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 محمد فقیر 

 به خاطر نجات وطن فراخوان
 

 
طالبان وترویستان آن    عاملینند که  قرار ګرفته امردم ما در معرض یک تجاوز آشکارکشور و    امروز
این تجاوز  طبق ګفته رییس جمهور افغانستان: )...مکر و خدعه است.  اسالم سیاسی،و ابزار آن  منطقه  

در صدد انهدام اردوی مداقع کشور اند،   اند.طالبان نسبت به گذشته مزدورتر شده   .ما تحمیل شده است به
تاریخ و جغرافیای   های درسی افغانستان حذف و بهتاریخ و جغرافیا را از سر فصل   به تارج پرداخته و

 ...(اندما تعرض کرده 
فراخواند    عملیات تهاجمی در چنین حالت باریک قوماندان اعلی قوای نظامی مجبور ګردید، قوتها را به  

را که به احترام مذاکرات صلح درپیش ګرفته بود، یکطرف  والنی و حوصله مندانه طو آن حالت دفاعی  
ی نشان دادیم و  ما تا حد زیادی از خود نرم...» بګذارد . داکتر اشرف غنی درین مورد واضحاً ګفت:  

قدمی برای  اما طالبان هیچ برداشتیم که در هیچ گوشه جهان، دولتی جرات برداشتن آن را ندارد، هایقدم  
 قائل نیستند.«  صلح برنداشتند. آنان به صلح باور ندارند و ارزشی هم برایش

داخلی شکل می    صلح گفت: »متاسفانه روند صلح ملی که باید از اجماع  جمهور درباره مذاکراترئیس 
و   ، غرض آلودهای خام  زده و بر اساس دیدگاه شتاب   به روندی وارداتی داد که گرفت، جای خود را

 داد.«  غلط بنا نهاده شد و اساس آن را مخالفت و تخریب جمهوریت در افغانستان تشکیل می 
 وحدت ویک اجماع روی نیاورده بودند متاسفانه در ګذشته سیاسیون با وجود اصرار رییس جمهور به  

و اقدامات  ازبیرون  جنګ طالب  ز طلبی و به زانو در اوردن غنی بودند. بدین ترتیب  اآنها پیهم در پی امتی
امه های بزرګ  فشار مضاعف بر غنی بود و او را در تطبیق واجرای برندر داخل،  سیاسیون  تخریبی  

در عین حال غنی با میراث شوم فساد اداری، مالی و حتا اقتصادی اش به مشکالت روبرو ساخته بودند.  
ه شکلی از اشکال در هر  هردو: هم طالب و هم سیاسیون ب  اخالقی دوران قبل از خودش روبرو بود.

اقدامات عمرانی، تدابیر اقتصادی، تالشهای دیپلوماتیک وسایر برنامه های رییس  اقدام صلحخواهانه،  
به شکلی از اشکال مخالفت میکردند، تخریب مینمودندو تالش داشتند این اقدامات وبرنامه های  جمهور  

ش رحم  همه ثابت شد که طالبان باالی هیچک  غنی را بیهوده سازند، تا اینکه از مدت دو ماه بدینسو به
شانرا نیز مورد هجوم ونیستی ونابودی قرار وداراییهای قارونی  ندارد و شاید همین سیاسیون و امتیازات  

دهند. اینک خوشبختانه بعد از اعالن اخیر رییس جمهور و نشست مشترک دو مجلس شورا یک اجماع  
 شکل ګرفت، ولی  افسوس که ناوقت. 

رجال دست  ارشکنی ها، سبوتاژ ها و اخاللګری  شواهد بیشمار وجود داشت که در واقعات ناامنی، ک
موتر و محافظ داشتند. ملت   و برق میګرفتند و  ام بودند، از نظام امتیاز، معاشداشتند که در ظاهر درنظ

وجود آن هم رییس جمهور در نشست مشترک دو مجلس ګفت:  ا این مارهای آستین را شناخته بودند. ب
اولویت دفاع از نظام است. دفاع از نظام  مالمت نیست، بلکه    اکنون فرصت شناسایی و تثبیت سالمت و

 به معنای اوردن ثبات است نه دفاع از شخص و مقام یک شخص. 
 

ومذهب   ، سمتایام تجارت سیاسی بنام قومته بینی وجود ندارد.  جاری نشان میدهد که دګر فرصت کو   واقعاً شرایط
شکست رقبای    رویا بخاط  ګذشت و نتیجه بدی داشت. برای هیچکس اجازه نیست که ازګروههای تروریست حمایت کند
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اجماع ملی    ،کلید حل مشکل ملی  سیاسی از نیرنګ کار ګرفته شود. مهمتر از همه غلبه بر تجاوز وتروریزم است.
ی امروز فرصت تاریخی و درک رسالت ملی ایجاب  است. سیاسیون در ګذشته فرصتهای زیادی را ضایع ساختند ول 

باید سیاسیون آینده میکند که باهم متحد شوند این اتحاد بخاطر حیات و دارایی های بیشمار خود شان نیز ضرور است.  
نګری نموده با برنامه های  رییس جمهور همنوا ګردند. این به معنای طرفداری از شخص غنی نیست ، بلکه تقاضای  

وز است. باید اول وضعیت را استحکام بخشید بعد برای تعیین زعیم بعدی طبق قانون اساسی وقت کافی شرایط ر
باید درمقابل   داریم. بدون آن هم دوره ریاست جمهوری غنی روبه اختتام است، اما مهم اینست که نظام از بین نرود.

ه ی  قوای دفاعی  و امنیتی مبارزات دلیرانطیف فاطمیون ، داعش و تروریستهای منطقوی از  نیابتیهای  ب ،  طال
م.  بیانیه ی  اخیر محترم داکتر اشرف غنی برای همه  یتمجید نمایقربانیهای آنها را    رشادتهاو  مایت  نمود وکشور ح

 قابل دقت است که ګفتند:

 زانو های    نشینیم یازانو نخواهم زد. یا زانو به زانو پشت میز مذاکره می   من در مقابل هیچ ویرانگری »
 مشترک  در نشستغنی  جمهور  رئیس    بیانیه و ابراز فکر رسد که    به نظر می  .«  آنان را خواهیم شکست

واین کارنامه را که در شورا تشریح ،  نمودآشکار  به خوبی  ش را  ا  برنامهه  ینددورنمای آ شورای ملی 
صلح  توافق  و  سناریو مکاره و منافقانهبه  بعد ازین امید ملت  نمود، به حکومت خودنیز وظیفه خواهد داد.  

ووالیت فقیه    طالب را آی.اس.آی پاکستان.قطع شده است  و فرستاده دولت امریکا؛   اموریونیکالمساخته  

از موضع  واضح و با الفاظ روشن  صورت  به  اشرف غنی    داکتر  جمهوررییس  . اجیر خود ساخته اند ایران    ی

علیه گروه طالبان    وضعیت مبارزه جدی و مسلحانه راد. رییس جمهور با درک این  ت در مواجهه با وضعیت کنونی سخن زدول
که  اینک او در موقع    بودمسلح کشورقوا  اعالی    سرقومندانبینانه به توقع مردم از  . این اعالن، یک پاسخ واقع نمودرسماً اعالن  

بسیج  مدافعین  رهبران سیاسی ، مشران اقوام، اعضای شورای ملی،     این موقف را ابراز نمود  اکنون به حساس و سرنوشت ساز  
باید     .ایت کنندمو تمام ملت است تا آن را درک و ح  ر جامعه، پولیس، اردوقشر منو  اعضای جامعه ی مدنی،  دیاسپورا،  مردمی،

 سیاسون نیز به ملت اطمینان دهند که به این فراخوان جواب مثبت میدهند و درعمل ثابت سازند. 
 باتقدیم احترام

 ۱۲/۵/۱۴۰۰به قلم فقیر
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