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 کمیته بین المللی همکاری های بشردوستانه با افغانستان
ر""آزادی پایدار"،"حمایت قاطع"،"جهان نابودگ  

 ریشه های بحران را درکجا باید جستجونمود؟
 افغانستان بمثابه پیش فرض غرب برای هند
 تشکیل افغانستان بربنیاد جغرافیا یا تمدن
 ازقوه به قعل مبدل نمودن امر صلح

  ۰سایرمسایلآن پرداخته وپس ازآن اندکی وبصورت نهایت مختصربه بررسی بحران وپیآمد های کالم، بمثابه آغاز     

تعریف بحران      
بصورت  یا  بشر، بطور ناگهانی و  کنش ها و واکنش های حادثه ایست که یا به گونه طبیعی ویا به وسیله   بحران    

   واژه  ۰فوق العاده می باشد که بمنظور برطرف کردن آن نیازبه اقدامات اضطراری، اساسی وفزاینده به وجود می آید 
در  ۰اقتصادی شده است  علوم اجتماعی و وارد   لوم طبیمی باشد، از ع Crisis  معادل اصطالح انگلیسی  بحران که  

درزمینه  ۰به خطر افتاده باشد که ارگانیسم حیاتی دچار بی نظمی شده وگردد می  وضعیتی اطالق  طبابت، بحران به 
 ۰شود، وضعیت بحرانی حاکم می شود آشفتگی  دچار خارج و حالت عادی  هم زمانی که جامعه از مسایل اجتماعی و

گاهای دیدد اصطالحی از اما دربع   ۰حالت ناگهانیشفتگی وتغییرمنظرلغوی عبارتست از آبحران ازخالصه واژه بطور
معتبرترین  متعدد ومتنوعی از مفهوم بحران ارائه گردیده است که برخی از مهمترین ومختلف، تعریف ها وتفسیرهای 

   ۰توان مورد مطالعه وبررسی قرار دادآنها را می 
بحران ها در ذات خود، بستر شکل  ۰می گردد محسوب   گی اجتماعیدر زند واقعیت اجتناب ناپذیربحران، بمثابه     

یران دگیری تهدیدها وفرصت هایی می باشند که برحسب نوع، شدت وگستره محیطی بحران، می تواند نظام سیاسی وم
دهند، نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت می باشد که اصیلترین شاخصه واروپرمخاطره ای قراررشرایط دشحاکم را د

بحران، یریت دم فته بسیاری ها، اصل گبه  ۰بحران گفته می شود  جهت مدیریت بحران، شناخت اصول وعوامل ایجاد
گونه ای که منافع فصل معقول بمنظور برطرف نمودن شرایط و وضعیت غیرعادی می باشد، آنهم به دستیابی به حل و

می بایست در  بحران  بحران، مدیران  شرایط  در  محدودیت ها به ابعاد   با توجه ۰وارزش های اساسی تأمین گردند
اخت مؤلفه های اساسی تحلیل بحران وشناشتباه نشوند و استفاده از  خطا ویک موقعیت بحرانی دچار یص بحران وتشخ

چهارعامل انسان، مواجهه با بحران در ۰با بحران را پی ریزی نمایند جهت تهدید ومقابلهمنطقی وصحیح بحران، مسیر
شناخت عمیقتری   مدیران نسبت به این چهارعامل  و هرچه  نقش اساسی دارند ستراتیژی  هنگ، جامعه، ساختار وفر

یک  ۰بیشتری خواهند داشت موفقیت  نسبت به کنترول آنها  داشته باشند، مدیریت آنها درمواقع بحرانی موثرتر بوده و
سیب واصل بهبود مستمر، آمدیریت خود باید با یک رویکرد نظام مند، مبتنی برکمترین بمنظورموفقیت در مدیر بحران

،لیه خطر یک بحران باالقوه باشد تا بتواند درشرایط وقوع بحران، با کمترین خسارتهمواره بدنبال یافتن نشانه های او  
                ۰شد بایریت بحران میدمختلف به م مباحث مهم دراینمورد بررسی اصول ورویکردهایاز بنابراین، ۰آن را مهارنماید

تاریخدر بلند پروازانه ترین ها  یکی ازجملهکه  افغانستان در جنگکه  شدبامی یاددهانی قابل بتدا دربحث کنونی، ا      



با  که  می گردد   محسوب ایاالت متحده   مدت زمان  موجودیت  طول در خارجی   درگیریطوالنی ترین  معاصر و
هزاران افغان ها، مرگ شدن  زخمی و  بیجا شده، کشته و نسانی، میلیون ها مهاجرا  بی سابقه  تلفات  سرگذاشتن پشت
 به طورمثال مبلغ یک تریلیون دالر مالی سرسام آور  هزینه های تحمیل  همچناننظامیان خارجی تأمین امنیت و تن از
 ۰، نتیجه مستقیم بحران درروند تکاملی سیرحوادث پنداشته می شودمی گردد ایاالت متحده تخمین مالیه دهندگان برای 

برای  وهای پیشرونبردبرای تداوم بیشتری مبالغ هنگفت ومنابع وسیع اضافی  فراموش نمود که نباید  این مسأله را نیز
                                                                                                                                                      ۰است  شده  اختصاص داده نیز  افغانستان در توانبخشی نظامیان امریکایی درمان ونگهداری،  ربمنظو سالهای آینده 

بمنظور بازسازی واعمار مجدد  رسیده  بمصرف مبالغ سربازرس ایاالت متحده،  شده توسط  ئهآمار وارقام ارامطابق 
بازسازی  ایبر برای تطبیق پالن مارشال  می باشد که   گرفته شدهبودجه درنظر مبلغ تعیین شده و ، بیشترازستانافغان

با این حال، ناکارآمدی تمامی طرح ها وتالش  ۰اختصاص داده شده بودواعمار مجدد اروپای پس از جنگ جهانی دوم 
کشورهای دونرمی   محدود به کمک های  برنامه های پیشنهادی  ازآنجا که ۰به اثبات رسید  درمورد متذکره عملنها 

گردید، مسایل مربوط به شکل گیری ساختارهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی در محدوده داخل کشورمطمح نظر قرار 
  ۰نگرفته و دربخش آرایش وتسریع رشد اجتماعی وفرهنگی جامعه افغانی، اصلن توجهی مبذول نگردید

"آزادی پایدار"، قوای ائتالف به اهداف ومقاصد سال پس ازآغازعملیات  ۱۶را نباید فراموش نمود که واقعیت این      
 ۰اصلن دسترسی حاصل ننموده ودروضع کنونی نیزدستیابی به آنها نهایت مغشوش وغبارآلود بنظرمی رسدتعیین شده 

انکشاف وجود ندارد، امکان آرایش  ص و واضح رشد ودر شرایط کنونی و وضعیت حاضر درکشور، ستراتیژی مشخ
در کشور نمی   قدرت افغانی به تنهایی قادر به تأمین امنیت ئب می باشد، ساختارهای سیستم قدرت دولتی در کشور غا

و اساسات وپایه های  ، باعث تضعیف دولت گردیدهدادهأ مشروعیت دولت را تحت سوال قرارارتشوباشند، سوؤاستفاده 
گیرجامعه گریبانتولید مواد مخدر، مشکل ومعضل دیگریست که  زرع و ۰می نماید  زپیش متزلزلبیش ااجتماعی آنرا 
توسط  گردیده وتولید  جهان درافغانستان زرع ودرصد مواد مخدر ۹۰موجود، درحدود وارقام مطابق آمار ۰ما می باشد

می باشند،  با استفاده از طرق و وسایل موجود به بازارهای  مکانات وسهولت های موجود برخوردارچاقبرانی که ازاقا
مصرف کنندگان مواد متذکره  متأسفانه اما ۰مشتاق عرضه می گرددبه مشتریان سراپا قرص و شده وجهان انتقال داده 

اقط مسلحانه از زندگی س  برخوردهای درداخل کشور نیز موجود می باشند، اگر تعدادی از هموطنان ما در جنگ ها و
و بکارگیری  مواد مخدر، حیات خویش را از  در نتیجه استفاده باشندگان کشورما  می گردند، بخش دیگری از اهالی و

  ۰دست می دهند که می توان آنها را بمثابه قربانیان موادمخدر ومیراث شوم تداوم جنگ درکشور محسوب نمود
از  ۰سپری گردید اراضی کشورما در "آزادی پایدار"عملیات سال ازآغاز ۱۶مبرسال پار، درست دسا ۲۸به تاریخ     

  ۰راه اندازی نمود ،مأموریت جدیدی را تحت نام "حمایت قاطع"، ناتو  ۲۰۱۵تاریخ اول جنوری سال 
داخل کشوربیش از از دول وحکومات، وضعیت وشرایط دراما با وجود تالش های مداوم و اقدامات عملی بسیاری     

ترور مرکزرشد خطرات  مرج و هرج ومنطقه ایی مملو از به محل و کشورعزیزما افغانستان ۰راییدگپیش به وخامت 
و   تخریب شده بهداشتی  سیستم   موجودیت اما به دلیل  ۰گردیدبرای تمامی جهان مبدل  مواد مخدر  تهدیدات ویستی 

موجودیت عوامل و  وعدم امنیت الزم وبرگشته به وطن وهمچنان رشد ناآرامی ها روز افزون تعداد مهاجران افزایش 
  نیز منطقه جهان و مختلف  ، ممکن از کشورما، بیماری های ساری وهمه گیربه نقاط ومناطقدیگر فاکتورهای متعدد

   ۰پخش گردیده وگسترش یابد
و  ی ایاالت متحده اراه اندازی گردید، بر بلیوبوش "یک جنگ کوچک پیروزمند" که به ابتکار جورج دبدینترتیب،     

شرکت کنندگان جنگ یادشده، بیشتر  مبدل گردیده وتمامی کشورهای حاضر وناتوبه یک جنگ طوالنی بدون پیروزی 
  ۰ازاین، ازتداوم فعالیت های محاربوی در کشورما کاملن درمانده شده اند

مسأاله ای که از اهمیت منحصربفردی برخوردار می باشد، جستجوی راهموضوع گفته آمده، عمده ترین به ارتباط       
   ۰درافغانستان می باشد سرتاسری بدیل بمنظور دستیابی به امر ثبات وتأمین صلح

مبارزه علیه تهدیدات وداشتی برای اهالی و باشندگات کشوربهاواخر، بمنظور تأمین خدمات بیشترو مساعدتر دراین      
جریان گردهم آیی قابل ذکرمی باشد، درمتخصصان امورنامبرده نیز ارکنان بخش متذکره وگردهم آیی کزیستی، محیط 
  ۰مدآ ومعاونت های بشردوستانه به افغانستان، تأکید بعملارائه کمک خاذ تدابیرواقدامات عملی بمنظوراتبره،متذکر



ئیس جمهورایاالت متحده، ستراتیژی توسط  دونالد ترامپ ر ۲۰۱۷سال  اگست ۲۱به تاریخ  می باشد که  قابل تذکر    
جدید درمورد کشورما باید متذکر  ستراتیژی  تحلیل  با تجزیه و ۰گردید  جنوب آسیا ارائه مورد افغانستان ودر جدیدی 
که عمدتن دربرگیرنده افزایش  صورت می گیرد  تسلیحاتی که درآن توجه اصلی وعمده به بخش امور نظامی وگردید 

اجرای عملیات  خدمت و آنها درمدت زمان  می باشد، گسترش اختیارات  تعداد نظامیان آن کشور هزینه های جنگی و  
  ۰حربی ونه انجام مسایل وموارد بشردوستانه که بنظر بسیاری از کارشناسان درنوع خود اشتباه محسوب می گردد

اما  ۰هنگفت وقابل توجهی را بمنظور بازسازی واعمار مجدد افغانستان اختصاص دادند جامعه جهانی سرمایه های    
خروج  با ترک نمودن محل ومنطقه ای توسط نظامی های خارجی، بخصوصنباید فراموش نمود که این واقعیت را نیز

مؤقت تحت کنترول کامل نیروهای مخالف ود نیمی از اراضی افغانستان بطور، درحدکشورمانسبی نظامی های ناتو از
  ۰گرفتدولت قرار 

توجه  الطفات و  گان کشور، میلیون ها تن از هموطنان ما، موردباشند بدان معنا نیست که نیمی ازاهالی و آیا این      
 جامعه بین المللی قرار نگرفته و از دسترسی به کمک ها ومعاونت های بین المللی محروم می گردند؟ 

جمله علل این مسأله نمی باشد که بصورت مشخص درقلمرو اراضی کشورما با محروم آیا چنین یک وضعیتی، از     
به کشت وزرع  انتداوم حیات خود وخانواده شورگردیدن عده ای از اهالی از مستفید شدن کمک های بین المللی، بمنظ

د؟نمواد مخدر رو آور  
مرکزی در کابل  مشترک با قدرت   همکاری های ، مانند قبل، در تداوم متحدههبری ایاالت ر  ف غربی تحتالائت     

نادیده گرفته و یک کل   بمثابهکوشا می باشد، اما اصل همکاری های مشترک وسازنده با توده های میلیونی کشورمارا 
  ۰می دهد همچنان ادامهوانجام نگرفته نظامی اش به تداوم وظایف غیرعملی 

کشورما، نداشتن آگاهی از سنن  پذیرش تاریخ  قابل  ذکرشده از عدم درک الزم و نبود فهم   ب، واقعیتبگمان اغل     
پارچه پارچه شدن جامعه ما بر  موجود جامعه افغانی و متأسفانه  فرهنگی وعدم شناخت کلی از واقعیت های  مذهبی و

  ۰بنیاد مسایل نژادی و قبیلوی ناشی می گردد
واقتصادیاجتماعی هنگی،عرصه های فرپشتیبانی وحمایت هایی درمی باشد که بدون کارناپذیرنا این یک واقعیت        

بدون حمایه عملی نیروهای ائتالف به رهبری ناتو، از برنده شدن در جنگ کنونی اصلن نمی تواند سخنی و افغانستان  
  ۰درمیان باشد

بشر دوستانه، طی مالقات ها ودید و بازدیدهایی  کنفرانس بین المللی کمک های مادگی ها بمنظور تدویردرجریان آ    
 کشوروهمچنان با تشکیل گرهم آیی های منطقوی ومالقات ها با با جامعه مدنی کشورو سازمان های مذهبی بسیاری از

بشردو ن المللی کمک های بی ائتالف تشکیل ائتالف جدیدی،  ایجاد وعضو ناتو، فیصله بعمل آمد تا کاردولت های ها و
یاالت متحده ا یمیلیارد دالر مالی شامل کمک های ونت های امع  تحت عنوان "جهان پایدار" که عمدتن با تأدیه ستانه 

محاربوی، بلکه در  امور جنگی و بخش نظامی و نه در متذکره  مبلغ  ، چه خویش قرار دهند می گردد، دردستور کار
بارزه با خطرات کشنده م ویران شده ومقابله قریب الوقوع با تولید وپروسس مواد مخدر و جهت اعمار مجدد افغانستان

  ۰هزینه گرددباید آن در جهان 
صورت کل درمورد روابط ة المعارف های موجود وآثار وتألیفات مرجع، بئردااین تصادفی نیست که در بسیاری از    

وضعیتی را توضیح روابط بین المللی، ممکن شرایط و گی وتنوعپیچید ۰بین المللی پاسخ قناعت بخشی ارائه نمی گردد
به  داشته واز واقعیت  امری اظهاربرداشت خویش را  متنوع، نحوه  ات گوناگون وقیقتح در نتیجه نماید که نویسنده ها

۰طفره می روند ننشر آن مبادرت ورزند که دربسیاری ازمواقع، از تعریف اصل موضوع کاملو چاپ   
گان آن بنحو اجتناب ناپذیری شد، پرسش شرکت کنندباروابط بین المللی می  صحبت درمورد مناسبات و  زمانی که    

 یکننده های اموربین المللتحقیق وهمچنان عده بیشماری ازبسیاری از کسان اهل سیاست  ۰مطرح بحث قرار می گیرد
د که روابط بین الدول دربرگیرنده  مناسبات میان دولت ها درمورد بررسی روابط بین الدول چنین ابراز نظر می نماین  

گرفته شده  توسط  زایمون ارون، فیلسوف فرانسوی، روابط بین الدول عبارت از یا مطابق اصطالح  بکار  ۰می باشد
و که دربرگیرنده منافع  با موجودیت وتعقیب فعال یک راه حل مثبت ۰روابط ومناسبات میان نهادهای سیاسی می باشد

کشور میلیونی  توده های  پشتیبانی   مورد  مصالح همه طرف های درگیردرمناقشه کنونی در کشور باشد، بدون شک



 سهمگیری  واین اتحاد بشردوستانه، شرکت در ۰خواهد گرفتقرار بین المللی نیز وهمچنان مورد تأیید اجتماع عزیزما 
جنگ به همه طرف ها ی  ۰امکان پذیر می باشدنیز افغانستانونریزی درخگ وقطع کشورهای عالقمند به ختم جنسایر

برای هیچکدام از طرفین درگیر، خوشبختی  اراضی کشورعزیزما با بانگ رسا باید اظهار داشت که جنگ  نبرد در و
کنونی  اما حکومت وحدت ملی درشرایط  ۰نمود اعترافیادشده باید  به امر ،آورد وبا صداقت ببار نخواهد بهروزی و
موارد مشخصی درکشور، واکنش هایی   پنجه نرم نموده وهمچنان معضالت عدیده ای دست و مشکالت وکوهی از با 

گردیده که ذیلن برشمرده می شود:را درجامعه نیز سبب   
بلخ وریاست جمهوری؛یشین پادامه تنش ها والی  -       

تنش میان ارگ وجنرال عبدالرشید دوستم؛ -       
توزیع نشدن شناسنامه های برقی؛ -       
ناروشن بودن سرنوشت انتخابات پارلمانی؛  -       
نارضایتی احزاب سیاسی از حکومت؛ -       
تنش در روابط حکومت با پارلمان؛ -       
  ۰ناهمآهنگی میان حاکمان محلی با مرکز همچنانو -     
 ریاست جمهوری و  در بسا از امور میان ارگ عدم توافق درنتیجه نمود که گاهی هم   نباید این مسأله را فراموش     

مقامات   میان گیری در ۰نموده است  وجود  دولت کنونی عرض قبال مهمترین  مشکالت  موجود درریاست اجرایی، 
ازجمله: ،ته، برارکان جامعه تأثیرات منفی بجا گذاشحکومتی درکشور  

افزایش تحرکات "طالب"ها؛ -       
پیشروی های داعش؛ -       
دسترسی گروهای هراس افگن به منابع مالی؛ -       
بلند رفتن آمار تولید مواد مخدر؛  -       
افزایش مداخله کشورهای منطقه؛ -       
فرار سرمایه؛ -       
گسترش فقر وبیکاری؛  -       
اوج بی اعتمادی وعدم باور مردم از نظام؛ -       
       ۰و وسعت بحران مهاجرت های داخلی وخارجی -     
به مردم وباشنده های کشور عزیزم افغانستان وعشق   بحرانی کشورما، احترام صادقانه ام وضعیت  بادرنظرداشت    

وجیبه ملی و وطنی و رشته تخصصی تحصیلی اممطابق آموخته های به آزادیخواهی وصلح طلبی وهمچنان  وعالقه ام
مولوی هیبت ازئیس جمهورکشورما واشرف غنی بمثابه رمحفوظ می دارد تا بصورت مشخص از ام، این حق را برایم

تقاضا نمایم:  هللا آخند زاده رهبر"طالب"ها  
 ،ددار  ی های شما ارتباطرموضعگی  چگونگی ونحوه عملکردها  که آینده کشورعزیزما افغانستان، صرف بشما و     

شانه کا  وخانه  مجددن بهباید همه،  که باشندگان این سرزمین بالکشده مورد آینده همه درتفکر بگذارید با اندکی تعقل و
سرنوشت  به  شما  متیقنم که عالقمندی ۰، بیانیشیمدهند ویش ادامه خواحد افغانستان به حیات  تحت چتر ن برگشته وشا

بمنظور اعاده  دادن قربانی به یقین کامل که حاضر به شریفانه بوده و عادالنه وو باشنده های این مرز وبوم، امرکشور
 صلح و سلم در افغانستان عزیز می باشید واین واقعیتیست انکار ناپذیر، آیا چنین نیست؟ 

دیالوگ  انجام طریقثبات  درکشورعزیزما، صرف ازمی دانید که دستیابی به امرصلح و بهتر  شما بسیار خوب و     
وتوان خویش بمنظور صرف با تمرکزنیرو ۰امکان پذیر می باشد مصالحهاالفغانی بمنظور پیشبرد امر نوگفتگوهای بی

خودداری از کاربرد قوه  هم وصرف با تفاهم بین  ۰مسایل ملی موجود، می توان دراین عرصه موفق بود فصل  حل و
قابل دستیابی می باشد، چه که مأمول فوق متیقن باید بود  ۰حل وفصل برخوردهای کنونی امکان پذیر می باشدوفشار، 

به یقین که کشورما چه درمنطقه وچه در جهان از  ۰هردو جانب طرفدار صلح وعدالت در سرزمین افغان ها می باشید
  ۰هموطنان ما برخوردارخواهد گردیدشأن موقف ارزنده ودرخور



شما انتظار از این،درمانده شده اند، بیش ازو زد وخورد های خونین، خسته وجنگ های دوامدارکشورما ازمردمان     
  ۰اختالف نظرهای قومی ونژادی را به دور انداخته واقدامات عملی شما را درزندگی عملی خویش شاهد باشند دارند
حتا از صلح و آرامش وامنیت کوچکترین  جنگ به دنیا آمده وتداوم   در شرایطاهالی کشورما  نسلی از مردمان و     

تا این  زمان آن فرارسیده   اکنون ۰محسوب می گردند  جنگ بیگانه نبود  با امر صلح و اشته وتصوری درذهن هم ند
در بدون دورنما  راه حل نظامی ندارد و این جنگ بی مفهوم و فصل قضایای کشورما  شود که حل و واقعیت پذیرفته 

د که یک بخش باش سرسختی می خود واقعیت انکار ناپذیر و افغانستان باید هرچه زودتر خاتمه یابد، ببینید این درنوع 
  ۰هیچگاهیموفق نشده ونخواهند شد،  هرگزان کشورمردم واهالی بربخش دیگر وکتله دیگر مردم و باشندگ

گیرد و فصل قرار  مورد حل و  مجامع بین المللی، معضل کنونی کشورما  اکنون زمان آن فرارسیده تا با اشتراک     
، ائتالف بین المللی بشردوستانه بمنظور"صلح پایدار"ضرورت تشکیل جا دارد از در این مقطع  ۰این واقعیتیست مسلم

قضایای کنونی رکت و سهمگیری همه طرف های  درگیر دو با شر بین المللی بشردوستانه   یکجا با کنفرانس همراه و
، پاکستان، روسیه، چین، هندوستان، ایران، المللی، ایاالت متحده وکشورهای عضو ناتو کشورما و نمایندگان جامعه بین

ر دصلح بین االفغانی  پروسه  موفقیت  هدفمندی و امردر  ،قرقیزستانازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان، 
با اتخاذ  کنونی شده و با عزت معضالت  شرافتمندانه و  فصل حل و به   موفقیادآوری  بعمل آورد  تا   کشورعزیزما

و ختم جنگ و بازسازی کشورما  پایدار با تعیین ستراتیژی مشخص بمنظور اعاده صلح نظر و مورد  تدابیر و اقدامات
      ۰یممفید وموثر واقع گرد

، أتربیه، علم تعلیم و دکتوران، شخصیت های علوم  بین المللی شامل  جامعه   یگانگی و  وحدت گسترده   صدای     
دولت ها  و حکومت ها  رهبران  مذهبی، پشتیبانی  سیاسی و  ، نظامیان، سازمان هایهنری شخصیت های فرهنگی و

معاونت  و به کمک و بشنوندبین المللی شاید این صدای رسا را   وسایر اقشار وسیع اجتماعی وسازمان ها واجتماعات
و درگیری، بصورت جدی  جنگ و شرکت کنندگان طرف های مخالف و متخاصم  ازدولت کنونی افغانستان شتافته و 

وراه طوالنی ومملو هموطن توسط هموطن استخالص ورهایی یافته ند تا از وضعیت کنونی جنگ وکشتارفوری بخواه
همدلی وهمیاری  ،از دوستی افغانستان عزیز را انتخاب نموده ودرفضای مملواعمار مجدد کشور عزیزما از مشکالت 

  ۰زندگی نموده واز نعمات صلح و امنیت پایدار در اجتماع افغانی مستفید گردند
خویش را  باید سرنوشت آینده میلیونی افغانستان اند که  توده های  تنها این مردم و  بعمل می آید که  تأکیدمجددن      
  ۰گ وگفتگوی سراسری صلح درکشور به اقدامات مقتضی متوسل گردنده و بربنیاد دیالوتعیین ومشخص نمودخود 
گست ماه ا ۲۱بتاریخ   دراین مقطع قابل یاددهانی پنداشته می شود که رئیس جمهوردونالد ترامپ، طی درخواستش      

مسؤلیت آینده با برعهده گرفتن مردم افغانستان درنهایت امر، باید  سال پار، بصورت قانع کننده ای، چنین یادآورشد که 
 ۰مسلم آنها می باشد  که این حقیابند،   دست پایدار  به صلحو  سهم گرفته  جامعه شان هدایت  رهبری ودرامر ، شان

گفته نامبرده هیچگاهی آنها به بوده و همدیگر مطمئن نامبرده عالوه نموده اظهار داشت که آنها بمثابه دوستان وشرکای 
شیوه زندگی شان نبوده و هرگز در صدد تحمیل شیوه  درصدد دیکته نمودن به مردم افغانستان درمورد انتخاب طرز و

  ۰از قبل تعیین شده در تعیین وانتخاب مشخصات زندگی افغان ها نمی باشیم
رشد وانکشاف  صلح آمیز وبقای  امور، خواهان سؤالن م اظهارات   طبقالبته  جامعه بین المللی با خلوص نیت،      

کنونی  حاکمیت  می باشند تا مقام های دولتی افغانستان، مخالفان مسلح وغیر مسلح  و در پی آن   مترقی افغانستن بوده
ایجاد وتحکیم صلح پایدار وقطع جنگ وخونریزی درکشور زیبای ما های مختلف اتنیکی و... را بمنظورکشورما، گرو

  ۰ستان عزیز مخاطب قرار دهدافغان
  ۰همه جنگ ها بصورت ناگزیر باید به صلح بیانجامد     
مبارزه بمنظورخوشبختی  آمادگی قاطع جهت تداوم  و اظهار کشوررنجدیده   با احترام عمیق به توده های میلیونی     

  ۰واستقرارصلح سراسری در کشورما، افغانستان عزیز

۲۰۱۸ لسیزدهم ماه جنوری سا   


