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 زادی سازمان د آدافغانستان : ليکونکی

 ٢٠١٣ دسمبر ١۶

 سولی ملی جبھه د
ھمدغسي کوي په پښټوکې متل دی چې چا په کلي کې نه پريښودی لونګی دملک کره کيښوده دسولی ملی جبھه ھم 

نوره دمبارزي الري چاري تري ورکي شوي دملکانو کاريې پيل کړ دډيالکټيکی قوانينو په رڼاکې که دافغانستان 

  :حاالت وڅيړل شي نوخبره ډيره روښانه ده چې دقومي شمليز سياست په کې نه ځايږي ځکه چې

 دی اوھغه څوک چې ددولت په ګادۍ ناست افغانستان دامريکا تراستعمار الندي دی اوپه دې کې ھيڅ شک نشته: اول 

دي، صنعت په دوربين کې نه ليدل کيږي خو اخالق ټول دسرمايه داري ) دالالن(انرکمپرادو تلي څټي،دوی  د دي دا

حکمتيار ھم دفيوډالي مناسباتو نمايندګي کوي نوبناء دډيالکټيکي قوانينو له نظره  دوی مخالفين طالب او مروج کيږي د

 سياف او غربي ډيموکراټ ترمنځ بيلتونونه فرعی دي او طالب، تمن ترمنځ تضاد اساسي نه دی دګلبدين،دفيوډال اوش

په فرعي بيلتونونوکې اصل دادی چې دوی په خپل منځ کې سره يو کيږي اوسوله کوي نودسولي ملي جبھه داسي دی 

 پاره يې دسولي ملی جبھه راايستلي لکه مالستړی خدای نه راضه دوی يوازي ځانونه مطرح کوي اود مطرح کولو له

اوداساسي مبارزي څخه ځانونه تيرباسي خو سوال داپيداکيږي چې څه بايد وشي ؟ چې سولي ملی جبھه له پاره مبارزه 

  نه کوي نو څه بايد وکړو ؟ 

لی شي زما له نظره په افغاني ټولنه اوسني سياست کې دري فکټوره دي چې په خلص ډول يې وړاندي کوم دوستان کو

چې ډيره تبصره ورباندي وکړي اول فکټوردادی چې يو مبارز چې انسانيت له پاره مبارزه کوي اوټولنيز عدالت 

نيک باندي ډير نه غږيږم اودخپلو تشکيالتو په رڼا خ قدم کې تشکيالت جوړ کړي چې په تغواړی ھغه بايد په لومړي

په نظر کې نيولو سره په مشدده اوغير مشدده مبارزه  الس کې دھرظالم اومتجاوز په مقابل کې دحاالتو او شرايطو 

پوري کړي کله چې يو قوت شي بياکږي خولي په سوک سمولی شي کيني دغريب مال په اذان څوک روژه ھم نه 

شي اوله منځه يوسي چې مشخص ماتوي اوداسي مرحلي ته بايد ځان ورسوي چې ددشمن په صفوفوکې وردننه 

تحنيکونه لري اوبيا کولی شي چې غصب شوي حقونه ھم الس ته راوړي که په خوله يې غواړی اوسنی دولت يې ھم 

  غواړی نوديته اوداوسني دولت ترمنځ څه توپير شو ؟ زوړ مال زاړي ترويحي

ات لري ملي يووالی په دې مانا نه دی چې خر   که دملي يوالي بابوللي وايې نو ملي يووالی ځان له پاره اصول اواساس

داس سره يوځای وتړه  دپنجشير فھيم دجالل اباد حاجی ظاھر دواړه يومفھوم يوه مانا لري ظالم په ھرځای کې ظالم 

دی مظلوم مظلوم دی ملي يووالی ھله کيدای شي چې دظالم بڼکي اوباسي او يو ټولنيز عدالت رامنځ ته کړي اوھرھغه 

لت په وينو السونه سره شوي وي اودعدالت په چوکی کينوي ددې په خاطرچې ملي يوالی رامنځ ته شي  څوک چې دم

دا لويه اشتباه دی بايد ترسره نشي  عدالت اوملي يووالی دادی چې خاين بايد خپله سزا وويني نه دچوکۍ خوند اومزه 
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اينانو ته چوکۍ ورکړي چې ډير ورباندي نه چې دغه دافغانستان حکومت ونکړ دملي يوالي په نوم يې مفسدينو اوخ

  غږيږم

خودغه .....دويم فکټور دادی چې دولت سره يوځای شي او دامريکا په کومک طالب ورباندي ووھي لکه سپنتا او

فکټور غير علمي ،غيرمنطقي دځان غولول دی نو وھل خو يو ځل پريږده بيا به دمجددي السونه ھم ښکلوي چې يو 

ورد دی دريم فکټور دادی چې طالب سره يوځای شی امريکا ورباندي ووھه دغه اخرني دوه فکټوره ايدياليستيکي برخ

  ايډيالستيکي برخورد دی چې ډير تفصيل ته اړتيا نشته دی 

يوځای کيدل په ھغه صورت کې چې دې تا تشکيالت دومره قوي وي چې بيا طالب ھم له منځه يوسي او ! لوستونکو 

ک وټاکي اوتادخلکو رھبري وکړلی شي که داسي نشي نو دروس په مقابل کې چې شعله دسياست اساسي کرښي خل

 ولسي ملت کوم سياست وړاندي کړی وو اوپه کوم سرنوشت اخته  او افغان ملت،برخونهبعضی ميراث داران  جاويد

 بايد له اول فکټور  که څوک يو چپي سياست کوي نو ھغویشول په اوسنيو شرايطو کې به له ھغه ھم بدتر شي نو بناءً 

څخه کار واخلي اوخپلی مبارزي ته ادامه ورکړي که وي چپي اومبارزه دسولي کوي ھسي دځان غولول ، مطرح کول 

اودخپل وخت تيرولو په مانادی ځکه چې کله تا جبھايی سياست ته وردننه کيږي نو بايد له خپله تشکيالت ولري کيني 

  خپل اشخاص دې ھم دښکاروړګرځي 

  يتو ب په ھيلهدبريال

  زادی سازمانآد

 

 


