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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۸/۱۹

د سولې د ملي جبهې

د افغانستان د خپلواکۍ په یاد
د افغانستان د سولې د ملي جبهې اعالمیه
یو کم سل کاله مخکې د افغانستان وطنپال ،ترقي غوښتونکي او غازي پاچا اعلیحضرت امان هللا خان د بریتانیې څخه
د خپل هیواد د بشپړ استقالل په یوه اعالمیه کې و ویل د همدې شیبې څخه وروسته به افغانستان په خپل کورني او
بهرني سیاست کې پوره خپلواک او مستقل هیواد وي .له هغې نیټې څخه نژدې یوه پیړۍ تیریږي .په دې اوږده موده
کې درې نړیوالې امپراتورۍ موجودې وي او هرې امپراتورۍ د خپلو افغاني اجیرانو او جهاني انډیواالنو سره یو ځای
د افغانانو په وطن یرغلونه کړي ،جنګونه یې جوړ کړي ،وطن یې لوټ کړي ،اقتصادي زیربناوې یې نړولې ،خلک
یې وژلي او داسې رژیمونه یې پر افغانستان ور تپلي چې په خپله د هغوی ترکېب د افغانستان خپلواکي تر پوښتنې
الندې راولي .مونږ د هغه افغانانو په توګه چې د وطن د خپلواکۍ خوند مو لیدلی هغو خویندو ورونو ته چې د خپلواکۍ
په مبارزه کې یې ډول ډول قربانۍ ور کړي ،ځکه په درناوي د خیر دعاګانې کوو چې د دوی غزاګانو او شهادتونو
مونږ ته آزاد افغانستان سپارلی وو .کوم نسلونه چې هغوی ته په مادي او معنوي لحاظ ړنګه شوې ټولنه ،مجبور ملت
او بیواکه دولت سپارل کیږي زمونږ غوندې حق لري همغو ته ډیرې ډیرې خیرې وکړي چې د خپلو پلرونو نیکونو
تاریخی او ملی میراثونو او امانتونو سره یې خیانتونه کړي دي.
اوسنی افغانستان چې د څلویښتو کلونو راهیسی د جهاني ،منطقوي او داخلي السپوڅو ځواکونو په پالنیزه جګړو کې
وار په وار خاوره ،خلک ،خپلواکي او خپل ارزښتونه له السه ور کوي ،د خپلې زمانې د یوې پیچلې جګړې په پردۍ
مورچې بدل شوی .دا جنګ د افغانستان لپاره ډیر خطري هدفونه لري ،مهم مقصد یې د دین ،مذهب ،قوم ،قبیلې،
کلتور ،ارزښتونو او ټولنیزو پیوندونو بې باوره کول او په همدې نومونو یو افغان له بل سره جنګول دي ،تر څو په
دغه شان مظلوم او مجبور ملت باندی د هغه بیواکه قراردادي دولت د ور تپلو تیوري عملي وي چې خپلو خلکو،
خاورې او شتمنیو ته د دولت پر ځای د یوې انجیو دنده سرته ورسوي .په افغانستان کې نه یوازې ملت ورانولو او د
دولت په معنی د دولت ړنګولو کار روان دی ،بلکې پرمختللي اقتصادي رقابتونه ،استخباراتي جنګونه د افغانستان په
جیوستراتیژیک او جیواکونومیک موقعیت برالسي او دغې اهدافو ته د رسیدو په خاطر د افغانانستان څخه ملي وطنی
ارزښتونه اخیستل او د هغو پر ځای د پردي خپلول د دې مرموزې جګړې هغه هدفونه دي چې په بدلو شعارونو ورته
کار کیږی .هیڅ یو افغان ،هیڅ قوم او هیڅ ډله په هیڅ ډول نه شي کوالی چې په خپلو کالسیکو فکرونو او
قالبونو د دومره پراخې ملي ،منطقوي او جهانی دسیسې مخه ونیسی .مونږ د دې ټولې وضعې څخه یو ژور هر اړخیز
او عیني واقعیتونو باندې والړ تحلیل ته اړتیا لرو .پرته له داسې تحلیل ،یوه تیوری چې هر څومره علمي او فلسفي
وي په دې حاالتو کې به عملي نه وي .د افغانستان د ټولنې پیژندنه د نړۍ د مناسباتو درک او زمونږ په څیر حاالتو
سره د الس او ګریوانو ملتونو مبارزو ځواکونو او مبارزو فکري او تشکیالتي تجربو څخه استفاده تر یو بریده پورې
هغه الره مونږ ته را په ګوته کوي چې په رښتیا سره ورکه ده ،مګر مونږ فکر کوو چې سم روان یو .د اجتماعي
مبارزو په درشل کې ډیر ځله داسې شوي چې د ړون خیاله حلقو او د ولس د اکثریت پر ګنو په غوښتنو او تاکتیکونو
دواړو کې توپیر وي .ټولنه یا خلک په طبیعي الره باندې ځکه زړور دي چې آموخت یې ورسره اخیستی وي ،مګر
روشنفکران د خپلو روابطو او موقعیتونو پر اساس د تاریخ ،تجربې او طبیعي تکامل پر انډول په فکري مڼډو ترړو
ډیر لنګر اچوي .په دې ځغاستو کې د هغو الرو څخه خامې ته و وځي ،په کومو چې د خلکو ګڼې کتلی روانې وي.
د افغانستان د سولې د ملي جبهې بنسټ ایښودنکو چې کله د یادې جبهې د جوړولو کار پیل کاوه نو مونږ د تحلیل پر
اساس د تیورۍ او د تیوری پر بنسټ د تشکیل جوړولو ته لومړیتوب ورکړ .د اوږده بحث نه وروسته په دې اتفاق و
شو چې هر څوک چې په هره عقیده وو او یا دی ،او د دریو مشخصو شرایطو په پام کې نیولو سره چې په اوسني
افغانستان کې د اساسی کشمکش په محور د سولی ،خپلواکۍ ،پر مختګ ،ولسواکۍ او عدالت لپاره ګډ جبهه ایز کار ته
تیار وي ،د جبهې غیږه ورته په هره سطحه پرانستې ده .جبهې د دې تحلیل پر اساس یوه پیشنهادي طرحه جوړه کړه.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د دی طرحې په برابرولو کی د افغانستان ملي ،مترقي ،اسالمي ،دیموکراتو او مسلکي ټولنو څخه د هغو کدرونو
نظرونه راټول او یوځای شول چې هر یو یې په خپل ځای د ځانګړی ټولنیز او سیاسي ارزښت څښتن ګڼل
کیږي .شوني ده چې دا طرحه به نیمګړې وي ،مګر سیاست ژوندی علم دی نو له همدې امله د انسانانو په بدلون
په وسیلو کی هرومرو بدلون راځي .د جبهې کارونه زمونږ د هیلو سره برابر مخکی نه دي تللي او علت یې دا دی
چې د سولې ملي جبهه په اوسني پړاو کې د حکومت کولو او تجارت کولو لپاره نه ده جوړه شوې او نه د دې جبهې
بنسټ ایښودونکي دا کار کوي او نه یې خوښونکو ته دا موقع ورکوي .زمونږ لپاره سوله او د هیواد په زیربنایي
جوړښتونو او سیاسی او ټولنیز برخو کې د ټولنې د اکثریت وګړو عملي ونډه په مخکې پرته ده .له همدې امله یې
اراده کړې چې په جبهه ایزه مبارزه د یو شمیر افغاني حرکتونو او شخصیتونو سره یو ځای د داسې یوی افغاني ناستې
لپاره کار وکړو چې هغې کې په مهمو مسایلو هر اړخیزه خبرې وشي.
په درنښت
د راتلونکې غونډې په اړه نور معلوماتو لپاره په کابل کې د افغانستان سولې د ملي جبهې د دفتر سره اړیکه ټینګوالی
شئ.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

