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 استو کشور مردم  نیاز جدی وحدت ملی

با مشکالت عدیده  از داشتن وحدت ملی پایدارهای همسایه  ها در اثر مداخالت کشور افغانستان کشوری است که سال

دیار  مردم اینخود را در تمام عرصه های زندگی عمیقاً منفی  نتائج و تأثیراتی مواجه بوده و این امر سبب شده تا ا

 هو عدالت اجتماعی در کشور ما تحقق پیدا کند همواره در طول ده وحدت ملی، صلح  ندکه نمی خواهی یبگذارد. آنها
می، سمتی، قو های گوناگون از قبیل مسایل:  نیرنگم ساکن در افغانستان با اقواها تالش نموده اند تا بذر نفاق را در بین 

ه نها غلط بآالبته این خواست  .صید نماینداز این آب گل آلود ماهی مقصود را  شان به زعم خودتا  زبانی و ... بپاشند
 است. هاثبات رسید

 

د فراموش نبایاما  شان شده است. امنی و چند پارچگی نصیب خود آنانیکه باعث نفاق در افغانستان گردیده اند جنگ، نا
 که از این خالء مردم افغانستان، دشمنان صلح و ثبات کشور استفاده اعظمی نموده اند. کرد

شری ب ۀپذیر جامعکه در شرایط فعلی از ضروریات اجتناب ناهستند کلماتی  لح، عدالت اجتماعی و ...وحدت ملی، ص

وأم ت تأمین وحدت ملی همانا برساندمنزل مقصود  را به سر افغانستان دکه می توان ییگانه راه و وندشمی محسوب به 
 .در کشور می باشد سرتاسری صلح و ثبات با
 

ده وکه در یک محد مختلفی اقوام می باید به خواست های مشروعس منافع مشترک ملی استوار است، وحدت ملی بر اسا

 .گذاشت احترامکنند  گی میجغرافیای این مرز و بوم زند
تالش بی حد و حصر  باشندگان کشور ما تمامباید و با ایجاد حکومت وحدت ملی  این بعد از این همه مشکالت بر بنا

صدی در کشور تحقق یابد و آنگاه با روان آرام و بدون  صورت صد دره بتا وحدت ملی  هندخویش را به خرج د
 زندگی عادی داشته باشند.کدام تشویش 

 

حکومت وحدت ملی افغانستان از بدو که مردم و  ییکار نسبتاً مشکل است ولی از آنجا مشکل هاهمه  پا زدن به البته
 یک عزم آهنین امراین  تحقق یابدصورت واقعی ه و عدالت اجتماعی در افغانستان بمصمم اند تا وحدت ملی آن  ایجاد

از از سویی هم او را  وجمعی را در وجود آدمی زنده کند  از یک طرف اهمیت و ارزش منافع می طلبد تاو راسخ 
و آگاهی های الزم  شباشد که جامعه از دان با ثمر تواند در صورتی می چنین عزمکه  منجالب جاهالنه قبیلوی برهاند

د تار و پو توان می هکسیاسی و فرهنگی است  ،و آگاهی های اجتماعی  تعلیم و تربیهو زیرا در پرت .برخوردار باشد
ساس ا می نمایدمنافع اجتماعی را تأمین وحدت ملی و که  یو فرهنگ و مظاهر نو را بر بنیاد افکار کهنه را از هم گسسته

باشد یکی را بر  چنان تنگاتنگ و نزدیک است که مشکل می جتماعیاعدالت و  وحدت ملی رابطههمچنان  .شتگذا
 .کمل یک دیگر اندو هر دو م شمرددیگری مقدم و یا مؤخر 

 
برای هر هموطن  وحدت ملی با امضای تفاهم نامه خویشدولت  خوشبختانه این برای هر افغان باعث افتخار است که

 بوده آن مفاد مصمم به عملی نمودن که کشیدهمشکالت انتخاباتی خط بطالن  به مترقی و آباد را داده و ۀما اطمینان آیند
حلقات  ۀبئمله طالبان که از پشتیبانی بی شامنجاما گروه های نیابتی . هستیمزمینه شاهد  نیز دررا و پیشرفت های خوبی 

کن در کشور فاصله ایجاد سا تا میان اقوام دارندهمواره تالش نظامی و استخباراتی پاکستان برخوردار می باشند 
 .و مانع تحکیم وحدت ملی در کشور گردند نموده

 

تا کنون یوغ  که افغانستان است تا دست به دست هم داده و با نه گفتن به گروه های تروریستی و آنانی اتباعبر تمام  ءً بنا

در کشور تالش  کومت وحدت ملیو حمایت از حمیان اقوام ساکن در تحکیم وحدت  نهاده اندگی را بر گردن برد
 احترام  با .یمیفایق بدر آمنجالب بدبختی از  نموده تا

 
 پایان
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