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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۰/1۲۱/۰۱۰۲          محمدامین بسمل
 

 په افغانستان کې د سولې او امن دغونډې لنډ رپوټ اوپرېکړه لیک
 

نېټه  د جرمني په کلن ښار کې  1۲ع کال دفبرورۍ په  ۰/1۲په افغانستان کې د سولې او امن په نوم علمې غونډه د 
 . جوړه شوه

 او د بېالبېلو سیاسي غونډه په داسې حال کې چې ګڼ شمېر اروپا مېشتو علمي، سیاسي، فرهنګي شخصیتونو او
 . کلتوري ټولنو استازو په کښې برخه لرله د قرآن کریم په څو آیتونو سره پیل شوه

 : د غونډ ې ویناوال په دې ډول وو
علمي شخصیت ښاغلی ډا کترمحمدعثمان تره کی، چې  د وتلی سیاسي اود کابل پوهنتون پخوانی استاد او د هېوا - 1

خپل پالن بېالبېل او مهم اړخونه د غونډې برخوالو ته  د سولې لپاره د په هېواد کې یې د روانې غمیزې د ختمېدو او
 .واورول

د ابېل اړخونه هېواد علمي او سیاسي شخصیت ښاغلي ډاکتر ربي ساپي د افغان ولس د روانې غمیزې بېالد   -۰
 . افغانانو ترمنځ د یووالي په الره کې خنډونه وارزول

« د افغانستان غمیزه څنګه راغله او د ختمېدو الره یې څه ده»افغان سیاست وال ښاغلي ډاکتر عبدالرشید جلیلي   -3
 .تر عنوان الندې خبرې وکړې

 .په سیمه ایز اړخ باندې رڼا واچوله ـ حقوق پوه عبدالهادي دولتزي د افغانستان د دېرش کلن ناورین ۴
افغان  په وروستیو څلورو لسېزو کې د»ښاغلي اسدهللا هاللي  تحلیل کونکیافغان ژورنالست او د سیاسي چارو   -۲

د پایلو په  کړنو شوروي او امریکایي لښکرو د خونړیو په اړه او هم د« بهرنیو اوکورنیو الملونو روان ناورین د
 . اړه وینا وکړه

د کابل پوهنتون پخواني استاد پوهاند ډاکتر خیرمحمد مامون پر لر او بر افغان د روانې تپل شوې جګړې د   -۶
ختمېدو پر الرو چارو او هم د افغانستان او پاکستان د سیاسي النجې د اواري په اړه چې په افغانستان کې دسولې له 

 . خبرې وکړې راتلو سره نېغه رابطه لري
ان د وسله وال پوځ پخواني جنرال ښاغلي کریم سرباز سهاک د روانې غمېزې په بهیر کې د هېواد د د افغانست  -۲

 . پوځي او سیاسي حاالتو په اړه هراړخېزه وینا واوروله
افغان ژورنالست او لېکوال ښاغلي محمد یوسف ساپي په افغان غمېزه کې د نړیوالو مافیایي کړیو پر رول او   -۸

وینا واوروله او د افغان غمیزې په شمول یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د جګړو د اصلي عواملو  موخو هر اړاخیزه
 .مهم فاکتونه برخه والو ته بیان کړل

د پوځي او سیاسي چارو کارپوه ډاکتر سید احمد مامون د وروستي اصلي ویناوال په توګه د افغانانو پر یووالي په   -۹
 .راوستو کې د ملي یووالي رول جوت او مهم وګاڼهسولې او امن په  ټېنګار سره د

سیاسي علومو د پخواني استاد  ورپسې د افغانستان د ژغورنې د ملې جرګې د مشرتابه شورا د غړي د کابل پوهنتون د

 . متن په لنډ ډول سره ولوستل شو ډاکتر رحمت ربي زیرکیار او ښاغلي حاجي محمد نوزادي د رالېږل شویو ویناوو
ه وروستۍ برخه کې د حفیظ هللا امین د بنسټ پیغام چې په هېواد کې د سولې د راتلو په اړه و د اغلې دغونډې پ

 .وږمې امین له لوري ولوستل شو
په اورولو سره د غونډې د  یوې لڼډې وینا له هغې څخه وروسته پېغله وږمه زرمتۍ د یوشعر او پېغله پښتنه ساپۍ د

 .خ شوېبرخه والو له تاوده هرکلي سره مخام
 له دوی څخه وروسته قومي مخورحاجي فضل رحمان شېر، حاجې شېرعلي شېر، پېښوري شینواري، محمداجان یار

 . رې وکړېغونډې د اجڼدا په مالتړ خب لویې پکتیا دنښترمشاعرې بنسټګرښاغلي محمدامین بسمل د او ورپسې د
 . پرمخ بیوله کېدهغونډه دکونړد خوانانو دټولنې دمشر ښاغلي مطېع هللا روفي له لوري 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhbesmil_m_amin_pa_afghanistan_solla_auw_ammen.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplobesmil_m_amin_pa_afghanistan_solla_auw_ammen.pdf
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لي ته سپارل دغونډې پرېکړه لېک چې جوړېدل یې د یو کمسیون له خوا او د لوستلو دنده یې اسدهللا هال 
تر بشپړېدو  غونډې د برخه والو له لوري د متنغونډی برخه والووته ولوستل شو چې د  د شوې وه په الندې ډول

 .وروسته د رایو په غوڅ اکثریت سره ومنل شو
 : د پرېکړه لیک بشپړ متن

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ې د ټولن و امن د راوستلو په موخه د افغاند سولې ا جګړې د بندېدلو او جګړه ځپلي افغانستان کې د په
له الرې د هېواد د ملي ګټو د پیاوړي دفاع، د  ، سیاسي ګوندونو د یووالي، قومونوبېالبېلو جوړښتونو
هېوادونو پر وړاندې د یوه واحد دریځ نیولو، د خپلواک ، پرمختللي هېواد د جوړېدو  بهرنیو مداخله ګرو

م  ۰/1۲د پراخې ملي جبهې د جوړېدو په موخه د  اود یوه واحد ملي مشرتابه د رامنځته کېدو په خاطر
مېر قامونو، کې مېشتو افغانانو د افغانستان د ګڼ ش نونېټه د اروپا په بېالبېلو هېوادو 1۲کال دفبرورۍ پر 

 . سیاسي ګوندونواوکلتوري ټولنو په استازیتوب په کلن ښار کې غونډه وکړه
په اوږدو کې یې د غونډې په هر اړخېزه توګه هغه بهرني او کورني ګواښونه وڅېړل چې د دیارلسو کلونو 

 . امن او ځمکنۍ بشپړتیا له جدي خطر سره مخامخ کړې ده ،افغانستان سوله

 د افغانستان په چارو کې د بهرنیانو د السوهنې انګیزه او د جګړې د  نو تر منځ بېلتوند افغانا غونډې
 .اوږدېدو اصلي المل وګڼله

 برخه والو ټینګار وکړ چې په هېواد کې د سولې او ملي اسالمي خپلواکۍ تأمین په هېواد کې د  غونډې د
 . تونو په یووالي سره رامنځ ته کېدای شيد ملي اسالمي قو ابه سره تړاو لري او ملي مشرتابهملي مشرت

 وسله والو مخالیفینو د مخنیوي په موخه د  د وتلو په درشل کې د کورنۍ جګړې غونډې د بهرنیو لښکرو
 .یوه حیاتي اړتیا وبلله سره جوړجاړی

  مقاومت دې حقیقت ته په پام سره چې روانه جګړه د زور له الري نه شي ګټل کېدای غونډې د وسله وال
پر  م وباله او تر خبرو اترو مخکې یېبهرنیانو تر منځ نېغ په نېغه خبرې د سولې په لور د پام وړ اقدا او

 .اور بند ټېنګار وکړ

 د کابل د حکومت له لوري له امریکا سره د امنیتي تړون السلیک د جګړې د دوام  د غونډې برخه والو
 . د سولې پر وړاندې اصلي خنډ وګاڼه المل او

 د بهرنیانو په مالتړ د جګړه مارو شتون د سولې او عدالت ضد ستر المل  په کابل واکمنۍ کې دننه غونډې
 .په توګه وپېژانده او ورسره یې د جېنیوا کنونشن سره سم د حقوقي چلند غوښتنه وکړه

 و له کابل وګاڼه ا جګړې د دوام اصلي المل د بهرنۍ السوهني زېږنده او د غونډې اوسنی حکومت
 تو کې د ناکامۍ په صورتحکومته یې په کلکه وغوښتل چې له وسله والو مخالیفینو سره د سولې په راوس

د جوړ جاړي پر بنسټ رامنځ ته  له وسله وال مقاومت سره وکړي او ځای ناستې واکمني یعفکې است
 . کیدای شي

 اسي بندیانو خوشي کول، په جنګي جنایتونو د ، د سیجېلونو تړلاو ښکاره  غونډې د بهرنیو لښکرو د پټو
عدالت په امن او  ،ونو د جنګي جنایتونو څېړل د سولېتورنو کسانو د نومونو اعالنول او د بهرنیو ځواک

 .چې پکار ده د یوې ملي واکمنۍ په مټ ترسره شي لور د پام وړ پیل وګاڼه

 شپنۍ  خلکو پر کورونو او د و ناټو ځواکونو بمبارۍد افغانستان په کلیو او بانډ و کې د امرېکایي ا غونډې
 . چاپې په کلکه وغندلې

  رله چې د سولې د یوهته دنده وسپاغونډې د هېواد منلي ملي او نړیوال شٌخصیت دوکتور عثمان تره کي 
 . درې کسیزپالوي په مشرۍ د جګړې له ښکېلو لورو سره اړېکې ټېنګي کړي

 جوړېدو  وخه د ملګرو ملتونو تر څارنې الندي د یوه بین االفغاني کنفرانس دسولې ټېنګېدو په م غونډې د
 . چې د وسله وال مقاومت استازي په کښې رښتیانۍ او فعاله ونډه ولري غوښتنه وکړه

 په پښتونخوا کې د پاکستان پوځي عملیات او د امریکایي ډرون الوتکو برېدونه چې په وجه یې  غونډې
 . یږي په کلکه وغندل او د چټکې بندېدا غوښتنه یې وکړهبېګناه پښتانه وژل ک
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 د  یم غزول له نړۍ والو قوانینو څخهد کرښې په اوږدوو کې د جر کېندنې اوازغن س غونډې د ډېورنډ
پاکستاني چارواکو سرغړاوی وباله او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان حکومت خپل دا رنګه  لمسوونکي 

 . عملونه ودروي

 څخه وغوښتل چې په خپل یووالي سره دغه استعماري  دواړو لورو له افغانانو همدارنګه غونډې د کرښې د
 .دسیسه شنډه کړي

ښتونو په بېالبېلو فعالیتونو سیاسي خوځ د ولې  ټېنګېدا او د هېواد ژغورلد غونډې ګډونوالو ټېنګار وکړ چې د س
و اوسوله غوښتونکو افغانانو ته په یوې ګډې اوپراخې جبهې کې د له همدې کبله یې ټولو هېواد پال. شوني دي سره

 . یو ځای کېدو وړاندېز وکړ
 .یوې دوعایې سره پای ته ورسېد او پورتني پرېکړه لیک په لوستلو تاریخي غونډه د دا
 


