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1. Introduction 

1.1  Current Situation in the Country 
Afghanistan is going through difficult times. Security 
conditions are getting worse, areas under the control of the 
armed opposition are expanding and furthermore areas are 
being in danger of falling. 

Continuation of confusion and indecisiveness in the policies 
of the Afghan government and its International supporters 
during the thirteen years after the Bon agreement regarding 
the definition of the enemy, friends and foes, at the national 
and regional levels, are another dimension of causes of the 
war continuation in Afghanistan. These confusion and 
indecisiveness, particularly by the US and the Britain 
governments, allowed Pakistan’s army and civilian 
establishment to pursue its dual edged policies regarding 
Afghanistan and NATO.  On the one hand receive 
considerable military and financial support as a strategic 
NATO ally in its fight against terrorism and on the other 
hand continue to shelter international terrorists and provide 
safe heavens, military, financial, logistical and training 
support to the Taliban in its pursuit of turning Afghanistan 
into its client state. 

These conditions are, to a large extent, because of the 
legacy of handing the reigns of the Afghan Government to 
those jihadi warlords who collaborated with the US in the 
defeat of the Taliban government without due consideration 
of the country’s ethnic composition and regional population 
spread and the historical ethnic government power 
structure in Afghanistan. 

Furthermore, thirteen years of corruptive government by 
Jihadi Warlords, production and trafficking of narcotics, and 
an historical misuse of the government power and foreign 
funds for self- enrichment provided suitable conditions for 
insecurity, lawlessness, and the formation of local power 
islands unaccountable to the central government. 

Recent experience shows that these persons and 
organization’s respect for democracy extends only to 
situations where their grip on power is maintained however 
whenever such conditions change they reject democracy, 
election results and demonise democratic institutions.  

The United front considers the current arm conflict in the 
country mainly armed uprising by the Taliban, including the 
Haqaani group, to restore the defeated Taliban Islamic 
Emirate regime in Afghanistan. 

Meanwhile, terrorist groups based in Tajikistan and 
Uzbekistan and Daesh take advantage of the conditions in 
Afghanistan to extend their activities in Central Asia. In 
addition, with the defeat of Daesh in Syria and Iraq the 
worsening security situation in Afghanistan has provided 
Daesh a platform to infiltrate in Afghanistan and move into 
central Asia. 

 

 

 پیشگفتار:۱ 

 کشورجاری در اوضاع  ۱.۱

اوضاع امنیتی افغانستان شرایط سختی را میگذراند. 

 مخالفین مسلح دولت، مناطق تحت ادارهء شدهخرابتر 

افزایش یافته و مناطق بیشتری در خطر سقوط قرار 

 دارند. 

دولت افغانستان و پالیسیهای عدم قاطعیت ابهام وادامهء 

در سیزده سال بعد از کنفرانس بن حامیان بین المللی آن 

در افغانستان علل بروز و ادامهء جنگ در تعریف دقیق 

از دوست و دشمن در سطح ملی و منطقوی و شناخت 

محسوب عوامل مهم دیگر ادامهء جنگ در افغانستان 

در سیاستهای حامیان بین بخصوص این ابهام  میگردد.

 المللی دولت افغانستان بخصوص ایاالت متحده و بریتانیا

اجازه داد تا به و اداره ملکی آنکشور اردوی پاکستان به 

از یکطرف به هد. ادامه دسیاستهای دوگانهء خودرا 

در جنگ با تروریزم عنوان همکار استراتژیک ناتو 

کمکهای هنگفت نظامی و پولی را دریافت نماید و از 

همچنان به میزبانی تروریستهای بین المللی جانب دیگر 

برای تبدیل افغانستان به یک دولت وابسته ادامه داده 

اک خود، ایجاد پناهگاههای امن در خآزادانه به بخود 

 تجهیز، تمویل و تعلیم و تربیهء گروه طالبان ادامه دهد.

سپردن زمام امور این شرایط تا حدود زیادی میراث شوم 

دولت افغانستان در کنفرانس بن به تعدادی از 

جنگساالران جهادی که در سقوط دولت طالبان با امریکا 

همکاری کردند بدون توجه کافی به ترکیب قومی و 

وس و ساختمان تاریخی قدرت دولتی در منطقوی نف

 افغانستان میباشد.

، یجهاد جنگساالرانسیزده سال حکومت مزید بر آن 

سؤ استفادهء بیسابقهء تاریخی  تولید و قاچاق مواد مخدر،

 ،از قدرت دولتی و کمکهای بین المللی برای زر اندوزی

و تشکل شرایط مساعد نا امنی، بی قانونی، به ایجاد 

 .های قدرت محلی در افغانستان کمک نمودجزیره 

تجربه نشان داد که وفاداری این افراد و گروهها به 

دموکراسی تا جایی است که ضامن باقی ماندن آنها در 

قدرت باشد اما هر وقت این موقف با خطر مواجه شد به 

دموکراسی پشت پا کرده نتایج انتخابات را قبول نمیکنند 

بیق دموکراسی در کشور دست و به تخریب ارگانهای تط

 میزنند.

جنگ موجود در کشور را عمدتآ شورش  حدجبهٔه مت

در مقابل بشمول گروه حقانی،  ،مسلحانهء گروه طالبان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان به منظور احیای مجدد 

  رژیم سرنگون شدهء امارت اسالمی طالبان میداند.

در عین زمان گروههای تروریستی برخواسته از 

تاجیکستان و ازبکستان و داعش برای پیشبرد اهداف خود 

از خاک این کشور اوضاع نا آرام افغانستان با استفاده از 

با شکست مینمایند.  برای نفوذ به آسیای میانه استفاده 

تروریستان داعش در سوریه و عراق شرایط خراب 

ان به تروریستان داعش بستر مساعد امنیتی در افغانست
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Meanwhile the Taliban propaganda labels its armed 
apprising as a national liberation movement to end the 
occupation of Afghanistan by the United States. 

The United Front considers the defeated 1996-2001 Taliban 
regime as a symbol of mediaeval religious dictatorship 
dogma with no answer to the contemporary social-economic 
cultural and scientific needs of the society. 

However, the Pakistani government in line with its strategic 
security policy towards Afghanistan to extend the instability 
in this country and to fool Afghanistan’s international 
partners, promotes that the war in Afghanistan is an ethnic 
struggle for power by the Pashtoons to restore their historic 
leadership in the Afghan government they lost as an 
aftermath of the Bonn Agreement in 2001. 

Unfortunately, similar to Pakistan some political parties and 
figures in Afghanistan consider war and instability in 
Afghanistan as an ethnic struggle for power by the 
Pashtoons to restore their historic leadership in the Afghan 
government. These people ignore the existence of the 
moderate educated Pashtoons in society and within the 
government who are against the Taliban and the Taliban 
way of thoughts. 

Meanwhile taking advantage of the instability in Afghanistan 
those who oppose the creation of Afghanistan and Afghan 
Government as a separate independent nation for historical 
reasons, openly display their unloyalty and have been 
engaged in Pashtoon and Afghan and Afghanistan battering. 
They openly promote a Pan Iranian outlook to the creation 
and development of Afghanistan along the history and 
target the national identity of the Afghan nation as 
described in the current constitution and openly oppose the 
name, nationality and promote disintegration of the 
country. 

The United Front believes that promoting unpractical 
objectives such as changing the name of the country and 
Afghan Nationality, and the national language not only will 
not help in any way to bring about stability in the country 
but will worsen the situation further. Such slogans will 
damage the unity of the people and brings about the danger 
of ethnic confrontation. 

Creation and recreation of artificial crises has become a 
standard policy of the opposition who at the meantime 
holds 50 percent share in the government. 

To compound the above adverse conditions, during the last 
four years continuation of mistrust among the members of 
the National Unity Government and among their larger rings 
of supporters in the population, has reduced the authority of 
the central administration and given rise to regional islands 
of power who are not interested in peace and stability in the 
country. 

گسترش فعالیتهای تروریستی را در افغانستان و از اینجا 

 برای نفوذ در آسیای میانه فراهم نموده است. 

این در حالی است که گروه طالبان در تبلیغات خود 

مبارزه خود را جهاد برای ختم اشغال کشور از دست 

 امریکا تلقی مینمایند.

اتوری مذهبی متحجر قرون وسطایی جبههء متحد دیکت

طالبان را مغایر  2001-1996ساقط شده سالهای 

نیازمندیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ساینس و 

 تکنالوژی عصر حاظر تلقی مینماید.

به تآسی از مقاصد سیاسی و نظامی  پاکستانولت اما د

خویش، ادامهء بحران در افغانستان، و برای اغوای 

ادامهء جنگ و بحران در  دوستان بین المللی افغانستان

افغانستان را مبارزه قومی قلمداد کرده عملیات طالبان را 

عکس العمل قوم پشتون برای کسب مجدد مقام رهبری 

که در نتیجه کنفرانس بن تاریخی خود در دولت افغانستان 

 به حساب می آورند.از دست دادند 

 تعدادی از احزاب و فعالین سیاسی در افغانستان متآسفانه

ادامهء جنگ و بحران در  ،پاکستاندولت  همانند نیز

. این افراد میکنندافغانستان را مبارزه قومی قلمداد 

موجودیت پشتونهای معتدل، تحصیل یافته، مسلکی و 

که مخالف و در جامعه ا در دولت افغانستان مترقی ر

و تمام پشتونها را طالب  میگیرندتفکر طالبانی اند نادیده 

 و طالب پرست قلمداد میکنند.

در عین زمان با سؤ استفاده از ادامهء بحران در  

عدم افغانستان دشمنان تاریخی کشور و دولت افغانستان 

وفاداری خودرا به افغانستان و تاریخ آن پنهان نمیکنند 

پشتون ستیزی را به وطن ستیزی مبدل کرده اند و در این 

از تکامل تاریخی پان ایرانیستها راستا به تبلیغ برداشتهای 

کشور پرداخته هویت مشخص ملی دولت افغانستان را که 

در قانون اساسی کشور مسجل است مورد هجوم قرار 

اده و از مقصد خود برای شکستن سمبولهای ملی د

 پی پرده سخن میزنند.  و خودمختاری والیات افغانستان

طرح اهداف سیاسی غیر جبههء متحد برآن است که 

عملی مانند تغییر نام افغانستان، تغییرملیت مردم 

افغانستان، تغییر زبان رسمی افغانستان نه تنها هیچ 

امنیتی، اقتصادی،  کمکی به حل مشکالت موجودهء

فرهنگی، تعلیمی و اجتماعی مردم نمیکند بلکه بر عکس 

موجودیت اینگونه طرز تفکر  به این مشکالت می افزاید. 

وحدت ملی مردم افغانستان را صدمه زده و خطر آنرا در 

 بر دارد تا اقوام کشور را مقابل هم قرار دهد. 

ین پالیسی ایجاد پیهم بحرانهای مصنوعی ومدیریت ا

بحرانها به سیاست رسمی مخالفین دولت که در عین 

زمان پنجاه فیصد در دولت هم سهم دارند مبدل شده 

  است.

دامن زدن به این جوف نفرت، و تالش بی امان در جهت 

بدون اعتنآ به نتایج چسپیدن به قدرت انحصاری دولتی 

انتخابات، و بدنام کردن انتخابات و ارگانهای ادنتخاباتی، 

اد و همکاری میان جناحهای ائتالفی دولت وحدت اعتم

ملی و حامیان دو جناح را از میان برده به رویارویی و 

شده تضعیف دولت مرکزی ه سبب دیمقابله  مستقیم کشان

که عمآل در کشور شرایط ملوک الطوایفی با ایجاد جزیره 
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1.2 Causes of instability in Afghanistan 
We may summarise the causes of instability and War in the 
Country as the following: 

• Continuation of the former corrupt Warlords 
influence within the government who continue to 
take advantage of the holly jihad name; 

• Power struggle by certain ethnic jihadi groups to 
maintain their monopoly on power or extend such 
power; 

• Armed struggle by the Taliban to restore their 
medieval Islamic Emirates; 

• Efforts by Pakistani armed forces establishment to 
turn Afghanistan into a client state through their 
portages such as the Taliban and Haqqani groups in 
order to provide a strategic depth against an 
imagined threat from India; 

• Efforts by the Iranian government to extent its 
political, cultural and social influence in Afghanistan; 

• Efforts by the Russian, Iranian and Pakistani 
governments to use the Taliban and assist them 
against the expansion of Daesh treat in the region; 

• Efforts by the Russian and Iranian governments to 
weaken the US influence in Afghanistan; 

• The US global strategy to oppose and limit the 
Russian and Chines role and influence in the world 
and in the region; 

• The continuation of the US dual edged policies 
towards supporting Afghanistan and supporting 
Pakistan; 

• Pakistan position as a strategic US ally against 
Russia; 

• The Saudi global policy in promoting and supporting 
the Wahabi brand of Islam worldwide; 

• The Saudi and other Gulf States strategy to continue 
provide directly and indirectly financial support to 
radical Islamic groups worldwide as a kind of 
ransoms in exchange for security of their own; 

• The continuation of cultivation, production and 
trafficking of narcotics in Afghanistan which m 
source of funding Taliban War; 

1.3 What Needs to be Done? 

Changing the current unhealthy conditions are beyond the 
individual persons, organisations and parties. Only unity of 
the patriotic, elements of the society under a uniting charter 
in a National Progressive United Front for Democracy, 
Equality, Progress and the Rule of Law can bring about 
necessary conditions to fight terrorism and establish the rule 
of law and a national unity to pursue development . 

مافیای قدرت که در   های قدرت محلی حکمفرماست.

رش یافته و از آن تغذیه نموده دامان این شرایط پرو

 . میباشدتغییر اوضاع نایجاد صلح و عالقمند 

 

 عوامل ادامهء بحران در افغانستان ۱.۲. 

علل دوام بحران و ادامهء جنگ در افغانستان را میتوان 

 چنین خالصه نمود:

که از در دولت جنگساالران فاسد نفوذ ادامهء  •

 میکنند؛سؤ استفاده هنوز هم نام مقدس جهاد 

و مبارزهء قدرت توسط تعدادی گروههای قومی  •

و یا کسب قدرت انحصاری برای تداوم جهادی 

 نفوذ بیشتر در دولت؛

تالش طالبان برای احیای امارت قرون وسطایی  •

 اسالمی؛

تالش اردو و دولت پاکستان برای تبدیل  •

افغانستان به یک کشور وابسته و مزدور با 

حقانی برای تآمین استفاده از طالبان و گروه 

عمق استراتژیک دفاعی در مقابل تهدید خیالی 

 هند؛

کوشش دولت ایران برای گسترش نفوذ  •

فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی در 

 افغانستان؛

کوشش دولتهای روسیه، ایران و پاکستان برای  •

استفاده از طالبان و کمک به آنها در مقابل 

 گسترش نفوذ داعش در منطقه؛

تهای ایران و روسیه برای تضعیف کوشش دول •

 موقف امریکا در افغانستان؛ 

استراتژی جهانی امریکا در مقابله با قدرت  •

منطقه و در روز افزون روسیه و چین در سطح 

 جهانی،سطح 

ادامهء سیاست دوگانه امریکا وغرب در حمایت  •

 از دولت افغانستان و حمایت از دولت پاکستان؛

حامی استراتژیک  موقف پاکستان به مثابه یک •

 در مقابله با روسیه؛

استراتژی جهانی عربستان سعودی در حمایت  •

 و گسترش جنبش جهانی اسالم وهابی؛

استراتژی عربستان سعودی و سائر کشورهای  •

حوزهء خلیچ در باج دادن به گروههای 

تروریستی افراطی از طریق پرداخت اعانات 

 دولتی، اعانات مساجد و اعانات انفرادی؛

موجودیت تولید و قاچاق تریاک و سائر مواد  •

مخدر و تمویل مصارف جنگی طالبان از این 

 طریق؛  

 

 چه باید کرد ۱.۳

تغییر شرایط نامطلوب موجوده از قدرت افراد، 

سازمانها، و احزاب بصورت جداگانه و انفرادی مقدور و 

میسر نیست. تنها اتحاد تمام نیروهای مترقی و وطندوست 

 ملی و مترقی متکی بر ارزشهای یک در یک جبههٔ 

منشور اتحاد ملی برای پیشرفت، دموکراسی، و حاکمیت 

د شرایط الزم را برای مبارزه با دهشت قانون، میتوان
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The purpose of this Charter is to provide a platform for all 
those patriotic individuals, organisations and parties who 
respect Afghanistan, its government institutions and its 
constitution; who seek equality for all peoples under the 
law, respect all ethnic groups and languages in the country, 
who seek furtherance of democracy, social justice, people 
rights and freedoms and seek socio-economic development 
and the rule of law to contest in the forthcoming national 
and local and presidential elections as a “United  Front”. 

2 Purpose of the United Front 
The purpose of the United Front is to the formation of a 
country wide coalition of political, civil and social activists to 
contest actively in the forthcoming national parliamentary 
elections, local district council elections and the presidential 
elections on the platform provided by this Charter. 

Those who agree with the principles contained in this 
Charter in case of victory in the elections can join the ranks 
of the United Front.  

 

3 Definitions 
Front: Formation of a coalition of political, civil and social 
activists, organisations and parties on the platform provided 
by this Charter. 

United: Unity of political, civil and social activists, 
organisations and parties irrespective of ethnic, lingual, 
religion and regional considerations into the Front ranks. 

National: Objectives of the United Front is the maintenance 
of interests of the whole Nation of Afghanistan without any 
of ethnic, lingual, gender, religion and regional preferences. 

Progressive:  In reference to Article Six of the Constitution, 
goals of the United Front are to achieve a prosperous and 
progressive society based on the principles of social justice, 
human dignity, respect for human rights, strengthening 
democracy, national unity, equality of all ethnic/religious 
groups and a balanced development of all regions of the 
country. 

Nation of Afghanistan:  In reference to Article Four of the 
Constitution Nation of Afghanistan includes all persons who 
hold citizenship of Afghanistan. Each member of the Nation 
is referred to as an Afghan. 

4. Participation 
By accepting the principles contained in this Charter, 
participation in National Progressive United Front of 
Afghanistan Nation (United Front) is open to all men, 
women, organisations, parties irrespective of ethnic, lingual, 
gender, religion and regional preferences.  

5. Organisation and Management 
Organisational and management rules of the United Front 
will be developed in due course and will be added to this 
Charter. 

افگنی و ایجاد حاکمیت قانون و اتحاد ملی برای انکشاف 

 میسر سازد.

هدف اساسی این منشور ایجاد یک پالتفورم مشترک  

برای اشتراک در انتخابات  "حدمت هٔ "جبه زیر عنوان

برای تمام آن آیندهء شورای ملی و شوراهای ولسوالیها 

وطن دوستان است که به افغانستان، نهادهای دولت 

خواهان  افغانستان و قانون اساسی کشور احترام داشته و

برابری تمام مردم کشور در برابر قانون، احترام به تمام 

دموکراسی، و خواهان زبانهای متداول در کشور، اقوام و 

پیشرفت اجتماعی، حقوق و آزادیهای اجتماعی، انکشاف 

 اقتصادی و تحکیم حاکمیت قانون میباشند.

 : جبههء متحد ملی مرام ۲

ایجاد یک ائتالف سراسری از فعالین  تحدم هٔ مرام جبه

فعال  اشتراکسیاسی، مدنی، اجتماعی کشور است برای 

در انتخابات شورای ملی، شوراهای والیتی و محلی و 

بر اساس مبانی این منشور  انتخابات ریاست جمهوری

 . میباشد

کسانیکه به ارزشهای همچو یک منشور معتقد باشند 

 میتوانند با پیروی از آنها بطور انفرادی نیز در عمال

گردیده در صورت پیروزی در  تحدشامل این جبهٔه م

و این جبهه در داخل شورای ملی  وفت به صفانتخابا

 بپیوندند. شوراهای ولسوالیها

 

 تعریفات: ۳
تشکیل یک صف متحد و مترقی از افراد،  جبهه:

 .سازمانها و احزاب برای تآمین اهداف این منشور

اتحاد افراد، سازمانها و احزاب متعلق به همه  متحد:

 .اقوام، زبانها، مذاهب و مناطق کشور در صفوف جبهه

تآمین منافع تمام ملت افغانستان  حداهداف جبهٔه مت ملی:

بدون هرگونه تبعیض قومی، زبانی، مذهبی، جنسی، و 

 .سمتی میباشد

مطابق به مادهء ششم قانون اساسی، اهداف جبهٔه  مترقی:

ایجاد یک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت  حدتم

اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمایت حقوق بشر، 

دموکراسي، تامین وحدت ملي، برابري بین همه  کیمتح

انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مذاهب وو  اقوام

 .مي باشد

مطابق به مادهء چهارم قانون اساسی  ملت افغانستان:

عبارت است از تمام افرادي که تابعیت ملت افغانستان 

برهر فرد از افراد ملت  .افغانستان را دارا باشند

 .افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود

 اشتراک:  ۴  
با قبولی و پیروی از ارزشهای این منشور شمولیت در 

( برای متحد متحد ملی و مترقی ملت افغانستان )جبه هٔ جبه

تمام افراد اعم از مرد و زن، سازمانها و احزاب از همه 

 اقوام، زبانها، مذاهب و مناطق کشور باز است. 

 

 : اداره و تشکیالت ۵ 
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6 Objectives of the United Front: 

A- National Objectives 
Objectives of the United Front are to achieve a prosperous 
and progressive society based on the principles of social 
justice, human dignity, respect for human rights, 
strengthening democracy, national unity, equality of gender, 
all ethnic/religious groups and a balanced development of 
all regions of the country.  

The above objectives cannot be achieved unless War is 
ended and security is maintained in the country.  Therefore, 
ending the war and providing security for the population is 
on top of the United Front’s priorities. 

B- Provincial and Local Objectives 
Provision of greater authority to provinces I order to ensure 
people of provinces have greater say in managing their 
affairs is a priority for United Front. Prior to elections 
political, security, social, economic, cultural, transportation, 
communication and developmental needs and priorities of 
each province and district will be assessed with the help of 
local candidates using all available statistical data and 
information and short pamphlets and brochures will be 
produced for use by the United Front’ local activists. 

 

7 Strategies to achieve Objectives: 

In order to stabilise the country, the United Front will work 
with all persons, parties and organisations who are 
committed to Afghanistan and respect the constitution 
without any ethnic, religious, regional considerations. The 
aims of such co-operation would be to: 

7.1 Rule of Law and Public Administration Reforms 
• Implementation of the Constitution; 

• Enforcing the rule of law; 

• Enforcing the authority of the government, 
maintaining discipline within the government 
hierarchy supported by appropriate codes of 
conduct and criminal codes; 

• Ending local islands of power; 

• Ensuring complete neutrality of the government 
public service, justice system, law enforcement 
agencies, National Army, National Police and the 
National Security Service in accordance of the law; 

• Limiting the tenure of governors and police 
commissioners to three years in order to prevent 
the development of islands of local power; 

• Ensuring a balanced participation of the population 
ethnic groups and regions in the government 
administration, national army and national police 
and other security forces; 

و به تدوین متعاقبا  حدمقررات تشکیالتی و اداری جبهٔه مت

این منشور اضافه شده اساسنامهء جبهه را تشکیل خواهد 

 داد.

 :جبههء متحد ملی اهداف ۶

 اهداف ملی -الف

ایجاد یک جامعه مرفه و مترقي بر  حداهداف جبهٔه مت

اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمایت 

دموکراسي، تامین وحدت ملي،  کیمحقوق بشر، تح

انکشاف متوازن در مذاهب وو  اقوام زن و مرد،برابري 

 .همه مناطق کشور مي باشد

مین امنیت و تآ جنگتم خرسیدن به اهداف فوقانی بدون 

میسر نیست. از این رهگذر ختم جنگ و تآمین  در کشور

 امنیت مردم در صدر اهداف جبههء متحد قرار دارند.

 نطقوی والیتی و محلیاهداف م -ب

برای تآمین سهمگیری دادن صالحیتهای بیشتر به والیات 

از ارجحیتهای بیشتر مردم والیت در ادارٔه امور خود 

نیازمندیها و قبل از انتخابات،  میباشد. جبههء متحد

رجحانات سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 

هر والیت و خاص ترانسپورتی،  مواصالتی و انکشافی 

ولسوالی به مشورهء کاندیدا های کرسی های انتخاباتی 

مربوطه با استفاده از تمام مواد معلوماتی موجود 

ل رساله های جداگانه احصائیوی، اداری و غیره بشک

تهیه و بدسترس فعالین انتخاباتی جبهٔه مترقی قرار خواهد 

 گرفت.

 :ستراتژیهای رسیدن به اهدافا ۷
تمام افراد،  جبهٔه مترقی برای رفع بحران در کشور با

متعهد به افغانستان که به قانون احزاب و سازمانهای 

بدون در نظر داشت اساسی کشور احترام میگذارند، 

تعلقات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی همکاری خواهد 

 این همکاری عبارت خواهند بود از: مقاصدکرد. 

 دولتاصالحات در اداره تآمین حاکمیت قانون و  ۷.۱

  ؛تطبیق قانون اساسی نافذهء افغانستان •

 تآمین حاکمیت قانون؛ •

، هدایات و دساتیر مقامات دولتی تآمین حاکمیت •

در داخل تشکیالت   و انظباطسلسله مراتب 

 ؛مطابق به مقررات اداری و کود جزآ یدولت

 محلی قدرت؛ جزیره هایختم  •

تآمین بیطرفی کامل سیاسی سازمان اداره دولت و  •

اردوی ملی، ارنوالی، څکارمندان دولت، قضآ، 

 مطابق به احکام قانون؛ پولیس و امنیت ملی

جزیره های  برای جلوگیری از تکوین و رشد •

محلی قدرت، مدت تصدی والیها و قوماندانهای 

غیر قابل تمدید بیش  هٔ والیات در یک دور هٔ امنی

 از سه سال نباشند؛

تآمین سهمگیری متوازن تمام اقوام و مناطق  •

دولت، اردوی ملی، پولیس و  هٔ کشور در ادار

 امنیت ملی؛

دفاع از هویت و ارزشهای ملی و تاریخی  •

گیری از نفوذ فرهنگی بیگانه، افغانستان، جلو

مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در حفظ 

 شانزدهم قانون اساسی؛ هٔ کشور مطابق به ماد
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• Protection of the national and historical identity and 
values of Afghanistan, prevention of adverse foreign 
cultural influences, protection of national prevailing 
scientific and admin concepts in accordance with the 
Article 16 of the Constitution of the country; 

• In any provincial administration reform program in 
order to maintain security and national territorial 
integrity of the country, the post of the governor will 
remain in the authority of the president of the 
country. 

7.2 Strengthening Democracy 
• Supporting the Independent Elections Commission 

to implement just, fair and transparent elections; 

• The United Front believes that there are adequate 
provisions in the current constitution of the country 
to provide further authority to local population in 
order to have greater say in the running of their 
respected provinces. 

•  A future Loya Jirgah can improve provincial 
assembly election system in order to create the role 
of Chief Minister from the elected members of the 
assembly responsible for the day to day 
management duties of the province. 

• Similarly, a future Loya Jirgah authorise the election 
of the Woloswal (District Administrator) from the 
elected members of the district assembly 
responsible for the day to day management duties 
of the district. 

• Similarly, elected Mayors through local elections 
ensures greater local population participation in 
running their day to day affairs.  

• The United Front will protect the constitutional 
democratic rights and freedoms of thought and 
expression through public gatherings, media in 
accordance with Article 5 of the Constitution. 

• Meanwhile the United Front will pay particular 
attention to the prevention of misuse by persons, 
organisations, and public media, political parties of 
the constitutional democratic rights and freedoms of 
thought and expression through public gatherings, 
media in a way that contradicts national interests, 
sovereignty, territorial integrity, fight against 
terrorism, and national unity of people of the 
country.  

7.3 Anti-Corruption Campaign 
• Fight against corruption at all levels; 

• Conduct of proper audits of the past suspect 
transactions, public reports, investigation and 
implementation of the full force of law against the 
corrupt officials, government contractors, those who 

برای تآمین  والیاتدر هرگونه اصالحات اداره  •

و نظارت از اجرای امور کشور تمآمیت ارضی 

تعیین والیات مطابق به احکام قانون اساسی، 

از صالحیتهای رییس جمهور باقی مقام والی ها 

 .دمانمی

 

 تقویت دموکراسی ۷.۲

حمایت از کمسیون مستقل انتخابات برای  •

برگزاری انتخابات شفاف، و عادالنه عاری از 

 تقلب؛

معتقد است که در قانون اساسی  حدجبهٔه مت •

افغانستان میکانیزم الزم برای دادن  هٔ موجود

برای تآمین صالحیتهای بیشتر به والیات 

سهمگیری بیشتر مردم والیت در ادارٔه امور 

 موجود میباشد.خود 

 باتیلویه جرگه آینده میتواند سیستم انتخا •

برعالوه شوراهای والیتی را تقویت نموده و 

میان مقام حکمران والیت را از مقام والی، 

اعضای شورای والیتی در نظر بگیرد تا امور 

اجرایی و انکشافی والیت را مطابق به نیازهای 

 هدایت نمایند.به مشورٔه شورای والیتی محلی 

 تعیینبرهمین اساس لویه جرگه آینده میتواند  •

ولسوال والیت را از میان اعضای شورای 

ولسوالی در نظر بگیرد تا امور اجرایی و 

سوالی را مطابق به نیازهای محلی انکشافی ول

 هدایت نمایند.

برهمین اساس ادارهء امور شهری توسط   •

مربوطه که بصورت انتخابی تعیین  هایشاروال

ضامن اشتراک مردم شهرها در امور د نمیگرد

 .مربوط به شهر ها و نواحی میباشد

آزادیهای رسانه یی و مطبوعاتی  هء متحدهجب •

مطابق  اساسی در چوکات ارزشهای قانونرا 

حمایت  به مادهء پنجاه و نهم قانون اساسی

 .خواهد کرد

جلوگیری از  در عین زمان جبههء متهد به امر •

سوء استفاده از حقوق و آزادیهاي مندرج قانون 

اساسي، بر ضد استقالل، تمامیت ارضي، 

و وحدت  ، تروریزمحاکمیت ملی، منافع ملی

 توجه عمیق خواهد کرد.ملي کشور 

پیشنهادی مبارزه با تروریزم حدود تطبیق قانون  •

را در اوضاع  آزادیهای رسانه یی و مطبوعاتی

و احوال ادامء جنگ تروریستی در کشور 

 مشخص میکند.

 مبارزه با فساد ۷.۳

 مبارزه با فساد در تمام سطوح؛ •

تفتیش معامالت مشکوک، رسیدگی به شکایات  •

بازجویی و تطبیق قانون باالی مفسدین، مردم، 

غاصبان زمینهای دولتی و شخصی، اختالس 

قراردادهای دولتی، چپاول دارایی ها و 

ملکیتهای عامه، غارت عواید گمرکی، غارت 

 کمکهای خارجی، فساد پروژه های انکشافی؛
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acquired public lands and assets illegally, misused 
foreign aid; misused investment funds, misused 
custom incomes, and misused development project 
funds; 

• Prevention of nepotism in the government public 
service employment, identification of the past 
practices particularly corrupt cases at the foreign 
office and overseas postings; 

7.4 Socio-Economic Development 
• In sphere of economy the United Front believes in 

freedom of competitive economic activities to 
promote production and improve efficiency and 
quality of goods and services and commercial 
activities and to create economic capacities and 
capabilities. 

• The United Front considers the role of the 
government in the provision of facilities and 
guarantees to attract private investment from 
internal and external sources in production, services, 
transportation, banking, communication and other 
sectors. 

• The United Front considers the role of the 
government in improving the infrastructures such as 
better roads, airports, power plants, transmission 
lines, natural gas, coal mining, including financial 
and monitory policies to support services, 
transportation, banking, communication and other 
sectors. 

• Expansion of public education, particularly to 
remote areas affected by security situations; 

• Expansion of Primary Health Care facilities to all 
districts; 

• Incomes generated through country’s customs 
belong to peoples of all provinces of the country. 
Therefore, the management of the country’s 
customs will remain with the central government. 

• The United Front will pay attention to the expansion 
of trade using borders and ports with Tajikistan, 
Uzbekistan, Turkmenistan and Iran to reduce the 
historic dependence to Pakistani ports.  

 

7.5 Effective Fight against Terrorism   
A. Enacting anti-Terror Laws 

• The United Front considers any armed action and 
suicide bombing against civilian institutions as well 
as any armed and suicide action that results in 
injuries and loss of life of civilians as acts of terror. 

• The National Front will enact a comprehensive anti-
terrorism law to deal more effectively with the 
threat of terrorism and providing security to the 
people. Such Law should define terrorism, terror 

شناسائی، بازجویی و تطبیق قانون باالی  •

کسانیکه با سؤ استفاده از مقامهای دولتی افراد 

ا در پوستهای و منسوبین خانواده های خودر

 دولتی و نمایندگیهای خارجی نصب کرده اند؛

 

 انکشاف اقتصادی و اجتماعی  ۷.۴

رقابتی اقتصاد  به حدجبهٔه مت دربخش اقتصاد •

توسعٔه فعالیتهای تولیدی و تجارتی  آزاد بخاطر

و خدماتی، بهبود کیفیت و موثریت این فعالیتها 

و ظرفیتهای اقتصادی الزم ایجاد توانایی ها  و

 معتقد میباشد. 

راهم فبه نقش دولت در  حدهمچنان جبهٔه مت •

جلب برای الزم آوری تسهیالت و تضمینات 

در  خارجیداخلی و  گذاریهایهسرمای

سکتورهای تولیدی، خدماتی، ترانسپورتی، 

و سایر سکتورها اهمیت زیاد  ، بانکیمخابراتی

 قائل است.

ایجاد زیربنا جبههء متحد نقش دولت را در   •

، اداری خدمات بهترتآمین های اقتصادی، 

، مواصالتیترانسپورتی و راه های اعمار 

با غیره و، گاز و ذغال سنگ برق تآمین انرژی

و با طرح و تطبیق قوانین الزم اهمیت دانسته 

بشمول سیاستهای مناسب پولی، تسهیالت 

ویقات مالیاتی را گمرکی، ضمانتهای حقوقی، تش

  فراهم می آورد.

تعمیم معارف، در تمام کشور بخصوص در  •

که نظر به شرایط نامناسب  دور افتادهمناطق 

 امنیتی امکانات تعلیم و تربیه محدود بوده است؛

تعمیم خدمات اساسی صحی در تمام ولسوالیهای  •

 کشور؛

عواید گمرکی که از مدرک مالیات بر واردات  •

مربوط به مردم تمام والیات بدست می آید 

افغانستان است. از این رهگذر ادارٔه گمرکات 

بنادر و میدان های هوایی کشورباید مستقیمآ 

زیر نظارت وزارت مالیه حکومت مرکزی 

  باشد.

از بنادر بیشتر استفاده جبههء متحد به  •

ایران برای ترکمنستان و تاجکستان، ازبکستان، 

تان به بنادر وابستگی تاریخی افغانسکاهش 

 اهمیت زیاد قایل خواهد شد.پاکستان 

 

 مقابله موثر با تروریزم   ۷.۵

 قانون مقابله با تروریزم -الف

و اجرای هر عمل مسلحانه جبههء متحد  •

باالی مراکز و تاسیسات غیر را انتحاری 

و نظامی و غیر امنیتی و هر عمل مسلحانه 

که به قتل مردم بیگناه منجر شود را انتحاری 

  تروریستی محسوب میکند.اعمال 

موثر با تروریزم در  هٔ برای مقابل حدجبهٔه مت •

همه جانبهء قانون کشور طرح و تطبیق یک 

هدف را ضروری میپندارد.  مقابله با تروریزم

یک تعریف مشخص از  هءاز این قانون ارائ

عمل تروریستی، شخص تروریست، و اعمال 
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related acts, terrorists, support for terrorism, 
financial, political, through media, provision of safe 
heavens, transportation, etc. so no further 
ambiguity exist; 

This Law will ensure: 

• The duties and responsibilities of the government, 
armed forces, social and political organizations, 
commercial enterprises, media and public in 
recognition and prevention of terrorist activities are 
defined and highlighted. 

• Clear security guidelines will be developed to 
protect public places, government facilities, army 
and police headquarters and facilities, mosques, 
educational facilities, health facilities and other 
public places from the threat of terrorism. 

• Following of the above guidelines and their 
implementation would become compulsory in all 
public places and any violation from the guidelines 
will be severely dealt with. 

• The United Front will pay attention to prevention 
and fight against religious, lingual, ethnic and 
regional extremism and against any provocative 
campaigns that damage the unity of people and 
deemed contrary to the values inherited in the 
Constitution of the country. 

 

B. Strengthening Armed Forces 
• National defence against foreign threats and 

maintenance of secure borders are the duties of the 
Ministry of Defence. 

• Provision of security for people, public places, 
government facilities, customs are the duties of the 
National Police Force managed by the Ministry of 
Interior of the Central Government. 

• Maintenance of the national security against 
infiltration by foreign intelligence services and fight 
against domestic anti-national and adverse activities 
contrary to national interests are the responsibilities 
of the National Security Organization who fulfil its 
national duties in close co-operation with the 
Ministry of Defence and Ministry of Interior. 

• The United Front will pay close attention to the 
strengthening of the capabilities of the armed 
forces, National Army, National Police and National 
Security. 

• The United Front will ensure that armed forces 
including the National Army, the National Police and 
the National Security become fully neutral 
professional organisations with no political, party 
affiliations. 

بشمول، اعمال  حمایت از تروریزم میباشد

تبلیغاتی، خدمات ترانسپورتی، حمل و نقل، 

خدمات و تسهیالت بانکی، کمکهای پولی، 

تسهیالت مسکن، خدمات و تسهیالت صحی، 

 خدمات و تسهیالت انترنتی، مخابراتی.

 در این قانون:

وظایف و مسؤلیتهای دولت، قوای مسلح،  •

مؤسسات  اجتماعی،سیاسی وسازمانهای 

اجتماعی و شرکتهای خصوصی، مطبوعات و 

مردم در حفظ امنیت در کشور، در شناسائی، 

مقابله و خنثی نمودن عملیات و دسایس 

 تروریستی مشخص میگردد.

دستورالعمل های مشخص برای اتخاذ تدابیر  •

امنیتی الزم به منظور حفاظت از جان و مال 

مردم، قرارگاههای سربازان اردوی ملی، 

یس ملی و امنیت ملی، ادارات، مساجد، پول

مراکز تعلیمی، مراکز صحی، ساختمانهای 

 و تطبَق خواهد شد.عامه و غیره تنظیم 

مراعات و تطبیق اینگونه تدابیر و دستورالعملها  •

در تمام مراکز فوق الذکر و سائر مراکزعامه 

اجباری خواهد بود و تعلل کنند ه گان تحت 

 گرفت. تعقیب قانونی قرار خواهند

مبارزه با افراط جلوگیری و جبههء متحد به  •

جلوگیری ، گرایی مذهبی، قومی، زبانی و سمتی

ملی و خالف ضد از اشاعهء شعارها و اهداف 

ارزشهای قانون اساسی که وحدت ملی اقوام 

توجه جدی  کشور را به خطر مواجه میکند

 .مبذول خواهد کرد

 

 تقویت قوای مسلح کشور -ب

تآمین دفاع ملی و امنیت سرحدات کشور از  •

  مسؤلیتهای وزارت دفاع میباشد. 

تآمین امنیت مردم، ادارات و سازمانهای دولتی،  •

بنادر و گمرکات کشور از وظایف پولیس ملی 

بوده مستقیمآ زیر نظارت وزارت داخله 

 حکومت مرکزی میباشد.

تآمین امنیت ملی کشور در مقابل دسائس  •

و مبارزه با تروریزم از  خارجی و داخلی

مسؤلیتهای ادارٔه امنیت ملی بوده که در اجرای 

رت اآن به همکاری و همآهنگی نزدیک وز

 دفاع ملی ووزارت داخله اقدام میکند. 

جبهٔه مترقی برای مقابلهء موثر با تروریزم و  •

تقویت قوای تآمین امنیت مردم افغانستان به 

ملی و  اعم از اردوی ملی، پولیس مسلح کشور

 امنیت ملی توجه جدی مبذول میدارد.

جبهٔه مترقی قوای مسلح کشور اعم از اردوی  •

سازمانهای ملی، پولیس ملی و امنیت ملی را به 

غیر تنظیمی، غیر حزبی و غیر سیاسی  مسلکی

 مبدل خواهد کرد.
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7.6 National Reconciliation 

• The United Front considers ignoring the Taliban 
movement in the Bonn Conference and 
subsequently at the Constitutional Loya Jirgah in 
2013 as grave mistakes with serious consequences. 
The Front will encourage Taliban and will do 
everything possible to assimilate the Taliban 
movement as a legitimate political force in the 
country. 

• The United Front invites the Taliban to participate 
directly in a process of national reconciliation to 
achieve peace and security in the country. 

• The United Front considers continuation of armed 
activities and suicide bombings by the Taliban 
against the national interests of Afghanistan. Such 
actions serve in the interests of foreign intelligence 
services and are benefiting the enemies of 
Afghanistan. 

•  The United Front will give priority to a practical 
policy of national reconciliation through a process of 
conduct direct dialogue between the government 
and the Taliban, without any preconditions, to bring 
about an end to the armed conflict and provide for 
legal and peaceful participation of the Taliban 
movement in political life of the country. 

• To facilitate such process, the United Front will 
support establishment of a political office in Kabul. 

• The United Front believes success chances of such a 
reconciliation process would be enhances with the 
implementation of a ceasefire in the country parallel 
to the negotiations process. 
 

7.7 Friendship with the neighbours and particularly a 
strategic understanding with Pakistan  
The United Front will pursue a policy friendship, cooperation 
with all neighbouring countries based on mutual respect, 
non-interference in each other’s domestic affairs, freedom 
of commerce and trade, transit of goods and passengers 
through the territories of each-other. 

The National Front believes ending reaching a strategic 
understanding with Pakistan is a fundamental requisite to 
end the armed conflict in Afghanistan.  In this respect 
conclusion of a Strategic Cooperation Agreement with 
Pakistan is needed to guarantee long term friendship and 
cooperation between the countries based on the following 
principles: 

• Creation of mutual trust, firm long lasting friendship, 
and cooperation; 

• Non-interference in each other’s domestic affairs; 

• Non-membership in military alliances against each 
other; 

• Not permitting third parties the use of each other’s 
territories for intelligence gatherings, propaganda, 

 مصالحه ملی  ۶.۷

جبهٔه مترقی نادیده گرفتن موجودیت گروه  •

طالبان را به عنوان یک جنبش سیاسی مطرح 

در افغانستان در کنفرانس بن و متعاقب آن در 

م یک اشتباه و اغماض 2003لویه جرگه سال 

سیاسی با عواقب وخیم دانسته و در جلب طالبان 

در حیات و قانونی در سهمگیری مسالمت آمیز 

 شور کوشش خواهد کرد.سیاسی و اجتماعی ک

جبهٔه مترقی از گروه طالبان دعوت مینماید تا  •

ملی که به صلح  هٔ مستقیم مصالح هٔ در یک پروس

 و امنیت در کشور به انجامد سهم بگیرند.

ادامه شورش طالبان و دوام جبههء متحد  •

ضد اعمال را فعالیتهای مسلحانه و انتحاری آنها 

 اینگونه اعمال میکند.قلمداد افغانستان  منافع ملی

در خدمت منافع استخبارات بیگانه بوده و به نفع 

 دشمنان افغانستان تمام میگردد.

جبهٔه مترقی طرح و تطبیق یک پالیسی عملی  •

مصالحهء ملی را در سرلوحهء اهداف خود 

که هدف آن ختم جنگ و . قرار خواهد داد

سهمگیری قانونی و مسالمت آمیز گروه طالبان 

این مصالحهء  در حیات سیاسی کشور است. 

ملی از طریق یک پروسهء گفت و شنود مستقیم 

و تفاهم میان دولت و طالبان بدون قید و شرط 

 قبلی خواهد بود. 

برای تسریع و ایجاد سهولت این پروسه جبهٔه  •

برای به ایجاد یک دفتر هماهنگی سیاسی  حدمت

 در شهر کابل موافقه میکند.طالبان 

جبهٔه مترقی به این باور است که موجودیت  •

مذاکرات مستقیم  هٔ حالت آتش بس موازی به ادام

میان دولت و طالبان به پیروزی این پروسه 

 کمک بزرگی خواهد کرد.

 

تفاهم بخصوص ایجاد یک  دوستی با همسایگان و ۷.۷

 استراتژیکی با پاکستان

سیاست همسایگی نیک، همکاری و دوستی  حدجبهٔه مت

فعال را با تمام کشورهای همسایه بر مبنای احترام 

متقابل، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، آزادی 

تجارت، حمل و نقل، ترانزیت منطقوی، و مسافرت طرح 

 و تطبیق خواهد کرد. 

ک تفاهم سیاسی استراتژیکی با جبهٔه مترقی رسیدن به ی

یک حل جنگ در افغانستان را برای کمک در پاکستان 

امضای یک در این خصوص میپندارد. نیازمندی بنیادی 

موافقتنامهء همکاری استراتژیکی را با پاکستان که 

متضمن دوستی پایدار و همکاری متقابل میان دو کشور 

 باشد مطابق به اصول آتی ضروری میداند:

ایجاد، اعتماد متقابل، دوستی پایدار و همکاری  •

 متقابل؛

 عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛ •

عدم شمولیت در اتحادیه های نظامی بر ضد  •

 همدیگر؛



pg. 11 برای صلح در افغانستان جبههء متحد ملیمنشور  طرح پیشنهادی دوکتور نوراحمد خالدی  

diplomatic and military operations against each 
other, 

• Cooperation to fight against terrorism in each 
other’s territory; 

• Respecting the Durand Line as a line of friendship 
and cooperation between the two nations; 

• Ensuring freedom of transit along the Durand Line to 
improve investment, commerce, the use of 
educational and health facilities, science and 
technology, cultural exchanges, sporting exchanges 
and transportation of goods and regional trade and 
transit; 

• Cooperation in the planning and implementation of 
development projects along the border rivers; 

• Expansion of general Internationally accepted 
standard educational facilities in border areas from 
pre-school, primary to highest levels to enhance the 
knowledge of boys and girls in order to prevent rise 
of extremism; 

• Provision of religious education to children through 
general educational facilities supervised by the 
educational authorities of the governments; 

• Closure and prevention of all those religious facilities 
that promote terrorism culture, jihadi and hate; 

• Ensuring the freedom of regional transit through 
each other border posts as well as air, including 
power transmission lines, oil and gas pipelines; 
 

The United Front believes if Pakistan does not show interest 
in signing a Strategic Cooperation Agreement between the 
two countries that leads to a cease fire and the beginning of 
a peace process in Afghanistan then Afghanistan will be left 
with no choice but to conclude a strategic alliance 
agreement with India to counter the continued Pakistani 
interference and destabilising policies towards Afghanistan. 

 

7.8 Afghan-US Strategic Security Agreement 
In the sixteen years after American intervention in 
Afghanistan, despite considerable investment in support of 
the government of Afghanistan and reconstruction works 
the US government along with Britain accepted Pakistan’s 
false interpretation of the causes of the war as domestic 
ethnic struggle to acquire power and in the process have 
ignored the destructive role Pakistan has played in 
prolonging instability in Afghanistan.  

Although the strategy announced by President Donald 
Trump remedy this incorrect understanding and recognised 
the double standards applied by Pakistan in dealings with 
Afghanistan and for the first time declared that it will not let 
the Afghan government falls under military pressure and will 
fight to defeat terrorism in Afghanistan. However, there is 
always the chances that the US once again sacrifice 
Afghanistan to its strategic partnership with Pakistan. What 

به کشور عدم اجازه به استفاده از خاک یکدیگر  •

برای طرح و تطبیق عملیات سومی 

استخباراتی، اطالعاتی، تبلیغاتی، دپلوماتیکی و 

 ضد یکدیگر؛ نظامی بر

همکاری در مقابله و نابودی فعالیتهای  •

 تروریستی در خاکهای دو کشور؛

تبدیل خط دیورند به یک خط دوستی و همکاری  •

 میان مردمان دو کشور؛

تضمین آزادی عبور و مرور مردمان دوکشور  •

در تمام مسیر خط  دیورند به منظور انکشاف 

تجارت، سرمایه گذاری، استفاده از تسهیالت 

علیم و تربیه، تسهیالت صحی، علم و ت

حمل و  ،فرهنگتکنالوژی، فعالیتهای ورزشی، 

 ؛ و ترانزیت منطقوی نقل

طرح و تطبیق پالنها و پروژه های ساختمانی  •

برای استفادهء مشترک از دریاهای سرحدی 

 برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی منطقوی؛

توسعهء مراکز تعلیمات عمومی تعلیم و تربیهء  •

اری بین المللی زیر نظارت دولتهای دو معی

کشور در تمام سطوح برای ارتقآ سطح آگاهی، 

سواد و دانش کودکان و جوانان اعم از دختر و 

برای جلوگیری از  پسر در مناطق سرحدی

 ؛توسعهء افراط گرایی

ارائهء تعلیمات دینی برای کودکان و جوانان  •

اعم از دختر و پسر از طریق مراکز تعلیمات 

زیر نظارت وزارت های معارف هر  ومیعم

 ؛کشور

مسدود کردن و جلوگیری از فعالیت تمام  •

مدارس در مناطق سرحدی دوکشور که به 

ترویج و اشاعهء فرهنگ تروریستی جهادی 

 تکفیری و نفرت میپردازند؛ و

تضمین آزادی حمل و نقل و ترانزیت منطقوی  •

از طریق بنادر، خاکها و فضای دو کشور، 

یپ الینهای نفت و گاز و خطوط انتقال بشمول پا

برق،  به منظور انکشاف اقتصادی و تجارتی 

 منطقه.

 

جبهٔه مترقی معتقد است هرگاه پاکستان به عقد یک توافق 

استراتژیکی با افغانستان بر اساس ارزشهای یاد همکاری 

شده در باال که به آتش بس و آغاز پروسٔه مصالحٔه ملی 

انجام ندهد، در آنصورت اتخاذ یک به انجامد عالقمندی 

پالیسی همکاری نزدیکتر با هند برای مقابله با سیاستهای 

تهاجمی پاکستان یگانه گزینٔه موجود برای افغانستان 

 خواهد بود.

 

 افقنامه استراتژیک با امریکاتو   ۷.۸

با وجود سرمایه گذاری هنگفت در حمایت از دولت 

افغانستان و فعالیتهای ساختمانی اعمار مجدد این کشور، 

دولتهای امریکا و انگلستان برای شانزده سال برداشت 

پاکستان در تحلیل علل ادامهء بحران و جنگ در نادرست 

و قومی برای کسب مبارزه داخلی به عنوان را افغانستان 

ه نقش تخریبی پاکستان را در ادامه جنگ در قدرت دانست

 افغانستان نادیده گرفتند.
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gives such a scenario credit is the commitment of the US to 
counter the re-emergence of Russia as a global super power 
and Iran in the region and to use Pakistan’s strategic position 
in this end. 

The United Front will support strategic cooperation with the 
US and NATO conditioned on the following two principles: 

First- continued support of the government of 
Afghanistan and its armed forces in fight against 
terrorism in Afghanistan; 

Second- Recognition of the destructive role played 
by Pakistan in continuation of instability and war in 
this country and to take measures to counter them. 

 

 

 

  

استراتژی تازه دونالد ترامپ تا حدودی از این خط عدول 

کرده نقش تخریبی پاکستان را در ادامهء جنگ در 

افغانستان در نظر میگیرد و برای بار اول تعهد مینماید 

را در  از سقوط دولت افغانستان جلوگیری نموده تروریزم

برداشت اما خطرفروریختن این افغانستان شکست دهد. 

که امریکا باردیگر افغانستان را بوده و امکان آنموجود 

موجود  قربانی دوستی استراتژیک خود با پاکستان نماید

آنچه این تشویش را مؤجه میسازد استراتژی  . است

جهانی امریکا در مقابله با قدرت روز افزون روسیه و 

سطح منطقه و جهان و موقف پاکستان به مثابه  درایران 

 یک متحد استراتژیک آن است. 

و مترقی حمایت خودرا از همکاری  تحدجبهٔه م

 استراتژیک با امریکا و ناتو منوط به دو اصل میداند:

ادامهء کمکهای بین الملی در حمایت از  -اول 

 ؛افغانستان بخصوص قوای مسلح آن دولت

قبولی نقش تخریبی پاکستان در ادامهء   -دوم  

جنگ در افغانستان و اتخاذ سیاستها و اقدامات 

 .آن مناسب برای مقابله با
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