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 وطـن آزادی احتــرام  بـه مقام والی انــسان
  
 "قطعنامه کنفرانس ساليانه حزب جمهوری خواهان افغانستان"
  
  
  
  

 ،نحزب جمهوری خوهان افغانستان که در دشوار ترين شرايط ناگوار به همت تعداد از فرزندان کشور اعم از زنا
 وحدت ملی و نظام جمهوری ، به منظور نجات افغانستان از خطر تجزيه١٣٧٨عقرب سال١١مردان بتاريخ 

جوانان جمهوری خواه طبق . دموکراتيک در شهر کابل بطور نهايت مخفی رسمأ تاسيس و آغاز به فعاليت نمود
 رايج ،ور از مناقشه و درگيریاهداف ستراتيژيک شان و بخاطر تحقق آرمان های واالی انسانی و جهت نجات کش

 آزادی و احترام ،وطن(د ديگران به تحت شعار ئي ارزش به نظر و عقا، تحمل پذيری،ساختن فرهنگ همديگر فهمی
ده سال گذشته را با قبول مشکالت فراوان در برابر انواع و اقسام دسايس و توطيه های ) به مقام والی انسان

 ،ا حفظ آرامش به مبارزه مسالمت آميز خويش دور از هرگونه خشونت با رعايترنگارنگ زيرکانه برخورد نمود و ب
در حاليکه درست يکسال قبل از امروز دومين کنگره اش را به .  هوشيارانه ادامه داده ، اسالمی و ملی،حرمت انسانی

  .رگزار نمود تن از فعالين حزبی درحضور داشت مهمانان داخلی و خارجی موفقانه باراشتراک بيش از دوهز
جای نهايت مسرت است که امروز دهمين سال خدمات ميهن دوستانه جونان جمهوری خواه در حال تجليل بعمل می 

فرزندان جمهوری خواه گذشته افتخارآميز شان را سرمشق  . شامل مراحل اساسی ديکری ميگردد،آيد که کشورما
 تدابير الزمه اتخاذ نموده و جهت ، موانع ها،الش هاچ ،ها ناتوانی ، کمبودی ها،برای نجات از ضعف ها قرار داده و

      توليد و قاچاق مواد ، مبارزه عليه کشت، صلح و دموکراسی،کسب افتخارات بيشتر در راه خدمت به خلق اهللا 
 ،ش حاکميت قانون و امنيت پايدار در کشور به تالشهای پيگيرانه خوي، رفاه عامه، افراط گرائی، تروريزم،ره مخد

انستان غهان افاسخن رانی عالمانه و رهنمودی محترم صبغت اهللا سنجر رهبر حزب جمهوری خو. دهصبورانه ادامه دا
  :را مورد تائيد و پيشتيبانی قرار داده چنين فيصله می نمائيم

 وحدت و ، تماميت ارضی، حاکميت مردمی،حزب جمهوری خواهان افغانستان با در نظرداشت منافع ملی .١
و امنيت دايمی از طرح مذاکره و تفاهم دولت با طالبان که قانون اساسی   فضای صلحملت افقانستان و ايجادهبستگی 

 . قاطعانه حمايت و پيشتيبانی می نمايند، نمايندجمهوری اسالمی را قبول
ميرسد از تمامأ اعضای پر افتخار حزب در سطح  تن ٢٠٠٠ به  اشتراک کننده گان اين کنفرانس که تعداد شان .٢

مرکز و واليات کشور و از همه هواخوهان خويش در سطح ملی و بين المللی می طلبد جهت تقويت و سرعت 
بخشيدن به روند آغاز شده که جهت تفاهم بين االفغانی ميباشد ازهيچ گونه سعی و تالش دريغ نورزيده از طريق 

 اعضای جامعه مدنی و ساير دانشمندان و ، احزاب محترم سياسی ،حترم قومیمی بزرگانی به همکار تبليغات وسيع و
 . مخالفين مسلح دولت را به صلح و آشتی تشويق نمايند،صاحب نظران 

اشتراک کننده گان کنفرانس حاضر از فيصله های جرگه کوچک منطقوی بين افغانستان و پاکستان حمايت می  .٣
 ،تکار جالالتماب محترم حامد کرزیبم فيصله های جرگه امن منطقوی که سال گذشته به او اميد وار هستي. نمايند

 نماينده گان جامعه مدنی ، احزاب سياسی، تن از بزرگان قومی٧٠٠ رئيس جمهور اسالمی افغانستان و به اشتراک
 .هردو کشور صورت گرفته بود در عمل تحقق يابد

:  اين اعالميه خطاب به مخالفين مسلح نظام نموده اعالن می نمائيمما اشتراک کننده گان کنفرانس با صدور  .٤
 !برادرن گرامی

.  افغانستان و مردم اين کشور را دوست ميداريد لطفأ از جنگ و خشونت گرائی پرهيز نمائيد،اگر راست می گوئيد
 فقرو تنگد ،کشور بيشتر گرديدهجنگ افغانستان را نه تنها که آباد نمی سازد بلکه درنتيجه تداوم جنگها خطر وابستگی 

 که شرف و عزت هر افغان را ،بدون شک .  بيکاری و بی خانگی که باعث آوارگی هم وطنان شما می گردد،ستی
  .صدمه مزند
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       ابراز آمادگی کمسيون محترم مستقل انتخابات افغانستان جهت اشتراک طالبان در انتخابات سال آينده  .٥
 مورد تائيد اشتراک کننده گان کنفرانس ،گاهی بسوی مردم ساالری بودهنجمهوری شوراهای واليتی و رياست 

  .امروزی ميباشد
  )ومن اهللا توفيق(                                                       

                          اشتراک کننده گان کنفرتنس ساليانه حزب جمهوری خوهان افغانستان
 


