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کشور ما  و فردای  نیاز مبرم امروز دولت وحدت ملی   

نظامی و ترورستی تجاوزات و دسایس , تهدیدات, با خطرات  نستان  افغا امروز  

که ازنظام  و سیاسی  مواجه میباشداقتصادی , امنیتی درابعاد گونا گوندشمنان افغانستان 

به دولت وحدت ملی به میراث مانده   ریاستی مطلق العنان و دولت فاسد اَقای کرزی

ه بتقلبات گسترده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری  از جانب دیگر .است

 تقلبی زیاد  اَراء ,صد در صد عد از تفتیشبکه  مشروعیت انتخابات لطمه شدید وارد کرد

روی . تفلبات گسترده در انتخابات را به اثبات میرساند که سپرده شد  به ابطالتشخیص و 

تفکیک صد در صد اَراء پاک از ناپا ک در نظام فاسد دولتی افغانستان  ,حقایق تلخهمین 

  ,تفتیش و بازشماری  صد در صد در. عینی صرف یک ادعا شده میتواند تا یک حقیقت

پاک از ناپاک غیر ممکن میباشد حتمن فیصدی تقلب دربین ملیون ها رای یک اَراء تفک

.استمانده نهفته پاک مردم   

زیر سوال  و کاندیدان برنده و بازنده را مشروعیت انتخابات انتخابات  در ستردهقلبات  گت

بلکه به حیث کاندید پیروز مند هم نمیتواند اعتبار مردم را به تنهایی بدست اَورد . دبرمی

و به حیث یک دولت ضعیف و ناتوان  میشناسندمردم اَنرا برسمیت  یک دولت متقلب

مردم را با خود ُکل د و حمایت س  جمهور سلف خود تسلیم می گیرامور کشور را از رئی

و اایجاد دولت وحدت ملی از رقیب صرف با وحدت و اتحاد دوکاندید  .نداشته میباشد

 .با خود داشته باشندا رو حمایت مردم درصد ارا ی مردم  ند  صدجانب دو کاندید میتوا

قدرت سیاسی را از سلف   یشتر و حمایت بیدریغ مردم میتوانددولت وحدت ملی با قوت ب

.شان تسلیم شوند  

که خوش بختانه ایجاد دولت وحدت  دشومی  پنداشته گناه و جرم ملی تقلب در انتخابات  

را با خود دارند و همه صد در صد اَرای مردم  وانتخابی مردم  ملی با دو پایه ی اساسی

  . ندتقلبات را خنثی ساخت

:مواجه میباشدذیل شوم پالنهای و دسایس  , چالشها لت وحدت ملی بادو  

ظهور نشر خبر اخیرن  والیت افغانستان و 23و طالبان در تروستانگسترش جنگهای   -

                                                .غزنیداعش در صف طالبان در والیت گروه 

 نظراهداف ذیل را در  که حمالت دوامدار نظامیان پاکستان  باالی والیت کنر افغانستان -

                                                                                           :دندار

ران بها در والیت کنر وجودمعادن ستراتژیک و گ ,قرار نشر افواهات و اطالعات  



 پاکستان و حامیان پاکستان چشم شان را به. رخوردار استدارد که از ارزش بزرگی ب 

ابهای وصحی ترین ترین  جمله پاکدرب دریای کنر دوخته اند که اَ و ذخایر معدنی

و   بیشترمیباشدبمراتب و گاز نفت  جهان میباشد که ارزش اَن نسبت به درنوشیدنی 

در مسیر دریای  . بدست اَمده میتواند ه گذاری ومصارف استفاده ازاَن با کمترین سرمای

نیز  عظیم برق برخوردارمیباشد  هکه از تولید ذخیراَبی   بزرگایجاد بند  امکان کنر

ن مردم افغانستان اذهاکه در اینست  تان باالی کنرپاکس هدف حمالت دوامدار .وجود دارد

و این حقیقت را ندارد دفاع از کنرهاافغانستان توان . پاکستان بم اتومی دارد که نمایدتلقین 

  .ای اشغالی افغانستان ضمیمه بسازدبه خاکهبپذیرند تا پاکستان کنر را هم افغانها تلخ را 

پاکستان به   ,و ناتو در افغانستان کایامرموجودیت قوای نظامی در گمان نمیرود که 

پاکستان  ایجاد گران و حامیان تاریخی از جانب ااگر, میکردرا تنهایی جرئت این کار 

در برابر راکت پرانی ها و فیر اَقای کرزی  سکوت . داده نمیشدبرایش چراغ سبز 

باالی که حمالت اش را  هپاکستان را بیشتر تشجیع نمود, ری والیت کنتوپهای ثقیل باال

می را در برابر اگراَقای کرزی توان دفاع نظا .دهدمیادامه  ووالیات شرقی افغانستان کنر

در طول تاریخ مردم . نداجازه میداد که در باره اَن تصمیم میگرفتمردم به پاکستان نداشت 

ال اقل میتوانست و یا  .و میکنند ود دفاع کرده انداستقالل و اَزادی خ, افغانستان  از وطن

حمالت پاکستان را محکوم میکرد و اَنرا تجاوز صریح به خاک افغانستان اعالم میکرد 

به سازمان ملل متحد  از قوای نظامی امریکا و ناتو میخواست که جلو اَنرا بگیرد و یاو

. که نکردشکایت میکرد   

نیتی  با امریکا را امضا ام ی بر اینکه اگر افغانستان پیمانتهدید امریکا و ناتو مبنبا  -

افغانستان  برای  این تهدید میتوانست .وشت عراق دچار خواهد شدان به سرننکند افغانست

امنیتی را با  پیمانروی همین تهدید ها دولت وحدت ملی چار و ناچار  .فاجعه اَمیز باشد

امنیتی با  با امضاء پیمانمردم افغانستان . در روز دوم کاری اش امضاء نمودامریکا 

اَنچه باعث . زیرا لویه جرگه مشورتی اَنرا تصویب کرده بود امریکا مخالفت ندارند

اَقای کرزی  امنیتی میباشد که شده است متن و محتویات پیماننگرانی مردم افغانستان 

منافع امریکا بصورت در اَن  نهایی کرده بود که شخصن متن پیمان را با امریکا خود

مشخص ذکر واضح ورت وبص  پیمانتان در متن ته اما منافع افغانسمشخص بازتاب یاف

 .امنیتی  بوجود اَورده است ردم افغانستان را در باره پیماننشده است که شک و تردید م

پیمان امنیتی با ناتو هم از جانب لویه جرگه تصویب نشده بود که موجودیت ناتو 

پیمان  در  .منطقه چالش زا شده استبرای مردم افغانستان و کشورهای درافغانستان 

بلکه اضرار و خطرات بیشتر را  دهیچ منفعتی بدست نمی اَورافغانستان امنیتی با ناتو 

روابط مارا با کشورهای همسایه و قدرتهای منطقه متأثر , متوجه افغانستان ساخته 

ض نظامی مقابل تعر دراین امتیاز را دارد که ناتو  ال اقل در ناتوت عضوی . میسازد

در متن پیمان  اَیا. دفاع مینماینداز اَن مشترکن  ناتو  اعضایبه یکی از کشورهای خارجی



چه کاری را به  بموجب متن قراردادناتودرغیر اَن . امنیتی با ناتو چنین تعهدی شده است

باید مسئولیت های ناتو در مقابل عقد پیمان . میکندراهبردی افغانستان ملی و منافع  

س به کس مفت و رایگان درجهان امروز هیچ ک. واضح و روشن شود با افغانستان امنیتی

در سیاست  .داشته باشدعقب اَن منفعت بزرگ پنهانی وجود چیز نمیدهد مگر اینکه در 

امضاء پیمان امنیتی بها و ارزش خاص خود را . متوازن دارد ستدداد و جهان امروز 

یک در حدود ساالنه  در جهان  یت راهبردی اشهر پایگاه نظامی نظر به موقعدارد که 

دولت  .در برابر اَن به افغانستان چه داده شده و میشود. ملیارد دالر حق الجاره دارد

وحدت ملی باید در این موارد روشنی بیاندازد تا مردم افغانستان هم از حقایق اَگاه شوند 

نخواسته جنگی  بین قدرت های اگر خدا  .میباشدردم افغانستان که از حقوق اساسی م

 مپ شنغای از جانب دیگر در بگیردغربی و ناتو از یکطرف و قدرت های شرقی و ک

محو و نابود  جهان افغانستان اولین کشوری خواهد بود که زیر پای قدرت های اتومی

که نقطه تصادم بین قدرت های شرق و غرب زیر ا افغانستان بحیث داغ ترین  .شد خواهد

باقی خواهد جهان دو قطبی مبارزه مینمایند  برای ای جهان تک قطبی و دیگری یکی بر

غرب از شرق هراس دارد که هژمونی رااز غرب نگیرد به هر قیمت جلو اَن را . ماند

ایجاد انقالبات و , شرق از غرب هراس دارد که از طریق نظم نوین جهانی. دنمیگیر

نفوذ و در داخل قلمرو های قدرت های شرق و جنگهای نیابتی  گسترش تروریزم 

را به پشتوانه برتری های نظامی غرب و ناتو  پیشروی مینمایند و حاکمیت تک قطبی

 .خواهد کردباالی شان تحمیل مینمایند که شرق با همه امکانات در مقابل اَن  ایستادگی 

ستنباط میشود اجهان منطقه وامروز اقتصادی  و نظامی , سیاسیو بحران های اوضاع از

 هشدشعله ور که با حمله نظامی امریکا باالی افغانستان جنگ جهانی سوم اَتشکه 

به صوب چین و  را فرا گرفته افریقا و شرق ارو پا,شرق میانه ,جنوب اَسیا اَهسته َاهسته 

اخیرن در رسانه خبری به نشر رسید که داعش چند دفتر   .روسیه در حال گسترش است

, چین, هدف شان غیر از هندوستان. چی پاکستان افتتاح کرده استخود را در کرا

داعش را به  کدام قدرت .ایران و کشور های اَسیای میانه چه بوده میتواند, افغانستان 

تحت فشار کدام قدرت به  خودش داعش را دعوت و یا پاکستان صادر کرد و پاکستان 

این سواالتیست که پاکستان . افتتاح نمایددر شهر کراچی داعش اجازه داد که دفاتر اش را 

.باید جواب بدهد  

رسیدن میکنند و برای زیر پا را ها برسد بچه  قدرت های غرب و شرق ی گلوتا اگراَب 

نرا هیچ کس پیش بینی متوصل میشوند که عواقب اَ  شان به هر وسیله ممکن به اهداف 

  .ندکرده نمیتوا

شرایط را در به همکاری مفسدین و خاینین داخلی  منطقه و جهان  شبکات استخبارات

ما را امنیتی و نظامی , اقتصادی, سیاسی حاکمیتد که نه امهندسی کردطوری غانستان اف

امنیتی , اقتصادی, اجتماعی, در تمام شئون زندگی و ارگانهای سیاسی. نده ابچالش کشانید



نفاق و . ما را تهدید میکندت ملی یدر جامعه و کشور ما ریشه دوانده  حاکم و فرهنگی 

را با تقلبات گسترده بد نستان  انتخابات افغا. دشمنی ها را در جامعه ما دامن زده میروند

تا هنوز که در کشور ما وجود دارد با وصف تریلیون ها دالر ذخایر معدنی . نام ساختند

, منطقوی و جهانی استثمار گران .هستیم های خارجیکمک احتیاج و محتاج  ما هم

اد مخدر منابع معدنی ما و عواید ملیارد دالری مواز  ترورستان و مافیای مواد مخدر

فساد را به همین منظور در کشور ما رایج ساختند و ملیارد  .استفاده های ناجایز میکنند

           .ها دالر کمک های بین الملیی را به غارت بردند

امضاء  با امریکاامنیتی را پیمانناگزیر  شت این حقایق تلخبا در نظردا دولت وحدت ملی 

 به سرنوشت عراق دچار افغانستان  کهگرفته شود داعش و طالبان جلو اتحاد  تا کرد 

.نشود  

استعمار زده و فساد پیشه شده  افغانستان و دولتجامعه افغانی  اقشار   ,اشخاص بعضی -

دفاع از منافع ملی و , در ارائه خدمات به مردم و ند که قدرت را در دست دار اند

عودت و اسکان مجدد مهاجرین , زیربناهای اقتصادیساختمان , سرحدات افغانستان 

ور در کشتأمین عدالت اجتماعی وجلوگیری از فساد گسترده  , افغان از ایران وپاکستان

                                                            .سهل انگاری مینمایندبی تفاوت شده 

با هم متحد منطقوی و جهانی , مافیای مواد مخدر سازمان یافته در حلقات مقتدر داخلی - 

              .   به اوج اَن رسانیده انددر افغانستان کشت و قاچاق مواد مخدر را  ,شده اند

جامعه  وبعضی اقشار  دستگاه دولت یدتیاخالقی و عق ,اقتصادی ,ه مالیفساد گسترد - 

نا امنی ها و , بیعدالتی ها, مارا بحران زده ساخته است که موجب بی اعتمادی ها

.شده استدر کشور ما ورستی جنگهای تر  

فقرمواد غذایی و امراض گوناگون مضمن , در صد مردم ما در بیسوادی 06بیش از  -

.                  اص اشد نیاز دارندمیباشند که به توجه خ بخصوص امراض روانی مبتال

 سطح. ر حالت زار زندگی مینمایندملیون افغان  در ایران و پاکستان د 2بیش از  -

ن با درک را افغاوجدان هر  ,بیکاری و بی روزگاری جوانان و طبقات محروم جامعه

در باره شان تصامیم و  ه که توجه خاص دولت جدید را ایجاب مینماید کتکان میدهد 

                                                                           .تخاذ شود  ا یجدتدابیر

و شعار های سوال اساسی این است که دولت وحدت ملی با پایه های لرزان تقسیم قدرت  

خواهد توانست این همه دسایس و چالش ها , اصالحات و همگرایی, تحول, متضاد تداوم

 پیشرف و ترقی, صلح و ثبات, ملی واقعنرا پاسخ بدهد و راهش را بسوی وحدت 

    !از نمایدبو بهروزی مردم افغانستان 



در چوکات و ساختار یک دولت با  حکومتدو  .لت وحدت ملی نباید سوء تعبیر شوددو

و ماهیت از دو مرجع متفاوت  دولتی پست هایو تقسیم  شعارها و مرامهای متفاوت

  .نمایندگی میکندطلبی که از رقابت قدرت میسازد  دولت وحدت ملی را غباراَلودفضای 

, مرام, اندیشه های واحد و افکار, شعار های واحدباید  اولقدم  دروحدت ملی دردولت  

در . دیبه توافق میرس ساخته میشد وهم اَهنگ و مشترک  پالن و اهداف ملی واحد, برنامه

شکست و توافق نظر و عمل پایه های  ثابت و کانکریتی دولت وحدت ملی ایجاد میگردد 

. ناپذیر میشود  

صورت  د یگربه مشوره یکدر قدم دوم تقسیم پست های دولتی به اساس شایسته ساالری 

  .شدمیجلوگیری واحد در درون دولت طلبی ی قدرت تا از رقابت ها فتمیگیر

یر بیایید که کارکرد های دولت های چهاردهه اخ ,برای اینکه ما در اَینده اشتباه نکنیم 

. شودبار دیگر تکرار ن  تا اشتباهات انهام یافغانستان را بررسی نمای  

به این نتیجه , خود شویمگذشته و خطاهای  اشتبات, اگر ما متوجه ضعف ها

و فساد بزرگترین ضعف و  بنیاد گرایی , قومگرایی, میرسیم که قدرت طلبی

ما میباشد که برای کسب قدرت به هروسیله  جامعهر خاص ا قش ااشتباه 

. و با دشمنان افغانستان هم سازش کردند ندد شمتوصل مشروع و نا مشروع 

ا منی ها در کشور  که باعث نا ندوطن و مردم خودرا زیرپا کرد, فع ملیمنا

از این رویداد های قدرت طلبان و تاریخ گذشته و معاصر ما مملو . گردیده

.مفسدین میباشد  

اگر رویدادهای چهار دهه اخیر کشورخود را بازرسی نماییم واضح  میشود که 

نقش اجتماعی و سیاسی کهن مراض و البی دراکثر این رویداد ها قدرت ط

:کلیدی و اساسی داشته است  

رقابت قدرت طلبی درخاندان سلطنتی به کودتای سردار محمد داود خان و  -

درحالیکه نظام شاهی .سقوط سلطنت شاهی مشروطه محمد ظاهر شاه انجامید

مناسب ترین نظام اجتماعی و سیاسی برای کشور ما بوده بهترین ومشروطه 

.میتوانست  

انشعاب جناح  رقابت قدرت طلبی در حزب دموکراتیک خلق افغانستان به -

 ,محمد داودخان که بعد ازکودتا و سقوط دولت سردارخلق و پرچم انجامید 



دولت ائتالفی را تشکیل دادند که باالی تقسیم قدرت جورنیامدند به دسیسه علیه 

یکدیگر متوصل شدند که زمینه ساز مداخله نظامی شوروی  به افغانستان  

سقوط کرد و شوروی هم  سرانجام دولت و حاکمیت هردو جناح . گردید

                                                                         .شکست خورد

رقابت های قدرت طلبی  بین مجاهدین سرنوشت جهاد را درایران به هشت  -

بعد از تسلیمی مسالمت اَمیز . تنظیم و در پاکستان به هفت تنظیم منشعب ساخت

نب دکتور نجیب اله رئیس جمهور وقت به صبغت اله قدرت سیاسی از جا

 و مجددی رئیس جمهور چهارماهه مجاهدین که در پاکستان طراحی شده بود

. منحل و متالشی ساخت بدستورنواز شریفاردوی ملی ونیرومند افغانستان را

جنگهای خانمانسوز بین فرقه های گوناگون مجاهدین بخاطر کسب قدرت 

. که  بیش از هشتاد هزار شهرواندان کابل شهید شدنددرشهر کابل در گرفت 

معیوب  و چه تعداد اَواره و مهاجر شدند احصایه اَن در دست , چه تعداد زخمی

ویرانه تبدیل پاکستان به  دستور مبرهن است که شهر کابل به کهاَنچه . نیست

بلکه مردم کابل به این باور شدند که جهاد مجاهدین فی سبیل هلل نبود . گردید

                                              . بخاطر کسب قدرت در کابل بود

تصادم ایدیولوژی های متخاصم انقالب و جهاد کشور مارا به زانو در اَورد و 

مردم مارا به خاک و خون و اسارت جدید کشانید وبحیث افزار جنگ نیابتی در 

نه استعمال و هاگاهانه و نااَگاخدمت منافع دوابرقدرت متخاصم جنگ سرد اَ 

تلفات و خسارات عظیمی را روی , گرفتار شدیم  و علیه یکدیگر جنگیدیم

تحریکات واحساسات اَیدیولوژی انقالب وجهاد بروطن و مردم خود تحمیل 

که مشی  بحران کشور بغیر از دکتور نجیب الهبرای حل مسالمت اَمیز . کردیم

مصالحه و جور اَمد , دیگران هرگزدر فکر مذاکره مصالحه ملی را اعالم کرد

درجنگ ما همه چیز خودرا از . راه پیروزی جنگ را مطلق ساختند. نشدند 

ما از . پیروزی ما را بازیگران منطقوی و جهانی از ما ربودند. دست دادیم

جهاد خونین با غرور پیروزی بدون محتوی دل خوش کرده ایم که با انقالب و

انسانی مردم ما وخسارات هنگفت اقتصادی و ویرانی کشورما هیچ تلفات عظیم 

تا هنوز پیروزی جهاد با نعره تکبیر بدرقه . توازن وتناسب نداشت و ندارد

که از نزد شان به بیراهه  و حاکمیت دولتی را به گروگان گرفته اند میشود

ست اورده اَنچه را که در پیروزی انقالب و جهاد هدف قرارداده بودیم  بد. رفت



نتیجه ملموسی را ازانقالب و  ,جز شکست. نتوانستیم از نزد ما به یغما برده شد

.   جهاد هم بدست اَورده نتوانستیم  

امریکا و قدرت های غربی بدون درگیری مستقیم نظامی و تلفات انسانی شان 

رقیب و دشمن تاریخی خود اتحاد جماهیر شوروی  را مفت و رایگان با ریختن 

کشور های. وملیون افغان شکست داد و افغانستان هم به ویرانه تبدیل شدخون د  

, بالدرنگ افغانستان را در مصیبت ها, شانبزرگ ف اهدابا حصول پیروزمند 

.رنجها و ویرانی ها تنها رها کردند و رفتند  

 

امریکا با برنامه نظم نوین  3661مبر اسپت 11بهانه قراردادن حادثه  به نبعد

       .و افغانستان را اشغال نمود باالی افغانستان حمله نظامی کردجهانی 

 .اَنرا از افغانها گرفتند انتقاماما  عربها بودندمبراسپت 11عمال و مرتکبین حادثه 

  

خارجی ها موقف دولت اَقای کرزی را بحیث دولت دست نشانده پایین اَوردند 

         .نستان گام برداردکه نتوانست برای حصول اهداف و منافع ملی افغا

نسبت به دولت اَقای  بین دو رهبر ت های دولتیبا تقسیم ُپسدولت وحدت ملی 

اَرزو برده میشود که دولت وحدت ملی با وحدت  .پذیرتر میباشدکرزی اَسیب 

در هم  افغانستاندر جهت براَورده شدن منافع ملی و اهداف ملی  نظر و عمل 

در این مورد  گامهای  استوار و متین بردارند که  دیگرهمگرایی با همو اهنگی 

صد در  , یدر وحدت و اتحاد با همزیرا  .خوشبینی های زیادی وجود دارد

دوستان بین , صد اَراء و حمایت مردم را با خود دارند و از حمایت امریکا

.المللی  وشورای امنیت سازمان ملل متحد هم برخوردارهستند  

  

همه موافقین و مخالفین دولت وحدت ملی باید از دولت وحدت ملی حمایت 

 منافع ملی و اهداف واالی ملت, ردماَرزوهای منمایند تا به حمایت مردم بتوانند 

دولت وحدت ملی برای پنج سال اینده بر سرنوشت .افغانستان را براَورده بسازند

از و انتقادات سالم زنده پیشنهادات سا, با حمایت. افغانستان حاکمیت دارد

ما میتوانیم قدرت کاری و توانایی دولت  ی دولتاشتباهات و خطاها, کارکردها

وحدت ملی را باال ببریم و در سطح ملی و بین الملی به اعتباروحیثیت اش 

هیچ منفعتی به مردم و وطن دولت وحدت ملی  ازمخالفت  و تخریبات .بیافزاییم



را ضعیف تر میسازیم که وجایب ملی شان را به  بلکه دولت ما میسر نمی شود

که هرکس انرا انجام داده  تخریبات کار اَسان است .نتواننددرستی انجام داده 

مانند اما اعمار کار مشکل است که ما باید اَنرا فرا بگیریم تا نا اَگاهانه  میتواند

ید این با .خود استعمال نشویمو مردم ضد وطن  و سایر ترورستان برطالبان 

ما افغانها تا  بحال مفکوره  .فرهنگ سیاسی را ما همواره در نظر داشته باشیم

و رامشخص  هااعی و ملی خودممرامها و اهداف مشترک اجت, اندیشه ها, ها

 بسر میبریم ذهنی و عملی, ی عدم وحدت  فکریدر خال ایم ونساخته هم اَهنگ 

همین دلیل است که ما در  .ودشکه خود خواهی های ما هم به اَن افزوده می

ه به ک نظر داریم اتاختالفمان  اَیدیولوژیوملی  ,سیاسی , سایل اجتماعیم

      .وحدت و همبستگی ملی ما شدیدن  اَسیب رسانیده است

جستجو و پیدا نماییم مانه و عامالنه لعاباید راه بیرون رفت از این اختالفات را  

.      جامعه خود نهادینه بسازیم و اذهان مردم تا وحدت نظر و عمل را در

و شکننده  مؤقتی, بدون وحدت نظر و عمل همه دست اَوردهای ما مقطعی  

.خواهد بود  

مروز همه قدرتهای منطقوی و جهانی به افغانستان توجه خاص پیدا کرده اند که علت ا

اید بلیون وعوتریلیون دالری  معدنیفته است که افغانستان ذخایردر این امر نهاساسی اَن 

 جیو ایکونومی, جیوپولیتیکاهمیت ازافغانستان انب دیگرجاز .دارد رادالری مواد مخدر

تمدید پایپ الین های نفت و , موقعیت شاهراه ترانزتی اموال تجارتی وسوق الجیشی و

شاهراه  ها و خطوط اَهن بحیث نقطه تقاطع  است که برق نیز برخوردارالین گاز و 

 ُپل ودروازه اَسیای میانهبه حیث  که صل میسازدوغرب را با هم وشرق  ,جنوب, شمال

                                             .ه اهمیت ستراتژیک افغانستان افزوده استب

کشورها عالیق و روابط دوستی شان  با افغانستان را بخاطر منافع واهداف ستراتژیک 

دادهای ستراتژیک و امنیتی با افغاسنتان متوصل عقد قرار پیش بینی کرده اند که بهشان 

.بسازند مند میشوند تا موجودیت شان را در افغانستان قانون  

وطن دوست و مردم  ,صادق, دلسوز, عن ملیک دولت واقاگر دولت وحدت ملی بتواند ی

 درا تشکیل نمایباشد وحسابده مسئول پذیر  ,الزم را داشته کفایت را که درایت و تدوس

و امتیاز را بدست بهره برداری  ینبیشترافغانستان ستراتژیک وامتیاز اَمیزقعیت واز م

نقل و انتقاالت تجارت شاهراه و تجارت منطقوی افغانستان را بحیث مرکز  .اَورده میتواند

پیشرفت و ترقی و , منطقوی وجهانی فعال ساخته در کمترین وقت میتواند صلح و ثبات

اراده قاطع ومدیریت مشترک , که به تصمیم ند سازبراَورده با مردم خودررفاه اجتماعی 

چنگ بزنند و کشورهردو رهبر منوط و مربوط میشود که به حلقه اهداف و منافع ملی 



حلقات به . از کارهای نمایشی پرهیز کنند .افغانستان را مدبرانه رهبری و مدیریت  نمایند

در امور سیاسی و تاریخ زده بیش از استحقاق شان  رو به زوال و , کهنه, زنک زده

باالی . سهم و نقش داده نشود که حلقه رهبری دولت را احاطه و محاصره نماینددولتی 

به همکاری . شودجوانان و زنان اَینده ساز کشور  بیشترسرمایه گذاری و اتکاء 

, اداره, مدیریت باالی نظام و سیستم و متخصصین داخلی و خارجی خبرگان  ,دانشمندان

اگر نظام وسیستم سالم رویکار  .نهادینه شودسیستم تا  نظارت و تفتیش کار نمایند, کنترول

. پیش میرود از کم کاری ها و استفاده جویی ها هم جلو گیری میشود اَید کارها منظم به

را  و کارات اموراجرای سیستم نظام و .  اجراآت و مدیریت مینمایند امور را  کار مندان

  . کنترول و نظارت مینماید

نمایند گی از اَن دارد که رئیس  جدیدپرونده کابل بانک به امر رئیس جمهور  تعقیب

قاطعیت کار درست . و عجله مبارزه میکندلیه فساد با قاطعیت جمهور مصمم است که ع

باید کار  .است اما عجله کار دانشمندان نیست از اَن نتایج مطلوب وملموس بدست نمی اَید

.صورت بگیرد که از مقوله های خود رئیس جمهور است بنیادیها   

از وظایف مبرم دیگر رئیس جمهور اینست که لست معادن افغانستان را از وزات معادن 

مطالبه نماید و برای تفتیش اَن یک کمسیون بازرسی را تعین نماید تا معلوم شود که چه 

غیر قانونی عقد قرارداد شده و چه تعداد  ون منددرگذشته قانتعداد معادن افغانستان 

تا از استخراج غیرقانونی و دست برد بیشتر معادن   .استخراج و به یغما برده شده است

.جلو گیری شوددراَینده که تریلیون ها دالر ارزش دارد افغانستان   

افغانستان برخورد قاطع با  و دولت وحدت ملیوظایف اساسی دیگر رئیس جمهور

ده سال گذشته هیج نتیجه در و ترورستان  با مسامحه با طالبان. تروستان و طالبان میباشد

مسامحه دولت و حمایت . بعضی اتباع کشور هم از اَنها حمایت مینمایند.ی حاصل نشد

اَن که بخاطر ی پیروزی را میدهد بعضی حلقات جامعه به طالبان و ترورستان امید وار

که به خشونت متوصل  همه گروه های دولت باید .و مردم را بقتل میرسانند میجنگند

 ان مردمدشمنترورستان ورسمن بحیث میشوند و مردم افغانستان را به قتل میرسانند 

طالبان قوت قلب و به  کهخواند میاَزرده خاطر اَقای کرزی طالبان را برادران. نمایداعالم 

باید این ن. میدهند وداده ادامه و کشتار مردم د که به جنگ ابیشتر میدامید واری پیروزی 

تدابیر جدی  سرکوب شانبرای  و دوباره تکرار شوددر دولت وحدت ملی اشتباهات 

از امریکا و ناتو هم تقاضا شود که از این تصمیم افغانستان با قاطعیت دفاع  .اتخاذ شود

اگر طالبان مأیوس از پیروزی در  .زدوده شود طالبان تا امید پیروزی از کله د ننمای

در مشارکت سیاسی حصول اهداف شان  خاطرجنگ شوند از جنگ دست میکشند و به 

امنیت شان شوند و  از جانب رئیس جمهور عفو که مانند حزب اسالمی متوصل میشوند



که حزب سیاسی شان را حقوق مخالفین سیاسی داده شود شان تضمین شود و برای نیز 

در وزارت عدلیه ثبت نمایند و به حیث  حزب مخالف سیاسی فعالیت های شان را اَغاز 

این پالیسی میتواند طالبان افغانی را از .نمایند  و در اَینده ها در انتخابات شرکت نمایند

من جدا میسازد که شسایر تروستان پاکستانی و خارجی تفکیک نموده دوست را از د

                                                       .شده میتواندسرکوب  یاَسانبه  دشمن 

تا زماینکه ساز سهم دادن و یا شریک ساختن تروستان و قاتالن مردم افغانستان در دولت 

و به روند سیاسی  دولت تسلیم نداده به و برگ های نظانمی شان را منحل نساخته و 

                            .اَید که نباید تکرار شود یک خبط سیاسی بشمار مینپیوسته اند  

بعضی تبصره ها درتلویزیون شنیده میشود که دوستان تاریخی افغانستان را در ردیف 

ت جنایات یمسئول که اَورده اندغانستان را در صف اول دشمنان تاریخی اف, دوم قرار داده

مردم افغانستان  .اَور به گوش میرسد تعجب ,شباها ت افغانها حواله مینمایندرا به اشان 

نمایند که دشمن دوست نمیشود میخواهند دوستان ما را ازما قضاوت باید در باره خود 

.اَزرده بسازند  

توفیق  یم که به دولت و حدت ملی و مردم افغانستانئ از خداوند متعال استدعا مینما 

  پیروز و صلح و امنیت به خصوص درامردر تمام شئون زندگی وعنایت فرماید که 

3612اکتوبر  31من هللا توفیق         .   شوند کامیا ب  


