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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۹/۲۲

نوور احمد خالدی

اعالمیهء اتحادیهء انجمنهای افغانها مقیم آسترالیا ،اروپا و امریکا در
حمایت از تیم دولت ساز به رهبری داکتراشرف غنی در انتخابات ششم
میزان  ۱۳۹۸ریاست جمهوی افغانستان!
شنبه  ۲۱سپتمبر ۲۰۱۹

هموطنان گرامی!
کشور ما هنوز در یک چرخهای از دشواریها به سر میبرد که شامل تروریزم و افراط گرایی ،فقر و مشکالت
اقتصادی مردم ،شکافهای اجتماعی و قومی ،بی اعتمادی میان مردم و حکومت ،دستاندازی بیگانگان بر مقدرات
کشور ،حلقههای فساد و مافیا ،معادالت کور و پیچیده استخباراتی و ویرانی زیرساختهای اقتصادی از جمله آنها اند.
یکبار دیگر کشور ما افغانستان در یک مقطع تاریخی سرنوشت ساز ذیل قرار دارد:

• اجرای موفقانهء انتخابات ریاست جمهوری به روز شنبه تاریخ ششم میزان  ۱۳۹۸هجری شمسی
مطابق  ۲۸سپتمبر سال ۲۰۱۹م؛
• رسیدن به یک توافق صلح با عزت و پایدار با طالبان.
الغای پروسهء توافق پیشنهادی صلح خلیلزاد با طالبان از طرف رییس جمهور ترامپ بعد از اعتراضات دولت افغانستان
و مخالفتهای جهانی افغانها و نهاد های بین المللی در مقابل آن از یک توطئهء مثلث پاکستان-طالبان-خلیلزاد برای تجرید
و سقوط نهائی دولت افغانستان و احیای امارت اسالمی طالبان در حال حاضر جلوگیری نمود اما خطر احیا و به کرسی
نشاندن این دسیسه کماکان وجود دارد.
همانند انتخابات گذشته یکبار دیگر صف آرایی دو جناح با دو طرز دید متفاوت از مشخصات اصلی این انتخابات میباشد:
تیم دولت ساز به رهبری رییس جمهور اشرف غنی با تکیه به تاریخ پر افتخار کشور در دفاع از استقالل و حفظ هویت
مشخص ملی ما که بر پایه های افغانیت و اسالمیت و ارزشهای قانون اساسی نافذه کشور استوار است برنامهء روشنی
را برای آیندهء کشور پیشنهاد میکنند که شامل خطوط اساسی آتی میباشد:

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

•حفظ دست آوردها و اتمام کارهای بنیادی که در حکومت وحدت ملی آغاز شده است؛
•نظم و صلح پایدار ،حاکمیت قانون و رفاه اقتصادی؛
•تالش اصلی برای محو فقر و گرسنگی در افغانستان؛
•جلوگیری از تقسیم دولت بین عده محدود؛
•تعهد برای جلوگیری از معامله باالی نیروهای امنیتی کشور درمذاکرات صلح؛
•تأمین یک صلح آبرومند و پایداراما بدون گدائی نمودن صلح از کسی؛
•تالش در راستای تحقق عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن؛
•تداوم مبارزه با فساد و مافیایی اقتصادی؛
•تداوم اصالحات در روندهای ملی؛
•تقویه سرمایه گذاری؛
•مبارزه با تبعیض؛
•ایجاد یک دولت مقتدر؛
•و تآمین صلح پایدار؛
•اصالح سکتور امنیتی و تقویت قوای دفاعی کشور؛
•سرکوب مافیای اقتصادی و سیاسی؛
•اصالحات در سکتور عدلی وقضایی؛
•اصالحات اساسی در اداره و پروسه استخدام؛
•ایجاد زیرساخت های قانونی و حقوقی کشور که با تدوین و تصویب بیش از  ۴۰۰سند تقنینی در
پنج سال اخیر آغاز شده است؛
•ایجاد شفافیت در پروسه کانکور سراسری و بورسیه های تحصیلی؛
•ایجاد دهلیزهای هوایی و زمینی؛
•ادامهء بازسازی چهره مخدوش کشور درعرصه بین المللی و تبدیل نمودن آن به یک شخصیت
حقوقی قابل احترام؛
•به حداقل رساندن میزان وابستگی کشور به کمک های خارجی از طریق افزایش عواید داخلی؛
•برداشتن گام های بزرگ برای مهار آبهای کشور؛
•تداوم اصالحات و دولت سازی مدرن؛
•اَعتقاد به تحول و تداوم.
تیم غنی تیم دولت ساز است ،تیم قانون ،اقتصاد و امنیت بوده و به سوی حاکمیت قانون ،نظم و رفاه اقتصادی و صلح
و امنیت حرکت خواهد کرد .این تیم از ارزش های قانون اساسی کشور پاسداری خواهد کرد و با حمایت و پشتیبانی
بی دریغ مردم عزتمند کشور یک دولت مستحکم و با اقتداری را خواهد ساخت؛ دولتی که از هر نوع حرکت های
فراقانونی و گسست آفرین جلوگیری کرده و ثبات و اعتماد ملی و وحدت ملی ما را بیش از پیش تقویه نماید.
در مقابل تیم انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری َعبدهللا َعبدهللا ،عنایتهللا بابر فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم به
عنوان معاون اول و اسدهللا سعادتی ،عضو مجلس نمایندگان و از افراد نزدیک به آقای کریم خلیلی به عنوان معاون دوم
معرفی شده اند .تیم انتخاباتی آقای عبدهللا شامل دو معاون رئیس جمهور ،رئیس اجراییوی و دو معاون رئیس اجراییوی
است .مقام ریاست اجراییه به انورالحق احدی وعده شده است .همچنان بعد از فروپاشی تیم حنیف اتمر ،حزب وحدت
اسالمی به رهبری استاد حاجی محمد محقق نیز به تیم َعبدهللا عبدهللا پیوسته است.
بحث تغییر نظام سیاسی و ایجاد پست صدارت اجرایی همچنان در محور برنامههای این تیم قراردارد .عبدهللا عبدهللا
می گوید ،از آدرس حزب جمعیت اسالمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری است .صالح الدین ربانی ،رییس جزب
جمعیت اسالمی ،که از هواداران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی است میگوید”:ساختار نظام باید در آینده تغییر کند”.
این تیم ،با تنظیم و مهندسی کمپاین انتخاباتی و تدوین اصول استراتژیک و خطوط اساسی فکری آن توسط چهره های
شناخته شده ضد افغانستان و ضد افغان و َمعتقد به ایران بزرگ مانند مجیب الرحمن رحیمیَ ،معجونی است متشکل از:

د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

•عناصر مخالف نظام و یک دولت مستحکم ملی مرکزی؛
•عناصر پشتون ستیز که قوم پشتون و عناصر فرهنگی و تاریخی آنرا پیوسته مورد تحقییر و توهین قرار داده به قوم
پشتون بدیدهء دشمنی نگریسته ،جنگ موجوده را جنگ قومی پشتونها برای احیای مجدد اقتدار تاریخی آنها قلمداد
میکنند .این گروه تفاوتی میان طالبان و یک فرد عادی و روشنفکر پشتون قائل نیستند؛
•جنگساالران جهادی که خواهان ادارهء بال منازع مناطق محلی خود اند؛
•چریکهای سقاوی که هرسال مردم کابل را با خطر ترور و دهشت افگنی مواجه میسازند؛
•عناصر فاسد که از سال  2001به این طرف از راه فساد اداری ،اختالس ،غضب عواید گمرکی و امالک و
زمینها ی دولتی سرمایه های قارونی اندوخته اند و اکنون حاضر اند برای حفظ این سرمایه ها باطالبان و دولت
پاکستان معامله نمایند؛ و
• عناصر فرصت طلب چوکی خواه مانند انورالحق احدی که بعد از رد تقاضای او برای وزارت خارجه از جانب
رییس جمهور غنی ،به تیم عبدهللا عبدهللا پیوسته است.
به ارتباط دورنمای تآمین صلح با طالبان ،ما معتقدیم که پیروزی عبدهللا عبدهللا و نتیجتآ رژیم انارشی او به سه
سناَریوی آتی منجر خواهد شد:
•پذیرفتن توافق صلح پیشنهادی پاکستان-خلیلزاد و در نهایت قبولی احیای امارت اسالمی طالبان و تبدیل شدن
افغانستان به یک کشور تحت الحمایه پاکستان؛
•تبدیل جنگ تروریستی طالبان به یک جنگ قومی که در نهایت ناگذیر به احیای مجدد امارت اسالمی طالبان و تبدیل
شدن افغانستان به یک کشور تحت الحمایه پاکستان؛ و
•فروپاشی حکومت در نتیجهء غیر متجانس بودن اعضای متشکلهء آن و اختالفات بر سر تقسیم مقامات دولتی.
بنابه دالیل باال اتحادیهء انجمنهای افغانها مقیم خارج از تمام هموطنان عزیز تقاضا میناید تادر انتخابات پیش رو به
رییس جمهور اشرف غنی رای داده از سقوط کشور در یک پرتگاه هولناک جلوگیری نمایند.

با عرض احترام
____________________________________
به امضای دوکتور نوراحمد خالدی به نمایندگی از Signed by Dr Noor Ahmad Khalidi
On behalf of:
1. The Afghans’ National Discourse Centre (ANDC), Kabul Afghanistan/ Mr
Samiullah Pasonمرکز تفاهم افغانها در کابل -سمیع هللا پاسون
2. The Afghans’ National Discourse Centre (ANDC), Global Centre, California, USA/
مرکز تفاهم افغانها در کالیفورنیا -دوکتور تاج الدین ملتمل Dr Tajuddin Millatmal
مرکز 3. Afghan Wulas Cultural Association- Austria / President: Dr. Fazel Rahman
فرهنگی افغان ولس ،ویانا اتریش – داکتر فضل الرحمن
4. Coalition of Afghan intellectuals in Cologne Germany/ Represented by Mr Said
انجمن افغها در شهر کلن آلمان – سید حسن Hassan

د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

5. Afghan National Unity Council, Belgium/ Represented by Dr. Khalilullah Wafa
Khederkhel شورای اتحاد ملی افغانها در بلجیم – داکتر خلیل هللا خدرخیل
6. Discourse Afghanistan, based in London UK/ Dr Khesrow Sangarwal مرکز تفاهم
افغانها در لندن – دوکتور خسرو سنگروال
7. Loy Afghanistan Movement, Kabul Afghanistan/ Chairman Jamil Weqar جنبش
افغانستان بزرگ – جلیل وقار
8. Afghan Youth Active Association, Austria, AKTIV Verein, Vienna/ Safi Aemal انجمن
جوانان افغان مقیم اتریش – ایمل صافی
9. Afghan Cultural Association in Finland/ Chairman Nawab Akbar Khan انجمن فرهنگی
افغانها در فنلند – نواب اکبر خان
10. AZADI Afghan-German Friendship Association, Germany/ Chairman Belal Kabuli
جرمن بنام آزادی-انجمن دوستی افغان
11. Afghan Australian Unity Association, Melbourne / AAUA آسترالیا مقیم-انجمن دوستی افغان
ملبورن – حاجی صدیق
12. Afghan Social club UK/Samsoor Faiz  کلوپ اجتماعی افغانها در بریطانا – سمسور فیض13. Afghan youth UK Unity Afghan Community and Most Afghan Communities in the
UK. انجمن جوانان فغان مقیم لندن
14. Afghan Historical Strategic Centre UK/ Director Dr Wares Waziri, Noor Wahab
Sapand, Sayed Zaker Shah Sadat, مرکز استراتژیک تاریخی افیانستان در انگلستان – داکتر وارث
 سید ذاکرشاه سادات، نور وهاب سپند،وزیری
15. Historian Dr Shahsawar Sangarwal مورخ دوکتور شهسوار سنگر وال
16. Women Empowerment & Leadership, Brisbane Australia/ Mrs Rita Anwari
Director and Founder  خانم ریتا انوری، شهر برزبن آسترالیا،موسسهء ارتقآ و رهبریت زنان
17. Great Kandahar active youth social and peace public library/ Monawar Ahmad
Wahidi
18. نهضت وحدت جوانان افغانستان راهم افزود سازید
1980 مقر کابل افغانستان سال تاسیس.
داکتر عبیدهللا نوید

5 تر4  له:د پاڼو شمیره
maqalat@afghan-german.de  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ.افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي
 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده:یادونه

بسم هللا مهمند عضو کمیته رهبری و معاون سازمان بین المللی افغانها  ،مسول مرکز تفاهم افغانستان در کشور 19.
های مشترک المنافع
اصفه استانکزی نماینده د ملی همغری مرکز از ایران 20.
(.پیوستون ټولنه په کاناډا کى ) انجنیر سلطان جان کلیوال 21.
وهمچنان از طریق صفحه فیسبوک محترم دکتور نور احمد خالدی میتوانید مالحظه میفرمایید که هزاران تن از
شخصیت های مدبر ملی ،نویسندگان ،ژورنالیستان ،مسئولین واعضای جامعه مدنی افغانستان ،مسئولین موسسات
فرهنگی و سایر وطنداران ما از این اعالمیه حمایت بیدریغ شانرا اعالم کرده اند.

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

