
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 ۲۱/۹۰/۲۰۲۲                           هد افغانستان د سولې ملي جبه
 
 

 د غونډې په اړه   اتریش دد کابل د پرځول شوي رژیم 
 

 ه د افغانستان د سولې د ملي جبهې اعالمی 
 

 
 

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ
 

نیټه د   ۱۵په په کابل کې د ناټو د پرځول شوي رژیم د ځینو پخوانیو پاتې شونو مشرانو له لورې د سپټمبر د میاشتې 
اتریش په پالزمینه ویانا کې یوه غونډه را بلل شوې ده. د دوی په وینا د دغې ناستې موخه د طالبانو پر ضد د یو  

   پراخه غورځنګ جوړول یا له طالبانو څخه د افغانستان ژغورل دي.
تان څخه و وتلې نو د  نیټه چې د ناټو لښکرې له افغانس  ۱۵کال د اګسټ د میاشتې په    ۲۰۲۱حقیقت دا دی چې د  

له منځه والړ او نسکور    رژ  راشرف غني، عبد هللا او د بن د ائتالف تر مشرۍ الندې د ناټو السپوڅی رژیم هم ډی
شو او پر ځای طالبانو خپل حکومت جوړ کړ چې تر ننه پورې ورته د افغانستان اسالمي امارت وایي. د افغانستانو  

سره دا هیله وه چې افغانستان به هم د نورې نړۍ د هیوادونو په څیر د اقتصاد،  د خلکو، نړیوالو او ډیرو طالبانو  
سیاست، دولت جوړیدنې او نړیوالو اړیکو په برخو کې مخ پر وړاندې ګامونه واخلي. په هر حال هر علت یا علتونه 

  .یې چې هیله کیدله  چې وو د افغانستان عمومي وضعیت او د افغانستان بهرنی سیاست داسې چمتو نه شو لکه څنګه 
افغاني طالبانو او د دوی د حکومت اړوند سیاستونو او نظرونو کې هم بدلون راغی. سره له دې چې   د  هله همدې امل

د طالبانو حکومت د یو کمسیون د جوړیدو له الرې د خپلو مخالفانو د تسلیمۍ او هغو ته د امتیازاتو د ورکولو له 
ریالۍ نه وه. ټولنیزې مسئلې چې هر رنګه وي هغه به وي مګر د بهرنیو پوځونو  الرې کار پیل کړ خو پایله یې ب

وتلو او د هغوی د السپوڅي رژیم نسکوریدولو په افغاني ټولنه کې د مبارزې یو نوی پړاو رامنځته کړ. په دې معنا 
   چې څوک، څوک دی او څوک چیرته دی.

نستان د طالبانو د حاکمیت او د ناټو د ماتې څخه وروسته د د خیالي او شعاري سیاست څخه که تیر شو نو پر افغا
افغانستان د ملي خپلواکۍ تثبیت، ساتنه، د ملي مشروعیت، نړیوال رسمیت څخه د برخمن دولت جوړیدنه، د نسبي 

سولې پر لورې حرکت او پرمختګ، او د افغانستان د خلکو د    او پایښت لرونکې  بشپړې  ،يسولې څخه ملي سراسر
  .حقوقو د رعایت او تضمین اړوند مسئولیت اخستل، لومړني بنسټیز او ساده هدفونه دي 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په تیر یو کال کې د بیال بیلو اړخونو له لورې داسې کارونه وشول چې پورتنیو هدفونو ته د رسیدلو مبارزه یې د 
لي مبارزه بدله کړه. پوښتنه دا ده چې آیا دا مبارزه به څوک کوي؟ څنګه به یې کوي؟ او پایله  افغانستان خلکو ته په م

او هدف به یې څه وي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د افغانستان د سولې ملي جبهه په الندې ډول خپل نظر، وړاندیزونه 
       او سپارښتنې د خپل ولس سره شریکوي:

څوک و وایي چې هر څوک به یې کوي، مګر د عملي او   ري کې خو به هرو؟ په تیيدا مبارزه به څوک کو(  ۱
کلونو راهیسې یې د افغانستان پر   ۴۴خو پرته له هغوی چې د تیرو    ؛ارزه وکړيب قوقي پلوه باید هر افغان دا مح

ړي دي او د هغو د خپل ولس سره په جګړه اخته دي؛ د افغانستان د خلکو د سر او مال پورو ؛يړک ېلاستقالل معام
پر بنسټ د    وتافغانستان یې دې حالت ته را ورساوه. د خپرو شوو معلوما   ېتونو مشري یې کړې چمډلو او حکو

   .يو وای اتریش د کنفرانس رابلونکي باید د افغانستان د خپلواکۍ د داللۍ او د ملت وژنې پوښتنو ته ځوابونه
مبارز(  ۲ ډول  اهدافو  ځواب  ؟هڅه  مبارزک  سهتر ال  د   د ملي  لپاره شریکه  دا چاره شری  هولو  او  ،  هشعارون  کده 

د افغانستان د ستونزې جرړو او ریښو او ټولو اړوندو اړخونو ته په پام یوه   غواړي.  هاو سمبولون  ،هدفونه  ،تاکتیکونه
او ارمانونو  ټولنیزو  او  ملي  اسالمي،  خلکو  د  افغانستان  د  هغه  جبهه چې  سیاسي  افغاني  نړیوالو   اوسنیو  د  پراخه 

سره سم سیاسي  نالبته د وخت او حاالتو له بدلو .یجوړښت د واقعیتونو تمثیل و کړای شي، د مبارزې ښه سنګر او
   کې هم بدلون راځي. واو پروګرامون  وجوړښتون

یوه ځانګړې(  ۳ او غوښتنه په  او جوړښت کې  وړاندیز: موخه  کلتوري،    الر  تاریخي،  د  دي.  راټولول  افغانانو  د 
ي، ملي او سیاسي نظره مونږ د یوې لویې او رښتینې عنعنوي جرګې پرته بله داسې عملي الره نه شو موندالی  اسالم

چې افغانان پرې یو ځای د یو واحد هدف پر لورې حرکت و کړي. مګر دا جرګه باید په شکل او محتوی کې د زمان 
بدنه کې ځای ور کړي. د افغانستان اسالمي امارت  او مکان د غوښتنو پر بنسټ یو شمیر نوښتونو ته په خپله سینه او  

او طالبان یو ځواک دی چې د اغیزمنتیا تثبیتول یې اړین دي. په دې برخه کې د طالبانو د اغیزمنتیا ملي اړتیا ته پام 
ده؛  په کار دی. ملګري ملتونه یو نړیواله اداره ده او په سیاسي ژوند کې د هغې سره د اړیکو نه درلودل یوه ستونزه

پرته    څخه  په پام کې نیولو  ېغد افغانستان د خلکو لپاره سیاسي، مدني او ټولنیز حقونه یوه برحقه مسئله ده چې د ه
حکومت کول ګران او ستونزمن دي. له همدې امله باید پورتنۍ یاده شوې عنعنوي لویه جرګه ټولو هغو پوښتنو او  

و کې په ملي، بین المللي او حقوقي برخو کې افغانستان ته ستونزو ته ځواب ویونکي وي چې په دغه تاریخي پړا
متوجه دي. نه د روسي اشغال ترسیوري الندې د ببرک کارمل او د امریکایي او ناټویي اشغال تر سیوري الندې د  

    حامد کرزي او اشرف غني د تش په نامه جرګو په څیر چې د عنعنوي جرګې پر تندي تور داغونه پاتې شوي دي.
پایله: ترهغه وخته چې افغانان د یوې عنعنوي لویې جرګې له الرې او د ملګرو ملتونو په مثبته همکارۍ او مالتړ (  ۴

یو واکمن، باورمند او د اعتبار وړ حکومت جوړ نه کړي؛ په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول او د روان بحران  
     کابو کول یو خیال او تصور ښکاري.

 .یقمن هللا التوف و
 هد افغانستان د سولې ملي جبه

 ن فرهنګي کمیسیو
 ( ۲۰۲۲/ ۲۰۲۲/۰۹)  ۱۴۰۱/  ۲۰/۰۶  :نیټه
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