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 ،طالبان به قدرت سیاسی مخالف با آمدنمیلیون ها  به کمپاین
 . بپیوندید

 
 

مردم افغانستان در این روزها در نگرانی شدیدی بسر میبرند. مردم در هراس اند که قدرت های  
خارجی در رأس امریکا و پاکستان میخواهند بنام صلح ارتجاعی ،دوباره زمینهء قدرت گیری طالبان  

مذاکرات و   ه برنامهء مذاکرات صلح ، میتود  را در افغانستان فراهم سازند .به همگان روشن است ک 
برمردم ازادهء افغانستان بار  نترتیب  بدیشود .  نقشهء راه صلح پیوسته از جامعه پنهان نگهداشته می 

را بر ما مسلط می سازند . باید در برابر این    ی پاکستانی ای سیاه طالب ه و نیرو    دیگر شبیخون میزنند 
هستند،    اورمند دیم.کراسی و ارادهٔ مردمبنهاییکه  شد . در افغانستان تعداد آه  ستاد یشبیخون تاریخی ا
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کنند،  احترام دارند وانرا قبول می   انیت انس و  ، آزادی انسان  زاد دارند، به حقوق بشرآاعتقاد به زندگی  
و  به نظام جمهوری وانتخابات  دموکراتیک باور دارند، لیبرال هستند ، فعاالن برابری حقوق زن  

مدنیمند باور ،حقوق    جامعهء  نویسنده  شاعر،  هنرمند،  بیخدا    دان،دوکتورهستند،  یا  باخدا  هستند، 
،چپ یا راست یا گرایش به چپ دارند، کمونیست هستند یا سوسیالیست ،    هستند، هندو یا مسلمان

، چلی و طالب  مخالف قدرت گیری مال، هرکی هستند  شعله یی های سابق یا پرچمی های سابق هستند 
ین ملیونها انسان   ولی ا هستند و ارزوی یک زندگی شاد و آزاد را دارند، سر به ملیونها نفر می زند 

یا   آزاده از یک اتحاد وهمدلی با همی در تصمیم گیری ها ی اخیر برخوردار نیستند . یاخاموش اند، 
پراگنده،یا غیر متحد، یا تنها نگران وناظرقضایا ، یا غیرفعال ویا مشغول در موضوعات  عمومی  

طالب ریختن است و تحقق  وحاشیه یی هستند. این حالت وچنین موقعیتی در حقیقت آب به آسیاب  
با جمعی از دوستان    نقشه ها وبرنامه های آوردن طالبان به قدرت را ساده و   . آسان تر میسازد 

برنامهء را میخواهیم روی دست بگیریم تا تمامی توجه ها را برای فعال سازی این نیروی ملیونی و  
وگام بعدی  کارهای  اینها  خود  تا  نماییم  جلب  افغانستان  در  را  آزاده  راستا  همین  در  بعدی  های 

، ارگانی، نهادی یا کانونی را زیر نام »کمیتهء  سازماندهی نمایند . به همین منظور میخواهیم چیزی
تا این »کمیتهء نه به طالبان « بتواند این    ،نه به طالبان « در داخل وخارج از افغانستان ایجاد نمائیم

ن را برعلیهء قدرت گیری طالبان الی کنفرانس جهانی  اعتراض ملیونی مردم آگاه ودموکرات افغانستا 
  کنند برای افغانستان در ترکیه ،به یک واقعیت  ملموس ،زنده وجدآ قابل اعتنا به آن کنفرانس ، تبدیل 

بلکه   نیست  ویا سازمان وحزبی  فرد  از هیچ تک  کمپاین  این  که  نشان شود  قاطعانه خاطر  باید   .
ملیون  همین حدود یک  از  گردید،    میخواهد  متذکر  باال  در  شان  های  هویت  قسما  که  آزاده  انسان  

  . نمایندگی خواهد کرد 
برای همبستگی به چنین یک اقدام تاریخی و آغاز کار برای آن ، لطفا هشتگ مامردم افغانستان  

د  ،با اسم تان بنویسی   به رنگ آبی در زیر آمده و در پایان این متن نوشته است طالبان نمیخواهیم را که 
 . ،تا انرا به اطالع سائرین در این کمپاین رسانده و برنامه های بعدی را مطابق آن آماده نماییم 
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   توجه
  . نظرات تکمیلی تانرا ارائه کنید   توانند در مورد این فراخوان وکمپاینشما می  -الف 
توانید این فراخواهان را کاپی نموده و در صفحهء تان برای رساندن این فریاد به همه  شما می   -ب 

  .،بگذارید 
نای پیوستن به کمپین را نمیدهد ،شما باید آنچه اسم کمپین است را مکمل  تنها الیک نمودن مع   -ج

 دهید.فشار شود وبعدا گزینهء ارسال را ینوسید . وقتی با دقت نوشتید ،نوشته آبی می 
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 .مخالفینو کمپاین کې ګډون وکړئونه ملیوندراوستلو ضد لپاره د  د طالبانو 
 
خلک ویره لري چې د متحده ایاالتو او   .افغانستان خلک پدې ورځو کې په ژوره اندیښنه کې ديد  

په نوم په افغانستان کې طالبان    ارتجاعی سولی پاکستان تر مشرۍ الندې بهرني قدرتونه غواړي چی  
د سولې    یو وار بیا قدرت ته ورسوی . ټولو ته څرګنده ده چې د سولې اجنډا ، د خبرو اترو میتود او

الر نقشه په دوامداره توګه له ټولنې پټه ساتل کیږی .دوی یوځل بیا د افغانستان آزاد خلک تر برید  
ځواک تر کنټرول الندی یی راولی . تاسو باید دغه تاریخی هرتاړ په    تور  الندې نیسي او د طالبانو

اد ژوند باور لري ،  په افغانستان کې ، د خلکو شمیر چې ډیموکرات دي ، په آز . موخه ودریږی
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، په جمهوري نظام او ډیموکراتیکو ټاکنو    بشري حقونو او ټولو انسانانو ته درناوی لري او مني یی 
باور لري ، آزاد دي ، د ښځو د حقونو فعالین دي ، د مدني ټولنې فعالین دي ، هنرمندان ، شاعران  

هندوان یا مسلمانان ، کیڼ اړخه یا ښي  ، ډاکټران ، معبودان یا ملحدین ،    ، لیکواالن ، حقوق پوهه
یا پخواني پرچمیان ، د مالیانو واک ته رسیدو    ، کمونیسټان یا سوسیالیستان ، پخواني شعله یان  اړخه

، مګر    و لري ، ملیونونو ته رسیږی  خوښ او آزاد ه ژوند   سره مخالف دي ، او تمه لري. چی خلک
یا نو دوی   .له یو بل سره اتحاد او خواخوږي نلريدا ملیونونه آزاد خلک په وروستیو پریکړو کې  

ګوري ، یا    چوپ دي ، یا ویشل شوي ، یا دوی متحد ندي ، یا دوی یوازې اندیښمن دي او قضایا 
دا وضعیت په حقیقت کې د   .دوی غیر فعال دي ، یا دوی د عامو او دشاوخواو مسلو کې بوخت دي 

النونه او برنامې په الره اچوي چې طالبان اسانه واک  طالبانو ژرندی ته اوبه اچوي او د دې لپاره پ
د یو شمیر ملګرو سره په ګډه ، موږ غواړو چې په افغانستان کې د دې ملیون او آزاد   .ته ورسوي 

،د ټول پام راجلبولو لپاره برنامه پیل کړو ترڅو دوی پخپله وکولی شي پدې برخه کې    ځواک فعالولو 
د دې لپاره ، موږ غواړو یو څه ، یو کمیټه ، یوه   .رحلې تنظیم کړي راتلونکي کارونه او راتلونکي م

اداره یا یو فکري زړی د "طالبانو ته نه ،کمیټه" تر نامه الندې د افغانستان دننه او بهر کې رامینځته  
کړي ، ترڅو دا "طالبانو ته نه ،کمیټه" د طالبانو د قدرت ننیولو په منظور دغه ملیونونه آگاهه او  

د طالبانو پروړاندې په ترکیه کې د افغانستان نړیوال کنفرانس تر مودی    خلکو ځواک اتیک  دیموکر
دا باید په یاد وساتل شي چې دا کمپاین د کوم فرد   .، په یو ژوندي او پام وړ واقعیت بدل کړی   پوری

ې  خلکو استازیتوب وکړي چ   یا سازمان یا ګوند پوری اړه نلری ، مګر هڅه کوي د هغه یو ملیون
  . یوه پیژندل شوي برخه یې په جزوي ډول پورته ذکر شوي ده

د داسې تاریخي پیښې سره د یووالي څرګندولو لپاره او د دې لپاره کار کولو لپاره ، مهرباني وکړئ  
د دې متن په پای کې "موږ د افغانستان طالبان نه غواړو" په نوم یو هشټګ ولیکئ البته له خپل نوم  

ن بهیر نورو ته خبر ورکړئ او راتلونکي پروګرام به دهمدی مطابق چمتو کړئ  سره . د دغه کمپای
 .شی

 
 دافغانستان _خلک _طالبان _نه غواړو  _موږ_#

 
 توجه 
 . او کمپاین باندې اضافي نظرونه راوسته وی  تاسو کولی شئ پدې بلنه   -الف 
ترڅو هرچا ته دغه    د فیسبوک کی نشر کړییې    تاسو کولی شئ دا بلنه کاپي کړئ او په خپل نوم  -ب 

 .غږ ورسوي 
یوازی قبلول یا تاییدول ،کمپین سره د پیپوستون معنا نلری .تاسو باید هماغه دهشتگ جمله لکه    -ج

اوبو رنگ اخلی  هماغسی چی لیکل شوی ده په دقت سره ولیکی .پس لدی چی مو ولیکله ،جمله د  
 . ،نو پس له هغه یی ولیږی
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