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کمک های جهانی با
امکانات داخلی
محمدرضا هویدا

جنگ افغانستان ،یکی از طوالنی ترین جنگهای در منطقه و جهان
است که نیم قرن زندگی مردم افغانستان با خود به آتش کشیده
اســت .خطرناک ترین گروه های تروریستی در این جنگ حضور
داشته اند ،ســفاکترین دولت ها در این مدت بر مردم افغانستان
حکمروایی کرده اند ،بزرگتریــن قدرتهای جهانی در این جنگ
دخالت داشــته اند ،میلیونها انسان جان خود را از دست داده اند
و یا زخمی و معلول شده اند ،میلیونها انسان مهاجرت کرده اند.
ایــن جنگ به قیمت نابودی تمام زیرســاخت هــای اقتصادی،
اجتماعی و سیاســی افغانستان تمام شــده است .زمانی که این
جنگ از زبان روســای جمهوری افغانستان در نشست های بین
المللی و کنفرانس های جهانی توضیح داده می شــود ،جمالتی
هشدار دهنده ،همراه با درخواست کمک ،با توجه به روحیه حاکم
بر جلســات ،از افغانستان کشوری درمانده که تنها به کمک های
جهانی می شــود آن را به بهشت تبدیل کرد ،ترسیم می شود .و
یا افغانستان جهنمی ترسیم می شود که اگر به آن توجه و کمک
نشود ،به زودی آتش آن دامنگیر تمامی کشورهای دنیا می گردد
و آنگاه پیشمانی سودی نخواهد داشت.
شکی در این نیســت که در افغانستان خطرناک ترین گروه های
تروریســتی وجود دارند و عمال فعال هســتند .این گروه های
تروریســتی به هدف از بین بردن همه افغانســتان و به بردگی
کشانیدن این کشور وارد شــده اند ،از هیچ نوع جنایتی نه ابایی
داشــته اند و نه دارند ،دست به هر کاری می زنند ،همان گونه که
افغانســتان را به آتش کشیده اند ،می خواهند منطقه و دنیا را به
آتش بکشند.
اما در این میان ،مردم افغانستان به کمک جامعه جهانی در حدود
سیزده سال گذشته ،بنای حکومتی را گذاشته اند که خواستها و
آرزوها و امیال آنها را برآورده ســازد ،دموکراسی را پایه گذاری
کردند ،جوان هایشــان در قالب اردو و پولیس و نیروهای امنیتی
مردانه جنگیدند و خون دادند تا ریشه های دموکراسی را آبیاری
نمایند ،تا حاکمیت قانــون را تقویت کنند .همین ها بودند که به
بهای از دست دادن جانشــان و بریده شدن دست ها و انگشتان
شان حاضر شدند پای صندوق های رای بروند ،و رئیس جمهوری
انتخاب کنند و انتخابــات (قانونی ترین روش تعیین حاکمیت) را
تثبیت کنند.
اما هنوز ،دولت های افغانستان بعد از سیزده سال جنگ در مقابل
طالبان و القاعده و شــبکه حقانی ،نتوانسته اند تعریف واحدی از
این گروه ها ارایه بدهند ،چگونه انتظار دارند که دولت های دیگر
تعریفی از این گروه برای دولتمردان افغانســتان داشته باشند.
دولت افغانســتان نتوانســته خطری که این گروه ها برای مردم
افغانســتان دارد را به طور واقعی درک کند و با درک آن اقدامات
منظم و هماهنگ و ملی را روی دســت بگیرد ،چگونه انتظار دارد
این کار را دیگران انجام دهند؟ دولت افغانســتان به هشدارهایی
که در سال گذشته و ســالهای پیش از آن نسبت به حضور رو به
گســترش طالب و داعش و گروه های دیگر تروریستی داده می
شــد ،بی توجهی کرد ،و نتیجه را در شــکل گسترش داعش در
والیات و شهرهای کشور دیده ایم ،چگونه انتظار دارد تا دولت ها
و سازمان های دیگر توجه داشته باشد.
اما هم دولت افغانستان و هم سازمان های بین المللی و کشورهای
جهان باید به این هشــدارها توجه کنند ،به خواست افغانستان و
به خواست مردم افغاســنتان باید توجه کنند .افغانستان در حال
سقوط در کام تروریزم و دهشت افگنی است و اگر فکری به حال
آن نشود خطر در بیخ گوش دولت و مردم افغانستان است.
سران دولت افغانستان با ســخنرانی های زیبا و جذاب و ترحم
انگیز معموال توانســته اند برای افغانســتان کمک های نقدی و
حمایتی بگیرند ،اما این دولت ها نتوانسته اند از این پول ها به نفع
ثبات و امنیت کشــور بهره الزم را ببرند .دولت افغانستان باید به
همان اندازه که انتظار از کشورها و سازمان های خارجی دارد ،به
توانایی ها در داخل کشور تکیه کند و از همه امکانات برای مبارزه
با تروریزم ،فقر ،تبعیض ،بی عدالتی و  ...استفاده کند .در غیر این
صورت ،ورود کمک های خارجی به افغانستان به معنای بهتر شدن
حاکمیت و دولت نیست و به معنای مبارزه با تروریزم نیز نیست.

مبارزه با دهشت افکنی در پاکستان و گسترش ناامنی در افغانستان
روز جمعه ،سخنگوی ارتش پاکستان خبر
از دســتگیری نزدیک به صد تن از اعضای
شبکه القاعده و لشکر جنگوی دادند .بعد
از حادثه یازدهم ســپتامبر و حمله ایاالت
متحده آمریکا و همپیمانانش در افغانستان
اعضای مهم شــبکه القاعده افغانستان را
ترک کردند و به کشور های مختلف متواری
شــدند .تعدادی از اعضای این شــبکه در
پاکستان پنهان شدند .بعد از حادثه یازدهم
ســپتامبر این شــبکه حمالت را از خاک
پاکستان در کشور های مختلف سازماندهی
نمودند .تعدادی از فرماندهان شبکه القاعده
در پاکستان دستگیر شــدند .در آخرین
مورد ،بن الدن رهبر شبکه القاعده در ابیت
آباد پاکستان از سوی نیروهای ویژه ارتش
آمریکا کشــته شــدند .در یک و نیم دهه
مبارزه با تروریسم و دهشت افکنی واضح
نموده است که مبارزه با دهشت افکنی در
دو کشور موجب متواری کردن تروریستان
می شــود .زمانی که حکومت پاکســتان
اعضای شــبکه القاعده و دیگر گروه های
تروریســتی را مورد پیگرد قرار می دهد،
آنها پاکســتان را ترک نموده به وارد خاک
افغانستان می شــود و برعکس ،زمانی که
حکومت افغانستان مبارزه و پیگرد اعضای
گروه تروریستی را شدت می بخشد ،آن ها
وارد خاک پاکستان می شود.
ســال گذشــته ،زمانی که تروریستان بر
مکتبی در شهر پشاور حمله نمودند و ارتش
پاکستان مبارزه با گروه های دهشت افکن
را شــدت بخشــیدند آن ها به افغانستان
آمدند .دقیقا ،زمانی که ارتش پاکســتان
مواضع و النه های تروریســتان در خاک
پاکستان را مورد حمله قرار دادند ،ناامنی
در افغانستان گسترش یافت .در آن زمان،
حکومت افغانستان و رســانه های کشور
گســترش ناامنی در کشور را به خاطر وارد
شــدن تروریســتان از خاک پاکستان به
افغانســتان می دانستند .با توجه به تجربه
گذشته ،حمالت ارتش پاکستان بر مواضع
گروه های تروریســتی منجر به گسترش
ناامنی در خاک افغانســتان خواهد شد .از
این جهت ،الزم است که حکومت افغانستان
به تبع آن اقدامات را روی دست گیرد.

رحیم حمیدی

ظهور داعش در افغانســتان موجب احیای
مجدد شــبکه القاعده در افغانستان شده
اســت .زیرا ،گروه طالبان ظهور داعش را
خطری برای موجودیت خود درک نمودند .به
همین خاطر ،بار ها با این گروه وارد مبارزه
مسلحانه و خشــونت آمیز شده است .در
آخرین مورد ،گروه طالبان از مردم ننگرهار
خواسته است تا آن ها را در مبارزه با داعش
کمک نماید .به ســخن دیگر ،گروه طالبان
در حال ســربازگیری از میان مردم برای
مبارزه با گروه داعــش در والیت ننگرهار
اســت .گروه داعش نیز تــا اکنون تالش
نموده اســت اعضای ناراضی گروه طالبان
را جلب و جذب نمایــد .داعش تا حدودی
زیادی در جلب و جــذب اعضای ناراضی
گروه طالبان موفق بوده است .مقاومت این
گروه تازه تأسیس در برابر گروهی که سال
ها در افغانستان حضور داشته است ،نشان
موفقیت این گروه در سربازگیری و جلب و
جذب اعضای جدید می باشد .زیرا ،مقاومت
گروه ها در میدان جنگ رابطه مســتقیم با
نیروی انســانی آن ها دارد .از سوی دیگر،
گروه طالبان با بحران رهبری مواجه است.
مرگ مال عمر ،منجر به کاهش مشــروعیت
این گروه شــد .شــبکه القاعده از بحران

مشــروعیت در رهبری گــروه طالبان و
حضور گروه داعش در افغانستان استفاده
نموده و در حال سربازگیری مجدد برآمده
اند .از آنجایی که گــروه داعش قلمرو و
حوزه دارالکفر را توسعه بخشیده است و
خود مســلمانان را به قتل می رساند ،این
مســئله ابزاری مهم تبلیغاتی برای شبکه
القاعده شده اســت .به هر صورت ،شبکه
القاعده در حال بازگشــت دوباره است.
حمالت بر مواضع و النه های شبکه القاعده
در پاکستان منجر به متواری شدن اعضای
این شبکه می شود .بدون شک ،افغانستان
گزینه مناسب برای این شبکه تروریستی
اســت .بنابراین ،در آینده احتمال آن می
رود که شــبکه القاعده قدرتمند شود و
فعالیت خود را یک بار دیگر از سر گیرد.
لشکر جنگوی به لحاظ ایدئولوژیک با گروه
داعش نزدیکتر اســت .این گروه بار ها،
شیعیان را در پاکســتان مورد حمله قرار
دادهاند .در بســا موارد دیگر ،رفتارهای
این گروه شــباهت های زیــادی با گروه
داعش داشته اند .با تشدید حمالت ارتش
پاکستان بر مواضع این گروه ،احتمال آن
می رود که اعضای این گروه نیز وارد خاک
افغانستان شود .با توجه به شباهت رفتاری

لشــکر جنگوی با گروه داعش احتمال آن
می رود که اعضای آن جذب گروه داعش
گردد .بنابراین ،تقویت صفوف گروه داعش
در افغانستان دور از احتمال نخواهد بود.
در هر صورت ،نتیجه کلی آن گســترش
ناامنی در افغانستان خواهد بود.
اهداف اولیــه نیروهای بیــن المللی در
افغانســتان مبارزه با شبکه القاعده است.
با وجود گذشــت بیش از یک و نیم دهه
مبارزه و پیگیری اعضای شبکه القاعده آن
ها همچنان به دنبال آن هاســت .در عین
حال ،در هفته های اخیر ،پنتاگون دستور
حملــه بر مواضع داعــش را صادر نموده
اســت .این دو گروه تروریستی اگر چه از
ســوی نیروهای بین المللی در افغانستان
سرکوب می شــود اما برای جلوگیری از
گســترش ناامنی در افغانستان الزم است
که تدابیر جدی روی دســت گرفته شود.
مبارزه و سرکوب شــبکه القاعده و گروه
داعش از سوی نیروهای بین المللی مستقر
در افغانستان اما ،حکومت افغانستان را از
روی دست گرفتن اقدامات برای جلوگیری
از ورود تروریستان نباید باز دارد .بنابراین،
مبارزه با تروریسم از کارویژه های بنیادی
حکومت وحدت ملی است.

برای جلوگیری از ورود تروریستان به خاک
افغانستان الزم اســت که حکومت وحدت
ملــی مراقبت و کنترل خــود را بر مرزها
افزایش دهد .این مســئله یک امر جدی
اســت .این در حالی است که روزانه صدها
تن به صورت غیر قانونی از مرز کشور تردد
می نماید .رفت و آمد شهروندان افغانستان
و پاکســتان به شــکل کنونی امکان ورود
تروریســتان به خاک افغانستان را افزایش
می دهد .بنابراین ،اولیــن اقدام حکومت
کنترل بیشــتر بر مرز میان افغانســتان و
پاکستان است.
با این حال ،مبارزه با تروریســم و دهشت
افکنی نیازمند مبارزه مشترک است .همان
طور که در باال متذکر شــدم که مبارزه با
تروریسم در یک کشــور منجر به متواری
شدن آنها در کشــور دیگر می گردد .این
ضرورت مبارزه مشــترک با تروریســم و
دهشت افکنی را نشان می دهد .بنابراین،
الزم اســت که هماهنگی میــان نیروهای
امنیتی افغانســتان و پاکستان شکل گیرد
تا اعضای گروه های تروریســتی در خاک
دو کشــور مورد پیگرد قــرار گیرد .بدون
هماهنگی نیروهای امنیتی دو کشور امکان
برچیده شــدن گروه های تروریســتی در
خاک دو کشور امکان پذیر نیست .این دو
کشور همچنان قربانی خشونت ها و دهشت
افکنی خواهد بود.
بنابراین ،آغاز تشــدید حمالت بر مواضع
گروه های تروریســتی در خاک پاکستان
منجر به متواری شــدن این گروه می شود.
افغانســتان نزدیک ترین و امن ترین جای
برای گروه های تروریســتی است .آمدن
آن ها به افغانستان بدون شک ،تأثیری بر
اوضاع امنیتی کشــور می گذارد .بنابراین،
الزم اســت که تدابیری جدی امنیتی روی
دســت گرفته شــود .نادیده گرفتن این
مسئله پیامد های ســنگین بر حکومت و
مردم خواهد گذاشــت .با این حال ،کنترل
مرزها و هماهنگی بیشتر نیروهای امنیتی با
نیروهای امنیتی پاکستان از اقدامات اولیه
و اساسی است که حکومت وحدت ملی می
تواند انجام دهد .این اقدامات الزم است اما
کافی نیست.

افغانستان و استفاده دوباره از فرصت ها
بر اســاس گزارش ها کشورهای عضو ناتو
بار دیگر تعهد شان را با افغانستان و تمویل
مالــی نیروهای امنیتی کشــور را تا پایان
ســال  ۲۰۲۰میالدی اعالم داشته اند .دبیر
کل ســازمان ناتو در آخرین روزهای هفته
گذشــته در پایان نشست وزیران دفاع ۲۸
کشور عضو ناتو در بروکسل ،در یک نشست
خبری تعهد مجدد همکاری این سازمان با
افغانســتان را اعالم داشت .بنا به اظهارت
منابع مطلع هرچند مسئله افغانستان شامل
آجندای این نشســت نبود ،اما کشورهای
عضو ناتو ،در جریان نشست خود ،وضعیت
امنیتی افغانستان را مورد بررسی و ارزیابی
قرار داده و از مأموریــت حمایت قاطعدر
افغانســتان دفاع نمودند .بنا به اظهارات
دبیرکل ناتو اعضای ناتــو همچنان توافق
کرده اند تا سه مســئله اساسی؛ آموزش،
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شکور

مشــاوره و کمک بــه نیروهــای نظامی
افغانستان را ادامه دهند .وی در ادامه افزود
که اعضای ناتو تاکید ورزیده اند تا زمانی که
وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیابد،
این سازمان در کنار مردم افغانستان خواهد
ماند .بنابه گزارش هــای دریافتی دبیرکل
ناتو در ارتباط با ســخنان رئیس جمهور در
این نشســت اعضای ناتو تاکید ورزید ما به
حمایت خود از افغانســتان ادامه خواهيم
داد ،اگر ما واقعگرایانه ببينيم ،ما میدانیم
كه مشــكالت وجود دارد .در ســال ۲۰۱۶
همانطور كه رييس جمهور غنی هم اشــاره
كردند ،حمالت شــدت خواهد يافت ،اما ما
به نیروهای امنیتی افغان اعتماد داريم و از
تمام نيروهای امنيتی افغانستان در تامين
امنيت حمایت مىكنيم.
هم چنین پیش از این گزارش شــده بود که
امریکا در طرح بودجه خود دو نیم میلیارد
دالر را بــرای بخش ملکی در افغانســتان
اختصاص داده اســت .در این ارتباط وزیر
خارجه امریکا طرح بودجه ساالنه امریکا را
به مبلغ چهار و نیم تریلیون دالر به کانگرس
این کشور پیشنهاد نمود .وزیر خارجه امریکا
هنگام ارائه این بودجــه به کانگرس اظهار
داشــت در این بودجه دو و نیم ميليارد دالر
امريکايــى براى افغانســتان در بخشهای
ملکی در نظر گرفته شــده است.گفته شده
اســت که این بودجه در بخشهای معارف،
صحت ،انکشــاف اقتصادى و حکومتدارى
خوب به مصرف خواهد رســید.وزیر خارجه
امریکا تاکید ورزیده است که با این کمک،
دستاوردهای  ۱۴سال گذشته در افغانستان
حفظ و وضعیت این کشور نیز بهبود خواهد
یافت .قابل یادآوری است که یشتر از این نیز
مقام های امریکایی اعالم داشته بودند برای
نیم قرن یعنی تا  ۲۰۵۰میالدی در افغانستان
حضور نظامی خواهند داشت و در این مدت
دولت افغانســتان از حمایت نظامی و مالی

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

امریکایی ها بر خوردار خواهد بود.
مجموع گزارش های یادشــده می تواند
در شرایط کنونی کشور خبرهای امیدوار
کننده و مثبت تلقی نمود .شــاید بتوان
گفت در میان مجموعــی از گزارش های
تکان دهنده و دارای بار منفی این خبرها
و گــزارش ها کامال مثبــت و امید بخش
دانسته می شــود .اما تجربه های گذشته
به ما آموخته اســت کــه در برابر چنین
گزارش های نبایستی دچار هیجان گردیده
و واقعیت های عمیــق جامعه را فراموش
نمود .بدین خاطر است که ضمن استقبال
از حمایت و هم نوایــی دوباره جامعه بین
الملی با افغانستان در عرصه های گوناگون
بویژه در عرصه امنیت و حمایت مالی باید
برای پرسش های برآمده از تجارب گذشته
و اعــام وضعیت جدیــد و حمایت های
دوباره جهان از افغانستان پاسخ های قانع
کننده پیدا نمود .پرســش های که در این
زمینه می تواند مطرح باشد فراوان است
اما شــماری از آنان را می تــوان اینگونه
فهرست کرد :آیا افغانستان با دریافت این
حمایت ها خواهد توانست تا جایگاه خود
را در عرصه بین المللی بدســت آورد؟ آیا
حکومت خواهد توانست منزلت و جایگاه
خود را در میان رتبه های بدست آمده از
میان فاسد ترین دولت های جهان به دولت
سالم ،پاســخگو و مدرن تغییر دهد؟ آیا
افغانستان با بدســت آوردن حمایت های
نظامی و امنیتی یاد شده قادر خواهد شد
که زمینه دخالت ها و حمایت ها از مخالفین
مســلح را کاهش بخشــد؟ آیا نیروهای
امنیتــی قادر خواهند بــود که مخالفین
مسلح را سرکوب و عرصه تاخت و تاز شان
را محدود سازد؟ آیا مافیای قدرت و ثروت
که در ســاختار حکومت ریشــه دوانیده
اســت اجازه خواهد داد ،یا به تعبیر دقیق
تر حکومت خواهد توانست که با رهانیدن

خود از چنــگ آنان ســامت ،عدالت و
توســعۀ اجتماعی و اقتصادی را در جامعه
تحقق بخشد؟ و....بدون شک این کمک ها
و حمایت ها فرصت های بســیار بزرگی را
برای دولت و دولتمداران کشور مساعد می
ســازد تا از این فرصت ها در جهت ثبات،
توسعه ،عدالت و اقتدار کشور بهره برداری
شود .در تشریح موضوع باید یاد آور شد
که افغانستان از زمره کشورهایی است که
در طول تاریخ خویش کمتر توانسته است
که از فرصتهای پیش آمــده در عرصه
داخلی و خارجی بخوبی و بایسته به سود
خویش بهره برداری نماید .ســیزده سال
گذشــته یکی از بهترین نمونههای است
که ادعای گفته شــده را تایید مینماید .با
سقوط طالبان و حضور جامعه بین المللی
در کشور و ســرازیر شدن کمکهای بین
المللی و اقبال بیمانند داخلی این خوش
بینی را بوجود آورد و به شدت آن را تقویت
بخشید که افغانســتان بطور قطع دوران
تاریک خود را پشــت سرنهاده و روزهای
خوش و روشنی را استقبال خواهد نمود.
اما با گذشت سیزده سال ،شرایط آشفته
و ناامــن کنونی نشــان میدهد که آنچه
گفته شد یک رویای خام و بیبنیاد چیزی
بیش نبوده است .وضعیت نابسامان کنونی
حکایت از آن دارد که سیاستمداران کشور
با آنکه تجارب تاریخی مهم و بســیاری را
پشت ســرنهاده اند ،ولی نتوانستند این
تجارب را در رقم زدن سرنوشــت آینده
خویش بصورت مطلوب بکارگیرند .پانزده
سال گذشــته که از فرصتهای طالیی و
استثنایی برای کشور محسوب میگردید
در اثر سوء مدیریت و عدم صداقت مدیران
ارشد کشور با کمترین دست آورد سپری
گردید .اکنون کشور و حکومت آن بر سر
ســفره خالی و با انبوهی از دشواریها و
نابسامانیها و ناامنیهای فزاینده مانده اند.

ناگفته نباید گذاشــت که چگونگی کارکرد
جامعه بین المللی نیز در افغانســتان قابل
نقد و بررسی اســت که پرداختن به آن در
این نوشتار میسر نیست و به فرصت دیگر
واگذار میگردد .اما نکته نهایی اینست که
سوء مدیریت حکومت افغانستان و عملکرد
ناقص جامعه بین المللی در کشــور سبب
گردیده اســت که از تجارب بدست آمده و
فرصت مناسب فراهم شده استفاده درست
صورت نگیرد.
اما در شــرایط کنونی که ناامنی گسترده
از هر سوی کشــور را فراگرفته است؛ هم
چنین رکــود اقتصادی بر چرخهای اقتصاد
جامعه مستولی گردیده است؛ سرخوردگی
و ناامیدی از آینده مناســب و قابل اعتماد
فرد فرد اجتماع را منزوی و ناامید گردانیده
است؛ کشــور در عرصه بین المللی هر روز
به گوشه انزوا رانده میشود و ....در چنین
وضعیتی اعــام حمایت ها و حضور دوباره
جامعه بین المللی در کشور و تداوم حمایت
از عملیــات قاطع وادامــه حضور فرصت
دیگری را فراروی سیاســتگران و مدیران
کشــور قرار خواهد داد .این مسئله از آنجا
مهم اســت که گفته شده اســت که ادامه
حضور نیروهــای ناتو با عنوان حمایت همه
جانبه در عرصههای مختلف همراه میباشد.
انتظار برده میشــود که در فرصت فراهم
شده دولتمردان کشور برای ایجاد و تقویت
بنیادهــای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
کشــور برنامه ریزی دقیق داشته باشند و
با انگیزه و رغبت دلسوزانه به منافع ملی و
آینده کشور از این فرصت پیش آمده بهره
برداری نمایند .هم چنین جامعه بین المللی
نیز با توجه به تجارب سیزده سال گذشته در
چگونگی انجام ماموریت خویش تجدید نظر
نموده و با رفع کاستیها راهکارهای مناسب
و موثر حمایتی را در پیش گیرند .بنابراین
چنانچه از آخرین فرصــت پیش آمده در
جهت تقویــت اراده داخلی و بســترهای
موجود در کشــور و تجارب کمایی شــده
بهره برداری مناسب صورت گیرد میتوان
در رفتن بســوی آینده روشن امیدوار بود.
حال دیده شود که دولتمردان کشور تا چه
اندازه از روزهای سپری شده و فرصت های
تلف شده عبرت آموخته اند و قادر خواهند
بود که فرصت های جدید بدســت آمده را
دست مایه سازندگی و ثبات و ترقی کشور
قرار دهند .بدون شــک نخستین مرحله
اســتفاده از چنین فرصت هایی وجود یک
برنامه دقیق ملی می باشد و دیگر انسجام
محکم و استوار ساختار سیاسی و حکومت
در استفاده از این فرصت های ملی و کنار
نهادن رقابت ها و تضادهای منفی جناحی و
شخصی و قومی باید بصورت جدی و قاطع
مطمح نظر باشد.
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