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 ( )ډیالوګ اترې خبرې سولې د

  
 
 ځپلی  جنګ   او  ولس  خپل  د  به  سیاستوال  افغان  کډوال  میشت   زره  لسهاوو  په  کې  نړۍ  نوره  او   اروپا  ،  امریکا  په  آیا

 ؟ کړی پیدا وړتیا ځواک سولیز موټی یو د  لپاره ژغورلو د افغانستان
 

 : ههدفون او موخي عمده
 

  د  دټولنې کې جګړه په ترڅو کړي ویښ را شعور او لوړه پوهه ولسونو ځپلي جګړې  د  باید لید اترو خبرو د  سولې د
 .يکړ هواره الره ته خبرو منځ تر ډلو مختلفو

  ,ملکی   کوونکي  زده  ,  محصلین   ,  استادان  ښوونځیو-   پوهنتونونو  د  استازي  ډول  ډول  ولسونو  د  لپاره  خبرو  سولې  د
  هر    چې  شي  وهڅول  افغانان  کډوال  میشت  کې  بهر  په   او  مشران  قومي  ،   مالیان  مدرسو  او  جوماتونو  د  مامورین,

 اختیار  لپاره  سولې  د  منځ   ډلوتر  متخاصموجنګي  د   کیږي  ګڼل  مسول  سولې  د  چې  استازیتوب  په  ځان  خپل  او  ټولو  د  یو
 .يواخل واک او
 .يلر ونه الره دتیښتې او چاره بله سولې له پرته ليډ جنګي چې دي کول چمتو شرائطو  داسې  د ډیالوګ سولې د
  یووالی   ،  ځواک  په  استازو  زړورو  او  پوهاندو  ،  ریښتیونو  په  ولسونو  د  افغانستان  د   ماموریت  تاریخي  دا  لپاره  سولې  د
  جګړې   له   پرته  برخلیک  ګډ   زموږ  چې  ولري  عقیده  ټینګه  پدی   استازي  خلکو  د   لري,  اړه   پورې  وړتیا  او  غښلتیا  ،

  په  اترو  دخبرو  واوري,  پاملرنه  ژوره   په  وړاندیزونه  او   نظریات  بل  یو  د   خلک   شي.  کیدی   ټاکل  کې  سوله   په  یوازې
 .يورکړ پراختیا او پرمختیا ته نوښتونو سولې د کی بهیر

 .يوکړ استازیتوب ریښتیوني حقونو د قربانیانو د جګړې  د استازي دسولې
 

 :ېموخ ډيالوګ د سولې د
 

  جګړو   دراتلونکو  او  پخالینه  مالتړ  څخه  بدلون   ایز  سوله  کیږدی,  ټکی  دپای  ته  النجې  جګړیز  باید  اترې  رېخب  سولې  د
 .يوکړ مخنیوی

 .يش وهڅول ته اترو خبرو  سولې د اړخونه ټول جګړې د
 .يواخل برخه  فعاله  کې بدلون  ایز سوله په  جګړې د استازي ټول ولس د

  معیبونو   ،  ځوانانو  توګه  ځانګړی  په  لوړول  صالحیتونو  او  وړتیا  د  دهغوی  رول  رغنده  ولسونو  د  کې  پروسه  په  دسولې
  عمده   اترو  دخبرو  سولې  د  دا  ،  بوزی   الره  سمه  په  سوله  به  مالتړ  او  دفاع  حقونو   ماشومانود   او  میرمنو  زیانمنو  ،

 .يد موخې
 .هد اړینه هپاملرن واقعې ته انډول منځ تر عمل  او خبرو د ګډونوال ټول کې ډیالوګ په سولې د
 يزیانمنو سوله چی موضوعاتو هغه په  لری نه حق دا  هیڅوک کې خبرو په سولې د
 .يوش مخنیوی توګه جدی په بحث له
 ه توګ اړخیز هر او غور په النجې ده, وسیله پیاوړی یوه میتود دا کې النجو شخړیز په

 .یش ترالسه پایلي غوره به هسر یقین په وڅیړي او تحلیل سره
 .یکړ نفی شتون ېراتلونک  جګړی د او یقیني سوله په باور خلکو د چې  داده هدف  عمده بحث د سولې د

 .يجنګیږ ونه ټوپکو پردیو او بمونو راکټونو, په سره بل یو له خلک نور
 ي وجنګیږ وسلو په خبرو  اود ډیالوګ سوله, په سره بل یو له خلک باید
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  او جوړول  داړیکو   منځ  تر  لوبغاړو د  جګړې   د  یي  موخه   چې   ده  وسیله   غوره  او  رغنده  منځګړیتوب  او   اترې  خبرې
  د   کې  روخب  په  کیږي.  کارول   توګه  په   بحث  مسایلو  اختالفي  په   منځ  تر  لوبغاړو  جګړې  د  منځګړیتوب  دي.  ټینګول

 .يهوارو الره ته ګډون اړخیز هر او پراخ پرمختګ، مثبت
 باالخره  او  راټیټه  کچه  تاوتریخوالي  د  او  حل  شخړو  د   چې  ده  وسیله  اغیزمنه  یو  منځګړیتوب  کی  ډیالوګ  په  سولې  د

 .یش صفر
  له   نوښت  سولیز  خپل د  دوی   کیږي،  بیول  مخ  پر  لخوا ډلو  او   کسانو  خوښونکو  ښیګڼې  او  خیر  د  زیاتره  منځګړیتوب

  چې  نکړو  هیره  باید  دا  مګر  دي،   هڅول   ته  سولې  ریښتیونې   ډلو  دښمنو  د  او  لنډ  را   واټن   جګړې  اوږدې  د   کبله
 .یولوبو رول پل د منځ تر ډلو متنازعو د او وي ناپیلی او خپلواک توګه پشپړه په دریمګړي

 ؟ راونغاړي مټي ته  ماموریت تاریخي دغه  به روشنفکران کډوال میشت کې بهر او دننه کې افغانستان په آیا
  ؟ وژغوري ناورین له جګړې د ولس افغان به فکرانشنرو افغان آیا
 افغانستان  ځپلی  جنګ   او  ولس   خپل  د  به  سیاستوال  افغان  میشت  زره  لسهاوو  په  کې  نړۍ  نوره  او   اروپا  ،  امریکا  په  آیا

 ؟کړی پیدا وړتیا ځواک سولیز موټی یو د لپاره ژغورلو
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