                                                                          . اَورد

سیای میانه هند و کشورهای اَ , انپاکست, دپلوماسی اخیراَقای کرزی با ایراندر

که اساس راه بردی و یا و واضح نیست ابهاماتی وجود دارد چین و روسیه 

فشار وارد  در اَخرین لحظات باالی امریکا ,تاکتیکی باشداگر .تاکتیکی دارد

اگر راه بردی باشد . امریکا امتیاز بگیردیکند که به نفع خودش و تیم اش ازم

عمرحاکمیت اش چند دهه دیگر . اَنرا بهیچصورت مدیریت کرده نمیتواند

ریاست جمهوری بسته بندی خود را از قصرباقیمانده و دراین مدت بار و بستر 

دپلوماسی متوازن با همسایه صورت هردر .را ندارد اَنفرصت مدیریت  .کندمی

منطقه و جهان  از اهمیت  ,ها و قدرت های شرق وغرب برای افغانستان

جنگ و خون ریزی ازیگانه راه نجات افغانستان .  راهبردی برخوردار است

ا ی شرق و غرب و همسایه های قدرت ه بین وازناتخاذ سیاست متهای بیشتر

 ما شاهد, عدم انسالک افغانستانسیاست تاریخی چوکات میباشد که در افغانستان

 به یادگارهای ما خاطره بودیم که تا هنوز درخود کشور در دایمیصلح و ثبات 

.مانده است  

دیل شد از همان زمانیکه سیاست عدم انسالک افغانستان به سیاست جانبدار تب

ما اَغاز گردید که تا امروز ملیونها لیتر خون درکشوربارتاریخ بحران خشونت 

                                                        .در کشور ما ریخته شد

متوازن بین زمینه صلح را با سیاست  ی کرزی واقعن صلح میخواستاگراَقا

خت سامیفراهم تاریخی افغانستان عدم انسالک چوکات سیاست شرق وغرب در

دوست را . میداشتو از حمایت طالبان و ترورستان جنگ طلب دست بر

و درراه وحدت سراسری ملی  مینمودازدشمن و دشمن را از دوست تفکیک 



از حمایت ظلمت اندیشان مذهبی و افراط گرایان قومی و نژادی  .مینمود تالش

اطفال و نوجوانان افغانستان را به مدارس ترورست پرور . میداشتدست بر

داخل افغانستان  درزمینه تعلیم و تحصیل شان را در مکاتب نمی فرستاد و

  .میساختفراهم 

رئیس جمهور جدید افغانستان , به سرمیرسد عن قریب اَقای کرزی حاکمیتعمر

.اشتباهات اَقای کرزی بیاموزدازباید   

 نتایج این انتخابات. راه استیتی درانتخابات ریاست جمهوری و شوراهای وال

.استشده  نسبت به هرزمان دیگر برای کشورو مردم ما سرنوشت ساز  

مطبوعات و رسانه ها که بسوی قوه چهارم در , خوشبختانه که ژورنالیزم

با ازادی و هستندو بسوی پخته گی الزم د رحال پیشرفت  گذاشته اندجامعه قدم 

مورد درقوای بین المللی واَقای کرزی ,امریکاسیاست  .خورده است گرهبیان 

. و تمجید میباشدستایش قابل سال  21در طول درافغانستان اَزادی بیان   

دانشمند و با شهامت افغانستان که رسالت این امر بزرگ را , جوانان رشید

مفهوم جوان دراین  .شده اند ما بعهده گرفته اند مایه ی امید واری کشورومردم

نظر وحدت جوان و های نو و میشود که افکار و اندیشهافغانهای متوجه نوشته 

و اززاویه  دنداشته باشو شهامت الزم را پیشتاز و پیش اَهنگ  ,مشترک عملو

  .منافع ملی افغانستان به قضایا و بحران کشور برخورد نمایند

 

د که با نریاست جمهوری جاری دو ویژگی خاص خود را دار ائتالف کاندیدان

.شکل گرفته است وکهنین معیارها و شیوه های نو  

روی ائتالفی اقوام  برمبنای تقسیم قدرت بینیاست جمهوری ربعضی کاندیدان 

درتناقض اهداف و منافع ملی , ظام دموکراسیصحنه برامده اند که بان

و جانب داری  تحریکات ,همه رای دهندگان گوسفند وارروی معیار. قراردارند

باالی  .به صندوق های رای می اندازند را کارت های رای شانقومی های 

باالی اصول دموکراسی پا که قضاوت نمیکنند  فکر و اصلنکاندیدان شایستگی 

نتایج اَن به تقویت نظام قوم گرایی در جامعه می انجامد که دولت و .میکذارند

حقوق و  .میسازداهداف و منافع ملی مواجه , خالی هویت ملی دررا جامعه 

, که در نهایت به ضرر ترقی رای دهندگان هم صلب میشود اَزاد انفرادیرای 

ریشه های  .میشودتمام عدالت اجتماعی و وحدت ملی درکشور, پیشرفت



کان اساسی ارزیرا یکی از, دموکراسی درنظام قوم گرایی خشک میشود

و احزاب سیاسی دموکراسی دموکراسی احزاب سیاسی میباشد که بدون نقش 

.دست میدهد زخود را ا ممفهوانتخابات شفاف   

 بنیاد گرایان و افراط گرایان , مفسدین ,جنایت کاران, براَن بیسوادانید مز

دررآس قدرت دولتی راه پیدا کنند و جامعه را درفساد و هم میتوانند قومی 

.نگه دارندهمچنان تاریکی   

, هم اَهنگ سازی اهدافباکاندیدان در ائتالف احزاب سیاسی  ی ازبعضی دیگر

با نظام و اصول حنه براَمده اند که برنامه ها و مرامهای ملی روی ص

حقوق و ازادیهای انفرادی رای دهنگان هم . داردکامل  دموکراسی مطابقت

عدالت اجتماعی و , پیشرفت, دولت و جامعه را بسوی ترقی. تضمین میشود

سیاسی شخصیت های نخبه احزاب  . یک ملت شدن رهبری و رهنمایی میکند

تفرقه افگنی قومی و عقیدتی که , بر ضد فساد. در رهبری دولت راه پیدا میکنند

مبارزه مینمایند تا ریشه های  ,سخت صدمه رسانده به منافع کشور و مردم ما

سرانجام وحدت ملی در جامه برقرار و تضمین . اَنرا درجامعه خشک بسازند

مساوات و عدالت اجتماعی , بهروزی, پیشرفت, میشود و جامعه بسوی ترقی

  .دسوق و رهبری میشو

 نقش قوای چهارم دراین زمینه درروشن ساختن اذهان مردم از اهمیت خاص

شایسته انتخاب کاندید حقایق را بیان نمایند و مردم را دربرخوردار است که 

پیگیر و خسته ناپذیرهیچ امر , بدون کارمشترک. ملی سوق و رهنمایی نمایند

.بزرگ ملی براَورده شده نمیتواند  

بیعدالتی و امتیاز , قانون شکنی, فساد پیروزی کاندید جبهه متحد احزاب میتواند 

ماهیت ملی تشکل احزاب مشروط براینکه . طلبی ها را درجامعه مهار کند

دررهبری شان نفوذ پیدانکند  شبکات استخبارات خارجی وقومی  داشته باشد نه

.ودشنتکرار باردیگر تلخ گذشته افغانستان  که تجارب   

.نقش زنان در انتخابات  

جنایات مردان وحشی یک بخش ازهرروزیکه , خواهران عزیزوگرامی

اَگاهی  بهافشاء واسم ورسم های گوناگون  دربرابرزنان مظلوم افغانستان به

همه مردم نجیب افغانستان را  ,دنباقی میمانو بی کیفر رسانیده میشودعامه 

زنان درافغانستان  .باید شما ازخود دفاع نمایید .دلهره ونگران ساخته است



ریاست که درانتخابات  کشور را تشکیل میدهند نفوس بیشتراز پنجاه فیصد

تان استفاده دهی باید ازاین حق و قدرت رای . دننقش تعین کننده دارجمهوری 

دوست  .ثبت نام نمایید انتخاباتدرهمه تان  .حقوق تان را بدست بیاوریدکنید و

یاست جمهوری تشخیص نمایید تا فریب ر تان را در کاندیدان شمنانو د

ساد وطن دوست که درف, صادق, یک کاندید شایسته به همه تان .نخورید

رای بدهید تا دردولت  سوابق نیک داشته باشدو نباشد اَلوده اشدست جنایات و

 ضعیف هیچ درموقف .قوی تر داشته باشیدوحاکمیت اَینده افغانستان نفوذ 

باید به این اصل متوجه شوید که حق داده  .خواست شما بر اَورده نمیشود

میتوانید همه زنان نجیب افغانستان اینکه چطور .میشودگرفته , نمیشود

به اَگاهی متحد بسازید و یک کاندید مطلوب تان را  رادرمرکزووالیات کشور

خود تان  ازچالش ها ووجایب, رای بدهند یشکه همه براهمه زنان برسانید 

جامعه کامل به یقین .  میباشد که این امربزرگ را چطور درعمل پیاده مینمایید

.کنارشما ایستاده خواهند شددرحقوق بشرو نسل جوان کشور, مدنی  

 

اقتصادی و نظامی توقع میرود که یک , سیاسی, دانشمندان اجتماعی,علماءاز 

 .تشکیل نمایند جوانانبه شمول نمایندگان زنان و نخبگان شان را از کمسیون

بررسی قرار بدهند و  تدقیق و ,اوضاع فعلی و اَینده افغانستان را مورد تحقیق

را برای عملکرد دولت مردان و سیاست مداران رهنمود علمی وعملی  یک

و مشروعیت قانونی اَنرا از مراجع قانونی  نمایند افغاانستان طرح و تدوین

درچوکات برنامه های سنجیده شده افغانستان تا اداره و سیاست در , کسب نمایند

جلوگیری شده ی گذشته اشتباهات و خطاها , خود سری هاتنظیم شود وازملی 

.دنهیچ گروه دیگری به این امرعالقه ندار .بتواند  

 

ازخداوند متعال اَرزو میکنم که با همه کم وکاست ها و دسایسی که درجامعه  

ما حکمفرماست برای جوانان و مردم افغانستان توفیق عنایت فرماید که ازهمه 

. ومن هللا توفیق.  و درایت پیروز بدراَیند با عقالنیتاین معضالت و مشکالت 
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