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 اتحاد در محور منافع ملی

 

بر خالف تبلیغات زهرآگین مغرضین در صفوف جمعیت، جنبش، وحدت و شورای نظار، منافع ملی که برای پشتون، تاجک، 

مین صلح، تحکیم حکومت قانون، بهبود أرند. دفاع ازتمامیت ارضی کشور، تازبک و هزاره یکسان با ارزش باشد وجود دا

وق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی، زدودن فقر، افزایش فعالیتهای امنیت جانی و مالی مردم، تحکیم دموکراسی، دفاع ازحق

دام و تقلیل بیکاری کمک کند، استفادهٔ موثر از منابع معدنی، نفتی و، ختجارتی و صنعتی که به ارتقای استاقتصادی، زراعتی، 

ش موثریت و مسلکی ساختن آبی و گازی کشور، افزایش صادرات، جلوگیری از فساد اداری، بهبود صحت عامه، اصالح افزای

ادارهٔ دولت و خدمات دولتی، انکشاف زیربناههای اقتصادی، مواصالتی، ترانسپورتی، مخابراتی، گسترش مطبوعات و رسانه 

 ها بر منبای منافع ملی، و صدها موضوع مشابه در جملهٔ منافع ملی کشور اند که مفاد آنها برای هر فرد این کشور یکسان است.

ه هواداران جمعیت، جنبش، وحدت و شورای نظار در فکر شخصیت سازی و تبارز چهره هایی با عقاید منافع ملی وقت آنست ک

کید مزید بر دیدگاههای أسالهٔ اخیر این تنظیمها، ت 28هٔ همه شمول مردم افغانستان از میان همقطاران خود باشند. با توجه به تجرب

نگ قوم پشتون و نفرت پراگنی بر ضد آنها به جز از تجرید مزید خود شان از سیاست پشتون ستیزانه و تحقیرزبان، تاریخ و فره

و ادارهٔ کشور َعاقبتی نخواهد داشت. این واقعیت را از تجربه شکست پیهم عبدهللا در سه انتخابات اخیر باید آموخت. عبدهللا 

ی با او دیگر هیچ سودی بجز بد نامی و نفرت مین نماید. همگامأرا ت نتوانست منافع جمعیت، جنبش، وحدت و شورای نظار

 برای هواداران خودشان بدست نمیآید. 

ا را تجرید کرده اند و هرگز از آنه توجه کنید که روشنفکران پشتون چهره های جنگساالر، فاسد، جهاد فروش وقاچاقبر قوم خود

ام دهند و چهره هایی با داشتن عقاید ملی همه شمول دفاع نمیکنند. وقت آن است که روشنفکران غیر پشتون نیز همین کار را انج

 مردم افغانستان را از میان همقطاران خود تبارز دهند.

منافع جمعیت، جنبش، وحدت و شورای نظار و سایر گروههای قومی در همکاری و همفکری با روشنفکران پشتون است نه 

ت به جهنم امارت اسالمی طالبانی میباشند درحالیکه شه سد راه بازگدر مخالفت با آنها. همین اکنون این روشنفکران پشتون اند ک

 رهبران جهادی این تنظیمها برای معامله با طالبان بر ضد منافع مردم افغانستان صف بسته اند.
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