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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 
 ۲۰۱۶/۰۵/۰۱                                                                              ولیآرین 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 :راپور لنډ پایلو بریالیو د کنفرانس د پیوستون سيسیا او سولې د

 نیټه۱۰ او ۹ میاشتی د اپریل د کال ز ۲۰۱۶ د

 

 
 (مه( او )شلسمهپه )نول (حملي )د ور لمریز کال ۱۳۹۵غه تاریخی کنفرانس چې د دد سولې او سیاسي پیوستون 

غونډو د برخه والو په  يبنسټونو، ملي مستقلو شخصیتونو او تیلیفون يسیاسي، مسلکیو ، ځنېجبه يد مل ېد سول نیټه
په  ېورځ ېوروسته د حمل د شلمڅخه یر د طی کولو بهبریالی  يورځنوه د د ،هلو ځلو جوړ شوی و ېپسه پرل

 :ی ته ورسیدادغو موافقو په ماښام پ
 
 یزه مبارزه شریک اصل دییجبهه او جبهه  -۱ 
  .د اوسنۍ زمانی ستره اړتیا ده و وطن په خاطر یو د بل منل او زغملد سولې ا -۲
 دننه افغانستان کې د ستری غونډې جوړول. -۳
  سره برابر لومړنی تشکیالتی کار يتیور -۴
 د کنفرانس د پریکړه لیک او فیصلو سره سم د کار ادامه. -۵
 

 چې: کې ځکه بی مثاله غونډه ویلو شو په سیاسي مبارزو ۍکنفرانس ته د افغانستان د نیمی پیړ هد غ
 
 ته نوی الر پرانیسته. ېپاره د مقابلی پر ځای مفاهمه ناستی د سیاسي مبارزو لې شوې یاد -۱
را  ېواټنونو نه مټ ېریلګښت د دومره ل يځانګر تیا داده چې د کنفرانس ګډونوالو په خپل شخص يبله اساس -۲

کړیو د مرستو او  ياو د هیڅ ډول دولتي، سیاسي، استخبارات ياو لګښتونه یې برابر کړ ېاو د کنفرانس چار ېنغښت
 تر السه کړی دی. ویاړ ېاغیزو پرته یې دغه ستر د هیواد او ولس پالن
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 يجمع او ۍدموکراس  د جوړو شوو اسنادو پرته د کنفرانس په دننه کېوړاندې له  کنفرانس ته له دیکتی شوو او -۳
تر بریده په نظر  اپونوشبیا د ورک ېکونکو هر نظر د وینا نه نیول کنفرانس د ټولو ګډون رام په لرلو دته د احت نظر

  تګالره او کړنالره تعینولی شې. يیز سیاست او کاریهه باو عمل کې د ج
و د د هیواد په استقالل د معامله ګرو، د خلکو د سرونو د پوروړو، د هیواد د ملي، دولتي او فردي شتمنی -۴

 لوټګرو، پرته هر څوک کوالی شې په جبهه کې غړیتوب تر السه کړي.
تنو هیوادوالو  ۱۵۰په توګه د مجموعي په کنفرانس کې د امریکا، کاناد، استرلیا، اروپائی هیوادو او افغانستان نه د 

 . وه ېګډون بلنه شو ښځو او ځوانانو استازي هم په کې شامل وو، د دڅخه چې 
 .ې وېسره سم د دوه ورځو له پاره په نظر کې نیول شو ءآجندا ېد طرحه شو ېد کنفرانس چار

 
 نیټه: ۹لومړی ورځ د اپریل 

 
توګه پیل شوه. د هیواد د ملي  يیاتونو په تالوت سره د سهار په لسو بجو په رسمآ غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو

ډاکتر  او ړورځې پروګرام د برخه والو سره شریک کې د اوریدو وروسته ښاغلي ډاکټر متین صافی د لهسرود 
 او ډاکتر متین ساپي د پروګرام اداره په غاړه واخیسته. يانجینر فضل احد بهرام ز یونس ناصری،

ښاغلي زرغون شاه هیواد د پیاوړی ژورنالیست، سیاسي، فرهنګي او خپلواک شخصیت  غونډې په پیل کې د د
 .يوینا او پیغام واورو يې ته پرانیستونکی اساسه غوښتنه وشوه چې غونډي څخشنوار

په دغه وینا کې د هیواد د تیرو سیاسي او ټولنیزو مبارزو پر تاریخی ارزښتونو، اړتیاوو او نیمګړتیاوو چې د دوه 
نظر څرګند کړ.  بحث او ي، انتقاديلنډ ضروري او بیا تر اوسه دوام لر ېرانیوله د پیل مشروطیت جنبشونو يتاریخ
 ینا کېپه و

د له منځه وړلو په الر کې د سیاست پوهانو او هیواد والو د برخی اخستو او تجربو په  يکلنې غمیز  ۴۰د هیواد د
ې ته کیښود ېد ګډونوالو مخ ېشوی وو او روان دی په الندی توګه دغونډ ېو الرو او شیوو چې عملي کار پررید

 او داسې یې وویل:
 هخاوار د یو پر په وار  د هیواد د غمیزې د له منځه وړلو له پارهتوالو سیاس په دغو تیرو کلونو کې د هیواد -۱

عملي السته  ه، اما کوميهلې ځلې تر سره کړ افغان شموله حزب د جوړیدو په ضرورت د هیواد په دننه او بهر کې
 راوړنه یې تر السه نه کړای شوه. 

ې و ېیې هم سره نږد ېمنځ چې حتی کړنالرې او تګالر په هیواد کې د مختلفو احزابو او سیاسي جوړښتونو تر -۲
دا یوازې یله کې نه ااما په پ ېهلې ځلې تر سره شواو یا هم د ګډ کار له پاره شریک ګوند د جوړیدو  د یو واحد یا

بلکه نور هم سره تیت او پرک شول  ،شولنه  جوګهاو یا د ګډ کار د پرمخ وړلو چې سره د یو واحد ګوند د جوړیدو 
 ویشل شول. او په څو نورو نوو ګوندونو سره و

د فرانکفورت دغه  چې نتیجه یې ورکړه  دی یز حرکت دی چې موږ غوره کړی او دایالر همدا جبهه  بله -۳
بنسټنونو  وحاضر کنفرانس یې روښانه بیلګه یادولی شو چې د هیواد د سیاسي مختلفو ګوندونو، فرهنګی او ټولنیز

د استقاللیت په لرلو سره مګر د جبهې اصولو او موازینو ته په  ونډپه خپلو ګ شخصیتونو ودموکرات وملي هیواد پال
ستر ارمان  يیو او د هیوادني ورکولو تر شعار الندی دلته د یوه چتر الندی را ټول شو لمړیتوبفعالیت کې  کار او

 . نتیجه کې به خپل هیواد او خلکو ته په ګډ او ټینګ هوډ خدمت کوو سولې او سیاسي پیوستون په له پاره چې د
 په وار ېد رسیدو جوګه شو. غونډدغه ستر ارمان او هدف ته شو کړای به  وهللا آء انش و چېټینګ باور لرموږ  

 خپل مالتړ څرګند کړ. ر څخهپواري وار د السونو په پړکولو سره د کنفرانس د اساس
اړیکو او مسلطو  ،د افغاني ټولنې په جوړښت ګردیزی عبد العزیز کوال او سیاست پوه  ډاکترورپسی نومیالی لی -

 روابطو ژوره علمي وینا وکړه چې د ټولنې او د هغې د کشمکشونو په پیژندنه کې ډیره ګټوره وه. 
بارزو او د افغانانو د افغاني نهضت پر اوږدو م ډاکترمحمد امین واکمن د افغان ملت د ګوند مشر نامتو سیاستوال -

تر منځ د یووالي په الرو علمي خبرې وکړې او د فرانکفورت د کنفرانس د جبهه ییزی تګالرې څخه یې د خپل 
 ګوند بشپړ مالتړ څرګند کړ.

ي په خپله علمي لیکنه کې د ملي پروفیسورعزیز الرحمن حکم په اسپانیا کې د افغاني دانشمندانو د ټولنی مشر
او روشنفکرانو د یووالي پر خنډونو او حل الرو رڼا واچوله، چې لیکنه یې د جبهه ییزی طرحې د  دموکراتو قوتونو

 برابرولو له پاره د محوری لیکنی په توګه د یادونی وړ ده.
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 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

په تیره یوه پیړی کې د افغانستان د خلکو په سیاسي همایون تاج  د هیواد وتلي علمي سیاسي شخصیت ښاغلي - 
 ې وکړې، ویې ویل چې د وطن د نجات له پاره اغیزمنه الر د پراخی جبهې جوړول دي. مبارزو ژورې خبر

د غونډې په ګډونوالو او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د  آغلې شکیال ځدرانهمدا ډول د افغاني خویندو میندو استازې  -
ې د سولې موجودیت د هیواد جبهې او جبهه ایزې مبارزې پر اصلونو یو بل ته السونه ورکړئ او زیاته یې کړه چ

 والو د تعلیم او تربیی له پاره ډیره اړین دی او تعلیم او تربیه د هیواد او هیوادوالو یو عینی او اساسي ضرورت دی.
په خپله اساسي وینا کې د افغاني نهضت  ډاکترعبد المحمد درمانګرپیژندل شوي افغاني سیاسي شخصیت  ښاغلي  -

و ته اشاره وکړه ویې ویل د افغانستان راتلونکې د دی وطن د خلکو او د هغوی په سر کې پر وړاندې درنو ذمه واری
 روڼ اندو خوځښتونو او شخصیتونو په سیاسي یووالي پورې تړلې ده.

پر افغانستان  پاچا ګل وفادار د هیواد د ارواښاد جمهور رئیس محمد داود د کابینی د مخابراتو وزیر دیپلوم انجینر -
 یری وغانده او د هیواد اوسنۍ وضعه یې د زغملو نه پورته وګڼله. هر ډول ت

په جبهه او جبهه ایزی مبارزې تحقیقي وینا وکړه و یې ویل په  وهاب څپاند نورد هیواد سیاسي شخصیت ښاغلي  -
 اوسنیو شرائطو کې د ټولو ملي دموکراتو او سوله دوستو قواو د اتحاد له پاره پراخه جبهه غوره الر ده.

له ټولو هیوادوالو او تاالر کې ناستو افغانانو  شاه ولی ارین د افغاني ټولنی مستقل سیاسي فرهنګی شخصیت ښاغلي -
څخه هیله وکړه: راځئ په شریکه د خپل ګران وطن روانو حاالتو ته سم ځیر شو او د دې وخت د ذمه وارو 

 سرته ورسوو.روشنفکرانو په توګه د وطن د مور په وړاندی د اوالد مسؤلیت 
د افغاني سیاست او مبارزو په درشل کې پیژندل شوی سیاسي او فرهنګی شخصیت ښاغلي حسن امیری په خپله  -

کال څخه را په دی خوا پیښو ته اشاره وکړه او جبهه ایزی مبارزې ضرورت ته یې د ګډونوالو  ۱۳۵۷وینا کې د 
  توجه راوړوله.

خوړلو د تفریح په  ۍډوډ کولو اوء داآه د ځد ماسپښین تر دوو بجو دوام وموند او د لمان ېبرخ ېد غونډې دغ
 لمړنۍ برخه پای ته ورسیده.  اعالنولو سره

 
 دوهمه برخه: ېد لومړی ورځ

او دموکراتیکو اصولو ته د احترام او رعایت په نظر کې نیولو سره د جبهه  يرهبر يد کار په دغه برخه کې  جمع
د  په خاطرخط د غوره سمون  ي، فکرېتشکیالتي جوړښت، تګ الر  ت د مثبت او هر اړخیز سیاسيایز سیاس

 شول.ې او و منل غونډې ته وړاند الندی عنوانونه ۵دغه  ورکشاپونو له پاره 
 څنګه کوالی شو یوه سیاسي جبهه جوړه کړو. -۱
  د جبهې نقش. مینولو کېاد سولې په ت -۲
 .يګوندونو په یووالي کې د جبهې رول چې د سولې پلویان د د هغو سیاسي قوتونواو -۳
 .ېچار ېتحلیل او سولې ته د رسیدو الر ېوضع ۍد افغانستان د اوسن -۴
 .ېلیک يد جبهې اساسي فکر -۵

شوه چې په دغو ورکشاپونو کې د  ه غوښتنه وڅخکونکو  سره سم د کنفرانس د ټولو ګډون د منلود پورتنی وړاندیز
 .ياو برخه واخل يفکري، مسلکي او خپلو خوښو وړتیاوو په نظر کې نیولو سره خپله انتخاب وکړ خپلو سیاسي،

نیمو بجو پورې خپل کار ته دوام ورکړ، چې وروسته بیا د  ه د مازیګر تر شپږڅخبجو  ۳ورکشاپونو د ماسپښین له 
د منشیانو هر یو ښاغلي داکتر یونس  نظریات د ورکشاپونو ياو رغنده جوړونک يهر ورکشاپ د غونډو نتیجه ګیر

محترم صفدرخان له لوری غونډې ته وړاندی  ی، شاه ولی آرین اویروستاحنان وهاب څپاند، ښاغلي  ناصری، نور
کار له پاره د ټاکونکو موادو په توګه اړین و ګڼل شول  يحرکت د راتلونک چې د ګډونوالو د تائید او جبهه ایز شول.

 ړ وګرزیدل.او د غونډې د تائید و
 سیاسي، . چې د جبهې دهد ېد تحریر هیئت ته سپارل شو ېورځ ۍبڼه د کنفرانس د لومړ ېدغو نظریاتو لیکل شو د

 ېجوړښت، کار او فعالیت، فکري خط او تخنیکی چارو د پیاوړتیا او عملي کار له پاره به تر يتشکیالت ټولنیز،
 ی ته ورسید.ابجو پ اتو ورځې کنفرانس د مازیګر په ۍ ومړپه نظر کې ونیول شې. د ل ېاستفاد ياو ضرور ېالزم

 
 برخه: ۍلومړ ېنیټ ۱۰ ورځې د اپریل دې مهدو د سولي او سیا سي پیوستون د جبهې د کنفرانس د
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

پیل  ېنظارت الند لونا فرهود تر رهبری او آغلېغونډه د سهار په لس بجو د ښاغلو همایون تاج، شاولی آرین او 
حمد ښاغلي م شاپیری حکمی، آغلېعبد العزیز ګردیزی،  ډاکتر یو تنو هر ۲۵ار سره په غونډه کې شوه او په خپل و

اسماعیل غرنی، انجینر ښاغلی ، ي،حکیمی صاحب، ناهید شنواريمسعودانجینر فهیمه ګهیځ،  آغلېبشیر بشریار، 
صاحب، ګل احمد  یيروستاجنرال علی محمد مجبور، مهراب زمانی، د هیواد پخوانی عبدالشکور، محمد ارشاد، 

ظفر ډاکتر ساس، حنعیم ډاکتر اتمر، غنی محمد نظام، اسحق زی صاحب، محترم  خان شخصیت انجینر يجهاد نبی،
کلن  ۱۵نواب احمدزی او محمد داود هلمند، فیصل الفی، ښاغلي  لرغون، مهراب احمدزی، ډاکتر متین ساپی،

او ملي  د مختلفو نظریاتو، ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو چې و،و د غونډې ویناوال ياحمدزشیر احمد   ځوان
د هیواد په روان حالت، د جبهه ایز حرکت پر وضعیت، تشکیالتی جوړښتونو،  شخصیتونو نه تشکیل شوی وو،

د وینا والو په خبرو کې د  ې.رغنده خبرې وکړو یې اړخون يپر مثبتو او منف کلن بهیر ۴۰تیر  د هیواد د ساختار،
ملي یووالي او  د هیواد او هیوادوالو د خالصون الر د ټولو افغانانو د څخهغمیزې ې وګه په هیواد کې د روانکل په ت

د دغو ښاغلو او د کنفرانس د  ټکی وو.  یو ملي ځواک جوړیدل چې همدا جبهه یې یوه موثره الر ده اساسي او ګډ
 په جوړولو کې ټاکونکی رول لوبولی شي. لومړۍ ورځې د وینا والو ویناوې او مقالی د سولې د ملي جبهې

په وینا والو کې یو شمیر تکړه ځوانانو هم خپل اندونه د غونډې ګډونوالو ته په ګوته کړل چې په هیواد کې د ځوانانو 
یې د اندیښنو وړ وګڼلی او په دغه جبهه  ېمهاجرت ستونځ د زده کړو، کار نشتوالی، امنیت او بهرنیو هیوادو ته د
ڼه او د جبهې نه یې غو ښتنه همدا وه چې دوی په راتلونکی اایز سیاست کې یې د ځوانانو ونډه او موقف اړین و ګ

 .يدغه قشر نقش ته پاملرنه وکړی ځکه چې د هیواد د نفوس یوه مهمه او اساسي برخه تشکیلو کار او مبارزه کې د
چې د ښځو  کړو یې او ټینګار  ېکړ ېویناوی او مقالی غونډې ته وړاند ییو شمیر ښځو هم خپلپه وینا والو کې 

کې د ښځو حقوقو او په ټولنه کې د دوی نظامونو  او روانو قشر د هیواد نیمایې برخه تشکیلوی او تر اوسه په تیرو
یز ژوند محرومیتونه او سل ګونو نورو خشونت، د کار او ټولن ،ېپاملرنه نه ده شو اساسي او اړینهته  نقش او موقف

 دوی ګډون او ونډه او همدا ډول د چې هم په جبهه ایز سیاست کې د يستونزو سره الس او ګریوان کیدل هغه څه د
  .يه حمایت باید د جبهې په اساساتو کې څرګند و، نقش او موقف څخدوی د حقوقو

خوړلو له پاره تر دری بجو تفریح  ۍوروسته د لمانځه او ډوډ بجو دوام وموند ۲د ویناوالو دغه برخه د مازدیګر تر 
 اعالن شوه.

برخه کې د سکایپ له الرې یو شمیر استازو د امریکا او  ېشو چې په د کنفرانس پیلتوګه  يبیا په رسم  ېبج ېدر
 .يګران هیواد افغانستان نه غوښتل کنفرانس ته خپلی ویناوی واورو

وړاندیزونه  خپل اندونه، نظرونه، ې څخهتاج الدین ملت مل د امریک رډاکت یغلال ښد سکایپ له الرې لمړی ویناوا
 ياو د سولې او سیاسي پیوستون د جبهې جوړیدل یې یو عین ېکونکو مخی ته کیښود د کنفرانس د ګډونې او اندیښن

 اړتیا و ګڼله. ياو ضرور
کنفرانس  خپله وینا سکایپ له الرې  انستان څخه دافغ سردارمحمد نادر نعیم، دهمدا ډول د آجنداء سره سم  ښاغلي 

د سیمه ستونزې، شتون کې ې په ټولني بین الملل ، دو الملونهستونز ورواند د هیواد ته واوروله او ویې ویل چې: 
دواړو د جنګ د سولې په الر کې غیر عملي ګامونه، بین المللي ټولنې او دولت  له لورې د  د، ایزو هیوادو نقش
ملي ځواک د جوړیدو له پاره دریم په هیواد کې د یو چې  ياړتیا لیدل کیږ ېد هغه څه دی چې دلورو نه پخالینه، 

 .يه د هیواد او خلکو د خالصون له پاره عملي ګامونه واخستل شڅخ، تر څو د روانو ستونزو يشکار و
 اوې ونډ ېخپلیې د  جوړیدو په کار کېجبهې د  دجوړیدل د خپلو پورتنیو موخو ښه الر وګڼله او جبهې ې د هغه د

 عملي کار وعده  وکړه.
و له تلد اخس دی جبهې په کار کې د همیشنیو فعالو ونډو د هلو ځلو او د يشاه شنوار په غونډه کې د ښاغلي زرغون

ې د دیپلوم له لور يهیوادنۍ ډالی د ښاغلي نواب احمدز ېد فرانکفورت د ښار د افغانانو له لور يامله د جرمن
 شوه. لته ورکړ نوموړيتوب یدوی په استاز د انجینر پاچاګل وفادار له خوا

د غونډې د پریکړه لیک پر مسوده کار پیل کړ چې  تفریح اعالن شوه او د تحریر هیئت ېدقیق ۲۰ې ورورسته تر د
لمړي  وروسته د څخه بدلوند غه مسوده د ښاغلي همایون تاج له خوا غونډې ته ولوستل شوه. او د یو شمیر ادلون 

 رایو په اتفاق تصویب شوه. ځل له پاره د
چې ې څخه ډل يهغو دوستانو او تخنیکي میشتو د جرمن يشاه شنوار غونډې د کار په ورستیو کې ښاغلي زرغون د

کونکو په  قرار درلود د غونډې د ټولو ګډوناو ښاغلي داود عظیمي په سر کې یې ډاکتر صاحب متین ساپی 
کار د  ياو د کنفرانس د راتلونک ېوړ وګڼل ېدوی هلې ځلې یې د ستاین مننه وکړه او د يزیتوب د زړه له کوماستا
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 
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 بریاوو غوښتنه یې وکړه.
محمد نظام په دعایې سره پای ته  شخصیت ښاغلي انجینر خان  يد محترم دینی عالم او جهاد  کار  د کنفرانس

 ورسید.
 
  توفیق ومن هللا 
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