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  تفسير غاور
  

  هدفونو ترمنځ ټکر دانديښني وړدی دملی جبهې د تبليغونو او
  

کارشوی و په مرسته .  افغان ولس کلونه کلونه دپردوددسيسو کاريانو زمون خلک دخپلو السپو

ی دطبقاتيی مبارزې او بيا دقامي برابرۍ ترنوم الند ې سره ووېشل اووينې يی ورته وزبېښلې . لوم

  .خبره دهغوی اندېښنې راپارويکه نوهره نوې 
  

و کې يی زمون دخلکو اند ېښنې راپارولي  دملي جبهې د  ه چې په دې وروستيو ور         هغه 

خه دهېواد  . جوړېدو  خبردی ي دجبهې د جوړېدلوهدف له فساد  سره له دې چې د جبهې غ

ی ددغې جبهې هد فونوته ي، خو که س ول  يرشي، نو په هغو کې ژغورنه ، امن او قانون ټين  

ه نه شی موندلی چې دژغورنې سبب به شی   .داسې 
  

السوهنه   قامي، ژبنيو، مذهبي او محلي -       په داسې يو هېواد کې چې هلته ال تر اوسه بهرن

هتعصبونو ته د لمن وهلو   د پخوا په شان دوام لری، او دولت پر دې نه دی بريالی شوی چې په ب

تنه وک ي، دواليانوی انتخابی کول او د نظام ددغوتعصبونو له ر ه پو خه ل ترل واجوونکو

خو جبهه وال چې په قام دمقام . پارلماني کول د هېواد له ټوټې ټوټې کولو پرته بله مانا نه شي لرلی

ې وه،  دولس او دبشر دحقوقودسرغندويانو  په السونو  لو يوه اړخيزه الره يې غوره ک دوړاندې 

انونودخويندي کولو اوله بلې خوا دخپلو بادارانو محکمې ته خه  له يوې خوا  د  د راکښلو له خطر 

  .او سپونسرانو په وړاندي د خپلو دندو  دسر ته رسولو له کبله بله الره نه هم لري
  

کاريان دپارلماني نظام او په ټول ټاکنوکې د واليانو دټا کلو له الرې د          اصله خبره داده چې 

د لی جبهې م تر نوم الندې په يوه چوکاټکې چې په اصل کې يوملي ضد چوکاټ دی غواړی زمون

خه دتېښتېدونکو مليشه يی  کمونستي ډلوپه وجود -خلکو پرضد خپلوهغوزړو لوبو ته، چې له مرکز

خه نيولې بيا تر واليتونو او سفارتونو يې ټول  په الس کې د ي،  کې ، چې له  پارلمان اووزارتونو 

ه دوام ورکاوءدفساد،  ه کې په پ واوغبن په ب رپرانيزي،ب کاره ډ   . اوس په 

اغلي کرزي دخپلو شعارونو او وعدو پر خالف په خپله دغو تورو ډلو ټپلو          سره له دې چې 

ې،  ې زياتې ک ونه اوږده اوستون ې ورکولوسره زمون دخلکو رن ې ون ته په دولت کې په غ



ه خبره داده چې دهغوی اغلي خو  په بد نيت او ناروا لوبه اوس ټول ولس پوه شو، چې داکار 

تيا بې وسه وء،  کارېدء، که په ر له کرزي ته چې دد ېموکراس په پلي کېدو کې تر اوسه بې وسه 

ر او د تند روۍاوشا ت سره  ت دغه نو ودۍ اوبې ثبات  ددې وس ورکوي چې په هېواد کې د د 

ليستان  چې په شته  يدلدغه ک کله هم په هېواد کې دېموکراسي نه شی بشپ ٍء،  ی والې کې يې هي

ددغه ضد دولتی او ضد ملي عمل له کبله ، چې د يو ضد دولتي اړودوړ مانا لرلی شي، له دولتي 

دی چې تروکيو  دغه نوم اونوې پردې  يانې د ملی جبهې ترپردې الندې  لرې، اونور پرې ن

س  کوچن ډيوه چې په ټوله سيمه کې دډيموکراس يوه نمونه زمون په هېواد دکې دډېموکرا

ه ،هېواد د  کال  ملوک الطوايفي ته ورستون ، او زمون دخلکو او ١٩٩٢اوسرمشق کيدای شی م

ی   .مترقی بشريت هيلې نهيلې ک

  

 پای


