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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 2۰1۷۱۰۵۱۰۲          رفک سبا د
 

 الر رسیدو د ته سولې او خنډونه پراته وړاندي پر سولې د
 

 د وړاندې پر سولې د او رسېدو د ته سولې کې لړۍ په بحثونو د فکر سبا د
 دغه په( . کال ز 1۹۳۱ لسمه چنګاښ د) وشوه غونډه اړه په خنډونو پرتو
 او استادانو پوهنتون د پوهانو، لیکواالنو، شمېر ګڼ کې غونډه

 افغانستان د کې اباد اسالم ویناوال غونډې د. درلود ګډون ژورنالېستانو
 غړی شورا سولې د او ضعیف عبدالسالم مال سفیر پخوانی امارت اسالمي

 او لیکوال معرفي غونډې د. وو شاهد شهزاده مولوي وکیل پارلمان او
 له ،وکړه مطمئن محمد نظر وینا پرانستونکې او عثمان برهان ژورنالسټ

 د وړاندې پر سولې د کې افغانستان شاهد شهزاده مولوي غړي شورا سولې او وکیل جرګې ولسي د وروسته هغه
 بهرني همغږي، نا مشرانو ګډحکومت د خنډونه ستر وړاندې پر سولې د خبره، په شاهد د. واچوله رڼا اړه په خنډونو
 نوموړي. وکړي ژوند کې سوله په دې افغانان او راشي سوله دې دلته چې غواړي، نه بهرنیان شمېر یو او عسکر

 کې ډله په طالبانو والو وسله د لورې بل له او کوي نه ځلې هلې زړه له لپاره سولې د چې وباله، ګرم هم حکومت
 یوې تر مدعا هغوی د ځکه وکړي، خبرې سولې د سره دولت افغان له دې طالبان چې غواړي، نه بهرني ځینې هم

 د او لري اړتیا ته سولې زیات څه هر تر ولس افغان چې کړه، زیاته شاهد شهزاده. ده نه محدوده پورې جغرافیې
 مولوي د. شته ستونزې او خنډونه وړاندې پر سولې د مګر وشي، واسطه په تفاهم االفغاني بین د باید پروسه سولې
 نړیوال رنګه همدا او ده هماهنګي نه او اختالفات داخلي نظام د خنډ قوي ټولو تر وړاندې پر سولې د وینا په شاهد
 دغه جرګې ولسي د. شي جوړ سره کې خپلو په افغانان چې غواړي، نه هېوادونه بهرني ښکېل کې جګړه او قوتونه
 خدمت ته خلکو چې لرو، نه حکومتداري ښه موږ چې ده، هم دا یو کې خنډونو وړاندې پر سولې د چې وایي، وکیل

 مقاومت د یې ضد پر عسکرو بهرنیو او نظام د چې شوي، ظلمونه داسې سره خلکو عامو یحت مخالفینو وکړي،
 خبرو خپلو د شاهد مولوي. دي ناشوني راتلل سوله نو وي، روانې کړنې دا چې څو تر او کړې قوي هم نوره روحیه

 د یوازې او یوازې دا بلکې شي، کړای نه ور ته هېوادونو بهرنیو باید کریډټ مقاومت د چې وویل، کې ترڅ په
 د وړاندې پر سولې د. کړي ثبت تاریخ به دا او کړی مقاومت یې ضد پر بهرنیانو د چې دی، شهامت افغانانو
 طالبان چې غواړي، نه هغوی او دي جنګیالي بهرني کې دوی چې وویل، هم اړه په مخالفینو د کې ترڅ په خنډونو
 له شاهد شهزاده مولوي د. ده نه محدوده جغرافیا یوې تر مدعا هغو د چې ځکه کیني؛ ته سولې سره حکومت افغان
 خبرو خپلو د ضعیف ښاغلي. وکړې خبرې اړه په خنډونو او چانسونو سولې د ضعیف عبدالسالم مال وروسته وینا
 غوښتنې حاکم د». دی پلو مظلوم او محکوم بل او حاکم یو دي، پلوه دوه جګړې د کې هېواد چې وویل، کې پیل په
 غبرګونونه پلو محکوم د کړنې دغه او نور داسې او وژنې بندیزونه، بندیخانې، لېستونه، تور دي، حاکمانه هم

 او چارو په هېواد د وګړي ټول هېواد د چې کړه، زیاته ضعیف مولوي« .ورکوي زور ته مقاومت خپل او راپاروي
 قرباني باید لوری حاکم وینا په ضعیف ښاغلي د. دي مسؤولین یوازې او یوازې چارواکي او دي شریک کې واک

 چې کوي، هڅه هم اوس لپاره سولې د لوری حکومتي مرغه بده له مګر ولري، ابتکار لپاره سولې د او ورکړي
 اړه په خنډونو وړاندې پر سولې د. دی ناشونی کار دا او کېنوي ته مېز خبرو د الرې له فشار او زور د مخالفین
 چارواکي او دی خنډ مهم ټولو تر وړاندې پر سولې د اهلي نا او کمزورۍ خپلمنځي افغانانو د چې وویل، نوموړي
 کې لټه په ځواک او واک د دوی چې څو تر او وي کې واک به دوی نو وي، والړه شا تر یې امریکا چې وایي،
 امریکا د چې اردو، ملي زموږ مګر کوي، خدمت ولس د اردو ملي کې نړۍ نوره او دي ناشوني راتلل سوله وي،
 نفرت او کرکه ضد پر نظام د کې ولس سره دې او وژني ولس خپل مرغه بده له ده، روانه روزنه او مرستو په

 سولې د او لري نه ستراتیژي عملي لپاره سولې د لوري دواړه چې وویل، ډیپلومات پخواني دغه طالبانو د. زیاتیږي
 لپاره سولې د کې پیل په چې کړه، ډب مخه هڅو انفرادي هغو د پروسې دغې او کوي استازیتوب حکومت د شورا
 مشوره خپله په په سولې رښتینې د هم ته غني اشرف ولسمشر ده چې وویل، ضعیف عبدالسالم مال. وې شوې پیل
 پر طالبان چې ځکه ورکړي، ضمانت المللي بین ته مخالفینو باید حکومت: اول. دي کړي نښه په ټکي مهم درې کې
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  تاسو همکارۍ ته رابوليښت نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 د چې شي، جوړ محور ملي خپلواک یو باید لپاره سولې د: دوهم. کوالی شي نه باور لپاره اترو خبرو د حکومت
 د ګډونوال بل ناستې د. شي لغوه دې تړون امنیتي او ووځي دې امریکایان: درېیم. وي نه کې په مداخله حکومت

 خبرو په دوی د چې وویل اړوند خبرو د ضعیف عبدالسالم مولوي د ځالند محمد فیض ډاکټر استاد پوهنتون کابل
 د. ده روانه همداسې لړۍ دا او و حاکمان هم طالبان وخت یو چې دی نه ځکه سم تعبیر محکوم او حاکم د کې

 رسنیز کې برخه په سولې د بیا ابراهیمي استاد. شي رامنځته منځګړي طرفه بې باید لپاره سولې د خبره په نوموړي
 وکړي، کار ته سولې چې پرځای دې د. ده نه ازاده زموږ میدیا چې دادی خنډ بل یو چې ویل او وباله مهم هم موقف
 نو تصویروي، نه سم انځور وضعیت د بیانوي، سیاست حکومت د. دي طرفه یو یا او. وی الهحخوش ډېر ته جنګ
 مزمل، زمان محمد استاد څېرې جهادي پخواني او سیاستوال کې پای په غونډې د. نشته فهم سم سره خلکو بناء  

 یونس محمد استاد پوهنتون سالم د فرېور، استاد پروفیسر پوهنتون کابل د مژده، وحید ژورنالېست او لیکوال
 او چانسونو سولې د ژورنالېستانو او لیکواالنو نورو ګڼو اندړاو شریف محمد ژورنالېست ورځپاڼې ویسا د ابراهیمي،
 عسکرو بهرنیو د المل اصلي جګړې د چې شول، وویل داسې ټوله په او کړل څرګند نظرونه خپل اړه په خنډونو
 غونډې د. دي شتون نه ستراتیژي منظمې د لپاره سولې او مینه واک د او کمزورۍ خپلمنځي افغانانو د شتون،

 سولې د کې وخت لنډ په شي کېدای نو وکړي، دوام همداسې لړۍ دغه بحثونو د فکر سبا د که وکړ، ټینګار ګډونوالو
 .ولري راوړنې السته مهمې لپاره

 پای


