
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  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

م٠٥/١٠/٢٠١٠، د امريکی متحده اياالت                           امان اهللا
       

   جوړښت اړتياه تحريک اوبيا هم د سياسی
  

ه هم افغانانو په  اکه خو د اداری فساد د تورونو، د نشيي موادو د کار وبار، ٢٠٠١که   کی يو نسبی حکومت و
  .کمزوری اقتصاد او ناکافی امنيتي قواوو له کبله نوی حکومت مشروعيت ته صدمه او تاوان ورسيدله

ی دا اوس د القاعدی او طالبانو ينو چی  مشترکات، چی غواړی اوسنی ناکام حکومت رانسکور ک  د هيواد د 
  .برخو کنترول هم د دوی سره دی

رونو تر من اساسی رابطه موجود دی د د پاکستان او طالبانو دپه افغانستان کی وندونو او سن و  ، ايا  سخت دري
ه يا عمومی مجلس دا توان به  ولری چی د کرزی حکومت نس  د طالبانو او د دوی د  مشترکاتو پر  اوکورجر

ی؟   وړاندی ودري
ی او دا به نورو هيوادونو ته وغزول   دا کارونه اسانه نه دی د تندالرو په وړاندی مبارزه به زر پای ته و نه رسي

وندونو، او ملی روحانيونو او خپلواکشي ی افغانانو له ، دا په افغانستان کی زمون د روښنفکرانو، ملی  او مترقی 
ت وي   .پاره يو تل پاتی ازماي

و ی په بيال بيلوسيمو کی د افغانستان د دښمنانو پر وړاندی مبارزه وک ی بايد داوی چی د افغانستان او د ن   .زمون ه
که چی په دا اوسنی دور کی افغانان نشی کولی چی د اوسنی ستونزی په  مون بايد د سياسی تجاربو نه کار واخلو،

ی،يوا ان حل ک ی وژنی د هغو کسانو او ډلو نه بيل دی  زی  ناه وک وک يا هر هغه ډله چی بی  که هر هغه 
لی کوی ی کی د سولی، نيکمرغی او هوساينی له پاره هلی    .چی په دننه افغانستان او يا په ن

ه د يوی موثری تکالری پر لور کار و و، چی په ل کی يیمون بايد د هيواد په دننه کی د خلکو سره په    ولسونوک
ی قضاوت بايد د ف ی، د دغی ه ه پورته ک   .اليت پر بنا وشیعد نوی سياسی تحريک نه 

ران هيواد افغانستان و و لسيزو ستونزی او تشدد زغملی دی، افغانان د پخد  انی شوروی او بهرنی القاعده وی د 
خه ينو کسانو او خاوری  رو چی د افغانستان د  پلیتره   . دی شوی يی د خپلو موخی لپاره کار اخيستي و 

ي هغه  ی، نو ضروری بري ی پای ته ورسي ی او بدبختي ل دا چی مون او تاسو غواړو په افغانستان کی د ج
و چی د افغانستان تباهی خه ليری ک ی بايد خلک له هيواد   غواړی او د هغوی سره  چی غواړی افغانستان جوړ ک

وده مشترکات    .پيدا ک
و چی کرار کرار د خار ی قواوو لپاره ددی زمينه مساعده شي چی د جدغه رازمون به يو داسی ورځ رامن ته ک

ی خه وو   .افغانستان 
 خپلو مثبتو ارزښتونو باندی ووياړو، د افغانانو پر وړاندی پرتی ستونزی د سياسی تحريک په جوړيدو پهمون بايد 

  .حل کيدی شي
و د بنس پالنی او ترقی تر من سالمه  و، تر  مون بايد په افغانستان کی دننه او د باندی خپلو ارزښتونو ته وده ورک

ولو هغو ښ و، نارينه او ماشومانو د روا غوښتنی په استازيتوب خپل غ قضاوت وشي، مون په افغانستان کی 
  .ارو الندی ژوند کویپورته کوو، چی د ظلم، شکنجه، استبداد او د تورو تي
ولی شو؟ ی پ خه ستر   ايا د داسی ورته پديدو شتوالی 

ا، عدالت او انصاف،او د هغوی حقوقو ته  و د خپلواکی ر ولو ولسونو، قومونو،او و مون او تاسو د افغانستان د 
ولو ورونو  د  کوو اودرناوی ندوينه کویافغانانو د عزت غوښتونکی يوو، او دا د مون د افغانی هويت  ر   . او نيت 

و په کولو نه غواړو چی وستايل شو، بلکی د مون دنده دی چی د افغانستان د خونديتوب سره مرسته  مون د دغو ه
و   .وک
لی ددی زمون ولنه د ظلم او تکفير پر وړاندی د مقاومت په نتيجه کی وروسته پاتی شوی دی، دا اوس زمون هلی   

ه دا حق لری چی د پاره دی چی زمون ماش ومان او لمسيان يو ښه راتلونکی ولری، او افغانستان د يو هيواد په تو
واب ووايی کيچ او ستونزو ته  و د اوسنی ک ی تر  ولی ک ی سره را ول قوت او ه   .خپل 

ته کيدی، بلکی داطالبانو  دد هيواد امنيت او ښه رهبريت ی له کبله نشی رامن لو نه  زمون د ولس د هلو  د ج
ی   .راپيدا کي

ول په يوه اجندا او يو موضوع کی  ی ژوند کوی، نو ددی امکان چی  دا چی په افغانستان کی بيال بيل قومونه او و
ی ول شی او توافق وک  په وجه دا امکان په واقعيت  او د سياسی مفکوری د زغمچی کيدی شی وجود لری او سره را

  .باندی بدل شي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  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

 

و چی خپل ملی او مترقی اهداف دا به درسته نه وی  و، نو مون به په دی و نه تواني ان جال و مون د يوه بل نه 
خه مخ واړو چی په اوس و و، دا په دی مانا وی چی د هغو ستونزو  ريوان يووخپلی ک   .ت کی ورسره الس او 

ول افغانان يوو و چی د يو ، نو  ال ژوندی دیزمون تر من هغه مشترکه وجه چی وايو مون  د همدی پر بنس تواني
ی شو   . هدف له پاره سره يو مو

ت   په درن
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


