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 ۰۲1۲۱1۰۱۰۲         ارسالی غوت جانباز
 

 ملی وحدت حکومت استحکام در خارج قیمم   های افغان نقش
 

 دسمبر 1۲ بتاریخ اتریش کشور مرکز ویانا شهر در افغانستان مهاجران المللی بین کانگرس علمی کنفرانس سومین
 .گردید برگزار ۰۲1۲

 استفادۀ و افغانستان سازی باز ملی، وحدت مت حکو استحکام در خارج مقیم های افغان نقش"  عنوان تحت کنفرانس
 فرا افغان مهاجران المللی بین کانگرس ابتکار به که" کشور از خارج در افغان های كادر كاری، نیروی از معقول
 در افغان مهاجران با همبستگی انجمن اتریش، در افغان فرهنگ کانون میزبانی و همکاری به بود، شده خوانده
 مجله رهبری هیئت و روسیه فدراسیون مقیم افغانهای سراسری اتحادیۀ درهالند، افغانها های انجمن اتحادیۀ اروپا،
 .گردید برگذار بانو
 ارشاد هیلی محترمه المللی، بین امور در افغانستان جمهور رئیس مشاور سلطانزوی داوود محترم کنفرانس این در

 جرگه، مشرانو منشی فاریابی شاه فرخ سید محترم جرگه، ولسی عضو آزاد ریحانه محترمه جرگه، ولسی عضو
 مشاور و نویسنده شاعر، الیق سلیمان محترم پارلمانی، امور در دولت اسبق وزیر عزیزی همایون محمد محترم
 نماینده و مسوولین دیموکرات، - ملی نیروهای همکاری شورای رئیس رنجبر بصیر داکتر افغانستان، علوم اکادمی

 فرهنگی، و سیاسی مستقل شخصیتهای از شماری اروپا، در افغانستان فرهنگی و اجتماعی های نهاد از برخی گان
 اشتراک میگرفت، بر در را گان نخبه از تن ۰۵۲ حدود که خبری های رسانه گان نماینده و تحلیلگران شماری
 .داشتند

 .گردید آغاز افغانستان اسالمی جمهوری ملی سرود نواختن و مجید هللا کالم از چند آیات تالوت با کنفرانس
 افغانستان سفیر عرفانی ایوب محمد محترم و اتریش در افغان یفرهنگ کانون رئیس میر الدین غوث محترم ابتدا در
 .گفتند مقدم خیر را کنفرانس مهمانان اتریش مقیم

 ،فاریابی شاه فرخ سید محترم سلطانزوی، داوؤد محترم: بودند شامل آتی ذوات کنفرانس رئیسۀ هیئت درترکیب
 میر الدین غوث محترم ، افغان مهاجران المللی بین کانگرس رئیس صافی محمد اختر محترم ، آزاد ریحانه محترمه
 درهالند افغانها های انجمن اتحادیۀ رئیس شاهپور محمد ولی محترم اتریش، در هاافغان یفرهنگ کانون رئیس

 ناهید محترمهتلویزیونی، ساز وبرنامه ژورنالیست داوؤد یوسف زهره محترمه ،(کنفرانس سکرتریت مسوؤل)
 سکرتریت عضو) ولی امیری هما محترمه ،(گزارشگر و سکرتریت عضو)بانو مجله مسوؤل مدیر علومی صدیق
 کمیتۀ ولمسو   کریمی پادشاه سید محترم واحد، افغانستان ملی حرکت نماینده سادات شاه ذاکر سید محترم ،(وگوینده
 ساز برنامه میرزایی القدیر عبد محترم نویسنده، و شاعر استالفی کریمی لطیف محترم اوکرائین، کشور افغانهای
 .کشور استعداد با نویس طنز یوسفی هارون محترم و آریانا تلویزیون
 آغاز خود کار به افغان مهاجران المللی بین کانگرس رئیس صافی محمد اختر محترم اساسی بیانیۀ ایراد با کنفرانس

 صحبت افغان مهاجران المللی بین کانگرس سپس و اتحادیه ایجاد تاریخچۀ پیرامون نخست صافی محترم. نمود
 میتوانند مختلف تفکر طرز و ایدیالوژی با افغانها و بوده افغانها همه تریبیون مثابۀ به کانگرس این" :گفت نموده
 ۵ طی کانگرس های فعالیت از وی" .دارند بیان آن تریبیون عقب از افغانستان وضعیت بهبود جهت را خود صدای
 دشواری: "افزود صافی محترم. داد توضیحات آن آیندۀ های پالن مورد در همچنان و نموده آوری یاد اخیر سال
 از حمایت همچنان و افغانستان ملی هویت حفظ میان این در. دارد دور گذشتۀ در ریشه افغانستان کنونی های

 را ملی وحدت حکومت و افغانستان مردم که است یلیمسا   ترین مبرم از قانون حاکمیت و ملی حاکمیت استقالل،
 .بخشد می استحکام پیش از بیشتر
 جمهور رئیس باش شاد پیام المللی بین امور در افغانستان جمهور رئیس مشاور سلطانزوی داوؤد محترم متعاقبا  
 شخص و افغانستان رهبری که ساخت نشان خاطر وی. رسانید کنفرانس حاضرین سمع به را غنی اشرف محمد
 ارزیابی افغانها ملی وحدت و همبستگی بخاطر مثبت گام آنرا نموده حمایت امروزی گردهمایی از جمهور رئیس
 جمهور رئیس آن هنگام که نموده مالقات جمهور رئیس با ویانا به سفرش آستانۀ در که کردند عالوه ایشان. مینماید

 این طریق از افغانهاست، همۀ آبایی وطن افغانستان که برساند کنفرانس گان کننده اشتراک به تا داد هدایت وی به
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 که نمود تأکید سلطانزوی آقای. است باز ما هموطن هر بروی همیشه آن درهای که شود رساینده آگاهی به کنفرانس
 کشور از خارج افغانهایی حقوقی و معیشتی مناسب شرایط تحت تا بوده آن پی در همواره افغانستان جدید حکومت

 .فرابخواند وطن به افغانستان سیاسی و اقتصادی اجتماعی، حیات مختلف ساحات در خدمات ارایۀ برای وطن به را
 مبرم افغانستان بازسازی در را آنان حضور و گرفته تماس خارج بیرون های نیرو انسجام به رابطه در همچنان وی

 .دانست
 بیرون افغانهای سهمگیری طرز پیرامون را کنفرانس مطالبات و حقوقی تخنیکی، دید طرز وفا صدیق محترم سپس

 .نمود بیان افغانستان نوسازی در از کشور
 به خود شخص و جرگه ولسی اعضای از نمایندگی به افغانستان جرگۀ ولسی عضو ارشاد هیلی محترمه متعاقبا ،
 نهاد مثمر و عملی های فعالیت از را افغانستان تقنینۀ قوۀ حمایت نموده آرزو موفقیت کنفرانس گان کننده اشتراک

 رفع و زندگی وضع ارتقای و افغانها میان همبستگی تأمین برای کشور از خارج افغانهای مدنی و اجتماعی های
خارج  افغانهای دهی رأی حق از وی داشت، اعالم هستند روبرو آن با کشورها از برخی در مهاجرین که مشکالتی

 .نمود حمایت انتخاباتی های پروسه در از افغانستان
 تحکیم متضمن کشور سیاسی روند در جوانان شرکت: گفت افغانستان مدنی جامعۀ فعال لطیف حمید محترم سپس

 .بخشد بهبود را کشور نوسازی روند میتواند و بوده ملی وحدت حکومت
 و امنی بد علل پیرامون اتریش در افغان فرهنگ کانون ادبیات شعبۀ مسوؤل استالفی کریمی لطیف محترم آن از پس
 آن کشمکشهای و سوریه های جنگ در که را افغانهای از تعدادی صدای و نموده صحبت افغانستان از مغزها فرار

 .رسانید کنفرانس گوش به اند مانده گیر داعش گروه با
 سید  محترم افغانستان، زنان مطالبات و جایگاه به رابطه در بانو مجلۀ تحریر هئیت عضو مشرف سمین خانم متعاقبا  
 استحکام و ترویج به رابطه در( توب استازی په ملیگرایانو او خوزښت ملی افغانستان واحد د) سادات شاه ذاکر

 و جوانان نقش به رابطه در ویانا مقیم افغان جوانان انجمن از حکیمی نظام محترم ملیگرایی، احساس و اندیشه
 درمورد  ملی وحدت حکومت رهبران واحد سیاست داشتن و گرایی ملی ،خارج از افغانستان های تحصیلکرده
 به رابطه در اوکرائین مقیم افغانهای از نمایندگی به کریمی پادشاه محترم کنونی، مهلکۀ از نجات و افغانستان
 و آنجا در مهاجر افغانهای های دشواری و اوکرائین در افغان متخصصین و روشنفکران از وسیعی کتلۀ موجودیت
 با همبستگی انجمن معاون نوری قسیم محترم گوناگون، های کشور در متخصصین فهرست و تثبیت نیاز همچنان
 از جلوگیری متضمن باید که ناتو و امریکا با امنیتی های نامه موافقت عقد پیرامون اروپا در افغان مهاجران
 مهاجران های دشواری مورد در پراگ از عباسی نبی انجنیر باشد، افغانستان امور در همسایه های کشور مداخالت
 .نمودند صحبت مطروحه اجندای مطابق و سخنرانی ایران در افغانستان

  طعام صرف 1۲:۲۲ الی 1۵:۲۲ ساعت از
 

 آزاد بحث بخش
 

 نسبت برگزاری کمیتۀ اما باشند، داشته سخنرانی کنفرانس در میخواستند ما هموطنان از زیادی شمار آنکه رغم به
 .بگیرند سهم آزاد بحث در تا نمود تقاضا و خواسته معذرت آنان از وقت ضیقی
 آجندا پیرامون تا شد مساعد زمینه گان کننده شرکت همۀ به زیرا بود، دلچسپ بسیار کنفرانس در آزاد بحث بخش
 . سازند شریک را خود نظریات نکات
 چگونگی پیرامون توضیحی سخنرانی با وی شد، برده پیش داوؤد یوسف زهره میرمن گردانندگی به بخش این

 :نمود آغاز کارش به بود آتی های بند شامل که برگزاری کمیته مطروحۀ خطوط پیشکش و آزاد بحث پیشبرد وطرز
 در (عمومی وافکار حکومتها دستگاه باالی گذار تأثیر اشخاص) ها البی به افغان آگاهان تدریجی تبدیلی .1

 :مقیم ممالک
 مهاجرین المللی بین کانگرس رئیس صافی محمد اختر محترم و داوود یوسف زهره خانم رابطه این در نخست،
 کشور وحکومتهای پارلمانها در که میباشند آگاهانی ترین ثرمو   زمره از ها البی که افزودند انداخته روشنی افغان
 .میباشند خارج در کشور ملی منافع حامی و نموده کار خویش ملت و حکومت نفع به دیگر های
 افغانستان، از حمیدی لطیف محترم اتریش، از اکبر کریم انجنیر هالند، از شاهپور محمد ولی محترم مبحث این در

 سفارت نمایندۀ ویانا، شهر از نجات طارق محترم اوکرائین، از کریمی پادشاه محترم اتریش، از امیر زرغونه خانم
 .ساختند شریک شانرا های پیشنهاد و ها شیوه نموده صحبت دیگران و اتریش در افغانستان
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 در خارج مقیم افغانهای نیروی از معقول استفادۀ جهت ها پالیسی تدوین در ملی وحدت دولت با همکاری .۰
 :کشور باسازی

 حکیمی آقای و لندن از یوسفی آمنه ،خانم ویانا از زراعتی امور متخصص مرادی یونس محترم مورد این در
 به ارشاد هیلی محترمه و زوی سلطان محترم آزاد، بحث گردانندۀ توضیحات عالوۀ بر بخش این در. نمودند صحبت
 .پرداختند الزم پاسخهای ارایۀ

 افغان پناهجویان حقوق از دفاع و المللی بین سطح در افغانستان اعتبار و ملی منافع حقوق، از دفاع .3
 : گوناگون درممالک

 .شدند بحث داخل گان کننده شرکت از شماری و اوکرائین از کریمی پادشا محترم آزاد بحث بند این در
 : ملیگرایی احساس و اندیشه استحکام و ترویج در افغان آگاه نیروهای بسیج .۲

 .نمودند صحبت دیگران و عرفانی محترم کریمی، پادشاه محترم صافی، محترم آزاد بحث بند، این در
 : دیگر دربخش
 استحکام چگونگی پیرامون افغانستان دموکرات -ملی نیروهای هماهنگی شورای رئیس رنجبر، بصیر داکتر

 .نمود سخنرانی نیروها این انسجام و دموکرات و ملی نیروهای نقش و ملی وحدت حکومت
 از افغانها ما: "گفت عالمانه سخنان ضمن افغانستان علوم اکادمی مشاور و نویسنده شاعر، الیق سلیمان محترم سپس
 فرق هیچ اتریش کوه از افغانستان کوه اما است، دلچسب کشور افغانستان ملت میخواهیم، پیش وقت از و بیش حق

 رویداد همه که مینمایم تقاضا صاحب سلطانزوی محترم از. باشیم داشته را خود از انتقاد تا جر است بهتر ندارد،
 . برسانند دولت رهبری آگاهی به منظم راپور یک طی را کنفرانس های
 سیاسی وحدت کشورما برای ندارد، وجود دیگری راه مناقشه پایان برای زیرا مینمایم؟ تائید را ملی وحدت ما چرا

 ."است بخش زیان گروهی و حزبی قومی، تمایالت است، مهمتر
 :کنفرانس وارزیابی گیری نتیجه
 گزاری بر کمیتۀ و سکرتریت از نمایندگی به درهالند افغانها انجمنهای اتحادیۀ رئیس شاهپور محمد ولی محترم

 استحکام در افغانستان بیرون روشنفکرانۀ حرکت یک مثابۀ به را بزرگ جلسه این و ارزیابی را آن کار کنفرانس،
 :گفت کنفرانس تدویر روند چگونگی درمورد وی. خواند مثبت آنرا نمای دور و دانسته مؤثر ملی وحدت حکومت

 کانون هالند، در افغانها های انجمن اتحادیۀ افغان، مهاجرین المللی بین کانگرس کاری مشارکت در که کنفرانس این
 نتیجۀ است یافته تدویر امروز اروپا در افغانها سراسری های نهاد و بانو مجلۀ ولینمسو   اتریش، در افغان فرهنگ

 را آن برگزاری زمینۀ پیش هفته سه از مسوولیت احساس با آن اعضای که است آن کاری کمیته مشترک کار
 محترم بخصوص و افغان مهاجرین المللی بین اتحادیۀ ابتکار از شاهپور آقای.  نمودند مساعد و سازماندهی صادقانه

 اعضای فعال سهم از و نموده قدردانی ساخت مهیا را آن مالی منابع و کنفرانس تدویر زمینۀ که صافی محمد اختر
 استالفی، کریمی لطیف محترم علومی، صدیق ناهید بانو میر، الدین غوث محترم: هریک کنفرانس کاری کمیته
 هما بانو و تیموری مصطفی انجنیر محترم صالح، الدین صالح محترم وفا، صدیق محترم انیس، عزیزهللا محترم
 گرم حضور از نمود، تشکری کردند کار مشترکا   ناپذیر خستگی های تالش با پروسه این در بگام گام که امیری
 و استقبال بودند ورزیده اشتراک کنفرانس کار در اروپایی مختلف های کشور و کشور داخل از که مهمانان

 بمنظور را خویش های دیدگاه افغانستان مهاجرین المللی بین اتحادیۀ مسوولین به وی .نمود ویژه سپاسگزاری
 میکانیزم و طرح دوستانه فضای در اتحادیه تشکیالتی ساختار پیرامون افغانستان مهاجرین بیشتر و بهتر انسجام
 .ساخت شریک کنفرانس به را آن تحقق
 اختتامیه سخن عنوان به صافی محترم افغان مهاجرین المللی بین کانگرس رئیس شاهپور، محترم صحبت از پس

 جهت در کشور از خارج در افغان متخصص نیروهای همکاری برای نیک آغاز یک توانست کنفرانس:"فرمود
 خود درکار کند ایجاد ما ذهن در را هایی پرسش باشد توانسته اگر کنفرانس. باشد ملی وحدت حکومت استحکام
 مسایل ترین مبرم کنونی مرحلۀ در زیرا میداریم، موکول آینده به آنرا تشکیالتی لۀا  ومس کانگرس توسعۀ. است موفق

 .شد می محسوس جدی نیاز بدان که گنجانیدیم کنفرانس این آجندای در را موضوعات و
 ویزه به دسترسی عدم راه، دوری مختلف، دالیل بنابر که مذبور کنفرانس در اشتراک شایقین و عالقمندان از برخی
 عنوانی دارند، اعزام کنفرانس به را خود گان نماینده یا یابند حضور کنفرانس در شخصا   نتوانستند معاذیر وسایر
 دسته و انفرادی های پیام در. فرستادند متعددی های پیام و تلگرامها افغان مهاجرین المللی بین کانگرس ولینمسو  

 و تهنیت نیک، آرزوهای ابراز برعالوۀ ورزید، مواصلت کنفرانس آدرس به مختلف کشورهای از که افغانها جمعی



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 موقف و وضعیت بهبود برای کنفرانس های پیامد که میگردید امیدواری اظهار کنفرانس، برای موفقیت و باش شاد
 و افغانستان در ملی وحدت حکومت با مثمر و کاری روابط تأمین چگونگی و کشورها از برخی در افغان مهاجرین
 . داشت خواهد دربر مثبت تأثیر کشور از خارج افغانهای مسلکی و کاری نیروی از هدفمند استفادۀ

 اند، نموده مواصلت افغان مهاجرین المللی بین کانگرس کنفرانس سومین عنوانی که تلگرامی و پیام ها ده زمرۀ در
 روسیه فدراسیون افغانهای سراسری اتحادیۀ رهبری هیأت از نمایندگی به انیس عزیزهللا انجنیر محترم باش شاد پیام
 رسانی مدد انجمن رئیس غفوری شیما پوهندوی  آنها گی نماینده به و اروپا در زنان حقوق از دفاع شبکۀ  پیام و

 .شد رسانیده کنفرانس حاضرین سمع  به صافی محمد اختر محترم وسیلۀ به  افغانی
 از شماری کنفرانس میزبان منحیث و دراتریش افغان فرهنگ کانون از گی نماینده به میر الدین غوث آقای همچنان
 .داد قرار وتقدیر سپاسگزاری مورد را کنفرانس فعاالن

 .یافت پایان وهمبستگی صمیمانه درفضای یادگاری عکسهای گرفتن با کنفرانس
 نهاد این رئیس صافی اخترمحمد محترم برجستۀ ونقش افغان مهاجران المللی بین کانگرس سپانسری با کنفرانس

 ویانا در صافی هوسی محترمه وفامیل( میر غوث آقای) دراتریش افغان فرهنگ کانون همچنان شد، برده پیش
 .شدند متقبل را معینی زحمات و ها همیاری

 که شد اجرا کامران جان وحید جان فرید افغان استعداد با هنرمندان وسیله به شاد موسیقی برنامۀ کنفرانس پایان در
 .بردند لذت آن از آرام کامال   فضای در مهمانان
 ویانا در افغان مهاجرین المللی بین کانگرس تحقیقی کنفرانس سومین برگزاری کمیتۀ سکرتریت:  گزارش


