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است وآن بدین ست آوردن سود بدمایه داری از نظرسرشت ذاتی خود در پی که نظام سر

را توصیف وتعریف کرد   یه داری سرما  نظام  نمیتوان وسود اصلا  مفهوم که بدون بهره

درهر  درصد د آن میبا شد تا مرحله ای انحصاری خودبویژه که جهان سرما یه داری در

از طبقه کارگر بدست  هکه با استثمار بیرحمان جهان برای فروش کاال وامتعهگوشه وکنار

وبخاطر چرخش ماشین  بهره کشی خود   ها را به تصرف خود در آوردآورده است بازار

شد وبرای این کار   ست نخورده درجهان میبا خواهان دسترسی به منابع وذخایر طبعی ود

کشورهای دارای خودرا در رژیم های طرفدار «نه می بشرخواها کمک نظا »درتحت نام

بقدرت میرساند  تا به کمک  حامیان خود به منابع وبازار آزاد فروش امتعه  منابع طبعی

ی و منطقه آن کشورهای  دارای منابع طبعنیز یکی از که افغانستانخود تسلط دشته باشد 

لذا  میخواهم .  که مورد تجاوز ایاالت متحده امریکا قرار گرفت جیوستراتیژیکی میباشد 

طالبی که تفسیر از دالیل تجاوز امریکا یم یعنی م نمامکث   لب ذیل دراینجا  باالی  مطا
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گروپ از  یک  که    روشن شده است  اکنون :ومنابع طبعی افغانستانذخایر*    

فغانستان که توسط جیولوژییست ها مطالعه  منابع طبعی اامریکایی بعد از زمین شناسان  

 فتند که افغانستان بع دریا مجد د این منا با تجسس صورت گرفته بود قبلا  اتحاد شوروی 

سنگ آهن   مس، طل،  اعم از   مینرال های ز و  وگا  نفت  ثروت های عظیمی از قبیل 

رادرخود دارد    .......قوت و  توپاس وسنگ های قیمتی مثل الجورد ، زمرد ، یا لیتیوم ،

 یکی از دالیلکه   –زده اند ه ارزش این منابع  عظیم  را بیش از تریلیون دالر  تخمین ک

شد اگاهان سیاسی  میبا  با ارزش  بع  منا  همین یت وجودم امریکا بر افغانستان  تجاوز

میداشت   وجود وامریکا   افغانستان  بین  مسیرکوتاه که اگر  اندا ورواقتصادی  به  این ب

میشد اما از   درآنصورت  این منا بع به سرعت  استخراج وموادآن به امریکا  انتقال داده

دایمی داشته  حضور  آنجایکه این زمینه مساعد نیست ، لذا امریکا میخواهد درافغانستان  

.                                          بع را به تتدریج  به تصرف وکنترول خود درآورد  باشد تا این منا

ستراتیژیک  سان  رشنا کا  گفته به  :  افغانستان   بعنوان کلید فتح آسیای میانه *

ف  نگه داشته  که در درون یک صدر ستراتیژیک مانند مرواریدی است افغانستان از نظ

ا در فوق ازاهمیت وضع الجیشی یا جیوستراتیژیکی افغانستان  مفصلا گرچه م.شده است 

صحبت نمودیم  ولی  دراینجا  الزم  دیده  میشود  که  به ارتباط   موقیعت  استراتیژیکی 

در کتاب خود  تحت  ریچارد نیکسن وآن اینکه  . افغانستان مجدداا کمی روشنی بیاندازیم 

خود را  بعنوان  عامل   افغانستان  اهمیت  استراتیژیک»   عنوان فراسوی صلح  میگوید

؛ بریتانیا اهمیت این کشور را درقرن  « سرنوشت ساز آسیای  میا نه از دست نداده  است

به افغا نستا ن  حمله کرد  (  9191)نزدهم  باز شناخت ؛  چنانکه  شوروی  وقتی درسال 

امروزهم  ما باید  واقیعت این جیوپولیتیک   که ازاین اهمیت بخوبی  اگاه است ، نشان داد

کلید  فتح آسیای میانه  بدست کسی است  که برافغا نستا ن  سطیره داشته ..... را دریابیم 

بین جناح های حاکم   نظر بدون اختلفست  که حضور امریکا درافغانستان بیجا نیشد با 

بی بر افغانستان  سلطه یاله ء مس نا هما درامریکا  اعم از جمهوریخواهان ودموکرات ها

واینرا نیز است  ؛ چراکه  مسله  سلطه گیری امریکا  ضربه زدن  به رقیبان   میباشد ،  

نظامی امریکا برافغانستان ؛  ریس جمهور باید بخاطر سپردکه دو هفته قبل ازآغاز حمله 

ن   اعلم  کلنتون  ریس سابق ایاالت متحده امریکا دریک مصاحبه مطبوعاتی خود  چنی

درزمان  ریاست جمهوری بودجه محرمانه ای  برای حمله برافغانستان  تصویب  » کرد 

شده بود  ؛ حتی برای این کار  نیروهای ویژه آموزش دیده بودند، اما درآن زمان  افکار 

عمومی درامریکا  برای این حمله مناسب نبود  لیکن  اکنون افکار عمومی کاملا  مساعد 

کلید  فتح آسیا ی » وامریکا نیز  منتظر همین فرصت بود  که بتواند  زمانی شده است  

                                                                                                                                               .ن را  دردست خود گیرد نستا یعنی افغا« نه  میا



جلوگیری از پیشرفت سریع  وز امریکا باالی افغا نستا ن بخاطرتجا *

در کتاب    نیکسن  چنا نکه  آسیا میا نه  د سترسی  به جمهوری های  :چین درمنطقه

افغانستان    وآن اینکه  موقیعت  سوق الجیشی  کر داده است  چنین است مطبوع خود  تذ

وبا  والیات سین کیا نگ و تبت   قراردارد  «چین »درغرب  کهاهمیت دارد ازآن جهت 

میسازد  که از دو طرف  هم مرز میبا شد لذا  تسلط بر افغانستان  امریکا را قادر « چین»

    . رقیب آینده او درجها ن خواهدبود درمیان گیرد  بزرگترینرا که بدون شک « چین»

را با ید پیشرفت سریع  وهمه پس یکی ازدالیل تجا وز وحمله  امریکا بر افغا نستا ن      

نگونی طالبان  تجا وز امریکا برافغانستان  تحت بها نه ای سرلذا . دانست «چین»نبه   جا

حضور دایمی  امریکا  در افغانستان     محضاا   «اسامه بن الدن»و دستگیری   ویا  قتل  

وایجاد «  نچی»ودسترسی آن به منابع انرژی  در این منطقه  وجلوگیری از  پیشرفت   

.                             موانع بر حریفان اش اعم ازایران وروسیه  چیزی دیگری  نمیتواند باشد

–روسیه –ایجاد پایگاه نظامی درافغانستان بخا طرنظارت بر ایران  *

 . پاکستان وهند وستا ن –چین 

 

 

این پایگاه . پایگاه مستحکم امریکا در افغانستان فعالیت دارند 9در حال حاضر 

نیروهای  بخش عمده  خروج  ها برای استقرار نیروهای نظامی امریکا پس از 

دی  زیا ، تعداد «4102» بعد ازسال  به عبارتی،   .هستند 4102ناتون در سال 

  .خود ادامه خواهند داداز نیروهای نظامی امریکا در این کشور به حضور 



یه داری  معمواْل مسوالن مملکت  کم وبیش صاحبان ویا سهامداران    ام سرماظدرن          

م سرمایه داری   شند واین امردرامریکا بعنوان رهبری نظا داری میبا یه سرما شرکتهای 

                                                                                              .کامْل اشکار است 

ازهمان روزهای اول  که نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا وناتو درافغانستان بخاطر 

انقراض  دولت طا لبا ن باالی مردم افغا نستا ن  بمبا رد مینمودند وبه  کشار مردم بیگناه  

همه روزه شاهد قتل عام هزارها هموطن خود بودیم که  دولت پوشا لی  می پرداختند وما

و سهمداران شرکت های غربی وجمعی ازروشنفکران مزدوردرمورد پایگاه های  دایمی 

امریکا درخاک افغانستان سخن میزدندوعملی شدن آنرا با بیشرمی بی مانندی  میخواستند  

                                                                            . افغانستان وانمود میساختند  وآنرا  د ستا ورد عظیم وراز خوشبختی  مردم

حاالنکه  دولت امریکا  که تاریخچه  ستمگرانه اش  درجهان اشکاراست  هرگز  برای     

گذشته  کاری ی  این شانزده سال  طرفتار هزار بلها نیامده  بلکه  نجات  افغانستان از گ

رشد ازجنایتکاران رنگارنگ بیدریغ یه  حماید فساد، فقر، قتل وقتال، نداشته است جز تشد

تطمیع وبه فحشا کشاندن جوانان مستعد ،ازطریق  پیشکش  ازی ،خنثی ستولیدموادمخدره ،

ست   معاشات  کلن  ، بورس ها  وگرین کارت ها  وگماشتن  شماری  وسیعی  از نوع د

 ، اما وغیره نان  بعنوان سخنگویان ریس جمهور ووزیران  ، ا«سی آی ای » پروردگان 

هرگز به  و آنها   افغان ها هرگز اربابان خارجی را به عنوان حاکمان خود قبول نکرده اند
ین دهه است که  این است راز این که چرا مردم افغانستان چند. لتی تن نخواهند داد چنین ذ

 .نگ هستندبا قدرت های خارجی در ج

اردوی   منظور تقویت از گذشته های دور، قدرت های سلطه گر تالش های زیادی را به  

موضوع هنوز  این . نظامی خود در افغانستان و حضور دائم در این کشور به کار برده اند

می به مراتب روشن نشده است که چرا با وجود این که آمریکا و ناتو دارای پایگاههای نظا

، از جمله و از نظر استراتژیکی بسیار مهمتر، در مناطق مختلف آسیاکم هزینه ترامن تر، 

 .هم افغانستان را مورد توجه قرار داده اند، اما بازدارد ان مغولستازبکستان، قرقیزستان و

ی دائمی افغانستان به عنوان یک پایگاه نظام واقعیت امراین است که آمریکا می خواهد ا  

خود درآسیای مرکزی وخاورمیانه استفاده کند و ازگسترش نفوذ روسیه  برای افزایش نفوذ

ق و عالقمندی آمریکا به داشتن حضور نظامی  علت اشتیا.و چین درمنطقه جلوگیری نماید

 ز می ت واشنگتن در منطقه با درازمدت در افغانستان، به ایجاد امنیت برای منافع درازمد

اد مخدر موتان تنهابه خاطرموضوعات تروریزم،گرددعلت حضورنظامی آمریکا درافغانس

ا نظامی آمریک، نیست، بلکه حضورمسائل کوتاه مدت می باشندو برخی موارد دیگر که از

برای آینده نظامی گری خود،   آمریکا. ت است دراز مد و  بوده  استراتژیکی  دارای ابعاد

منطقه ای وسیع تر به تصویر کشیده است که از شمال آفریقا تا جنوب شرقی آسیا و آسیای 

  .مرکزی و جنوبی را در بر می گیرد

برای آمریکایی ها دست یابی به هدف استراتژیک، موضوع اصلی است و در این میان    



. در جهان است  نظامی آمریکا  پایگاه های  کیموزائی توسعه   از  تنها بخشی افغانستان، 

در ازبکستان و  ن آباد  واقع در خا  بق خود نظامی سا از پایگاه   آمریکایی ها پیش از این

رابری نظامی بیتخت قرقیزستان، عملیات  س واقع در حومه بیشکک پا می منا پایگاه نظا

بهره برداری عملیاتی دائمی   پایگاه برایدو  که آن   این  بخاطر. وسیعی را انجام داده اند

 .نبوده و محتمل است که هر زمانی آمریکا مجبور شود پایگاه مناس را نیز تخلیه کند

نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه  اگر چه برای آمریکا بسیار مهم است که دارای پایگاه 

ت آمریکا  مدزعامل بسیارمهم دیگری که درورای افزایش وحضورنظامی درا.باشد چینو

دور از واقعیت نخواهد   بنا براین. در افغانستان وجود دارد، جمهوری اسالمی ایران است

صلح   تواند  ، نمی ن نستا یی ها در افغا بود که اگر بگوییم افزایش حضور نظامی آمریکا

ف آمریکایی ها جلوگیری از نفوذ  بلکه هد. و ثبات برای این کشور جنگ زده فراهم سازد

نظر داشتن جمهوری  و زیر   وز افزون چین و روسیه در جمهوری های آسیای مرکزیر

مطلب را درک کند که تا جایی که   یستی این از سوی دیگر آمریکا با. اسالمی ایران است

فغانستان حضور تاریخ نشان می دهد هیچ نیروی مهاجم خارجی تاکنون نتوانسته است در ا

در  امور  جریان  چرا که   ندارد  وجود  اینهفته و راز سر   ه هیچ گون .شد دائمی داشته با

واقعیت  .نان آنها حرکت نمی کند افغانستان بر خالف میل و خواست آمریکایی ها و همپیما

علیه بیگانگان قیام می کنند، در آن صورت دیگر یه این است که وقتی مردم یک کشورقض

. در آن سرزمین حضور داشته باشد  دائمی  طورشانسی برای بیگانه باقی نمی ماند که به 

 . میان آمریکایی را برای همیشه تحمل نخواهد کرد ر پای نظا مطمئنا خاک افغانستان فشا

در حالیکه اوضاع در افغانستان رو به وخامت می گذارد، نتیجه گسترش جنگ در این     

  .واهد بودکشور، ببار آوردن فاجعه برای نیروهای ناتو در افغانستان خ

حضور نظامی طوالنی مدت آمریکایی ها در افغانستان، قطعا دامنه جنگ را گسترده تر   

. بوجود خواهد آورد ۱۲خواهد کرد و ویتنام دیگری را برای آمریکا، در اوایل قرن 

ن به  نستا آمریکایی ها باید این مطلب ساده را درک کنند که پیروزی نظامی در جنگ افغا

 .پذیر نیست سادگی امکان

قبول نکرده اند و آنها هرگز به   افغان ها هرگز اربابان خارجی را به عنوان حاکمان خود

ین دهه است که  این است راز این که چرا مردم افغانستان چند. چنین ذلتی تن نخواهند داد

  .با قدرت های خارجی در جنگ هستند

ذاکره از ابزارهای منطقی، گفتگو و م به هر حال تنها جایگزین راه های نظامی، استفاده  

همسایگان مانند ایران، مشارکت دادن قدرت های منطقه ای ونیز مستقیم بامخالفان داخلی و

. پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و چین در حل بحران پیچیده افغانستان است

ژئوپلیتیکی این کشور، جغرافیایی و  ، موقعیت  زیر زمینی  با در نظر داشت، منابع عظیم

امنیت اجتماعی،   ملی،  حاکمیت یی های نظامی آمریکا در افغانستان، در برپاایجاد پایگاه

 .ت منفی دارد توسعه اقتصادی، روابط بین المللی، صلح در منطقه و جهان تاثیر به شد



اقتصادی را از نظر ا این کشورت در افغانستان، تالش دارد ت مریکا با حضور دراز مدا   

آهنگ توسعه اقتصادی و عطش کنترل بر منابع و ذخایر زیر زمینی منطقه، . وابسته سازد

بع زیر زمینی، نظامی، سیاسی و اقتصادی  کنترل منا.یکا را به این منطقه کشانده استآمر

کشورهایی  تا   برآنند  ها این پایگاه. اورآسیا را از اهداف مهم آمریکا در منطقه باید دانست

لزوم    در صورت  ر می روند را نظارت کنند و به شما  که خطر بالقوه ای برای آمریکا

که   تاکنون به صورت عملی ثابت شده است. های نظامی آمریکا را نیز نشان دهند توانایی

ل تأمین  نبا بلکه آمریکا به د  ن نبوده به نفع کشور میزبا  حضور آمریکا در هیچ کشوری

  .های خود بوده است شتن سیاست گذ منافع و به اجرا

فع آمریکا با منافع کشور میزبان در تضاد واقع شود، آمریکا، همه  در صورتی که منا    

        . نی منافع نظامی، اقتصادی و سیاسی خود خواهد کرد فع کشور میزبان را قربا منا

چند نکته می توان چنین ت آمریکا در افغانستان را در مدهای منفی حضور درازمد پیا     

و اعمال   به آمریکا  بیشتر  ـ ضعیف نگهداشتن نظام کشور به منظور وابستگی1:برشمرد

زمینه   به منظور  ست با آمریکا محلی همد  قدرت گرفتن نیروهای ـ2 .نفوذ بر دولتمردان

ایجاد یک ترتیب   افغانستان و به این عدم توجه به قوانین  ـ 3سازی برای تجزیه افغانستان

رت منابع طبیعی افغانستان  غا ـ5 .منطقهتی در ید جنگ اطالعا تشد ـ4.دولت دست نشانده

   .دادن انگیزه جنگ به مخالفان دولت برای مدتی نامعلوم ـ6.و منطقه

  :                                                                    (TAPI)پروژه خط لوله گاز *
ترین  آسیاي مركزي داراي منابع عظیم معدني و طبیعي است كه نفت و گاز از عمده       

افغانستان   ؛ ني داراي نقش محوري است آنهاست و براي بخشي از نیازهاي اقتصاد جها
نظم   اصطلح،  به  آمریكا اگر بخواهد سیاست تك قطبي یا،. هم داراي منابع گازي است
       . شدا داشته ب  ید بتواند این منابع عظیم را در دست خودنوین جهاني را پیاده كند، با

رود و براي  آمریكا براي رسیدن به اهداف خود در افغانستان مرحله به مرحله پیش مي   
دولت حزب   با سقوط  9111در سال »: برد  هر مرحله سیاست مشخصي را به پیش مي

روئي را به كار گماشتند بلكه  دولت اسلمي تندتنها طالبان   ، نه اسلمي حكمتیار در كابل
   . «العلماي اسلم سپردند سررشته اردوگاههاي آموزشي را به دست جناحهاي جمعیت»
العلماي اسلمي با پشتیباني جنبش وهابي سعودي در عضوگیري داوطلبان براي  جمعیت  

در  1«كرد زي مي ا بار   اي پیشین نقش عمده لكان و اتحاد شوروي  جنگیدن در حوزه با
پیشمرگان خود در   ن آموزشي گا عنوان پاد به  افغانستان را ( CIAسیا )حقیقت سازمان 

بود دولتي را  آمریكا براي نیل به این هدف مجبور . سرزمینهاي اسلمي تبدیل نموده بود
 تحمیل یك دولت اسلمي»چنین طرحي باشد   مجري  آورد كه در افغانستان بر سر كار 

ل جوابگوي  یكا راد  گیري طالبان افراطي با پشتیباني سرویس اطلعاتي پاكستان و شكل
منافع ژئوپولتیك آمریكا و هدف واقعي از كمك به طالبان در ارتباط مستقیم با نفت بود؛ و 

                                                             
 



دهند، گروهي را به   بل تشكیل خود را در كا  دولت  از آنكه  ن قبل لبا به همین دلیل طا
هاي گاز  ایجاد شبكه لوله  در جهت  یونوكال  اعزام كرد تا با شركت« راسهوستون تگ»

نظام تك   سلطه اوالا   :داند كه با تسلط بر منابع نفت و گاز دنیا آمریكا می 2«.مذاكره كنند
شود  ید رقیب مي گیري قطبهاي جد كند؛ ثانیاا مانع شكل قطبي خود را بر جهان تضمین مي

بنابر نظر بنیاد  ». گیرد  اقتصادي منطقه و كشورهاي دیگر را به دست ميو ثالثاا شریان 
است، رابطه كار ك سازمان سیاست عمومي محافظهكه یدرواشنگتن،( Heritage)هریتج 

  یك خط لوله در  خت جلوگیري از سا  تلشي بود برايدیپلماتیك آمریكا با طالبان تا حدي 

طوركه امر خط  نهما 3«.بر تركمنستان و قزاقستانروسیه نفوذكاهش در مسیر ایران و  
خواهد  جیهان به منظور مبارزه با روسیه و ایران انجام گرفت، آمریكا ميلوله نفتي باكو ـ

گزافي براي   به بهاي اگر  حتي شود،  ایران ازمسیر گاز و  نفت  هاي لوله ع ازعبورمان
مایل از خاك  9101لوله نفتي به طول خط . گان تمام شود كنند  ن و مصرف كنندگا تولید

 04این خط لوله . شود رسید كه در ساحل پاكستان بنا مي افغانستان به پایانه صادراتي مي
طرح، كه به   برآورد شدة  هزینة . نفت را دارد  بشكه  میلیون  اینچي روزانه گنجایش یك

در  4.میلیارد دالر است« 5/4 »به  یك شد، نزد ماوراء آالسكا مي با  گي خط لولة گسترد
شركتهاي   منافع  گسترش  و یا  حفظ  براي   اي  منطقه  ني و یا جها جنگهاي  حقیقت، 
كلینتن در سال   با حمایت دولت  نفتي در كالیفرنیا،  غول« یونوكال». داري است سرمایه
تان، طرحي را براي ساختن یك مسیر خط لوله نفت و گاز از تركمنستان به افغانس 9115

افغانهای مشهور را   تن از  این کمپانی چند. پاكستان و به طرف دریاي عرب تدارك دید
 زاد االصل زلمای خلیل مشورتهای یک آمریكایی افغانی به استخدام خود درآورده بود و از

فتند دفتری در  یا  اجازه  دیوارها  در این  ل یونیکا  های فرستاده.... نیز برخوردار بود 
  .ید پایپ الین را آغاز کنند افغانستان بازنموده کار آموزش پرسنل فنی برای تمد

درمورداین پروژه معلومات قبلا ما: TAPIپروژه خط لوله گاز کارساخت وساز

چندی  پیشکش نمودیم  اینجا  میخواهم درمورد مشخصا ت ای پروژه کمی مکث  نما یم   
                                                                                                                  :      که این پروژه چه مشخصاتی دارد 

«  قربانعلی برید محمدوف» کار پروژه در حضور داشت ریس جمهور ترکمنستان  اقای 
اون و مع« نواز شریف »نخست وزیر پاکستان «  اشرف غنی »ریس جمهور افغانستان 

ترکمنستان درسطح جها ن  ازنظر  .آغاز شد « محمد حمید  انصاری»ریس جمهور هند 
داشتن  ذخایر گاز طبعی  چهارمین کشور است  که اکنون مقادیر زیاد این گاز طبعی را 

                                                                                                                         به چین صادر مینماید 
پروژه خط لوله گازی است که از  دریای  خزر ، ترکمنستان : « TAPI=تاپی»پروژه * 

           .                                                                                     ازطریق  افغانستان  ، پاکستان به هند  انتقال داده میشود 
عبارت اند از ترکمنستان ، افغانستان ، پاکستان : کشورها شامل این پروژه

                                        (.                                     TAPI.)وهند
این خط لوله گاز  آسیای مرکزی را با جنوب  آسیا  وصل میسازد  :  فت  فاصله یا مسا*

                                                             

 

  

  



.                                                                                                                       کیلومتر میباشد « 9011» که طول آن 
ترکمنستا ن  (  Galkynysh)این خط لوله گاز ازذخیره  گا لکینیش   (:Reserve)ذخایر 

خایر وع  میشود  که حجم  این منبع ازذشر( Yoiotan Osman)نام رسمی آن  بعنوان )
.                         میباشد( Trillion  cubic  feet 16)تریلیون  مکعب فوت ( 91)گاز طبعی  بالغ به 

ملیارد  دالر امریکایی ضرورت  است  ( 91)برای ساخت این پروژه  :   مصارف پروژه
.                                                                                   ن میشود که توسط  بانک توسعوی  آسیا تامی

در ( mmscmd)میلیون ستاندارد متر مکعب «  11»این ظرفیت برای حمل  :   ظرفیت
                                                                                                            . روز میباشد

افغانستان   و «mmscmd 80»هند وپاکستان هردو روزانه به حجم :سهم کشورها از گاز
                                                                            .                            از گاز استفاده خواهند کرد «  mmscmd90»به حجم 

ل  برای  سا« 81»ت  ز برای مد این خط لوله گا:   دروره ویا زمان فعالیت این پروژه
( 4141)  تا  کشورهای نیازمند به گاز  حیات خواهد داشت  یعنی طول عمر این پروژه

                                                                                               .                  میباشد 
ازمیدان گالکینیش ترکمنستان آغاز میگردد ازوالیات هرات وکندهار : مسیر خط لوله گاز

درپنجاب هند ( Fazilka)به  فضلکا « پاکستان»ن ازطریقه کویته اواز ملت(  افغانستان ) 
.                                                                                                   میرسد 

تامین میشود    (JSTF)خل یا  امنیت این پروژه  توسط خود حکومات زید  : امنیت پروژه
                                                                                            . (inter government joint security  task force)یعنی توسط 

افغان ها  معلوم شد که کشورهای بزرگ تا اینجا برای ما همه  :   ید کرد چه با - 0

وهمسایه ها در کشور ما چه منافع دارند  وچرا مارا نمیگذارند  که به  حیث  یک کشور 
مستقل ودارای حاکمیت ملی   با داشتن تاریخ طوالنی  و تما میت  ارضی  خود  زندگی 

وضع ناگوار برما ؛ لذا با وجود این   نمایم وخود ما سرنوشت خود ما ن را تعین نما یم 
را کنا ر  گذ ا شته  ... .مجوی ها و  لفت ها و بد بینی ها و انتقا است تا قبل از همه  مخا

از  تما م   جناح ها ی   نخبه ترین و  دانشمند ترین  و چیز فهم ترین   اشخاص  وافراد 
از  -8.اسلمی   از جمیعت -4 .نمایندگان جناح هی مختلف طالبان   -9: موجود اعم از 

از   -5. نه  از حزب وحدت اسلمی واتحاد نه گا  -0.حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
 -0 نمایندگان  احزاب ازبک ها وترکمن ها   -9 .از دوموکراسی نوین   -1. افغان ملت 

از سازمان زنان و جوانان  – 91 . از حزب جنبش ملی اسلمی  -1.از حزب اسلمی  
داشتن یک   همه وهمه دریک جبهه متحد ملی   با گان  ی ونویسیندو اتحادیه های کارگر

: تمام نا رسایی ها اعم از    طر از بین بردن وستی  بخا وطند  مرام ویک هدف  با حس
دی  مبارزه علیه  بی سوادی ، فقر ،  علیه تعصب  قومی ، مذهبی و سمتی و زبانی و نژا

حس وطندوستی   ترویج تعلیم وتحصیل  حسن اعتماد وازیکطرف واز طرف دیگر ایجاد 
                                             .                                                                                                                            وایجاد اشتغال 

وجاسوس های ( ک جی بی )و(  ی آی ایس)،( آی اس  آی )وطردتمام جواسیس  ختاشن
جنگی  با دزدان   کارانتی ایران و عربستان  و سایر کشورها ، تصفیه حساب باتمام جنا



                                                                        وغیره..... ن  وزن ستیزان و  وغارتگران و نفاق افگنا
                                                                                                                                        7562-50-61با تقدیم احترامات   -------------------------------------------------

  


