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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

      م٣٠/٠٥/٢٠١٠                                           عبدالرحمن فرقاني
 

  ..دسولې ملي مشورتي جرګه
  ديرغلګرو اومخالفينو دګواښ او دبې وسه ملت دهيلو تر منځ

    
وک د نظامي تجاوز او اشغال  ی دی،  يوال حيثيت خپل ک او کې د افغانستان سياسي کشالې ن د تاريخ په اوسني پ

وک په په صورت کې د خپلو سياسی او اقتصادي مصلحتونود حاصلولو لپاره په افغان ستان کې حضور لری، 
افغانانو کې د خپلو سياسی ډلو په درلودلو خپل حضور تثبيتوی، اوغواړي له خپلو زړو رقيبانو سره چې په افغانستان 
وک هم د اشغالګرو دزمينه سازۍ په پايله کې  ي، او  کې د دوی د ماتې المل شوی ؤ، خپل زاړه حسابونه تصفيه ک

تلی او پياوړی افغانستان نشي زغملیخپل فرهنګی او فکري يرغل  پداسې . تر سره کوی، او په خپل ګاون کې يو غ
يدلی ملت په حقه وي چې د سولې په ملي او مشورتي جرګه پورې خپلې  يوه حالت کې به آيا د افغانستان بې وسه اوک

ي؟    هيلې وت
ی    انګ  حيثيت او مقام لري، او افغانانو په دې کې شک نشته چې د افغانستان په سرلوړي تاريخ کې جرګه 

ې دي، د افغانستان په  خپلې سياسی کشالې چې د تاريخ په اوږدو کې ورسره مخ شوي دي د جرګې له الرې اوارې ک
ل  ونه د افغانانوپه دود کې سپکاوئ ګ ې سرغ و ته احترام شوی دی، او دجرګې له پريک تاريخ کې د جرګو پريک

ي ايه کيدالی . کي   . شي د افغانستان بې وزله ملت دسولې ملی او مشورتي جرګې ته هيله من وينو لدې 
رګنده توګه ليدلی شو، چې دوی په هغو هيوادونو کې چې د  ې په  خو د اشغالګرو قوتونو  په تاريخ کې دا راز ه

ولپاره ګمارلی دي ۍ کې راغلي دي  دا ډول دودونه هم دخپلو ګ رلو امکان يې نوي او که دګما. دوی د استعمار په ک
نې هيوادونو  ايه  په افغانستان کې د سولې دپروسې اړوند د دولت او  نو بيا يي مخنيوی کوي، کيدالی شي له همدې 
تر منځ تاو تريخوالی را منځ ته شوی وی، هغه هيوادونه چې نه غواړي په افغانستان کې سياسی ثبات او استقرار 

اوارې شې، حال دا چې په سياسی پاليس کې يی شعار هم دا دي چې ستونزې ين وی، او دخبرو له الرې ستونزې 
  . بايد د سولې له الرې اواري  شي 

لی شو  ي کيل هيوادونو موقف د سولې د پروسې اړوند په الندې ډول   .د افغانستان  په سياسی اخ اوډب کې د
ۍ هغه هيوادونه چې د امريکا سره ملګري او د ناتو دپيمان غ ي هيوادونه دي، چې په افغانستان کې نظامي لوم

ول په يوه واحد موقف سره متفق ندي، که امريکا په افغانستان کې د سولې د پروسې  حضور لری، خو دا هيوادونه 
ان د  ی، او  ينې د امريکا سره ملګري هيوادونه  د امريکا له خپل سرانه تصرفاتو نه نلي مخالفت کوي، خو دا نور

کيل بولی، د افغانستان له ګردابه د خالصون لپاره په افغانستان کې د سولې مالت افغانستان  ايه  کيچ کې بې  په ک
اي د دې چې د امريکا د مصلحت لپاره په  و ودروي پر وی، او عالقه من دي چې د خپل هيوادونو اقتصاد په پ خو

کيل وي، سربيره پدې دا هيوادونه د روسيې او چين هيبت و کې   او اقتصادي توانايی هم په سيمه کې نشي له جګ
ولی، نو زيار باسی چې اړيکې يې په سيمه کې د نوی قوت سره چې د تشکل په حالت کې دي د امريکا د  پامه غور

  .مصلحت په اساس شليدلې نوی
ر ي بدلون او تغيدوهم هغه هيوادونه دي چې په افغانستان کې سياسی ډلې لري، او لدې الرې د افغانستان په هر سياسی

من اوږده سابقه  کې حاضر دي، دا هيوادونه چې د ايران، هند، روسيه په مثلث باندې شهرت لری د لويديځ سره د د
لري، دا هيوادونه د روسيې په مشرۍ نه غواړی چې د افغانستان کشاله د سولې له الرې حل شي او د افغانستان په 

کيل شوی لوديځ له افغانستا ومره ممکنه وی امريکا ته زيان واړویګرداب کې  ي، او زيار باسي چې  خه وو  ، ن 
کيچ د پای طرفدار ندي که د افغانستان د ک له بل لوری هغه ډلې چې دافغانستان په سياسی چاپيريال کې د دغه . نو 

رې جوړجاړی ته هيوادونو د حمايت نه برخمنې دي نه غواړی چې د افغانستان دولت د مخالفينو سره د سولې له ال
ی، اود افغانستان  په سياسی بهير کې د دوی دفعاليت  که چې د مخالفينو په رات سره د دوی ساحه تنګي ی،  ورسي

ی، د مخالفينو په رات کې خپل سياسی وجود په خطر کې ويني ۍ تنګي   . ک
تلی او پياو ي هيوادونه دي چې په خپل ګاون کې يو با ثباته غ ړی افغانستان نشي زغملی، دا هيوادونه دريم هغه ګاون

ول قوت سره .  هم په افغانستان کې د سولې طرفدارندي له يوه لوری د لوديځ د زمينه سازۍ په پايله کې ايران په 
ولنه کې غزوی، د لوديځ د اشغال او نطامي حضور په وجود کې له هر  لې  ن فرهن د افغانستان په سپي خپل کرغي

ولنې په جوړولو کې ژور اثر لري، که راز حرکت نه برخ من دی، د رسنيو نه نيولی ترهغه وسايلو پوری چې د يوې 
وط ې  ی و چې د افغانستان ئد روسانو سره يې د افغانستان  پرضد پ ه او دسيسې درلودي او روسان يی قانع ک

رول ونه باسي، نو د امريکايانو سره يې د افغانستان د فرهن او ې دسيسې معدنيات او پ  فکر د بدلون په سره پ
ې دي   .جوړې ک



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يدلی دي، په هر سياسی تحول کې د افغانستان د  له بل لوری پاکستان ته د افغانستان سياسی سرنوشت يو تجارت ګر
سياسی سرنوشت په سر د لويديځ سره معامله کوی، کله په سيمه کې د خپل سياسی رقيب هند په مقابله کې د لويديځ د 

ې د تر السه کولولپاره د افغانستان د سياسی ح ه کوي او کله هم د مادي او اقتصادي ګ مايت تر السه کولو ه
سرنوشت په سر د لوديځ سره معامله کوي، نو پاکستان هم په خپل وارنه غواړی چې دا تجارت يی د افغانستان د 

ن کې يې يو پي تلی افغانستان وجود ولري سياسی ثبات او استقرار په پايله کې متضرر شې، او په  اوړی او غ
که د سولې د پروسې مالت نه کوي   . نو

کيل هيوادونو موقف دا وي چې د افغانستان سياسی کشاله بايد د سولې له الرې  که په افغانستان کې د اکثرو موثرو 
ي چې د مخالفينو سره ج رنګه به د سولې ملي مشورتي جرګه وتواني ی، نو  ي او پای ته ونه رسي وړ جاړې وک

ی، پدې مانا چې د سولې پروسه يوازی د دولت او م خالفينو تر منځ منحصره افغانستان ته لدې حالت نه نجات ورک
ي تنی وی پاتي کي ، آيا وبه کولي چې د افغانستان کشاله بايد حل شې، اوس که دولت د کومې انګيزې په اساس ري

ونو په وجود کې په ي چې دا پروسه شې چې د موجودو ګوا  مخالفينو کې داسي پياوړی طرف پيدا او رضا ک
ی ؟    ورسره په وړاندې والړه شې او کومې مثبتې پايلې ته ورسي

تنو سيمه چې د ی ستونزه جرګې ته سخته اړتيا لریدا يو حقيقت دی چې د افغانستان سياس ی توګه د پ انګ ، په 
ي خواکثرا دا راز . لو لپاره جرګې ته کلکه اړتيا شته لدې حالت نه د وتلوديځ او ايران د ګ پالن په لمبو کې سو

ی  نه دا چې هغه کشالې ورباندې حل شې چې د لويديځ استعمار ې د خلکو د غولولو لپاره دايري  په جرګې او غون
ي ه استفاده و. اسالمي هيوادونو کې پيدا ک تانه وکولی شي چې د دې جرګې نه پخپله ګ يکه چيرې پ ، نه دا چې د ک

ه واخليدوی پر ض ای وي،د ترې اشغالګرهيوادونه ګ ، اوهغه پالن شن شي چې  دا به د خو او نيکبخت 
پکار ده چې  افغانان  .خت له بهير نه وروسته پاتي کویيرغلګرو د دوی پر ضد په کار اچولی اودوی د تمدن او پرم

تانه را وي شي او  ی توګه پ انګ تان کې ملي په خوالينه هغه سياسی فشارونو ته الره ومومي چې په افغانساو په 
ي   .    ممکنه ک

ايه ويپه پای کې دير کتونکي پدې نظر دي چې دسولې د جرګې اړوند   .  ډير هيله من کيدل به بې 
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