
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  انجينر داؤد اڅک                                      

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٣
                     

 ډه الرپه افغانستان کي د ملي او غښتلي اپوزيسيون د جوړيدو ضرورت او لن

   ګرانو لوستونکو موږ او تاسي شاھدان يو چي د نړۍ ، سيمي او ګران افغانستان حاالت ډير کړکيچن او په حساس 

 پيړۍ کي داسي غير انساني ، وحشي او بدرنګه پيښي را منځته کيږي چي نه ٢١د بده مرغه په . حالت کي قرار لري 

برعکس . سره ھمږغي لري ) فرھنګ( د نن ورځي د ښکارھنګ د اوسني انسان د شان او شوکت سره ښايي او نه ھم

وامداره جنګونه ، د ښارونو ، مملکتونو ، تمدنونو ورانول او د بې ګناه انسانانو وژل په پراخه کچه د په نړۍ کي د

  .اوسني پرمختلي انسان لپاره شرم او د پزي پيټک دی 

ګ ھره ورځ ھم په لس ھاو بې ګناه او مظلوم افغانان وژني  کلن جن٣٨د بيلګي په توګه په جنګ ځپلي افغانستان کي 

  .او ھم ، اقتصادي ، توليدي ، فرھنګي ، او نظامي بنسټونه ورانوي 

  . عامله موجود دياساسیدا چي اوسنی تراجدي او ناوړه حالت دوام لري او د مظلوم اولس په ګټه ھيڅ نه بدليږي دوه 

دغه تپل سوی جنګ سربيره پر ورانيو د . وامداره او خونړی جنګ دی  لومړی اساسي عامل په افغانستان کي د-

ټولني نوري بدبختۍ او ناخوالي لکه اداري فساد ، دولتی مافيا ، د مځکو د غصب مافيا ، د مخدر موادو مافيا ، فقر او 

  . بيکاري ھم پخپل غيږ کي تودې او ژوندۍ ساتي 

 دنده ده چي ترھر څه لومړی د عادالنه او تل پاتې صلحي د تامين پوه اوس د ھر زړه سوانده او وطن دوسته سياست

  . لپاره فکر وکړي او الس پکار سي چي صلحه څنګه ، څه وخت او د چا لخوا رامنځته کيدای سي

 دوھم اساسي عامل چي تراجدۍ رازيږوي د اوسني کمزوري او د فساد نه ډک حکومت په مقابل کي و صلحي ته -

 په ديموکراتيکو او څو ګوندي سيستمو کي د پرمختګ او  ځکه چي. لي اپوزيسيون نه شتون دی ږمن ، سالم او د م

  .م او اساسي شرط دی مھاصالحاتو لپاره د يوه تکړه او ملي اپوزيسيون شتون 

پوزيسيون دنده لري چي په ھر وخت کي د وطن په ھر ګوټ کي او د حکومت په ھره ساحه کي د حکومت کړني تر ا 

په تيره . ښه کارونه ئې تائيد او تمجيد کړي بدي کړني ئې انتقاد او د اولس پر مخ رسوا کړي . الندي ونيسي څارني 

بيا د ملت د سالمو غوښتنو او ملی ګټو په مقابل کي د حکومت د بې پروايي او ناپوھي په صورت کي بايد اپوزيسيون 

باندي په جدي ډول عکس العمل ښکاره کړي ، چي دغه په کلکه سره و دريږي او د اصالحاتو لپاره په ملي سطحه 

سفانه چي نن ورځ  په افغانستان کي د يوه أخو مت. تقابل پخپل ذات کي د ټولني د پرمختګ او اصالحاتو ضمانت کوي 

  . تکړه ، ملي ، متعھد او سالم اپوزيسيون تشه موجوده ده
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ځيرکي پوري اړه لري چي څنګه کوالی سي په ګډه سره اوس د افغانستان د وطندوستو او ويښو سياسينو په عزم او 

فقط د افغانستان د ژغورولو په خاطر ، نه د خپلو سياسي او قومی ګټو د ساتلو په خاطر داسي يو الترناتيف رامنځته 

  .لپاره يو جواب ولري ) د جنګ ختم او د اپوزيسيون ايجاد ( کړي چي د دواړو عواملو 

  ) . نه انښيو تير او دوه  (  يعني 

  په شا وخوا کی سياسي ګوندونه او سازمانونه فعاليت کوي ولي بيا ھم ١۵٠په افغانستان کي د  :  په دې معنا چي 

 نسي کوالی چي اوسني ناوړه او دردونکي شرايطو ته د افغانستان د اکثريت خلګو ، ديموکراسۍ او صلحي په ګټه بد

ګوند ، ا ئتالف يا جبھه پدې نده  توانيدلې چي د يوه سرتاسري او دا ځکه چي تراوسه پوري ھيڅ يو . لون ورکړي 

غښتلي اپوزيسيون ځای ونيسي څو په عملي ډګر کي پر حکومت ، مخالفينو او د افغانستان په مسائلو کي پر شکيلو 

  .خارجي ھيوادو باندي د فشار د وسيلې په حيث خپل تآ ثيرات وښندي 

 چي په ګډه او تفاھم سره يوغښتلی، انستان سياسي غورځنګ ولي نسي کوالیاوس مرکزي سوال ھمدغه دی چي د افغ

  پوزيسيون ټولني او نړۍ ته معرفي کړي ؟ سراسري او ملي ا

  :د يوه تکړه او سراسري اپوزيسيون د رامنځته کيدو په الره کي الندي درې غټ خنډه موجود دي 

سفانه په افغانستان کي ھر سياسي شخص أمت. محوري ده  اول خنډ رواني دی چي د سياسينو ځان غوښتنه او خپل -١

يا ګوند غواړي چي په رھبري کي کرار ولري او ھر څه دده پر محور را وڅرخي ، چي دا کار نه يوازي ناشونی دی 

سوانده او وطندوسته زه ھيله مند يم چي د افغانستان زړه . بلکه د ګډ کار او يوالي تر منځ د چين ديوال ھم دی 

سياسيون د خپلو رنځيدلو خلګو او ملي ګټو په خاطر تر خپلو سياسي ، قومي او سکټرسټي عاليقو ، ساليقو او عقايدو 

  .ليت سره الس په کار سي وڅخه تير سي او د خونړي وطن د نجات لپاره په پوره جديت او مسؤ

 په پروني چپ بالک کي له ورايه ښکاره دی ھغه د   غټ خنډ چي په ټوله سياسي غورځنګ کي په تيره بيا-٢

بې طبقاتو داسي ټولنه غوښتل چي فرد د فرد لخوا ( پرون افغاني چپيانو . مشخص او مشترک ھدف نه درلودل دي 

خو د پرون چپيان چي نن په ھر سازمان يا ګوند کي . او د ھمدغه ھدف لپاره ئې بې امانه مبارزه کول ) استثمار نسي 

  . کوي بايد په ډاګه او جرئت سره ښکاره کړي چي نن څوک دي او څه غواړي فعاليت

  ايا د پرون چپيان دي او که نه ؟

که د پرون چپيان دي ھم بايد په شفافه توګه خپل ھويت او خپل نني مشخص اھداف معرفي کړي او که د پرون چپيان 

  .  ځانګړي اھداف و جنبش ، ټولني او نړۍ ته ور وپيژني ندي بله الره يا نوې الره ئې خپله کړيده ھم بايد خپل ځان او

سفانه دغه ګونګ او مجھول حالت نه يوازي د پرون په چپيانو کي بلکه د افغانستان په ټول سياسي غورځنګ أخو مت

  .  کي د ليري څه ښکاره دی 

و مشخص ډول خپل اھداف و ھر سياسی ارګان بايد په شفاف ا) . شنې په غال نه چيچل کيږي: (يو متل دی چي وائي 

ځکه چي د مشخص يا ځانګړي ھدف ټاکل د يوه سياسی . ټولني ته معرفي کړي چي څه غواړي او څنګه ئې غواړي 

  . مه نقطه ده   کي مرکزي او مھارګان په جوړښت 

ملي ارزښ خو د ھدف په ټاکلو کي ھم دقت پکار دی او بايد ډير فکر وسي چي ټولنه او اولس په لومړي ګام کي کوم 

بريالی او تاثير ګذاره ګوند . ته ترنورو ملي ارزښتنو ډير ضرورت لري او د کوم ټولنيز مرض څخه  ډيررنج وړي 

به ھغه وي چي د ارزښتونو لومړيتوب او ضرورت د ټولني د شرايطو او د اولس د غوښتنو پراساس رديف او ترتيب 

  . چي ټولنه د بربادۍ کندي ته پوري وھي  کړي او په مقابل کي ئې د ھغه ناجوړۍ پيژندنه وکړي
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 نن ورځ ټولو افغانانو او نړيوالو ته معلومه ده چي جنګ ځپلی افغانستان تر ټولو لومړی وعادالنه ، تل پاتې او 

ځکه چي نه ناټو وکړای سول چي په . څخه رنج وړي ) جنګ(سراسري صلحي ته ضرورت لري او ترټولو زيات د 

  . رامنځته کړي او نه ھم مخالفين کوالی سي چي د نظامي الري څه حکومت تر السه کړي جنګ سره امن او ثبات 

 که د افغانستان سياسي ګورځنګ په جديت سره د دغه زړه دردونکي حالت څخه د مظلومو افغانانو خالصون ًاءبن

  .غواړي او د مادي نعمتونو په فکر کي ندي نو بايد په يوه تير دوه نښانه وولي 

ه تير دوه نښانه ھغه وخت ويشتالی سي چي لومړی ټول وطندوسته سياسي ګوندونه ، سازمانونه او حلقات دا  په يو

په دوھم ګام کي ټول دغه . ومني چي صلحه د ټول بشريت په تيره بيا د جنګ ځپلي افغانستان لومړنی ضرورت دی 

خپل لومړي او مشخص ھدف په حيث ټولني ته ور سازمانونه او احزاب بايد عادالنه صلحه د خپلو اھدافو سردار او د 

  .وپيژني 

مين او ميکانيزم په ھکله نظريات او عقايد بيل دي خو د سياسي ګورځنګ لخوا منل سوی أ بيله شکه چي د صلحي د ت

او مشترک ميکانيزم ھغه وخت رامنځته کيدای سي چي لومړی ټول ھغه سياسيون چي په ريشتيا سره صلحه غواړي د 

ر چترالندي په يوه پالتفورم کي سره ټول سي او په ګډه سره يو عملي او عيني ميکانيزم ايجاد کړي او د صلحي ت

  . خپلي کړنالري مشعل ئې وګرځوي 

  :  د عادالنه صلحي لپاره ګډ کار به د لومړي ھدف په حيث الندي دوه نښانه وولي 

ت کي د يوه سياسی ارګان د جوړيدو لپاره د نطفې  يو داچي ځانګړی او مشترک ھدف به رامنځته سي چي په خپل ذا

ځکه چي يو سياسی جوړښت به بيله مشخص ھدف څخه د ھغه کښتۍ په شان وي چي قطب نما و نلري . حيثيت لري 

مين د ګډ او ځانګړي ھدف په حيث د ټولو وطندوستو او أيعني د عادالنه صلحي ت. او ھميشه ئې الره ورکه کړې وي  

ځواکونو د راټوليدو لپاره په يوه اپوزيسيون کي ھغه مشترکه نقطه ده لکه د ميږيانو د راټوليدو لپاره صلحه غوښتونکو 

  . چي د عسلو يوه قطره ده 

مين سره خپل نيک او انساني ارمان او أبل نښان داچي د لوړ او ځانګړي ھدف درلودونکی اپوزيسيون به د صلحي په ت

  .  و نيکو اھدافو د پياده کولو لپاره زمينه ورته برابروي لومړي ھدف ته رسيدلی وي چي د ورستي

  .مين تر ټولو لومړی ملي ، سالم او متعھد حکومت ته ضرورت لري أد صلحي ت: نوټ 

٢٠١-٩-٢١۶  

   

 

 

 
 


