
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۱۶/۰۹/۲۰۲۱              شاه ولی ارین 

 
 

 په هیواد کې حساسي شیبې او زموږ دنده
 

 ( دویمه برخه)

 
تېرې برخې ته په کتو سره امریکا او متحدینو یې زموږ پر هیواد، افغانستان کې خپل اخالقي او بشري مسؤلیت ته  

د طالبانو حاکمیت د افراطیت او    ،بم غورزونکو الوتکو پر زور باندې  ۵۲  –کال یې د ب    ۲۰۰۱شاه کړه، چې په  
 .نظام پر افغان ولس و تاپه یالقاعدې سره د اړیکو په نامه مات او د د بُن د ناکام کنفرانس له الرې یې خپل ګوډاګ

 

امریکا، ناتو شل کاله د افغان وژنو، هیواد ورانولو او سلګونو نورو منفي پدیدو د عملي کولو له الرې افغان ولس  
 .ه یې دا شوه چې همغه افراطي ډلې ته یې مشروعیت ورکړ او افغانان یې له ستر بحران سره مخ کړل وکړاوه، نتیج

 

امریکا د خپل له شرمه ډکې ماتې په بدل کې په دې ورستیو شیبو کې هم له افغان ولس نه په بدل اخیستو صرفه ونه  
سلګونو هیوادوالو وژنه، او له هیواده د زرګونو کړه، چې د کابل د هوائې ډګر د وسایلو، تآسیساتو، الوتکو تخریب، د  

 .بیلګې یادولی شو ادعامسلکي او باسواده افغانانو ویستل زما د دې 
 

امریکا په ډېره سپین سترګۍ سره ونه شو کوالی چې له طالبانو سره د خپل السلیک شوې پریکړه لیک په صادقانه  
و، له یو لور یې افغان دولت د خبرو   یستر خیانت تر سره کړتوګه عملي کړي، ځکه چې په پریکړه لیک کې یې  

 .له پروسې نه بې برخې کړی و او له بل لور یې تر همدا اوسه هم د دغه پریکړه لیک ځني برخي پټي ساتلی دي
 

تر هغه ځایه چې لیدل کېږی، همدا اوس هم امریکا خپلو شومو السوهنو ته دوام ورکوی، د افغان ولس، برحقه بیت  
لمال یې کنګل کړی تر څو زموږ ګران هیوادوال د فـقر او بې وزلۍ سره الس او ګریوان و اوسي او تر څنګ یې  ا

د رزیالنه    ،تر نامه الندې  ؟هیواد پلورونکو ته د ملي مقاومت  او  غلو  ،جاسوسانو  و خپل پخوانی  يیو ځل بیا غواړ
 .هلوځلو شرائط برابر کړي

 

دننه او بهر کې روڼ اندي، سیاسي، ملي دموکرات ګوندونه، فرهنګي، ټولنیزې او افغانان په خاص ډول د هیواد په  
لر افغان ولس مشروع حق  او  له    يمدنې ټولنې  د بشری حقونو  ټولنو،  د نړیوالو کنوانسیونونو، سوله دوستو  چې 

کا، ناتو او ورسره  بسټونو، ملګرو ملتونو، اسالمي کنفرانس له غړو هیوادونو سره د هیواد د تیروغمیزو او د امری
متحدینو د دې ستر جنایت او د اخالقي مسؤلیت د نه عملي کولو په هکله نظر شریک کړي او له دې الرې د یو فشار 
په توګه له امریکا او متحیدینو نه یې د تیرې بې مفهومه او ناروا جګړې تاوان او غرامات واخستل شي، چې دا د  

 .افغانانو قانوي حق دی
 

همدا اوس د افغانانو د روانو ستونزو د رفع کولو په خاطر ناتو، اروپائې اتحادیه، چین، روسیه، ګاوندي هیوادونه 
 .کړيوملګری ملتونه او د ټولو په سر کې امریکا اخالقي مسؤلیت لری چې له افغانانو سره بشري مرستې 

تر څو د یوې خال په منځته راتلو    ،منزوي شي  ينه ښاي،  ی دیاوس چې په افغانستان کې طالبانو قدرت تر السه کړ
سره هیواد بیا یو ځل د بلې نوي اوږدې غمیزې خواته الړ نه شي؛ باید طالب چارواکي تشویق کړل شي تر څو  

اوسني سرپرست حکومت وروسته د ټول شموله حکومت په جوړولو سره د    ترنړیوالو تعامالتو ته غاړه کیږدي او  
 .نو ته مثبت ځواب ووایېنړۍ او افغانانو غوښت
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شوي چې د قدرت    جوړتر هغه ځایه چې لیدل کېږي، طالبان هم ځانته ډېرې ستونزې لري، له څو ډلو او ګروپونو نه  
ي. افغانان ډېر وکړیدل، تر دې وروسته د  ېږورځ تر بلې یې د اختالفاتو بیلکې تر سترګو ک   یتر نیولو وروسته دا د

 .په عمل کې پیاده کړي ي،نه لرې، نو ځکه طالبان باید خپلې ژمنې او هغه څه چې وائ زغمهیڅ ډول ناخوالو 
 

 :افغانان له طالبانو نه جدې غوښتنې لرې هغه دا چې
 

  ي باید له بل هر څه نه دغه اصل ته جدي لومړیتوب دی، نو ځکه طالبان  وي دې او سوله د دږافغانان د سولې تــ  
 .پاملرنه وکړي

 

. د دې اصل د ښه تنظیم له پاره د مسلکي کادرونو ګمارل، ی اقتصاد د یوې ټولنې د ژوند او پایښت اساسي رکن دــ 
  ، د خصوصي بانکونو، تجارانو جلب او تشویق، د ناقانونه جایدادونو او پانګو ید نظام د تشکیالتو د پړسولو مخنیو

د نظام د پایښت او استحکام  ،و د معاشونو تنظیم او ورکړهک ، مسلحو قوواو د کارکون ښوونکومصادره، د مامورینو، 
 .لومړني او بنیادي ستنې یادوالی شو

 

طالبان همدا اوس هم د حقوقي خال په شرایطو کې حکومتولی کوي، نو ځکه دوي باید د خپل نظام د مشروعیت له  ــ 
 .مراجعه وکړي، نظرونه او ستونزو ته یې غوږ کیږدي او عملي یې کړيپاره ولس ته 

 

په هره برخه کې مسلکي، هیوادپال او سپیڅلي انسانان باید د وزیرانو، رئیسانو او والیانو د لومړیو مرستیاالنو په ــ  
 .هم د دوي د موقف او هم د هیواد د پرمختګ په الر کې ستر ګام دي چې داي ګماروتوګه 

 

، نو ځکه  لخپل نظام مشروعیت تر السه کود یوې لویې جرګې له الرې د هیواد په اساسي قانون کې تعدیالت او د  ــ  
 .دغه کار باید د دوي له لومړیتوبونو نه وي

 

 .له افراطي ډلو او القاعدې سره د اړیکو پریکون د طالبانو او هیواد په ګټه تمامیدلی شيــ 
 

 ې،عادالنه توګه جفا شوطالبان باید د هیواد ملي ارزښتونه خوندي کړي او له هغو ارزښتونو سره چې په غیر  ــ  
 .بیرته یې احیا کړي

 

 .يد تیر نظام احیا کول، له مثبتو اړخونو نه یې ګټه اخستل او منفي اړخونه یې حذفول د هیواد او ولس په ګټه دــ 
 

ټول هغه مسلکي او ماهر جنراالن او افسران چې د امریکا د شومو موخو په مقابل کې خنډ وو او په غیر عادالنه  ــ  
و، بیرته دندو ته رابلل به د طالبانو و  ي و او پر ځای یې خپل اجنټان ځای پر ځای کړوتوګه یې تقاعد ته سوق کړي  

 .یو تاریخي او اړین عمل وي او او هیواد په ګټه 
 

نړیوالو تعامالتو مثبتو اړخونو ته توجه او د نړیوالو مرستو د تر السه کولو په الر کې هلې ځلې خورا اړینې   دــ  
 .دې

 

سواد او زده کړه چې څلویښتو نه زیاتو کلونو کې افغانان په خاص ډول پښتانه ترې بې برخې پاتې شوې دي، ــ  
 .پورته کړير دې الره باندې پطالبان باید ورته جدې پاملرنه وکړي او عملي ګامونه 

 

ښځو حقونه د اسالمي نړۍ د شرایطو په نظر کې نیولو سره رعایت، تر څو د هیوادوالو او نړیوالو اندیښنو ته د  د ــ 
 .پای ټکي کیښوول شي

 نور بیا 
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