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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

 فراخوان ملى  
 

  
 الحمد هلل وكفى، وصالة وسالم على النبي المصطفى وعلى اله و اصحبه اجمعين

 هموطنان عزيز 
  السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته

 
استخباراتى  و بسا تحوالت ديگر بوده   ،افغانستان طى نيم قرن اخير دستخوش حمالت خارجى، جنگ هاى داخلى، نيابتى

هم از   ،ميشود  پنداشتهاست. در ضمن انتقال قدرت سياسى كه به عنوان يكى از شاخصه هاى مشروعيت و استمرار صلح 
  اما ، تجربه كردند ٢٠١٤سال  طی  چنانچه افغانها ظاهراً انتقال قدرت را  . صورت گرفته است قوه قهريهتوصل به  مجرای

عملكرد  نبايد انگاشت که  ديدهنا لبته او در نهايت به سقوط نظام منجر گرديد.  راه به جايی نبرد پرده،   س وء  پنسبت نيات س 
ضعيف دولتمردان قبلى و فساد گسترده، پيشاپيش موجب سستى پايه هاى نظام و تضعيف اعتبار بين المللى افغانستان 

و سبب درد ، رنج و مصايب بسيارى   ،فتاد براى كشور فاجعه بار اتفاق ا ٢٠١٤ ز سالنچه بعد ادر کل آولى  .گرديده بود
 . براى مردم مان گرديد

 
افغانستان يك بار ديگر در نتيجه سبوتاژ پروسه ملى صلح دستخوش تغييرات   ٢٠٢١ سال  اگست  ١٥بدين ترتيب به تاريخ 

مردم حد اقل آرزوی ختم  ولى  ،ساخته بودنگران عميقا نا خواسته گرديد. در حاليكه وضعيت پيش آمده افغانها را  
منطقه و جهان و با از استفاده از   ، توقع ميرفت حاكمان جديد با درك از وضعيت كشور  خونريزی و اميد آرامی را داشتند.

و   .شته با اتحاد و همديگر پذيرى به تعهدات شان عمل نموده و افغانستان را در مسير ترقى و تعالى هدايت كنندذ تجارب گ
 . بدين ترتيب اين روز را به حيث يك مناسبت تاريخى با خط زرين ثبت تاريخ سازند

 
شد كه طالب ها نه تنها از تاريخ درس نآموخته اند، بل با تكرار اشتباه افغانستان را در   دايولى متاسفانه با گذشت يكسال هو 

 . قرار داده اند نيواى  بيسابقه و سهمگانز   کخود، كشور و مردم را در ي   جهينتدر فرو برده، و  یبحران عميق
  
تغيير   کيدر تاريخ افغانستان نه تنها موجب  ٢٠٢١ ت سالاگس  ١٥آنچه گفته آمد، در فرجام به اين  نتيجه ميرسيم كه  با

  باسبا توانديبلكه سرآغاز سقوط كامل يك نظام و يك ملت را رقم زد كه دوام وضعيت موجود در نهايت م د،يمثبت نگرد
ما از اين روز در تاريخ   یدر آنصورت نسل هاى امروز و فردا  كهبنام افغانستان را فراهم آورد.  ىيوط جغرافياسق

 . خواهند نمود  اديكشورشان به کراهت 
  

اگست عوامل متعدد داخلى و خارجى دارد، كه قضاوت در مورد افراد، حلقات، گروه  ١٥نمود که حادثه   دياذعان با البته
از حاکمان کشور و   یبازگو خواهد نمود. ولى ترديدى وجود ندارد كه تعداد خ يرا تار  ی خارج یور هاها و نقش كش 

 .و كشور شان گرديده اند ت امور مرتكب خيانت ملى و جفاى بزرگى در حق مل نيمسول
  
 روشن است، مهم است تا از یو ترسيم فردا ندهياصل که شناخت عوامل بحران، الزمه رفع بحران در آ نيا به ز يترک با

كاذب، خود خواهى، خود كامگى  استبداد راى، عدم احترام بِه قوانين نافذه، بازى با كارت هاى ايديالوژيك،  احساسات
از منافع  واضحروشن از منافع ملى، نبود تعريف  قومى، سمتى و زبانى و سوء استفاده از احساسات مردم، عدم تعريف

سياست خارجى مدون، عدم موجوديت   یافغانستان، خال راتيژيكاز موقعيت است روشن كشور هاى ديگر، فقدان تعريف 
بر ارزش هاى اسالمى، ملى و فرهنگى   یسياسى و اقتصادى، نبود طرح هاى اجتماعى و تعليمى متک خوانایطرح هاى 

و چرخش هاى آنى و محاسبه نشده در سياست خارجى، عدم احترام بِه قوانين و نورم هاى پذيرفته شده   یكشور، لغزندگ
داليل اساسى بحران ها و كشمكش هاى پنج دهه اخير كشور تذکار بعمل   ث يالمللى و در نهايت فقدان زعامت ملى، منح بين
 .ميآور 
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اين است كه چگونه ممکن است كشورى بنام   ميبا آن مواجه هستکشور  خيمقطع حساس تار  نيدر ا کهيحال سوال اساسى ا
سده بيست و    نياز حساس ترين موقعيت استراتيژيك در منطقه، در ا یمليون نفوس و برخوردار  ٤٠افغانستان با داشتن 

پيش اقتصادى به  یرساختهاييكم بدون داشتن يك سيستم  بروز و مدرن حكومت دارى، نظام تعليمى، صحى، بانكى و ز 
در صد از    ٥٠از  شيب یتيو کم نيسرزم  نياز باشندگان ا یميممكن است تا زنان و دختران بعنوان بخش عظ ايبرود؟ آ

در   ٦٥از  يشتر ممکن است تا جوانان که ب ايتعليم و كار محروم ساخته شوند؟ آ یو مدن ی نفوس افغانستان از حقوق اسالم
شوند؟ چگونه ممکن است تا بدون   دهيکشان هيبه حاش   ايصد نفوس اين كشور را تشكيل ميدهند، از جامعه طرد، حذف و 

  نيكسب مشروعيت و رضايت مردم و تعامل با جهان حكومت داشت و يا حكومت كرد؟ پاسخ روشن و قاطع به همه ا
دوام   غيو ت زهيزور و با پشتوانه سرن  یحكومتى شكل گرفته از مجرا هيچاست. تاريخ كشورما گواه است كه  یسوال ها منف

 .حکومت با تفنگ كارگر نخواهد افتاد یور يت یچگاهياست. لذا به اين نتيجه ميرسيم كه ه اوردهين
  

عدم تعهد به مفادات مندرج موافقتنامه دوحه، و دوام سياست هاى كاذب و مقطعى   یطالبان بر مبنا اکميتيكساله ح عملكرد
شود که حوادث پى در پى روز هاى اخير   ینيشبيقابل پ ر يو غ ر يسبب شده است تا افغانستان عمالً وارد يك مرحله خط

يك راه حل بنيادين و   افتنيخصوص تا در  طلبديبر کشور از همه ما م ی الاوضاع ح نيگواه و مثال روشن آن ميباشند .بنابر 
. لذا زمان آن  توانديشده م سريمساعى مشترك جهت انسجام و بسيج ملى م یهدف تنها بر مبنا نيبه ا ليکه ن ميبديل فكر کن

 .شوند كارفرا رسيده است تا مردم افغانستان خود براى نجات كشور و تعين سرنوشت آينده شان دست ب
  
که جمع   ميبه اطالع برسان مياذعان به حقايق متذكره فوق و غرض  تامين صلح سراسرى و پايدار در كشور، مسرت دار  با
از نخبه گان سياسى و شخصيت هاى  نيكنام از  داخل و خارج  كشور با أراده مستحکم دور هم جمع گرديده اند تا   یر يکث

پل وصل بين همه هموطنان  ثياين داعيه ملى را مديريت نموده و منح ن،با توكل به خداوند بزرگ و حمايت ملت افغانستا
 .وجيبه ملى شانرا ادا كنند شيخو

  
جريان ها، شخصيت هاى آگاه سياسى،   رياز تمام نيرو هاى وطندوست، متعهد و مومن بشمول طالبان و سا بدينوسيله

جامعه مدنى، أصحاب رسانه و در كل تمامى   علماى كرام، بزرگان اقوام، سكتور خصوصى ، مردان، زنان، جوانان،
ايجاد يك محور يكپارچه ملى دعوت به عمل آورده    براىاقشار و اليه هاى مختلف اجتماعى و مردمى داخل و خارج كشور  

چتر واحد و    کيو همه را به استقبال وانسجام ديدگاه هاى جمعى در يك صف واحد به حركت و عمل فرا ميخوانيم تا تحت 
 . تصميم بگيرند شيند ملى جمع گرديده و به حيث صاحبان اصلى كشور شان در مورد آينده خود و كشور خوقدرتم

 
 

 :مواضع و مطالبات
  
 .ميباش يکشور م یسياست حفظ توازن در روابط با تمام اطراف درگير در بحران جار  رويما پ – کي

وصلت دهنده عمل   یروين کيکامل بوده و در نقش  یطرفيمردم افغانستان، متعهد به حفظ ب یتمام یصدا ثيمنح ما
 .ميينمايم
  

شدن مفردات باقيمانده   ی ما عمل باشد، يدر کشور م  یراه حل بحران جار  گانهياصل که مذاکره  نيبا اعتقاد به ا – دو
 یپنداشته، و بر مبنا یميو ثبات دا دار يبه هدف صلح پا دنيرس  یمجرا نيتر  یو عمل ن يتر  یموافقتنامه دوحه را اصل

معتقد به اشتراک همه اقوام برادر ساکن در کشور در   غانستان،و سالمت اف انتيص ،ی به وحدت، وفاق مل قياعتقاد عم
قادر به تعامل سازنده   یالملل نيجامعه ب  یحكومت مورد قبول مردم افغانستان، که با حصول شناخت رسم کي ليروند تشک

 .ميباش يبا جهان گردد، م

 
وقت، به ميز مذاكره و تفاهم با  اعيو ض قهيتا به اين فراخوان ملى پاسخ مثبت داده، بدون مزا ميخواهياز طالبان م ام

خير و فالح كشور و مردم شان استفاده   ر يهموطنان شان برگردند، و از فرصت بوجود آمده و تجارب نيم قرن اخير در مس 
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كشور شان جلوگيرى كنند.  زيرا تكرار اشتباه، تكرار تاريخ   شتر ياز ويرانى ب ونموده، به درد و رنج مردم شان پايان داده، 
  . ديويرانگر خواهد گرد جيه منتج به نتااست ک

  
حكومت  دورهٔ گذار كه از بنود اصلى موافقتنامه دوحه بشمار ميرود، سبب اعاده    کي ليکه تشک ميما معتقد هست - سه

در   یاجتماع-یاقتصاد یبحران جار  یشده، و باعث رفع آن یالملل نياعتماد ملت افغانستان و کسب مشروعيت ملى و ب
براى تعيين يك كميسيون با صالحيت براى   یفرصت الزم زمان جاد يا بحکومت سپس موج   ن ي. ادياهد گردکشور خو

تدوين و يا تعديل قانون اساسى  و در نهايت تدوير يك لويه جرگه براى تصويب قانون اساسى جديد و بحث روى  
 .ديو مسايل ديگر خواهد گرد ندهيآ یاس يچون نوع نظام س   یموضوعات بزرگ مل

  
مصلح ومتخصص کشور كه در   یتهاياز شخص یحکومت موقت متشکل از طالبان و جمع کي لياين راستا، ما تشک در 

طرف و   ینام، ب کين ی مل تيشخص  کيآمده، و در راس آن  انيگفتمان ملى و تدوير يک كنفرانس بين المللى بم هٔ نتيج
  .ميپندار يموارد فوق الذکر م ققتح یمنتصب گردد، را الزمه اصل یمورد قبول همگان

  
از جامعه   یکشور بخش  یاس يس  گر يد یانهايطالبان هممانند جر  کيکه تحر  ميينماياذعان م قتيحق نيما به ا – چهار 

ت که مردم  مبرهن اس ی . ولباشديکشور م یمل یايدر قضا  نينقش مع یدارا شيخو گاهيدر جا کيافغانستان بوده، و هر 
و   ندهيآ یاصل رانيگ ميمنازعات بوده اند، صاحبان و تصم یلاص یقربان ريقرن اخ ميعام افغانستان که بدبختانه  طى ن

  نيتع یکننده مردم ما برا نيقابل انکار و تع ر ياست تا سهم و نقش غ دهي. لذا وقت آن فرا رس باشنديسرنوشت کشور م
  نيو ب یبا قوت در محراق توجه مل باشند،يمذاکرات صلح م یجانب اصل کيمردم افغانستان  نبار يا نکهيسرنوشت شان، و ا

 .رديقرار گ یالملل
  

ما از جامعه  بين المللى جداً ميخواهيم  تا به حيث يك طرف موافقتنامه، مردم افغانستان را در راه رسيدن به صلح   -  پنج
سريع گفتمان ملى به رهبرى خود افغانها، و عملى شدن بنود باقيمانده ت غرض  پايدار و تسهيل يك كنفرانس بين المللى

 . ندرسان ارىيه حدو ٢٠٢٠فبرورى  ٢٩موافقتنامه 
 
واحد، افغانها را در راه رسيدن به صلح و ثبات پايدار يارى   ژیما از كشور هاى منطقه ميخواهيم تا با اتخاذ يك استراتي -٦

با داشتن  يك حكومت مسول كه از مشروعيت ملى و بين المللى برخوردار باشد،  متحد  ن وافغانستان ام کرسانند. ي
 . شدمتضمن صلح و ثبات در منطقه و جهان ميبا

  
 من هللا توفيق و
 
 

 محور ملی أفغانستان 
   ٢٠٢٢آگست  ١۵
 


