
 

 

 

 ددوبی د غوندی د ځینو تکی د نتیجه ګیری لندیز

 (۲۱۰۲سپتامبر  ۲۳-۲۲) 

  

 

 په دی وروستی وختونو کی د پګواش د نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کی دسولی د خبرو اترو او دهغه احتمالی توافقاتو په اړه 
لګری ملتونو او همدا رنګه د ځینو نورو هیوادنو استازی په کسان  ، د م وو. د افغانستان څخه دننه دبیالبیلو ډلشوی یو ه غونده جوړه 

 هغه کی ګډون کړی وو . 
 

شمیرل کیده .  همدا  په حیث او یواځی د یو آزاد بحث او د نظریاتو د  تبادل غونډه د کوم رسمی مذاکراتو په موخه جوړه شوی نه وو

غی د هری الری د مونډلو په لړ کی په جوته ټوګه یو بی طرف د مناز  باید تا کید کړو چی د پګواش د سازمان دریځ ږرنګه مون

 دریځ او د متنازع خواوو په مینځ کی د باور د رامینځ ته کولو په موخه دی . 

په دی غونډه کی په کلی ټوګه دا توافق موجود وو چی د روغی جوړی پروسی نه یواځی افغانانو ته حیاتی دی بلکه همدا رنګه  د ټول 

 هم حیاتی حیثیت لری .  منطقی لپاره

کی د افکارو د هر ډول تبادلی کوالی شی  په ضمنی ټوګه د نوی لر لیدونو د  ړچی د دی خبرو اترو په ل دا لرلید موجود وو

راغوندولوالمل وګرځی او ممکن دغه نظریات په آینده مذاکراتو کی چی په حتمی ټوګه باید د افغانانو تر مشری الندی مخ ته بیول 

 کار راشی .  شی په

 دا ټکی برجسته شول چی مصالحی باید دسولی د راوستلو او په افغانستان کی د ملی وحدت د ساتلو لپاره صورت ونیسی . 

دا بحث وشو چی باید ټولی ډلی پر یو تعریف باندی  توافق وکړی چی په قدرت کی په صادقانه ټوګه د هغوی د ګډون د رامینځ ته 

شی باید ددوی سیاسی ژوند ته انسجام ورکړی . اساسی قانون د یو چهار چوب په ټوګه چی د افغانستان کیدلو  په صورت کی کوم 

 سیاسی ژوند ټاکی هم باید د سولی د مساعد کیدلو لپاره د بیالبیلو ډلو د خبرو اترو یو برخه ووسی . 

 

ی ، د هغه اجتماعی او سیاسی موازین د اسالم څخه دا ګډی نظریی موجود وو چی افغانستان په هر حالت کی  یو اسالمی هیواد به و

 به الهام اخیستی وی . 

دا داسالمی فرهنګ یو منل شوی پخوانی ډوډ دی چی غیر مسلمانان ښاریان او همدا رنګه هغه غیر مسلمان کسان چی دسولی په  

ی آزادی ګانی او حقوق حمایت  او تضمین د اسالمی ټولنی څخه کټل کوی ددوروحیی او د مسلمانانو ارزښتونو ته په احترام سره 

 شی.

ټول افغانان د ټولو ډلی څخه باید د مصالحی لپاره د خبرو اترو یوی الره ومومی . په دی لړ کی د والیت په سطح باندی اوربند 

تو هلته په الره کوالی شی موثر ووسی . یو وړانډیز هم وشو چی کوالی شی یو زون او یا  هغه سیمی په افغانستان کی چی مذاکرا

 اچول شوی وی د آزادی سیمی په حیث وپیژندل شی . 

استعمال نشی او همدا رنګه افغانستان  د نورو هیوادو نو پر ضد د تجاوز لپاره   باید یو ګډ دریځ موجود وو چی افغانستان هیڅ کله

 رانشی .  دنورو هغو ډلو لخوا چی په ګاونډی هیوادونو کی مرکزیت ولری باید تر حملی الندی



ټول نظامی ډلی باید د هغی څخه دده  . یو د موجوده ډیر شدید مشکالتو څخه هم د ملکی وګړو د تلفاتو کچه ده چی د جګړی نتیجه ده

 وکړی او هر هغه عاجل اقدام تر الس الندی ونیسی چی د هغه مخنیوی کوی . 

په افغانستان  هر څه ژر هغومره پهتره به وی . هغه پیسی چی  . دا وړاندیز وشو چی ټول خارجی قوا باید د افغانستان څخه ووځی

ساټلو لپاره مصرف کیږی باید د ددی هیواد د بیا جوړونی په الره کی ولګول شی .  تر هغه مهاله چی خارجی قواوو د  بهرنید کی 

سره یو توافق باندی ورسیږی چی د  دوی قوا په مکمله ټوګه د افغانستان څخه ووځی دا احتمال شتون لری چی د مسلح  معارض ډلی 

 کی اوربند وشی او د یو بین االفغانی خبرو اترو زمینه مساعد کړای شی . ړهغی په ل

د  متنازعوخواوو او  ډلو  په مینځ کی دجګړی د ددوام  پړه پر هغو کسانو باندی به وی چی خبری اتری  رد کړی او ونه غواړی 

 حالت کی باید د ملکی وګړو ژوند په هره بیه چی وی تحفظ شی . چی نظامی تقابل تعلیق کړی . په هر 

د مجلس ځینی کسان په افغانستان کی  د خارجی موجوده نظامی قوا پر ځای د اسالمی هیوادونو څخه د سولی ساتونکو ځای پر ځای 

 کولو پیشنهاد هم وکړ . 

شاف ومومی ځکه چی په موجوده شرایط کی دا ممکن دی په هر صورت کی اوس دا ډیر مهم دی چی بین االفغانی خبری اتری انک

پراختیا ورکوالی چی د  سولی  او یوسوله ییز  افغانستان  په اړه سوچ وشی .آینده غونډی  د افغانانو په مینځ کی خبرو اترو 

 البته د ځینو غیر افغانی ګډون کوونکو په ګډون سره ( شی.)

یالبیلو ځایونو کی تر سره شی . هغه نظریات چی په دی غوندو کی هغوی باندی بحث دا غوندی کوالی شی چی په اتلونکی کی په ب

کیږی وروسته د مختلفو مراجعو سره تر بحث الندی نیول کیږی په ګډون د) افغان دولت ، سیاسی کړی او ډلی، د طالبانو اسالمی 

ان چی په دی غوندو کی را تولیږی په داسی حال کی تحریک مشرتابه ، او دوی سره همغږی ډلی او نور( په دی لحاظ باندی هغه کس

 چی په خپل توانمندی او ظرفیت باندی ګډون کووی باید د خپلو پورتنی مشرتابه سره نژدی اړیکی ولری . 

د دا به ډیر ګټور وی چی په راتلونکی غوندو کی ځینی کسان په سیمه کی  د افغانستان دګاوندی هیوادونو څخه هم شتون ولری تر سو 

 بحث وشی .   باندیدوی  لخوا په افغانستان کی د سولی او ثبات د تضمین دپاره او همدا رنګه د بهرنیو مداخالتو په اړه د همکاریو 

د پګواش سازمان ) د  ساینس او نړیوالو چارو کی د پګواش کنفرانسونه( یو خپلواک نړیوال سازمان دی چی کوم ځانګړی هیواد 

فه لری چی د نړی په بحران ځپلو  بیالبیلو سیمو کی  د سولی او خبرو اترو د په الره اچولو او پرمختګ او وظیپوری اړه نه دی 

کی انسانی نړی ته  د اتومی وسلی او د هغه د خطر اتو د موضوع د تر  ۷۵۹۱لپاره هلی ځلی وکړی .  د پګواش سازمان په کال 

کی د پګواش سازمان او دهغه  بنسټ ایښودونکی ښاغلی جوزف روتبال د  ۷۵۵۹بحث نیولو په موخه خپل فعالیت پیل کړ .  په کال 

پانه په الندنی آدرس کی نوبل د سولی  بین المللی جایزه وګتله . تا سو کوالی شی د ددی موسسی ویب 
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