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ولی احمد نوری

اعالمیۀ جنبش نجات افغانستان از بحران
با تشکر و سپاس بیکران
گرفته شده از صفحۀ زیبای فیس بوک
نویسندۀ عالیقدر و بی همتا جناب حامد جان نوید
نوشته از محترمه " پښتنه شنکی" است

**** **** ****
جنبش نجات افغانستان از بحران؛ یک نهاد سیاسی اجتماعی است؛ که با شیوه رهبری شورایی و دورانی
با پرنسیب پلورالیستی(جمعی) و به شکل افقی فعالیت میکند .فر ِد خاصی رهبر آن نبوده ،جنبش با شیوه
خانخانی وداع گفته است .ساختار تشکیالتی ،خطوط کاری ،اهداف ،شورای رهبری و کمیته کار آن در
اولین اجالس عمومی و حضوری که قرار است به زودی در شهر کابل دایر گردد تصویب می گردد.
جنبش نجات نه تشکل خالص از افراد است و نه در درون ،یک واحد یکپارچه؛ بلکه مانند یک سیستم
است که با افراد ،پروسه ها ،سازمانها ،ساختارها و محیط پیرامون و شکل مبارزه خود تعریف می
شود .افراد در درون سیستم بر اساس تخصص و صالحیت خود نه تنها با یکدیگر ارتباط دارند بلکه
در راۀ نیل به هدفهای معین در همبستگی و همآهنگی عمل میکنند .توانایی علمی ،سیاسی ،اجتماعی،
تخصصی و اخالقی اشخاص مهمترین بنیان قدرت غیرفرمال جنبش نجات را تشکیل میدهد.
جنبش نجات ،تلفیق صدا ها ،درد ها و خواست های مردم افغانستان و زمینه یست که در آن،صلحخواهی
مثبت و سازنده ،دادخواهی ،عدالت خواهی ،قانون ومردم محوری در جغرافیای مبارزه آن ترکیب می
شوند .جنبش نجات سنگر مشترکیست برای مردم بال کشیده و بویژه نسل جوان که بشکلی از اشکال در
درون فعالیت های رهایی بخش و نجات بخش نفس می کشند .جنبش داالنی است بسوی فردای درخشان.
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جنبش نجات افغانستان از بحران با نسلی برخاسته از درون جنگ و بحران؛ باور دارد در گذشته ماندن،
شنا در تخیل و دگماتیسم(تحجر) است .ما به عبور از گذشته و مسایل آن ضرورت داریم ،ما باید در
اتمسفیر و هوای تازه نفس بکشیم ،امکانات بالقوۀ خود را ارج گذاشته ،بسوی آینده گام برداشته و با
درنظرداشت واقعیات تلخ کنونی ،خود را برای کار های مشترک بمنظور نجات کشورآماده سازیم.
جنبش نجات افغانستان از بحران؛ جریانی است جمع محورنه فرد محور ،ملی ،فرا قومی ،فرا سمتی،
فرا زبانی و مهمتر از همه فراسازمانی .جنبش وظیفه دارد تا با تشریک مساعی با سایر نیروها ،اساسی
ترین ارزش ها را مشخص و شعار های الزم را از بطن آن ارزشها استخراج و برای تحقق آنها تدابیر
الزم را روی دست گیرد .جنبش تالشیست برای انسجام فاعالن ِه افراد مستقل و جریانات سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی با حفظ هویت و استقالل سازمانی آنان زیر چتر وحدت عمل برای نجات کشور از بحران
موجود تا تشکیل دولت رفاه همگانی.
شرایط از ما می طلبد تا کار را باید از ساده ترها ،ممکن ها ،مشترکات و نیاز زمان شروع کرد .از
جمع شدن بدور هم و دست بدست هم دادن برای اجرای آن وظایفی که برای یک اکثریت کالن قابل
پذیرش باشد .در شرایط موجود ،ممکن و مناسب ترین شیوه جمع شدن در یک حرکت جنبشی است.
بیایید برای نجات کشور ،انرژی های ما را در یک کانال سرازیر کنیم! 2020/07/23

کمیت ِه موقت کار
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