
  وضعیت بحرانی کشور
  و

 ِنفراخوا

  نهضت آیندٔه افغانستان
  )۲۰۰۶ اکتوبر ۱۹( مطابق ۱۳۸۵میزان ۲۷

  
ـ ا« جی موسوم بهالیگارشی طالبی توسط نیروهای خارج سال از سرنگونی پن تالف ئ

  .سپری میگردد » بین المللی ضد تروریزم 

های واهیـی    ید به افغانستان در آغاز ام     ۲۰۰۱سال  اکتوبر   جی در رجوم نیروهای خا  ه

ی ارتجاع سیاه طـالبی و کنـار        ، شکست قطع  ، تأمین صلح دوامدار   مورد ختم جنگ   را در 

  . به میان آورد ،صحنٔه سیاسی کشور  جنگ ساالران از وگذاشتن نیروهای جهادی

ای ربمورد تعهد    را در یی  نده  فریبراب  س ، اشغال کشور  هاجم برای توجی  مهنیروهای  

ـ         کشور، باز   در تأمین آزادی های دموکراتیک    ، زدهسازی افغانـستاِن ویـران شـده و جنگ

بهبود شرایط زنده گی طاقت فرسای مردم و التزام به حق حاکمیت مـردم افغانـستان و                 

 درز برداشـت و ناکـارایی       » پروسٔه ُبن  « همان آغاز   ولی کاِخ این اوهام از     گستردندجهان  

به ،ی کاسبکارانه استوار بودند    که بربنیاِد مصلحت ها    نه یی سیاست ها و اقدام های عجوال     

  .زودی هویدا گردید

لبـٔه پرتگـاه     اکنون دیگـر کـشور را در      ، سال اشغال    پنجسیاست های خانه برانداز     

  .نابودی مهیبی قرار داده است

***  

. چنگال بحرانی عمیق فرساینده و ُگسترش یابنده دست و پـا میزنـد             افغانستان در 

 –سرعت ُگسترش مییابد بلکه وضـع سیاسـی         جنوب و شرق کشور به       تنها در ه  جنگ ن 
 بـه بهانـٔه   ،جم خارجی   انیروهای مه . روز بد تر میشود     روز تا   شهر های بزرگ نیز    امنیتی



 ، بـه     مردماِن بیگناه غیر نظامی را میکشند      ،یران میکنند مبارزه با تروریزم روستا ها را و      

. را بـه آتـش میکـشند      اعتقادات مردم اهانت میکنند و کلبه های فقیرانٔه مـردم            وسنِن  

شـان  باندهای آدم کش طالبی به همدستِی دارودسته هـای جهـادی و اربابـان بیرونـی                 

نـٔه  ااعمـال جنایتکار  . راه انداخته اند  ه   ب ،کشور سرتاسر  ازترور و وحشت را در     یهاِیموج،

آنان به پـشتیبانِی آشـکار و       . قربانی میگیرد ،میان مردم بیگناه ملکی      بیشترینه از ،آنان  

، ارتجاع سیاه عرب و منـابع       ص ادارٔه استخبارتی نظامی آن کشور     ِل پاکستان به خصو   فعا

ـ  ظر شیؤه فرماندهی، تاکتیـک هـای جنگـی        بیشتر از پیش از ن    ،مرموز دیگر  سهیالت ، ت

ـ  میان توده های ناراضِی مردم و کسب و کار         ، سربازگیری از  لوژیستکیی رونـق مـواد     ر پٌُ

 جنـگ و گریـز       آنان دیگر به حمالت چریکـی      ی جنگی شیوه ها .  تقویت میشوند  ،مخدر

ه یی تمام عیار را برضد      همنحصر نمی شود آنان این توانایی را یافته اند تا جنگ های جب            

  .و و پولیس حکومت کابل به پیش ببرندد ار،اجم خارجی هنیروهای م

تبعـات ایـن    .  ناشی از برگشت طالبان فرا گرفتـه اسـت           سرتاپای جامعه را وحشت   

 سـرمایه  ، ُکنـدی و توقـف  فرار سرمایه ها، کساد شدن کسب و کار    در  یتوان  وحشت را م  

هاییکه منتظر چنین موقعی برای انتقـال       و  ، فرار یکعده انج   گذاری های داخلی و خارجی    

  .ثروت های غارت کرده و بستن دکان های کذایی شان بودند ، مشاهده کرد

بیگناه ملکی کشته و یا زخمی      عمده تاً  مردم      وروزی نیست که ده ها نفر از طرفین         

نشوند و هفته یی نیست که تابوت چند نظامی نیروهای اشغالگر راهی کـشورهای شـان                

  .نشود

سـتراتیژی کـارا و       فاقد یـک   ،لح ناتوان حکومت کابل   سنیروهای اشغالگر و قوای م    

 شک وگمان های فراوانـی در .  جهادی بوده اند –برابر نیروهای جنگندٔه طالبی     روشن در 

مقابله با نیروهـای طـالبی بـه          بریتانیایی در  –نیروهای امریکایی    ورد اهداف و عملکردِ   م

همـه میداننـد    . این مورد مطرح میکنند    مردم سوال های فراوانی را در     . مده است آوجود  

سیاست  کجا قرار دارد ولی ایاالت متحدٔه امریکا با        که منابع تسلیحاتی و مالی طالبان در      

.  میـورزد  أ از اقدام قاطع برای قطع کانال های تسلیحاتی و مالی آنان اب            ،رو وریاکارانه و د  

 در برابر نقِش پاکستان در تشدید و ادامـٔه جنـگ تمکـین              اایاالت متحدٔه امریکا آشکار   

، آرامـش و ثبـات در       خود را فـدای صـلح     » حِد ستراتیژیکِ مت« میکند و نمیخواهد این     



نی ها تقویت مییابد که امریکا خواهان ادامٔه وضع ، این گمانه ز نتیجهدر. افغانستان سازد 

 و زمینه سازی برای اهداف دراز       یش حضور خو  هکشور است تا از آن برای توجی       موجود در 

  . منطقه استفاده نماید  سیاسی خود در–ستراتیژیِک نظامی  مدت 

ـ أثیراِت عملکرد های عوامِل بـه هم       همچنان ت  ،ادامٔه جنگ و تشدید بحران      تٔهپیوس

  .خود دارد نی و بیرونی را دردرو

حقیقت مافیای سود وقدرت مستقیماً  در ادامٔه وضع موجود و سود جویی از آن                در

  .دخیل است

 بیکـار   ،م نیروی کـار   ظقسمت اع . کشور بیداد میکند   شتناک در حگستر و  فقر دامن 

 .است اکثریت خلق از دسترسی به حد اقِل نیاز های زنده گی محروم است
و بربـاد رفتـه      ،ساخت های اقتصادی   برای باز سازی کشور و ایجاِد زیر      همٔه امید ها    

 ،مافیـایی با ماهیـت  نجو ها ا. ملیارد ها دالر کمک های خارجی حیف و میل گردیده است    

. ادامـه میدهنـد   ، اسـتفاده از موقعیـت کنـونی         ءهمچنان به غارت این کمک ها و سـو        

 سیاست های اقتصادی درهای بـاز و        انگرویرتذکر داده بودیم اثرات      ها همانطورکه ما بار  

چهرٔه مخوف خود را بیش از پیش نشان داده و نقش           » اقتصاد بازار آزاد  « سراب فریبندٔه   

، عدم ادامٔه وضع موجود. م بجا میگذارند  زنده گی اکثریت توده های مرد      مخرب خود را بر   

  . ن آورده استمیاه گری ببهترین امکان را برای تشدید غارت ،نظم و بی ثباتی فراگیر

 در رده هـای     ی برکِت دخالت مستقیِم عناصـر     از ،کشت و قاچاق مواد مخدر     -

، افراد وابسته به نیروهای اشغالگر و شبکٔه  ساالران جهادی، جنگ پارلمان،باالی حکومت 

طبیعی است که ایـن عناصـر از ادامـٔه          .  ُپررونق تر میشود     وزر مافیای بین المللی روز تا    

  . ندوضع موجود سود میبر

تمام رگه های زنده گی جامعه ریـشه دوانیـده و بـه اصـل       فساد ُگسترده در   -

 مبـدل ،تنها ادارٔه دولتی بلکه سرتاسـِر جامعـه    کرِد نه پذیرفته شده و شیؤه معموِل کار

تحمیل کرده و بـه عامـل       ، زنده گی مردم   یی را بر   فرسامافیای قدرت باِر طاقت   . شده است 

 .  امنیتی مبدل شده است–صادی  اقت–مهم تشدیِد بحران سیاسی 
، تمایالت مرکـز    بارها هشدار داده بود   ،که نهضت آیندٔه افغانستان     ی  همانطور -

، صالح و توانای مرکزی به سود جنگ سـاالران و            عدم موجودیِت یک دولت کارا     گریزی و 



فرماندهاِن فاسد و سود جوی جهادی در اطراف، افغانستان را عماًل به جزایِر قدرت هـای                

آنان در ادامٔه وضع کنـونی بقـای قـدرِت خـود را             .  بندو باِر محلی تقسیم کرده است      بی

به صورت ناجایزی از چنـد گونـه        خویش  این عناصر و نیروها برای بقای قدرت         .میبینند  

 .  زبانی خلقهای کشور استفاده میکنند–گی تباری 
جـود  ساختار قدرت به ادامٔه وضع مو      وجود چند دسته گی و عدم تجانس در        -

جـان هـم     سِر سود و قدرت باند های مافیـایی حـاکم را بـه   ررقابت ها ب. کمک میکند 

، پنهان و آشکار با سازمان القاعدههای  و بند  لبه برحریف از زد   غآنان برای   . انداخته است 

 . ه میبرنددباندهای جهادِی متحد طالبان و سازمانهای استخباراتی خارجی استفا،طالبان 
، خـواه کراتیک و عـدم حـضوِر نیروهـای ترقی        لترناتیف دمو عدم وجود یک ا    -

دموکراتیک و چپ در وضعیت سیاسی موجب شده است تا خواستهای عادالنه و مشروع              

 جهادی از اعتقـادات معنـوی       –هم نیروهای واپسگرای طالبی      مردم یا مطرح نشوند و یا     

ایتی فزایندٔه مـردم را      عامل نارض   و زبانی آنان سوی استفاده نموده      مردم و تعلقات تباری   

 .دنجهت تقویت مواضع خویش و ادامه و تشدید بحران به کار گیر در
لبٔه پرتگاه  بر یابد و کشور     تگفته شده موجب گردیده تا بحران شد      همه عوامل پیش  

 .نیستی قرار گیرد
 تمـامی نـسخه      سال اشغال و مضحکٔه دموکراسی و باز سازی ثابت ساخت کـه            پنج

 بوده  ا، تأمین دموکراسی و بهبود شرایط زنده گی مردم ناکار          صلح های صادره برای ثبات،   

  .اند

ـ وضع سیاسیعوامل ذکر شده،  بر بنا بـست    ُبـن  سوی به،کشور امنیتیـ  نظامی   

ختن به عوامل عینی    بدون پردا  ،اجم و حکومت کابل   ه نیروهای م  رهسپار است  یخطرناک

سخن به میـان میاورنـد    ،ی جدیدی  ها کاراز طرح راه   ،و رفع این عوامل    و اساسی بحران  

 .ندتشدید بحران جلوگیر و از زنندکه گویا میتوانند جنگ را مهار 
 تشدید فشار نظامی بر طالبان و درعین زمان مذاکره بـا   ،محوِر این تکتیک جدید را    

بـین   اخیرًا که    یی دیدار سه جانبه   در. قدرت تشکیل میدهد   آنان و شرکت دادن آنها در     

ا در مورد اجزای این طرح      ی، پاکستان و افغانستان برگذار گردید گو      مریکارؤسای جمهور ا  

  .توافقاتی صورت گرفته که بخشی از آن افشاء گردیده و بخِش دیگر افشاء نشده است



  : نکات زیرین استکنون افشاء گردیده حاوی  آنچه تا

ـ « را از طالباِن    » خوب« باید با طالبان به مذاکره پرداخت و طالباِن          -۱ جـدا  » دب

جنوب و شـرق      قدرت سهیم ساخت و ادارٔه بخش بزرگی از مناطقِ          طالبان را در   -۲. کرد  

  .شد  کشور را به آنان واگذار

  :اجرای این طرح در عمل حاوی تناقض های بیشماری است 

 ایـن  .سـتند ای بلقًا اسـالمی از نـوع طـال   ط طالبان خواستار استقرار یک نظم م  - ۱ 

   ؟جیه کرد ووان با قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تودکس را چگونه میتاراپ

 در. سـتند امناطق تحت حاکمیت خود خواهاِن خود مختاری مطلـق            طالبان در  -۲ 

   ؟کشوِر واحد عملی کرد این مورد چگونه میتوان اجرای قانون دوگانه را در

  ؟ مانع شد،های مشابهسایر مناطق کشور را از طرح خواست چگونه میتوان -۳ 

 چگونه میتوان رابطٔه میکانیزم قدرت بین دولت مرکزی و حکومـت خودمختـار              -۴ 

  پرتو قانون اساسی موجود تنظیم کرد؟  محلی طالبی را در

های اساسی این طـرح     وکسدارا، سیاسی و اخالقی دیگر پ      ده ها مانع عملی    واین ها   

 .خود دارند  در،را فاقد دورنما
  

ح این است که امریکایی ها میخواهند با توجه بـه            بیاِن فشردٔه تمامیت طر    ،به نظرما 

از ، کنگرٔه امریکا    ییمشکالت شان درعراق و همچنان نزدیک شدن انتخابات میان دوره           

با طالبان به نـوعی زدو بنـد و         . ب پذیری درگیری شان در افغانستان بکاهند        یمیزان آس 

های نظامی امریکا در منـاطق تحـت حاکمیـت طالبـان را از              پایگاه. سازش دست یابند    

ـ  قرون وسطایی طالبی را  و اسارت آوربهای آن سلطٔه خونبار، د و درن سازمصونحمالت 

  .گردانند کشور بازه بـ این بار با حمایت بین المللی و تضمین های الزم 

ان و هـم بـه      سیاست های مداخله گرانٔه پاکـست      برابر امریکا میخواهد با تمکین در    

ـ    ، افغانستان را یک   کشور آن آشوب در  بهانٔه جلوگیری از   سرای طـالبی   بار دیگر به وحشت

جرگـٔه  : گرفته شـده اسـت     نظر  در یمیکانیزم،  برای اجرای عملی این طرح    .ل نماید مبد

  . قبایل فرامرزی



، مـالی و     سیاسـی  تامکانـا  از بهره گیـری  جریان است تا با      تالش های فراوانی در   

دو » سران قبایـل  « آیی مشترکی از به اصطالح      ،گردهمی ایاالت متحده امریکا   استخبارات

برای جلـب نظـر     . دهد لٔه تأمین سرحدات را مورد بحث قرار      أ دایر گردد و مس    ،طرف مرز 

لیغات دامنه داری در مورد اعادٔه ارزش هـای قبایـل و            باز همین اکنون ت   ،قبایل دو طرف    

آنان بـدون شـک بـا       . ه راه انداخته شده است    رجعت به ساختارهای فروریختٔه قبایلی ب     

یی نایل خواهنـد شـد ولـی آیـا          ،به تدویر این گردهمآ   کردن صدها میلیون دالر      سرازیر

بارها به اثبات رسـیده     طول قرن گذشته     ، در ی آن یکارآعدم  که  ، کهنه این ابزار  میتوان از 

  هم استفاده کرد و به آن چشم امید داشت؟ است باز

بیهوده و رجعت طلبانه است که ناکارایی آن نه         دفع الوقت   یک   ،قدامبه نظر ما این ا    

 وش دموکراتیک منطقه    بتنها از همین حاال هویدا است بلکه خطر های بزرگی را برای جن            

صلح و ثبات دایمی به همراه خواهد داشت و حتی آرایش موجود جغرافیایی تمام منطقه               

نطقه را در دراز مدت دچار آشوب و تفرقـه          را با خطرهای جدی مواجه نموده و سرتاسِر م        

  .خواهد کرد

 نهاد جدیدی از اتحاد قبایل بوجود آیـد و          همنظور طراحان این طرح آن است تا شب       

جنوب و شرق کشور      پشتوانه و تضمین کنندٔه حاکمیت طالبان در       به حیث این نهاد بتواند  

  .قرار گیرد

رد ذیـل خالصـه     ارا میتوان درمو  به نظرما موانع عملی و پیامد های اجرای این طرح           

  :کرد

حال  نتیجٔه جنگهای سه دهٔه اخیر و عوامل عینی دیگر در          ساختار قبایلی در   -۱

ه عـد  ،اراتی و رشوه و تطمیع    شاید بتوان به کمک فعالیت های استخب      . فروپاشیدن است   

مثالً    را که    یولی آیا این نهاد همان اتوریتٔه جرگه های       . نام سران قبایل گرد آورد    ه  ب را   یی

بودند دارا خواهد بود؟ احیای ساختار هـا و ارزش هـای منـسوخ در                قرن نزدهم حایز   در

 .و بی سرانجام استه حقیقت شنا در جهت مخالف جریان تاریخ و کار بیهود
دردوران استعمار کهن ه گرچه کـ نام نظام قبایلی  ه  منظم بیآیا واقعاً دیگر ساختاِر

خدمت اسـتعمار و سـلطنت        کرده ولی عمدتاً  ابزاری در      بعضاً  نقش ضد استعماری ایفاء     

  وجود دارد؟ـ های استبدادی بوده است 



کردِن ارزشـهای    ی زیرپا ابه معن ) اگرممکن باشد ( چنین ساختاری    یآیا احیا  -۲

حاکمیتی که از ارادٔه چند      عام دموکراتیک و حذف نهاد های یک جامعٔه مدنی نیست؟ آیا          

ـ کلمه علمی یاکه اگر به معنـ رییس قبیله     و درـ دیگر وجود خارجی هم داشته باشند

  ، فاقد مشروعیت نخواهد بود؟ٔه جمعی خلق و اعضای قبیله برخیزدغیاب اراد

، »منافع ملی کشور  «که سنگ    انگلیسی   –موافقان وطنی این طرح امریکایی       -۳

 ححاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را به سینه میزنند آیا نمیدانند که اجرای این طـر                

، تمامیت ارضی و حتی موجودیـت آتـی کـشور وارد            بزرگترین ضربه را بر حاکمیت ملی     

، فرماندهان جهادی و سـراِن       وجود دارد که جنگ ساالران     یاطالعاِت موثق . ؟خواهد کرد 

جهـت   ، تباری و زبانِی خلقهـای شـمال را در  ده های اتحاد شمال احساساِت محلی  بازمان

 ده ها هـزار میـل       آنان اخیراً . نٔه خود بکار گرفته اند     سلطٔه ستمگرا  یتحکیم قدرت و بقا   

سیل بر اساس این اطالعات همین اکنون     . یع کرده اند    ز کشور تو  لشما سالح جدید را در   

منابع بیرونی تمویل کنندٔه    . سالح های مدرن به شمال کشور در حال سرازیر شدن است          

ی آماده گی هـا بـرای یـک         امعنآیا این تحریکات به     . این سالح ها هم کامالً  مشهود اند       

مقابلٔه طوالنی و خونبار در آینده نمیباشد؟ آیا این تحرکات فتنه گرانٔه هردو طرف که بـه           

زیان منافع خلق کشور صورت میگیرد خطر نقض تمامیت ارضی و باالخره تجزیٔه کـشور               

ـ        و کشور در هردو طرف عمالً      اشتنخواهد د  را دربر   حاکمـان   تٔه زیر سلطٔه قشِر نـو خاس

گان ارتجاع جهـادی و     ه  ، وابست  مواد مخدر، جهادیان   ،قاچاقبرانمرکب از جنگ ساالران     

 امپریالیزم و ارتجاع سیاه مذهبی قرار نخواهد گرفت؟
 ،رافیایی مرزهای موجود کشور و یـا تجزیـٔه آن          گونه تغییر در آرایش جغ     هر -۴

نی های مرزهای تبعاِت دگرگو.  زمین لرزٔه مهیبی سرتاسرمنطقه را تکان خواهد دادوهمچ

جنگ های خونبار و طوالنی تجلی خواهند یافت کـه طبیعتـاً  امپریـالیزم                رافیایی در غج

 طلبانٔه دراز مدت و آماده      برای توجیه حضور نظامی خویش و مقاصِد سود جویانه و سلطه          

 .قدرت های احتمالی آینده در آسیا از آن سود خواهد برد ی مقابله با ابرگی برا
  تضمینی وجود دارد   یچیجٔه پادوی چنین نهادی بوجود بیاید       نت نظمی که در   -۵

ـ        برای به النٔه امن بنیاد گرایی اسالمی و بستر گرمی         که  ه تروریزم بین المللی و عامل فرق

ی پاکستان و امکـان دسـت یـابی         ه ا با توجه به توان هست    . ونتبار مبدل نشود  شگرایی خ 



کـشور    مذهبی در منطقه پای این دو      –ی در نتیجٔه تقابل فرقه یی       ه ا ایران به سالح هست   

صورت کشانده شدن آشـوب و جنـگ بـه           به یک فاجعٔه اتمی کشیده نخواهد شد؟ و در        

ی مرزهای شرقی کشور امکان دستیابی تاریک اندیش ترین نیروهای مـذهبی بـه              اماور

نتیجه دستیابی بنیاد گرایی اسالمی و تروریزم بین المللی بـه            قدرت مطلقٔه سیاسی و در    

  هستوی بوجود نخواهد آمد؟سالح
 

نیست باید با تمـام نیـرو    ما، ترقیخواه و هو   یده داریم که نیرو های دموکراتیک     ما عق 

  .علیه بروز چنین خطراتی برخیزند

در نهضت آیندٔه افغانستان عقیده دارد که راه حل بحران خطرناک کـشور را نبایـد                

 خاطرکردن مؤقتی نیروهای    ده که هدف آنها آسو    ی، واهی و کوتاه مدت    طرح های بی بنیاد   

 آنهـا در    و بهـره بـرداری ابـزاری از        آنـان   ساختن موقعیت آسیب پذیر    مصون اشغالگر،

 موجـود ،تـن     کـٔه مهل تنها راه بیرونرفت از   .کرد جستجو،استسیاست های داخلی شان     

  . است وبسکشور  تغییرات بنیادی دموکراتیک دردادن به قبول

 ولی هنوز هم رفته به هدرت های بسیار مساعدی     که فرص  ما عقیده داریم با وجودی    

طریق شرکت دادن غیرنمایشی خلق و نیروهـای         زمان برای آوردن اصالحات رادیکال از     

، انـصراف از    دموکراتیزه کردن حیات سیاسی کشور    ،   حاکمیت ترقیخواه و دموکراتیک در   

، طـرد   ی مـردم  زنده گ ، بهبود شرایط رقت بار      نه برانداز اقتصادی موجود   سیاست های خا  

ه های دولت در یک     ، توجه به تحکیم پای    ن و عناصر فتنه و فساد از حاکمیت       جنگ ساالرا 

د هـای   ، رهایی از شِر نیروهای اشغالگر توسط تحکیِم نهـا         نظام دموکراتیک، صالح و کارا    

سترده و شرم آور و طرد عـاملین         فساد گ  ط، برچیدن بسا  دفاعی و نیروهای مسلح کشور    

  .استدیر نشده و ممکن و میسر ، ی و عملی به باز سازی کشور، پرداختن جدآن

مـا  . البته هیچکس نمیتواند و نه باید خواهان حل معضالت از طریـق جنـگ باشـد               

.  رفع بحران و تأمین صلح نیـست        برای که جنگ راه حل دوامدار و مناسبی      عقیده داریم   

ای صلح آمیز به کـار       ابزار ه  کامالً  باور داریم که باید برای حل بحران خطرناک موجود           ما

 اتخاذ سیاست های دفع عین حال معتقدیم که هیچکس حق ندارد با  لی در گرفته شوند و  

، بیهوده و زیانبار به خاطر مصلحت های خاص خـود جریـان تـاریخ را بـه عقـب                    الوقت



 – طـالبی    خـونین، سـتمگرانه و ارتجـاعی      مطلق العنان   برگرداند و شب سیاه حاکمیت      
آنانیکه خود این فتنه و عوامل آنرا برانگیخه انـد          . کشور ما مستولی گرداند    رجهادی را د  

ـ ، ترقی، آزادی و دموکراسی ممایان خلق افغانستان با دشمنان صلححق ندارند به ز    ات ش

  . دنکن

 جز جنگ و  ،های موجود  داد که راهکارها و سیاست      سپری شده نشان   پنجسالتجربٔه  

، فقر و سیاه روزی مردم ارمغـاِن دیگـری بـه             کشور تباهی، فساد، غارت ثروت های ملی     

ـ             . همراه نداشته است      بحاکمیت مصلحتی موجود توان و ظرفیـت عمـل نـدارد و ترکی

ـ           ،مافیایی حاکمیت  دسـت آورده بـود از      ه  مشروعیت نمایشی را هم که باحقه و فریـب ب

  .دست داده است

وضـعیت    تنهـا در   ان کرد که یک الترنـاتیِف دموکراتیـک نـه         عسوگمندانه باید اذ  

عقیده داریم که    نیست ما  چشم انداز  ندارد بلکه حتی موجودیتش نیز در      سیاسی حضور 

  .باید زنگ خطر جدید را جدی گرفت 

ترقیخواه و تحول طلب وظیفه دارند تـا صـفوف پراگنـدٔه             ،همه نیروهای دموکرات  

  .زندشانرا برای مقابله با خطرات و ایجاد یک الترناتیف دموکراتیک بسیج سا

 واقعی بـرای وحـدت و اتحـاد         نهضت آیندٔه افغانستان عقیده دارد زمینه های      
مـا ایـن نیروهـا را       : ، چپ و تحول طلب وجود دارنـد       نیروهای دموکرات، ترقیخواه  

 طوالنی داخلی   کن و  گرداب یک جنگ تباه    نشده و کشور در   فرامیخوانیم تا خیلی دیر     
این زمینه هـا و   سرنوشت مردم نشده اند ، کم مطلقِ ی سیاه دوباره حا   نیافتاده و نیروها  

  .امکانات را عینیت بخشند
، ترقیخواه و تحول طلب از       نیروهای دموکراتیک  ی از یگردهمایکه  عقیده داریم    ما

 موجود به یک ضرورت عاجل مبدل       یتمورد وضع   برای بحث در   ،داخل و خارج کشور   
ین راسـتا گـام      در ا  امات عملی  با اقد   تا ما همٔه این نیروها را فرامیخوانیم     . شده است 
  .بردارند
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