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 ؟خوردی" از کدام چشمه اب میحکومت مواز" یها صدا
 

دست  کی خیونیم یتیامن یالملل نیلمان جهت اشتراک در نشست بآجمهور کشور به  سیئر یداکتر اشرف غن سفر
 ،یامارات تیبر حاکم یمبن لزادیخل و یا سیا یا های هیافغانستان و طرد توط در تیتداوم جمهور یورد بزرگ براآ

 .در حق مردم افغانستان از خود بجا گذاشت ...یمشارکت ،یائتالف
 

 یروئسا خارجه، دفاع و ریدر کرانه نشست به شمول وز کایدرجه اول امر نیبا مسول یداکتر اشرف غن مالقات
وت با ق و یو اظهارات رسم یخانم پلوس کایامر ندگانیمجلس نما سیئفاع و داخله مجلس سنا و رد ت،یامن یها تهیکم

در  یجمهور استیانتخابات ر ینهائ جینتا ناعال انجام کاردر  ندهیآ یبا حکومت مرکز ینها درمورد تداوم همکارآ
 یا سیا یو ا لزادی" را به اشاره خل ودیبدنام " کمپ د یمعاهده کذائ یحام یافغانستن نکات عطف اند، که مهره ها

 ." را بلند نمودندیموازحکومت " یصدا ورد وآبه وجود 
 

 خوردیب مآخود از منافع دو مرجع  تیوکن تی" در اصل یبلند شده حکومت " مواز یها صدا و سر
 
روند  که معطوف به کمرنگ ساختن وبه مناقشه کشاندن ،یا سیا یدفاع و حراست از منافع ا یــ مرجع اصل 1

هللا ومعاونش امر یداکتر اشرف غن روزمندیپ میافغانستان است، که رهبر ت یجمهور استیانتخابات ر جیاعالن نتا
 .کرد رونیاز تنش ب انیدر انظار جهان خیونیم یتیپاکستان را در نشست امن هیرو دو استیصالح جل وپوستک س

 
 ندیاستخبارات افغان دشمن درکابل، بادرنظرداشت طمع کسب حصه در قدرت فرا یشده ادرسها هیتعب یــ مهره ها ۲

 .کشندیم لیبه سراب درحالت غرق شدن را به تمث یازی، که اکت وکنش دست 1۳۹۸انتخابات 
 ،اما

 یقابل لمس در خط حفظ نظام جمهور و یقبال افغانستان متحمل تحول جد در یالملل نیکشور وجو ب در یاسیس حاالت
بطن  از کسرهی یحکومت مرکز کی ندیمطلق افغانان خواستار فرا تیدر داخل کشور اکثر ده،یانستان گرددر افغ

 .اند 1۳۹۸انتخابات 
 

ان درافغانستان  یخودکفائ تیدر رو یخواستار تداوم نظام جمهور کایبه شمول جامعه اروپا وامر یالملل نیب جامعه
 یرجمهو استیانتخابات ر ینهائ جیاز روند اعالن نتا تیبر حما یناتو مبن یسازمان نظام سیهستند، که اظهارات ر

 .گواه روشن و واضح انست البــ ط کایاز پروسه مذاکرات امر یبانیدرافغانستان و پشت
 
 باور ما به

مت " جهاد ومقو یایدست وپا زدن بقا نگرینداشته بلکه نما ی" نه تنها خور افغان یحکومت " مواز یشدن صداها بلند
 .گذاردینم شیرا به نما یگرید یزیساتور قهر زمان چ ریز " در

 
 فرجام در

 یهمخوان گریکدیدارد با  یبار منافع افغانان وجامعه جهان نیاول یلمان ثابت ساخت، که براآ خیمون یتیامن کنفرانس
 یو حکم محکوم به زبون یتابیفغان ــ جهان دشمن دارند باواستخبارت  یدرسهاآو منافع  گذاردیم شیبه نما ینسب

 .کشانندین می" به انزجار ونفر ی" حکومت مواز یرا با نعره ها خود
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