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 ۶1/۰1/12۰2                                                                           آشفته هللا تیعنا ریم

 

 مشخص به هموطنان با رسالت و دلسوز وطن!  شنهادیپ
 

شما که تا امروز در سنگر مردم، آگاهانه باقی مانده اید و در دولت های تحمیلی سهمی نگرفته اید؛ صرف نظر از اینکه در 

گذشته به کدام یک از احزاب جهادی راست، چپ یا میانه سر و کاری داشته اید؛ اگر واقعاً دست شما به خون مردم، چپاول 

اسوسی، وطن فروشی آلوده نیست و اگر به داشتن قطعه خاکی به نام افغانستان  و غارت دارایی های عامه، قاچاق بری، ج

یک پارچه باورمند هستید و اگر خود را مدیون و مقروض در برابر قطعه خاک و مردمش میدانید، زمان آن فرا رسیده است  

 :که

. در غیر آن چه زود و چه دیر؛  دست اتحاد و برادری برای بقاء خود، خانواده، هم شهری و هموطن خود، دراز نمائید

فروخته شدگان اجانب با دامن زدن تفرقه افگنی های سمتی، قومی، زبانی، مذهبی به نام طالب و غالب، به نام با فرهنگ و 

پیشرونده و عقب گرا، به نام دوست کشور های غربی یا شرقی، کشور را به خواست و تأمین منافع خود    بی فرهنگ، به نام

ه طرف ملک الطوائفی و سقوط مواجع می سازند. هیچ کشوری از لحاظ نژادی، زبانی، قومی و مذهبی یک  و دیگران ب

 .دست و یک پارچه نیست. نه ایران نه پاکستان و نه هیچ کشور دیگر

نفع    هموطن عزیز آیا اسالم به شما اجازه چنین فرقه سازی ها را میدهد؟ بخشیدن خط نام نهاد دیورند، جرکندن دلخواه به

پاکستان، حمالت توپ خانه ای اردوی پاکستان در مناطق مختلف کشور، مداخالت ایران و دها تقابل متضاد قدرت های  

 شرق و غرب در منطقه، تقسیم کشور ما در خطوط قومی راه حل نمی باشد؟ 

س و خاک وظیفه  هیچ کشوری در جهان توسط خارجی خاص به رضای خدا آباد نگردیده و نمی گردد. حفظ خانه ،نامو 

 .فرزندان خود یک کشور می باشد. ما، الحمدهللا در تمام نقاط کشور چنین فرزندان فداکار و سربازان وطن را داریم

ما مجبور و مکلف هستیم با وحدت خود در همسایگی ایران و پاکستان مستقالنه برمبنای منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی 

باعث گردیده که دیگران از آدرس ما رقبای منطقه ای و جهانی خود را تهدید نمایند؛ این به    خود زندگی نمائیم. افتراق ما

 .نفع کشور ما نیست 

ما با تمام ضعف و کمبود های که داریم ناگزیر هستیم که بنام وطن واحد جمع و به یک تفاهم نسبی دست یابیم. فاصله بین  

آسمان مالیک را منحیث افغان برای کار مشترک و میز مذاکره دعوت   خواستن و توانستن را باید در محاسبه داشت. از

کرده نمی توانیم. بناًء از همه شخصیت های مطلوب و با دیانت ، وطن دوست، آگاه، شایسته، پاک، با درأیت، مؤمن و 

را از قوه به فعل در متعهد، آزادیخواه، ترقی پسند و عدالت خواه که در شرایط موجود بتوانند افغان های دلسوز به وطن  

نشست و ایجاد قوه مستقل از دولت در همکاری با سازمان ملل متحد   آورند و تفاهم مشترک را بوجود آورده بتوانند، جهت 

و شورای امنیت آن، برای قطع جنگ، قطع مداخله نظامی خارجی و زمینه ایجاد کابینٔه پاسخگو از شخصیت های کارآمد 

 .و وحدت ملی مساعد گردانند و نیک نام، وفادار به وطن 
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کار مداوم و پیوسته برای وفاق ملی، نقش مدعیان وطن دوست رسالتمند و شخصیت های مستقل ملی با اندیشه و صاحب  

قلم، رادیو، تلویزیون، نهاد های جامعه مدنی، شبکه های اجتماعی، مال امام مسجد، استاد پوهنتون، محصل، معلم، طالب  

ان، افسر و عسکر، مجاهد، طالب و همه اتباع کشور چه با سواد و چه فاقد سواد، که خود را متعلق به  العلم مدرسه، قوماند

این خاک و فرزند این وطن میدانند، صرف نظر از اختالفات فکری مکلفیت ایمانی و وجدانی دارند تا در حفظ قطعه خاکی 

 .به نام افغانستان واحد بی تفاوت نباشند

یا لشکر کشی ابر قدرت ها ممکن نیست. ملت محصول تکامل ملت بودن، ملت شدن   و ملت سازی توسط فرمان دولت 

تاریخی و سطحی از رشد نظام اجتماعی است که در اثر رشد و بلوغ فکری و طی کردن مراحل تکامل تاریخی، اقتصادی 

ها و اهداف مشترک شان بسیج  و اجتماعی بنابر مشترکات واحد، دری ک جغرافیای واحد بوجود می آید و برای خواست  

 .می شوند

این جاست که مقوله های دولت ملی، حاکمیت ملی، استقالل ملی، امنیت ملی، فرهنگ ملی، وحدت ملی، اراده ملی، منافع  

  .ملی، اهداف ملی و سایر ارزش های ملی تعریف شده می تواند

 پایان
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