
 

 "الفالحعلی حی حی علی الصالح "

 بشتاب برای صلح برخیز برای نجات 

را سپری   ها  و تشدید ناامنی التهاب های سیاسی لبریز از  ،زهای بسیار دشوار، بحرانیرو افغانستان 

  را در تاالب سرگیچی و اندوه    مردمدارد و  خونین    ادامه  در وطن ما  فصل تباهی با تمام قساوت    .  میکند 

مؤلد را در  فرو برده است. ُجغد فاجعه، بر گلوی هر فرد، مرثیۀ یأس را چکانده و انرژی های بزرگ 

بحران    .، در زیر چکمه ها و توطئه های رنگارنگ، پامال گشته است زیبای ما  او زایل می سازد. کشور

   میکند. سنگین فشارافزایی مردم ما  زخمی یافته و برشانه های و عمق دامنه  هر روز 

- اجتماعی -سیاسیفعاالن سیاسی پس از شگافتن الیه های بحران جاری در افغانستان بمثابه یک پدیده 

یاسیون و  ــــاعی سـریک مس ـــاقتصادی و رویکرد های پارادایمی آن، راه  نجات از بحران را در تش

 تشخیص دادند.  و نقاد  خرد محور  ،مردمگرا اجتماعی در یک حرکت جنبشی - جریان های سیاسی

علمی و  فرهنگی، شخصیت های  ، ، اجتماعیسازمانهای سیاسی ،ها جمعی از جریان ؛ بر این اساس 

پس   اجتماعی - برخی نهاد های مردمی و فعاالن مستقل سیاسی ون، روحانی  ، دانشگاهی، بزرگان اقوام

  در   از بحران    نسته آ ــ و مردم به خون نش  برای نجات کشور  ثاق بستند تایبا هم م  گفتمان های سازندهاز  

همکاری و مبارزه   با حفظ هویت و استقالل سیاسی شان؛ »جنبش نجات افغانستان از بحران« ساختار

 . مشترک را سـامان و سـازمان دهند 

خاک و خون کشیده   به ی مردم مظلوم و جنبش نجات افغانستان از بحران فریادی برخاسته از گلو 

در این سرزمین دارد،  که حضور پررنگ  جامعه جهانی شریت و ب ، که در پیش چشمان ماکشوریست 

 و خصومت.   دشمنی، فتن به جنگگ نه حرکتیست برای  ؛خون می جوشد در آتش می سوزد و در  

 )موالنا(  با ملکان کرد بشر آشتی                یحا به فلک ناگهانـــرفت مس



در راستا آشتی سیاسی میان  قد برافراشته و  آشتی سیاسیاز درون افغانستان از بحران جنبش نجات 

  لحظه همین  از سیاست شده است و  اجتماعی وارد کار زار    -سیاسیجزایر    و   جریان ها، حلقات   ،سیاسیون

 اعالم میدارد.سیاسی افغانستان  حضور فعال و پررنگ خود را در صحنه 

تا به آشتی با    اعتقاد داریم بر بنیاد این اصل  ؛است  همبودی متفاوت ها  سیاست ؛جنبش نجات به باور 

تاثیرات منفی آن   بر  و  به ارث برده ایم  دیروز که از و یخ زده  آلود  و بر روان جنگ  دیگر نرسیم هم

؛ هرگز به صلح و ثبات دست  نکنیم  توجه   اعتماد سازی  بر بحراننبریده    ی ها، از ذهنی گرای ردهغلبه نک

و از  هم آشتی کنند تا به آشتی ملی    با   و   به تفاوتها احترام گذاشته  سیاسیون   ست باید خدر ن  نخواهیم یافت. 

   به صلح سراسری و ثبات دایمی دست یابیم.    طریق آن

که از داالن آشتی  شمول است  صلح پایدار در افغانستان نیازمند یک روند درازمدت، چندالیه و همه 

شهروندان،   فعال سیاسیون، گیری و مستلزم سهم  تبدیل شود تا به شعور جمعی  کند می عبورسیاسی 

   .باشد چنان دستگاه دولت در این روند می مخالفان و هم 

؛ فرا قومی، فرا سمتی، فرا زبانی و مهمتر از همه فرا  حرکتیست جنبش نجات افغانستان از بحران 

  حاکمیت قانون،  تامین و تحکیم  ، احیای و حفظ هویت ملیحاکمیت ملی، برای استقرار که  سازمانی 

و تامین نقش واقعی مردم در تعین   ، حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعیتحقق عدالت اجتماعی

 وارد صحنه شده و مبارزه میکند.   ؛سرنوشت شان بدست خود شان

کشور  ملی و وطنپرست    نیروهای امنیتی و مسلح    قهرمانانه    فداکاری های نجات در خط دفاع از  جنبش  

  و افغانستان از بحران نجات جنبش از  که صمیمانه دعوت بعمل میاورد  از این نیروهاقرار داشته و 

 بعمل آورند. حمایت    خته نشدن خون پاک خود شان،و ریمردم ما    ،کشور  یبرای سربلند   اهداف آنتحقق  

حی علی الفالح از رویکرد های  و  حی  علی الصالح  باز خوانی  ؛جنبش نجات افغانستان از بحران

شخصیت  ، فرهنگی ،نهاد های اجتماعی  ، سیاسی از احزاب  امروز کشور است.   سیاسی و اجتماعی

و   روحانیون با دیانت  ،اکادمیک و دانشگاهی، بزرگان قومیبویژه  ،نگیاجتماعی، فره های مستقل 

که تا   و سایر اصناف دهقانان ،مندان دستگاه دولت، کارگرانرالن، کا، آموزگاران، محصپاک دامن

با تشریک   که  ید آدعوت بعمل می  ندارند، پیوند و رابطه  ،افغانستان از بحران نبش نجات جاکنون با 

رده  در یک کانال سرازیر کخویش را  نبش نجات افغانستان از بحران؛ انرژی و امکان  مساعی شان با ج 

حوادث و سیاست  که در زیر پوست و روی پوست    هایی   به یک قوت نیرومند و تاثیر گذار بر جریان   تا

بساط  باشیم.  در صحنه سیاسی کشور داشته  توانمند و  چشمگیر ، حضور جریان دارد  ما  کشور  در ها 

خود مالک و صاحب    ؛را باید برچید ران قدرت  اتیکه د و  مزدوران    ، بحران آفریننان  ، فساد پیشگان  ،فساد 

 خواست تاریخ است! وجدان انسان وطن ما وحکم این  . کشور خویش و سرنوشت خویش گردید 

ٓوءِّ« يَن يَْنَهْوَن َعنِّ ٱلسُّ ذِّ
ا نَُسو۟ا َما ُذك ُِّرو۟ا بِّهِّۦٓ أَنَجْيَنا ٱلَّ  (سوره اعراف ۱۶۵آیه ) .است  »َفلَمَّ

 است.{سكوت در برابر فسق و فساد و عدم قطع رابطه با ستمگران، شركت در فسق و ظلم و موجب اشتراك با ظالمین در عذاب  }

 جهت نجات کشور از بحران است! تشریک مساعی    همگرایی و   کوتاه ترین راه برای سیاسی آشتی
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