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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۰۲/۰۲/۲۰۱۹              نیرآ یشاه ول
 

 یچار یالر یدوعملیته د رس یسول
 

 ونوګورانونه او په سل وادیورور وژنه، ه ېک وادیه یکلښپه  ږشاوخوا زمو زویلس ۴ د ېده چ ندهګرڅته  وادوالویه
پر  ږزمو یله لور واکوځزبر یاستعمار والوړید ن ېچ ید یروان ینړضد ک یاو اسالم ینور ناروا بشر یداس

 .ید یاو خلکو تپل شو وادیه
 یخپل ېپه ک یدو ېچ یله پاره پر افغان ملت تپل لوړیو د خپلو شومو موخو د السته راو پره د هګړج یابتیدغه ن
 .یورکو وادیوزله ملت او ه یافغان ب یې متیاما ق ینویتام ګټیاو یموخ

 شرمانهیاو ب نګیاتحاد د نن یشورو یټین یمږد شپ یکال د جد ۱۳۵۸ د ېده چ ندهګرڅته  والوړیاو ن وادوالویه
شاهدان  رغلونوی ید در ږمو ېپه دغه موده ک یاو تر اوسه دوام لر لیرا پ زهیاو غم نیرا وروسته دغه ناور رغلی
صادرول د  مونویتنظ ۸او  ۷د  رانویخپلو اج د رغلیاو پاکستان  رانید ا یېدوم  یهمدا د شورو یې وی ېچ وی

 . ید رغلیروان  وټاو نا کاید امر یې میاو در هیټکال د ثور به اتمه ن۱۳۷۱
او خلکو  وادیپره ږله پاره زمو لوړد السته راو وګټناروا موخو او  یاو منطقو یالملل نید ب ېچ رغلونهی دغه
:یدا و یموخ یزټیبنس یې ګنڅتر  انونویز ولوټنورو  د شوول لیتحم

 

 یویمخ ن تیحاکم یاو مل واکمنځ وید  ېک وادیپه ه. 

 کول او پلورل. ړد مهمو مدرنو وسلو الوتکو کبا لړو هځله من ولګنړد مسلحو قوواو  وادید ه 

 کول او پاشل. ینظام کمزور یاسیس وادید ه 

 سره پاشل او  تیکول اکثر هیتقو تونهیتعصب ته لمن وهل ، اقل یاو سمت یپاشل، قوم ستمیس زیولنټ وادید ه
تر سره  ېک مویپه س ید دو ینیبمباردول د وژنکو او تباه کونکو خطرناکو وسلو او توپونو ازمو یې یمیس

 کول.

 برخه له  هړلو تونوګښخوا د خپلو ل یویله  ېاستعمال ته رشد ورکول چ تښاو مخدره توکو ک اکوید تر
 .ځیرګالمل و ینسل د تباه وانځد  ږزمو یاو له بل لور ړیک نیتآم یالر یهمد

 اوعام  ولړجو یکړیاو ا هیتقو ز،یهتج روپونوګ یائید ماف ېک وادیپه ه یله لور واکونوځ ید استعمار
 ورکول. ېولس ورته په لومه او انحصار ک

 د چور او چپاول له پاره شرائط برابرول او د  رموید کانونو او ز یویمخن تیظرف ید اقتصاد وادید ه
 او انتقالول. ستلیو وادهیله ه ږتوکوزمو یمتید ق یله الر وډا یخپلو نظام

 له پاره  یید تجز وادیکول د ه هیتقو ولړجو روپونهګ یاو مساو ینور قو ېاو نظام ک ستمیس یپه دولت
 او شرائط برابرول. ښواګ

 

او بحران سره الس او  یزیغم یستر یله داس خواید کلونو راد وادیه ږالملونو زمو یوالو پورتن وادیه درنو
 .یلر ایتړته ا ډهو یوادنیه یمل ړلو نواوینه د افغانانو وتل سترو قربا تیوضع یله داس ېچ ړیک وانیرګ

تمه ولرو  ینه د سول نویلید عام نیاو ناور ګهم د روان جن ایاو ب یونه لر ډهو یداس یخواو ید سول یریکه چ
 ؟امکان ولرو دویدغه ستر آرمان ته د رس یبه د سول ږمو ایآ ېچ ړیپه خپله قضاوت وک یاوس نو تاس

 کلهیڅه یپره د کهځ، نو ړیک لیتحم ږاو موخو له پاره پر مو وګټخپلو  د وی پره د ګجن ېچ هګنڅ وادوالویه درنو
 دا تمه ولرو. دیبا یتر ږاو نه مو ړیته سوله نه راو ږمو

 یراوستل ېسوله نه ش کلهیڅه ګېاډوګاو  پالیپرد ېش یتر السه کوال رتهیپه خپله افغانان ب یوازیاو  یوازی سوله
 ،ړیک یعمل دیبا یې یدو یباداران وائ یې ېچ هڅاو هر  یو ېد پره دو په الس ک ړیپ ړید غا یدو د ېچ کهځ

 وادید ه ېچ ځالبته د هغو ترمن یلر ایتړته ا دنویریت یخواوو قربان وړد دوا یاصول لر ځسوله د دوو تاقتونو تر من
 .یته ژمن و تونوښارز یاو مل وګټ یمل
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طرفونه ورته ژمن نه وو او د پره  ېد وخت سوله چ تیهللا د حاکم بید داکترنج ېچ ودهښو عتونویترخو واق رویت
ته  ولوټ ېچ کهځبحث نه کوم  اتویدلته په جزئ یې زه ،ړته ک ځرامن یې نیستر ناور ومرهڅوه  ېدو په الس ک

 :مړک کیسره شر وادوالویپه هکله خپل اند له ه یپروس ید اوسن ید سول مړغوا معلومه ده،
 

 او  وګټ وړلو وادیاو د ه ږی، همغ یووالی یافغانانو مل ولوټشرط د  ړیله پاره لم دویک ید عمل ید سول
 ده. ایته ژمنت تونوښارز

 یته د ژمنو مسلک تونوښاو ارز وګټ یمل وادیاو د ه نویم وادیپه ه ېد مسلحو قوواو په سر ک وادید ه 
 .اکلټلرونکو کسانو اوویتړو

 د  ید سول ېک یاجماع را بلل او په هغ یمخه د افغانانو د سترتر  لیخبرو او مذاکراتو د پ ید افغان
 دوړیش ایاو  دویک ید نه عمل ید پروس یکول او دسول یجمع بند هګتو قهیپه هکله نظرونه په دق رامګپرو

 .ولین ګیله پاره اماد یویله پاره  د بحران د مخن یپه هکله له اوسه د راتلونک
 ملتونو تر  روګد مل واکونهځ یسوله سات یبهرن ریشم وید نظارت او کنترول له پاره  ید پروس ید سول

 یاو داس زایلکه اندون هګد مثال په تو یشامل و ېپه ک یریسر ت وادویه یپر ید ب ېچ یالند یرهبر
 رابلل. وادونهینوروه

 د  یله لور وړد اعالنول او د دواپرانستل ، اوربن نهید خبرو او اترو زم ځدولت او تالبانو تر من ید اوسن
 .دلیتوافق ته رس هګډجدول په هکله په  یدزمان ستلوید قوواو د ا کایامر

 وادیسواند د ه هړز ېپه دغه اداره ک ېچ دلیتوافق ته رس یلور هړدوا یمؤقته اداره باند ویمهال او ځمن 
 ړته د منلو او باورو ولوروړدوا ېچ تونهیشخص  یمسلک یعلم یپر یحده ب رهډیته ژمن اوتر وګټ یمل
مال عبد   م،ینادرنع رت،سردارمحمدیلکه فاروق اعظم عبد الستار س هګته کول،د مثال په تو ځرامن یو

 یاسیفعال ژورنالست او س  ید جبه وستونیپ یاسیاو س یافغان د سول شتیم ېک کایامر ف،پهیالسالم ضع
 فیبشردوست،د پوهنتون استاد جالل، د پوهنتون استاد ظر ،رمضانیزرغون شاه شنوار یاغلښکارپوه 

، په  ی،حکمت کرز یستانیاعظم س محمدافغان استاد  شتیم ېوادکیه دنیپه سو ل،یمتوک یمولو ار،ینیام
 نی، محمدام قلیص ون،محمودی نیار ،یحکم زالرحمنیاستاد عز سویافغان پروف شتیم ېک وادیه ایاسپان

 وادیپه دنمارک ه ز،یروابطو کار پوه ملک ست یالملل نید ب ېک وادیدنمارک ه ،پهیوازټک قاد،نادرخانیو
 ،پهیدیسع نیصالح الد ،دوکتوریفاروق شهاب تیشخص کیمډاکا یجنرال نظام یافغان پخوان شتیم ېک

 وادیه سیسو ،پهیجهان یعبد البار کوالیافغا ن استاد روستا ترکي، شاعر او ل شتیم ېک وادیفرانسه ه
 نه. تونویشخص ینورو مل یداس راولهګالمحمد درمان اکترعبدډپوه  استیافغان  او س شتیم ېک

  ی، الزم ړیسره نورغ ولوین ېسمون په نظر ک هښاو د چارو د  نیمشر دوه معاون ویمؤقته اداره به 
 .ړینظام اداره ک ېچ یولر التیاو تشک ګیانڅ

 نهیزم یله الر ګیجر ید لو ېک ټله پاره د قانون په چوکا التوید تعد ېقانون ک یمؤقته اداره به په اساس 
 .یبرابرو

 ودید ولسووال ،یاکنټمجلسونوله پاره  وړ.)د دوایتاکنو له پاره به شرائط برابرو کوید ازادواو دموکرات 
 (. یبرخه و ید دندو اساس یادار یبه د مؤقت یاکنټ  استیر یاو د جمهور یاکنټ انوګشورا

 

 کاید بندو دروازو تر شاه د امر ېچ ید ړو نویښد اند کهځ ریروان به یاود سول یلځ یهل یاوسن ینه و یداس که
 ېچ یږیک دلیل هڅ یداس ېپه خبرو ک یمحمد اشرف غن سیاو نه د  جمهور رئ ید یروان یاو تالب استازو خبر

له بله پلو د  ،ېد استازوپه موقف او خبرو ک واو نه د تالبان ېش ریاو موقف نه ت یځله خپل در یله پاره د یدسول
 ېچ یږیک دلیبدلون نه ل یکوم اساس یهم داس ېک  یځپه در یی، او روس رانیا ن،یچ وادوپاکستان،یه وډیاونګ

 ی. پاړیک یرنتګاو  نیسوله تضم ېراتلونک
 

 پای
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