
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۵۰/۲۱/۲۰۲۱             عبدالغفور لېوال 

  
 

 د بهرمېشتو افغانانو)افغان دایاسپورا( 
 

 د نړیوال انسجام لپاره د مانیفیست اړتیا
 

-۲- 
 

 
 

 : د بهر مېشتو افغانانو د یوه نړیوال جوړښت په وړاندې خنډونه او ګواښونه 
 

یادښت تر خپراوي روسته، ګڼو هېوادوالو او مشرانو راسره خبرې وکړې، تقریباً ټولو  په دې اړه زما د لومړي لنډ  
یوه نړیوال چتري مهم جوړښت رامنځته کولو اړتیا پېژندله، خو   Afghan Diaspora یې د بهر مېشتو افغانانو د

 . څنګه او له کومه ځایه یې عملي پیل باید وشي، په دې اړه یې پوښتنې درلودلې
 

پیل کړې ډاډ درکوم، چې نړیوال حاالت، د وطن اړتیا، د بهرمېشتو افغانانو شمېر، اعتبار، صالحیتونه،   په همدې
تخصص، ژمنتیا او له وطن سره مینه ښیي، چې شرایط د داسې یوه نړیوال افغانشموله جوړښت رامنځته کولو ته  

 . مساعد دي
 

 .ونه او ګواښونه وپېژنوخو راځئ وار له مخه د داسې یوه ملي جوړښت په وړاندې خنډ
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 آیا افغانان ریښتیا هیڅکله اتفاق و اتحاد کړالی نه شي؟  
 

ته په کلکه تلقین کړی دی، بلکې تاریخ پر موږ راتپلی دی. امریکایي   دا یو دروغجن باور دی، چې تاریخ موږ 
اتحاد نه سره کوي...، نو ځکه یې  هېوادمشر جو بایډن هم کوم ځای اورېدلي، چې افغانان هیڅکله یو ملت نه و او  

ظاهراً غلطه او ویجاړوونکې ستراتیژي پر همدې باور استوار کړې وه. د افغانانو د اتحاد و یووالي په ارمان له  
سوري شېرشاه، بایزید روښان و خوشال خانه رانیولې تر نن پورې ګڼ افغانان زړه خوړینې خاور ته تللي دي. د  

وي اختالفات، تربګنۍ، خپګانونه، عقدې، سیاسي و نظریاتي ویشونه او نور بریدونه دا    بهرمېشتو ترمنځ هم سلیقه
 .ویره رامنځته کوي، چې د کډوالو افغانانو یوه نړیواله جرګه به جوړه نه شي

 

خو زه خوشبېنه یم، چې په بهر کې به افغانان اوس داسې یوه شعوري برید او جمعي خرد ته سره رسېدلي وي، چې  
شیعه ، شعله یی، ستمي، پرچمي وخلقي و تنظمیي، مجاهد و افغان ملتي و چپي و ښي اړخي و قومي ویشونو،   د سني،

ډلو ډلګیو، افراطي و منځالري و لسګونه نور داسې توپیرونه پرېږدی او یو بل تر یوه نړیوال بین االفغاني چتر الندې  
 .وزغمي

 
 : د رهبرۍ تنده

 
عنوانیږي، چې افغانان یو په بل پسې نه ځي، بلکې هر یو یې د رهبرۍ او مخکې کېدو اشتها لري. دا ستونزه هم ډېره  

دا ځل دې رهبري له منځه وایستل شي، نه دې څوک له چا مخکې ځی نه روسته، بلکې ټول دې څنګ پرڅنګ روان  
دالی شي د ځان په اړه دغه  شي. لومړی ځل ښایي افغانان شورایي رهبري او پرېکړو ته د رسېدو تجربه وکړي، کې

 .تاریخي مشهور شوی تور هم ناسم ثابت کړي
 

په یو څه باید پوه شو، چې د وړو وړو شوراګانو، اتحادیو، قومي جرګو، فرهنګي ټولنو، ګوندي ویشونو، انډیوالیو،  
ډلو ډلګیو، فردي هڅو او په کوشنیو جزیرو کې پاتېدا به هیڅکله د افغان انسان و افغانستان ملي او نړیواله ستونزه 

 ۴=۲+۲حل نه کړي. دا باید داسې ومنو، لکه: 
 
 په دې هڅه کې د یوې رڼې، ټولو ته د منلو وړ او څرګندې ستراتیژۍ او میکانیزم تشه شته؟   آیا
 

د یوه پراخ نړیوال جوړښت لپاره هدف ته د رسېدو ستراتیژي مهمه ده. افغانستان ژغورنه، د افغان انسان ښه ژوند،  
رامنځته کول به لوی اهداف وي. دغو اهدافو ته  په دې اړه نړیوال تفاهم او د وضعیت د بدلون لپاره د افغاني ارادې  

د  لومړیتوبونه،  کاردود،  او  شکلیات  جوړښت  د  ټاکل،  ستراتیژي  مطالعه،  موډلونو  بریالیو  د  میکانیزم،  رسېدو  د 
 .خوځښت اصول او کړنالر و تګالر کېدالی شي د راټولېدلو پیلیز ګامونه او کارونه وي

 

 ...نور بیا
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