
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۱/۱۴/۲۱۴۲          عبدالباري جهاني
 

 ړنه غونډهید برلین کرغ
       

یکشنبې په ورځ د المان د برلین په ښار کی د اسپین په انستیوت کی د عبدهللا، روان عیسوي کال د جنوري پر اتمه، د د 

سونه یی تر اوسه د ال امرهللا صالح په نوم څو تنو اوباشانو، چی یونس قانوني، ضیأمسعود، رشید دوستم، محقق،

ګناه خلکو په وینو سره دي او د افغانستان د ټولو وروستیو تباهیو مسولین دي، د ګران افغانستان د تجزیه یافغانستان د ب

ه کی د امریکا د کانګریس ځینو بې مسولیتو وکیالنو، چی د افغانستان د ډکولو د پاره یوه غونډه درلوده. په دې غون

ښایی نور د  دا مسلههم برخه درلوده.  ،غمیزي په کلونو کی یی یو تعمیری ګام نه دی پورته کړیبدمرغیو او اوږدې 

ونه لري، خو د هغې په مقابل کی د ویښو او پر وطن مینو افغانانو چټک عکس العمل هم هم  تیوې تبصرې قدر ارزښ

دونه د ټولو اولسونو د منورینو د افغانانو او هم د خوښۍ په څرګندولو ارزي. ما په ډیرو لږو موضوعاتو کی  ه ستاینهپ

او دونه چټک عکس العمل لیدلی دی. او دا چی هیڅ افغان د دې قاتالنو  ، جدي، له قانوني قهر او غوسې څخه ډکپراخ

ړن اقدام دفاع ونه کړه، نو دا د شکر ځای دی. بارک هللا! افغانستان نه یوازي بې مالکه نه یرونکو د دې کرغووطن پل

 لکه د افغانستان منورین ټول ویښ او، په حساسو ملی مسایلو کی، ټول په یوه زړه او یوه خوله دي.دی ب

نو کی به یې څه وه او پټ به یی یوه بل ته څه وړڅه وو، په زدا چي د برلین د غونډي د مشرانو اصلي هدف به          

ناره پورته کړه. هوښیار افغانان یی په هدف پوهیدل  ی د فیدرالیزمسره ویلي وي، موږ څه نه سو ویالی خو په ښکاره ی

ه یوه سال وویل چی د دوی هدف د ګران او زخمي افغانستان تجزیه کول او، نور هم، بد مرغه کول دي. که له پولو ټاو 

ې چا سره د فیډرال افغانستان د جوړولو مفکوره ورسره وي، دا د عقیدې خبره ده. هیڅوک د چا د فکر کولو او عقید

درلودلو مخه نه سي نیوالی او نه له چا سره دا توان او صالحیت ورسره دی. خو خبره په دې کی ده چی د فیډرال 

افغانستان هوادارانو ولي اوس او ولي په دونه تلوار اقدام وکړ. د دې خبری دلیل تر یوه ځایه څرګند دی او هغه په قطر 

جوړي، راتلونکي، خبري دي، چی تر اوسه یی ال سم درک هم معلوم نه  کی له طالبانو سره د امریکا د مقاماتو د روغي

 او ال څوک په دې هم نه پوهیږی چی دا خبري به ځای  ته رسیږي او نتیجه به ورکوي کنه. دی.

و ور کار هم نه دی کړی او له هیڅ ډول جنایت اټد شمال ایتالف، چی د ژوند په اوږدو کی یی د افغانستان لپاره یو ګ      

دښمنان دي، ځکه یی نو د سولي په الره کی  لوی تباه کاری څخه یی مخ نه دی اړولی، په هیواد کی د سولي او کراری

هر ډول وړوکی اقدام او هر ډول مقدماتی ګام او عمل وارخطا کوي، او چی هر څه یی په وس وي هغه کوي. البته دا د 

ر تمه نه سو درلودالی. دوی ظالمان دي او حق تعالی جل وعلی هغوی خپل کار او عمل دی. موږ له دوی څخه د ښه کا

نو په دې توګه  ) وهللا ال یهدی قوم الظالمین(شانه په خپل کالم کی فرمایلي دي چی هللا پاک ظالمانو ته هدایت نه کوي.

 موږ دوی ته د هدایت دعا هم نه سو کوالی.

رغیو اصلي عامل، ګواکي، مرکزي حکومت دی؟ چی د برلین سوال دا دی چی ایا د افغانستان د ټولو بدم          

که په  اوباشان د فیدرالي سسټم غوښتنه کوي او د خپلو فریادونو د اورولو لپاره امریکایی سیاستمداران هم وربولي.

افغانستان او افغانستان کی بې امنیتي او پراخ او بې سابقې اداري فساد، چي ټوله اداره له سره تر نوکه پکښي غوټه ده، د 

ولو لویی ستونزي وبولو نو د افغانستان په پوځ، پولیسو، امنیت او استخباراتو کی خو تر هر ټد اولسونو تر  یوادد هغه ه

چا د شمال د ایتالف سړي ډیر دي. کابل بانک خو، زیاتره، د شمال ایتالف چور کړ. نن ورځ خو په افغانستان کی د غیر 

ونه او چوکۍ زیاتره د شمال د ایتالف په السونو کی دي. نو دوی ته، په دې صورت کي، قانونی عایداتو دولتي مقام

او دا ورته څرګنده سوه چی که مرکزي حکومت ړنګ او یا څرنګه یو ناڅاپه د فیډرالی سسټم د جوړولو اشتها پیدا سوه. 

دې  پهولي  هنورو غربي قدرتونو سر دوی له امریکایانو اوکمزوری سي نو د افغانستان ډیري ستونزي به ګویا حل سي. 

له خپلو اولسونو څخه پوښتنه ال لویه خبره دا ده چی دوی  اوتیرو لسو کالو کی پر فیډرالی سسټم باندي خبري نه کولې. 

. ځکه زه یقین لرم په برلین کی خبري کويپر دونه لویه ملي او حیاتي مسله باندي له خارجیانو سره وکړه چی غواړي 

ین له اوباشانو پرته، زموږ هزاره، تاجک او اوزبک اولسونه هیڅ وخت د افغانستان تجزیه کیدل نه غواړي.  چی، د برل

او په دې خبري زموږ ټول اولسونه پوهیږی، د افغانستان د ټولو اولسونو بقا اونیکمرغي د افغانستان په وجود کې ده. 

یی لیدلې او د داخلي جنګونو او دښمنیو ترخي یې څکلي  ځکه چی د یوه بل تر څنګ په سوله کی د ګډ ژوند کولو مزه

 دي.

، چی د هغوی لپاره د فیدرال سیسټم د جوړلو نه ده  په افغانستان کی ستونزه یوازي تاجکو، اوزبکو او هزاره ته پیښه     

د جوړېدلو لپاره اقدام  چهیوکوچنیو او مستقلو پالپاره د  او د قاتالنو او داړه مارانوه کیدلو په پلمه د افغانستان د تجزی

په افغانستان کی له اوسني فاسد نظام او روانو بې امنیتیو څخه، تر هر چا زیات،  وسي. شتر در خواب بیند پنبه دانه!



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

پښتانه کړیږی، او که د چا کوم لوی ملي خیانت ته خیال نه وي نو باید چی، تر هر څه مخکي، له پښتنو سره خبري 

مشران د نورو اولسونو د مشرانو او حکومتی مقاماتو په څېر د خپل حکومتي او سیاسي یات وکړي. د پښتنو ډیر ز

د نورو داړه مارانو او جنګ ساالرانو په څیر د خپل اولس په جنګ پښتون اولس او نورو اولسونو په لوټلو لګیا دي، 

مځکه سره تبۍ کړې ده. هغسي چی د  او کلونه کیږی چی ټولو اولسونو ته ییورغلي دي، پر غلجي او دراني یی وېشي 

برلین اوباشان په افغانستان کی د سولي، کراری او نیکمرغی مخالف دي په هغه اندازه د پښتنو حکومتي مشرانو هم د 

، او په لوی الس یی د امنیت د خرابولو يلد امنیت د ټینګیدلو په مخ کی یی خنډونه اچولي د دی. سولي سره مخالفت کړی

د افغانستان د خلکو د نیکمرغی او کراری دښمنان یوازي د برلین اوباشان نه بلکه ټول فاسد نظام  .کړي دي لپاره دسیسې

دی. دا فاسد عناصر که فیډرالي سسټم جوړ کړي، که جمهوری سسټم ولري، که پارلماني سسټم ته مخه کړي او که بیرته 

 ي وي او څوک به د کراری مخه ونه ویني. شاهی سسټم جوړ کړي، په هر صورت کی به د خپلو اولسونو په جنګ ورغل

مال او ناموس باندي د جګړه  ،د کلونو راهیسی د بې امنیتیو، اداري فساد او پر سر هاولسون هزموږ بې وس         

اتو د تیریو له السه کړیدل. خلکو صبر کړی وو چی یوه ورځ به ګوندي حکومتی مقام همارانو، جنراالنو او عالي رتب

و دا حساب یی لکه چی نه وو کړی چی یو وخت به داسي شرایط راسي او دا خاوره به  داسي ناخلفه زامن رڼا سي. خ

 وزیږوي چی شاه شجاع او ببرک به دواړه له خلکو هیر سي.

 دلو سره دیپه افغانستان کی د امنیت له ټینګد افغانستان په اوسني فاسد نظام کي تقریبا هیڅوک د سولي او               

هغه خپله ټوله توجه د قدرت ساتلو خواته یس کرزي سره د خپل قدرت غم دی. رئزړه له کومي عالقه نه لري. د جمهور

یس پوتین په رئاړولې ده. سیاسی مبصرین داسي اټکل کوي چی ښاغلی کرزی به کوښښ وکړي چی، د روسیې د جمهور

یس کړي. د قدرت سره د هغه رئیا ځان کاندید او جمهورډول، یوه دوره د قدرت په څنګ کی پاته سي او بلي دورې ته ب

، په لګیا کړی دی. په قطر کی یی یی په دسیسوساتلو ونۍ میني له نورو ټولو کارونو څخه پاته کړی او یوازي د قدرت یل

ال د امریکایانو او طالبانو د سولي له مذاکراتو سره ځکه مخالفت وښود چی امریکا له ده سره د س لومړي سر کي،

مستقیمو خبرو فیصله وکړه. له کرزي سره دا اندېښنه پیدا سوه چی هسي نه امریکایان  دمشورې پرته  له طالبانو سره 

یی نور هم له نظره ونه غورځوي او له طالبانو سره داسي روغي جوړي ته ونه رسیږی چی د ده خپل قدرت ته صدمه 

هغه ځکه پر  ځای ده چی دی نه د خپلو خلکو په اراده راغلی یس کرزي سره دا اندېښنه وي نو ورسوي. که له جمهور

او نه د خلکو په اراده قدرت ساتالی سي. دا چي امریکا به له طالبانو سره په خبرو کی څه نتیجې ته رسیږی او د کرزي 

سي خو اوس حاضر داد سرنوشت او قدرت په باب څرنګه فیصله کیږی دا په وروستیو انکشافاتو پوري اړه لري. 

 ښکاري چی کرزی وضع د خپل ځان په ګټه نه بولي.

د شمال ایتالف، چي په خپلو منځونو کی ټول بې اعتماده دي، او لکه لیوان مخ په مخ ویدیږی، د قطر د خبرو د          

پر همدغه اوسني حال نه سي پاته کیدالی. هغوی داسي حساب نه وو کړی چی یو وخت به  ،نور انکشاف په صورت کی

دوی ته به خبر قدر هم نه ورکوي. د شمال د ایتالف په حساب، دوی  مریکا له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته کښېني اوا

د امریکایانو ډیر خدمتونه کړي دي او امریکا هم باید چی تر قیامته د دوی تر څنګ درېدلې وای. دوی ګومان کوي چی 

پوهیږی چی په سیاست کی دایمی دوست او دایمی دښمن نسته. د  امریکا خیانت ورسره کړی دی. البته دوی په دې نه

 سیاست یارانه تر هدفه پوري ده.

که وضع په همدغه شکل دوام او انکشاف وکړي، او طبیعی خبره ده چی ایران، پاکستان او روسیه به هم بیغرضه         

یا لږترلږه د راتلونکي هجري شمسي کال د پسرلي احتمال لري چی امنیتی وضع په ډیره نیژدې اینده، او نو  ،پاته نه سي

 او اوړي په موسمونو کی، چی معموال د جنګ موسمونه بلل کیږی، ډیره سخته خرابه سي. 

د پژواک خبري اژانس د چارشنبې په ورځ رپوټ ورکړ چی د افغانستان خارجه وزارت د برلین غونډه غندلې او          

د خارجیانو رول د افغانستان په داخلي چارو کی څرګنده مداخله ده. البته په کابل  ویلي یې دي چی په دغه موضوع کی

کی د امریکا سفارت هم وویل چی متحده ایاالت، د افغانستان د اساسی قانون په اساس، یو موټي افغانستان مالتړ کړي، 

میې، جدی ونیسو نو له یوې خوا ګواکي د که دا دواړي خبري، یا اعال او په دغه مسله کی بله هر ډول ادعا بې اساسه ده.

کرزي حکومت د شمال د ایتالف سره په جدي توګه مقابلې ته درېدلی او له بلي خوا یی امریکا ته هم، غیر مستقیم، 

تي وویل چی د امریکا د کانګریس هغه غړي چي د شمال سدتو حکومت سمګواښ کړی دی. که څه هم چی د متحده ایاال

برلین په غونډه کی برخه اخیستې وه، د امریکا د حکومت نمایندګې نه کوي بلکه دا د هغوی خپل  د ایتالف سره یی د

ه کابل کی د امریکا د سفارت اعالمیه هم، تر ډیر ځایه، د شمال د ایتالف د پایتکار او خپل مستقل نظر دی. دغه راز 

منځ فاصله ورڅخه څرګندیږی او داسي ښکاري چی برلین د غونډي د غندلو معنی لري او د شمال د ایتالف او امریکا تر

په هرصورت، له طالبانو سره خبري، د  د امریکا په غیږه کی د شمال د ایتالف د ناز ورځی شپې مخ په ختمیدلو دي.

کړې. د شمال  يانتظار په خالف، ښایی ډیري داسي ستونزي منځته راوړي چی چایې ښایی چنداني پیش بینی نه و

ول تشنج ډت، پوځ، پولیسو، امنیت او پارلمان کی ډیر زیات عالی رتبه او ټیټ رتبه مقامات لري او هرایتالف په حکوم

 ایجادوالی سي. هغوی د افغانستان د تجزیه کولو تر سرحد پوري هر ډول خیانت کولو ته تیار دي.

او د خبرو د پیل کیدلو او حتی په داسي حال کی چی تر اوسه پوري ال له طالبانو سره خبري پیل سوي نه دي          

ځای په باب ال قاطع فیصله سوې نه ده، د شمال د ایتالف جګړه مارانو خپل عکس العمل وښود. د امریکا خارجه 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

په قطر کی د وزیري هیلري کلینټن د چارشنبې په ورځ وویل چی د افغانستان د حکومت او طالبانو اعالمیې ښیی چی 

کیدلو سره مالتړ موجود دی، مګر په دې برخه کی تر اوسه پوري هیڅ فیصله نه ده سوې. طالبانو د دفتر د پرانیستل 

میرمني کلینټن د قطر له خارجه وزیر سره په یوه ګډ خبری کنفرانس کی وویل موږ تر اوسه پوري په دغه موضوع کی 

هفته د وخته ویلی دي چی دوی په نظر امتحاني ګامونه اخلو او ګورو چی دا به نتیجه ورکړي او کنه. البته طالبانو تیره 

 کی لري چی په قطر کی خپل سیاسی دفتر پرانیزي. 

ښي وسي چی موږ به یی ښایی فکر نه وي کړی. ییسوي کال کي به ډیري داسي مهمي پداسي ښکاري چی په روان ع    

نتظر پاته نه سي. وخت په چټکۍ مزما د افغان منورینو څخه یو ځل بیا دا غوښتنه ده چی د هیواد پیښو ته الس تر زني 

ماني هیڅ ګټه نه کوي. د افغانستان د یل ونه لرو نو سبا به ارمان او پښسره تیریږی او که موږ پخپله په حوادثو کی رو

نجات او ژغورني دپاره زموږ چیغه د اولس اراده تمثیلوي او د اولسونو د ارادې په مقابل کی داخلي او خارجی لیوان 

سي. که موږ همداسي الس تر زني کښینو نو سبا به ګورو چی، خدای مه کړه، افغانستان به ، د یوګوسالیی  ټینګیدالی نه

 په څیر، شپږ اوه ټوټې پروت وي، او په هره ټوټه به یی لیوانو داړي ښخي کړي وي.
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