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وحدت ملی کلید موفقیت امست !

قانون اساسی افغانستان سپر مردم ووسیله مبارزه حقوقدانان کشور درمقابله با ظلم  ،ستم
وبی عدالتی است .احترام آن وجیبه مجامع ملی وبین المللی وتطبیق آن مکلفیت دولت و
حکومت افغانستان میباشد.
ملت واحد افغانستان متشکل از اقوام برادر وبرابر از قرنها به اینطرف دارای صفحات
درخشان تاریخ میباشد.
یک عده انگشت شمارو معلوم الحال بخاطر منافع شخصی خود منافع ملی را نادیده گرفته
ومیان اقوام برادرتفرقه اندازی میکنند.این خاینین باید بدانند که بدون موجودیت اقوام برادر
درپهلوی شان ،آنان محکوم به نابودی ویا غالمی بیگانگان میشوند.
درسالهای اخیرمردم از دهشت ،جنگها ،کشتار وتفرقه افگنی ها به ستوه امده اند.

مردم افغانستان تشنه صلح وامنیت است،مردم افغانستان دوست مردم کشورهای همسایه و
جهان است .دست صلح ،دوستی وهمکاری را همیشه بطرف مردم کشور های همسایه و
جهان پیش نموده اند.
عدم صداقت و موضعگیری خصمانه بعضی حلقات در برابرپیشنهادات صلح جویانه مردم
افغانستان توجه جهانیان را بخود معطوف نموده است آنان میدانند که اگر افغانستان یکبار
دیگر به النه دهشت افگنان مبدل گردد برای امنیت و صلح جهانی خطرناک میباشد.
محومراکزو پناه گاه های دهشت و افراطیت راه دسترسی به صلح میباشد.
دولتهای منطقه و جهان که درباره راه های رسیدن به صلح و امنیت درافغانستان تالش
میکنند ،بالخره درک کردند که بدون ریشه کندن النه های دهشت و افراطیت در هر کجای
که باشد دستیابی به صلح میسر نیست .
بخش قابل توجه استراتیژی ایاالت متحده امریکا درباره افغانستان وجنوب آسیا که توسط
رئیس جمهور آن کشور بتاریخ ۲۱اگست  ۲۰۱۷اعالن گردید .توجه همسایگان و قدرت
های ذیدخل در منطقه را طور جدی به این امر معطوف نمود که این یگ گام مثبت در راه
صلح میباشد .واقدامات عملی در آینده حایز اهمیت میباشد.
موضوع گیری رهبران کشورهای عضو( بریکس ) نیزمورد تایید موقف افغانستان است.
هر گاه ما با خود وبا یک دیگر صلح نکنیم چطور قادر خواهیم بود با دیگران صلح نمایم؟
پیام جهانیان به دولت افغانستان مشخص است  .میگویند که ما متحد با حوصله مردم
افغانستان هستیم .اما کمکهای اقتصادی که افغانستان به آن نیاز مبرم دارد مشروط به عملکرد
قدرتمندان دولت افغانستان است.
مردم کشور نیزتا حال ،با دست خالی وآه پرسوز خود و بشکل مسالمت آمیز پیامهای خود
را بار هابه قدرتمندان اظهار نموده اند.با وجود قربانیهای زیاد،هنوز قهر نکرده اند واز
قهر مردم باید ترسید.
حال نوبت رهبران افغانستان است تا بدون تاخیر ،با نظر داشت منافع ملی کشور در راه
تطبیق مندرجات قانون اساسی که راه دستیابی به حاکمیت قانون و رسیدن به آرمانهای ملی
میباشد ،گامهای استوار و محکم بردارند.

به وعده های خود بمردم ووعده های خود به جامعه بین المللی وفا نمایند.
برسم نیا کان ماعداوت ها را کنار بگزارید.دست بدست هم بدهیدازبیان الفاظ نا مناسب که
باعث ایجاد تفرقه میگردد اجتناب ورزید .به کرامت انسانی احترام داشته باشید.شما نماینده
گان ملت هستید .فعال ساختن دستگاه دیپلوماسی افغانستان یک امر ضروری و عاجل است
تا صدای صلح وامنیت خواهی مردم راهر چه بیشتر و بلند تر از هر طریق ممکن به گوش
کشور ها ومخالفین برساند و واضح سازد که مردم افغانستان دایم از یافتن راه مسالمت آمیز
پشتیبانی نموده و مینماید،به مخالفین داخلی و خارجی گفته شود ،شما نیز که ادعا دارید
طرفدارصلح از راه مذاکره و ضد ادامه جنگ وحشت وترور هستید ،صادقانه عمل نماید،به
اراده مردم افغانستان برای رسیدن به یک اجماع ملی احترام و همکاری نماید طرفهای مقابل
را به دور میز مذاکره بکشانید.در غیر آن متاسفانه ادامه جنگ ،تا حاضر شدن طرف مقابل
برای نشستن بدور میزمذاکره و قبولی صلح یک راه است که قربانی زیاد دارد.
برماالزم است تا با نظرداشت منافع ملی ازهر اقدام نیک در این راستا استقبال وفرصت را
از دست ندهیم.
سر انجام همه میداند که نادیده گرفتن خواسته های مشروع مردم که تا کنون به حوصله
مندی بیان داشته اندوعدم توجه به کمکها وفداکاری متحدین بین المللی افغانستان که هنوز
ادامه داردعواقب وخیم در پی دارد.
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