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 فرا خوان همگانی بخاطر نجات وطن از بحران
 

 !جوانان عزيز نیرو های ملی و وطن دوست اکثريت خاموش
آفريني در  و با جنجالثر ؤلط به شیوه های غیر منافرجام و غپیگیري سیاست   دانید شما می ،روی سخنم با شماست

زمامداران موجود منطقه را چنان به زيان منافع ملي افغانستان سوق داده  ،بین الملليسیاست گذاری های ملی و 
مي و  به هر بازي سیاسي كه عالقه دارندو كشورهاي منطقه بخصوص پاکستان  است كه قدرت هاي بزرگ جهاني

 .می گیرندمراد خود را از اين آب گل آلود ماهی  دست مي زنند واهند، علیه منافع ملي افغانستان خو
 کند ايران به طالبان دفتر باز می. 
  پاکستان کنر و نورستان را راکت باران نموده در ولسوالی گوشته پیش قدمی میکند. 
  ی خويش خیره خواني های بحران آفرينباز هم به شهنامه فعلی بدون درک از واقعیت موجود  حاکمیت

 . ادامه می دهد سرانه 

ضعف سیاسي زيرا   .انداخته استارضي افغانستان را نیز در مخاطر و همین عملکرد ها، تمامیت   عیتهمین وض

 ،به جائي كشیده است كه سران كشورهاي پاکستانجهاني و منطقه  ۀاين حكومت در عرصو بازي هاي ناآگاهانه 
ت يک ملت را حق پدری ن سرنوشیناتو و منطقه اكنون جسارت يافته اند تا بیشرمانه و آشكارا ادعاهاي تعی  ،ايران

افغانستان ديگر احتیاج به بحث و قرار گرفتن موجوديت کشور بنام  و در خطر ابعاد پريشان حالي ملي  .خود بدانند
 ۀانه را در مقابل مبارزمناسب و يگتوضیح ندارد و ملموس شدن تمامي واقعیات هولناك داخلي و خارجي فرصتي 

 چارچوبدر  اسی و اجتماعی که منصوب ايم در هر سازمان سی ،دهد تا در هركجا كه هستیم ما قرار مي ۀجدي هم
ندگي را به گن اختالفات سطحي خود، نفاق و پراهاي مشترك و از میان برداشت يک همبستگي ملي با اتكا به آرمان

و با همه توان خود براي برانداختن اين وضعیت بحران زا به ياري يكديگر به منظور پیشبرد مبارزه  نهیم  يك سو
می بینیم و می شنويم اين  ير بوده است كه هر روزانکار ناپذ درک اين واقعیات پیام. خیزيم پاه در داخل كشور ب

هیچ شكي وجود  .اين چور و چپاول ديگر قابل تحمل برای يک انسان آگاه و مسلمان نیست ،کشتن ها و بستن ها
پراكندگي موجود سبب حفظ اين بدبختي ملي خواهد شد و گناهي است، بزرگ بر دوش همه مدعیان  ۀندارد كه ادام

 . ي افغانستان از اين وضعیت موجودمبارزه براي آزاد
 

از همه  .بر اين اساس با تكرار اعتقاد بر ضرورت حیاتي ايجاد همبستگي جهت رسیدن به نجات افغانستان است
برقراري يك حكومت کار  سازمان هاي سیاسي و شخصیت هاي منفرد ملي كه داراي آرمان هاي مشترك در راه 

وطن مشترک ما افغانستان هستند، دعوت می نمايیم تا  و پیشرو در  زاديخواه آپاسخ گو به ملت  ،آمد دور از فساد
نیروهاي خود را براي از بحران موجود  نجات خاطره در چارچوب دستیابي به توافق و رسیدن به همبستگي ملي ب

  .پارچه و منسجم، بسیج نمايند يك مبارزه يك
بارز و آگاه و با وظیفه هر افغان م اينجاست كه ديگر است، فوري تبديل شده تیابي به اين امر اكنون به ضرورتدس

كه در اختیار و توان خود دارد در مقابل اين صحنه سازي هاي از پیش اياست كه با هر وسیله وجدان اين وطن 
مفسدين بیکاره و مزدور  براي همیشه به طومار ننگین همه شجاعانه برخیزند وروغین دولت مردان و دتدارك يافته 

یم و نشان دهیم كه ديگر هیچ هم شكندررا  اين وضعیت و اين بدبختیبرای همیش   .گفته شوده انه برای همیش نبیگ
ي و مردمی اين حقارت مل ۀادام قبولساز نیست و بعد از اين  اند، عملش کارتو ما را فريب داده نمی یكارفريب

 .نیست پذيرفتنبرای ما هرگز مورد 
مبارز وطن دوست ملي است كه اين فرصت هر سازمان سیاسی اجتماعی فرهنگی ری وظیفه محو  در چنین حالت

ائي از دست را از دست زمام داران مردم فريب بیرون به مردم خود امید و اطمینان داد كه در مبارزه براي ره
و خود را اسیر دام  نبايد به كمك بیگانگان برای همیش دل ببنديمتنها نیستند از سوی ديگر زمام دارن فاسد ديگر 

 را به ملت خود امتحانحاکمیت موجود و دسته كه زير نام  از طرف ديگر به هیچ وجه نبايد به آن دار .شان بسازيم
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رهائي افغانستان از راه  .ديگر دل ببنديمورند كه همه اش فساد و کساد است خ  داده اند و از همان آوخوري مي
 . طي شدني نیستانبه و هماهنگ میان همه افغانان كاري و پیكار همه ججز با همت و فدابحران موجود 

 

وظیفه قطعي و گريز ناپذير سازمان هاي مبارز ملي و عدالت خواه رساندن اين پیام به ملت افغانستان و جلب 
زان داخل مباري براي رساندن پشتیباني عملي به باورهاي مردم و كوشش آنان در جهت دستیابي به انسجام مبارزات

عنوان و گروهي كه دارند، بايد  ،ريخي تمامي نیروهاي مبارز ملي با هر نامأت ۀبراي اجراي اين وظیف. كشور است
با  و در طنین بخشیدن به اين نداي همبستگي ملي پاسخ عملي دهند  عنوان صاحب سهم ه بدون ضیای وقت، ب

ر يك عمري را سپري كرده اند و قرار گرفتن د هاي محدودي كه در آن بي نتیجه بیرون آمدن از عقايد و باور
و طلسم نفرين شده عدم  عوض كنند  يی، صورت مسأله را بطور بي سابقه ريخيأجايگاه جديد و سرنوشت ساز ت

  .كارآئي اين اداره را براي همیشه خرد و خنثي نمايند
الش جدي آغاز شود، تا به زودی عنوان اولین قدم اساسي، در اسرع وقت ته با توجه به اين نكات، امروز بايد، ب

روز را تحت لواي روز اعتراض ملي و مردمی به يك فرصت مناسب براي ابراز انزجار همگاني از حاكمیت و 
جهت فريب بخاطر ی بی مفهوم و نا کار آمد که ن هات شورا ها و کمیسیوآمچنین تحريم همه فیصله ها و اجراه

بهتر است متحد و يكپارچه آواز   .ز ساخته می شوند جواب رد داده شودحقارت ملي هر رو ۀتحكیم رژيم و ادام
بارزان راه عدالت و پیش از تمام مو به يك فرياد قوي ملي، در پیشاگوش مردم خود و جهانیان رسانیده خويش را به 

زرگ افغان تبديل دانشجويان، فرهنگیان و زنان به يك نويد دلگرم و تعیین كننده براي تمامي ملت ب خاصتًاانصاف و 
 . شود

  
  : هموطنان گرامی

ظرفیت  اندازۀ ۀدارد و تنها منوط به ارائا قرار امروز پیروزي در اين مبارزه حیاتي كاماًل در دسترس ما و شم
 ...خواه میهن دوست است و بس صداقت و فداكاري از سوي يكايك مبارزان و هر افغان آزادي

 
 پايان

 
 


