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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۱۹/۰۸/۲۰۱۸                                                               ېد ملي جبه ېد سول

ادیپه  ۍد افغانستان د خپلواک   
  هیاعالم ېد ملي جبه ېافغانستان د سول د

ه خڅ یېانیتبر خان د پاچا اعلیحضرت امان هللا ياو غاز يغوښتونک يترق ،د افغانستان وطنپال ېیو کم سل کاله مخک
او  يافغانستان په خپل کورنبه  ه وروستهڅخ ېشیب ېویل د همد و کېاعالمیه  استقالل په یوه ړپد بشد خپل هیواد 

اوږده موده  ېده پ .يتیریږ ۍیوه پیړ ېه نژدڅخ ېنیټ ېهغ له .يهیواد و او مستقل خپلواک پوره ېکسیاست  يبهرن
نو سره یو ځای انډیواال ياجیرانو او جهان يد خپلو افغان ۍورتامپرا ېهر او يو ېموجود ۍورتامپرا ېنړیوال ېدر کې

خلک  ،ېنړول ېی ېزیربناو ياقتصاد ،يلوټ کړ یېوطن  ،يجوړ کړ یېجنګونه  ،يپه وطن یرغلونه کړ د افغانانو
 پوښتنېتر  يخپلواکب د افغانستان کېخپله د هغوی تره پ چې يتپل پر افغانستان ور یېرژیمونه  ېاو داس يیې وژل

 اکۍد خپلو چېورونو ته  خوند مو لیدلی هغو خویندو ۍد وطن د خپلواک چې. مونږ د هغه افغانانو په توګه يراول ېالند
 ونوشهادت د دوی غزاګانو او چېکوو  ېد خیر دعاګان يځکه په درناو ي،کړ ور ۍډول ډول قربان یې کېپه مبارزه 

مجبور ملت  ،ټولنه ېلحاظ ړنګه شو يمعنواو  يهغوی ته په ماد چېمونږ ته آزاد افغانستان سپارلی وو. کوم نسلونه 
نیکونو  پلرونو  د خپلو چې يوکړ ېخیر ېډیر ېته ډیر همغو يحق لر ېزمونږ غوند يبیواکه دولت سپارل کیږ او 

 .ي ديخیانتونه کړ یېامانتونو سره   تاریخی او ملی میراثونو او
 کېپه پالنیزه جګړو  ځواکونوالسپوڅو ي او داخل يمنطقو ،يد څلویښتو کلونو راهیسی د جهان چېاوسنی افغانستان 
 ۍپه پرد ېجګړ ېپیچل ېد یو ېزمان ېد خپل ي،کو پل ارزښتونه له السه ورخ او ياکپلو، خخلک ،وار په وار خاوره

 ې،قبیل ،قوم ،مذهب ،د دین یېمقصد  مهم ي،هدفونه لر يدا جنګ د افغانستان لپاره ډیر خطر بدل شوی. ېمورچ
ه تر څو پ ،يجنګول دسره نومونو یو افغان له بل  ېباوره کول او په همد ېب ټولنیزو پیوندونو او وارزښتون، کلتور

 ،خپلو خلکو چې يو يعمل يتپلو تیور ور دولت د يقرارداد هغه بیواکهد دغه شان مظلوم او مجبور ملت باندی 
ورانولو او د ملت  زېنه یوا کېپه افغانستان  ي.ه سرته ورسودندانجیو  ېاو شتمنیو ته د دولت پر ځای د یو ېخاور

 په د افغانستان جنګونهي استخبارات ،رقابتونه ياقتصاد يپرمختلل ېبلک ،ړنګولو کار روان دی د دولت معنی دولت په
وطنی  يمل څخه انتد رسیدو په خاطر د افغانانس اهدافو ته ېاو دغ يبرالس یک او جیواکونومیک موقعیتژجیوستراتی

ورته  بدلو شعارونوپه  چې يهغه هدفونه د ېجګړ ېمرموز ېد د خپلول يپرد ارزښتونه اخیستل او د هغو پر ځای د
فکرونو او   خپلو کالسیکوه پ چېکوالی  يشه په هیڅ ډول ن هیڅ ډله او هیڅ قوم ،هیڅ یو افغان .کیږی کار

اړخیز  ه یو ژور هرڅخ ېوضع ېټول ېمونږ د دمخه ونیسی.  ېاو جهانی دسیس يمنطقو ي،مل ېدومره پراخ د قالبونو
 ياو فلسف يهر څومره علم چې تیوری هیو ،تحلیل ېپرته له داس  .اړتیا لرو تحلیل تهباندې والړ واقعیتونو عیني او 

حاالتو په څیر زمونږ  او د مناسباتو درک ۍندنه د نړژپی ېد افغانستان د ټولن ي.نه و يبه عمل کېحاالتو ې ده پ يو
 ېپوربریده  تر یو ه استفادهڅخ تجربو ياو تشکیالتي او مبارزو فکرځواکونو ګریوانو ملتونو مبارزو  و اسره د الس 

 ياجتماع د روان یو. سم چې مګر مونږ فکر کوو ،په رښتیا سره ورکه ده چې يپه ګوته کو هغه الره مونږ ته را
تاکتیکونو  ولس د اکثریت پر ګنو په غوښتنو اود ړون خیاله حلقو او د  چې يشو ېډیر ځله داس کېمبارزو په درشل 

مګر  ي،ورسره اخیستی و یېآموخت  چې يد ځکه زړور ېالره باندي ټولنه یا خلک په طبیع .يتوپیر و کېدواړو 
ترړو مڼډو  يپه فکر تکامل پر انډول يطبیع ې اوتجرب ،اساس د تاریخر تونو پید خپلو روابطو او موقع روشنفکران

  ې وي.روانکتلی  ېد خلکو ګڼ چېپه کومو  ي،وځ ته وخامې ه څخد هغو الرو  کې ځغاستو ېده پ .يډیر لنګر اچو
 

اوه نو مونږ د تحلیل پر ک د جوړولو کار پیل ېجبه ېکله د یاد چې ایښودنکو بنسټ ېجبه يملد  ېد افغانستان د سول
و اتفاق  ېده بنسټ د تشکیل جوړولو ته لومړیتوب ورکړ. د اوږده بحث نه وروسته پ راو د تیوری پ ۍد تیور اساس
 يپه اوسن چېکې نیولو سره  دریو مشخصو شرایطو په پاماو د ، یپه هره عقیده وو او یا د چېهر څوک  چېشو 

جبهه ایز کار ته  او عدالت لپاره ګډ اکۍولسو ،پر مختګ اکۍ،خپلو ،د اساسی کشمکش په محور د سولی کېافغانستان 
طرحه جوړه کړه.  ياساس یوه پیشنهاد رتحلیل پې د د ېده. جبه ېپرانست غیږه ورته په هره سطحه ېد جبه ي،تیار و
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ټولنو څخه د هغو کدرونو  يدیموکراتو او مسلک ي،اسالم ،يمترق ،يمل په برابرولو کی د افغانستان ېد دی طرح
ل ڼارزښت څښتن ګ يد ځانګړی ټولنیز او سیاس خپل ځایه پ یېهر یو  چېنظرونه راټول او یوځای شول 

د انسانانو په بدلون  دې املهمنو له ه مګر سیاست ژوندی علم دی ي،و ېدا طرحه به نیمګړ چېده  ينشو .يکیږ
دا دی  یېاو علت  يتلل يده کارونه زمونږ د هیلو سره برابر مخکی ن ېد جبه ي.هرومرو بدلون راځ وسیلو کی په

جبهې  ېنه د د ې اوده جوړه شوه د حکومت کولو او تجارت کولو لپاره ن ېپړاو ک يجبهه په اوسن يمل ېد سول چې
 يیربنای. زمونږ لپاره سوله او د هیواد په زيخوښونکو ته دا موقع ورکو یېاو نه  يدا کار کو ينکوایښود بنسټ

یې  امله ېپرته ده. له همد ېه په مخکډون يعمل د اکثریت وګړو ېد ټولن ېسیاسی او ټولنیز برخو ک جوړښتونو او
 ېناست يیوی افغان ېحرکتونو او شخصیتونو سره یو ځای د داس يد یو شمیر افغان په جبهه ایزه مبارزه چې ېاراده کړ

  ي.وش ېپه مهمو مسایلو هر اړخیزه خبر ېک ېهغ چېلپاره کار وکړو 
 

 په درنښت
 

په کابل کې د افغانستان سولې د ملي جبهې د دفتر سره اړیکه ټینګوالی  و لپارهد راتلونکې غونډې په اړه نور معلومات
 شئ.
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