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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ 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

   م٢٠/٠٧/٢٠١٠                                                                          سرلوڅ مرادزی
             

   په عروج کې او خپل تاريخافغانستان د نړۍ
 

ل لپاره نړيوال  به  د تاريخي افغاستان په پالزمېنه کابل کې  مه٢٠د جوالی په   د  به کې چې هغهکنفرانس د لومړي 

تو هيوادو ون د باندنيو چارو وزيران او د اويا ه لوې   دا کنفرانس.پرانيستل شي، لريويوادونو او موسسو استازي 

انه سره چې  به ی له    د افغانستان طبعآلري اوود افغانستان په تاريخ کې ساری نلري افغانانو ته نوې هيلې او خو

ری وي د نهيل او مايوس به تربورانو تهبدخواهانو او    !  سره مل

   :دا چې يو وخت عالمه اقبال د سيمي لوی متفکر او شاعر ويلي وو
 

ل استاسيا يک پيکر اب   ملت افغان در ان پيکر دل است   و
شاد اسيا است    از فساد او فساد اسيا است شاد او    در 

  
ل بيا خپله ري ندوييو  ر    !تينولي 

اغلي بانکي مون د فرانس پريس خبري اژانس سره په مرکه کې١٩د جوالی په  رو ملتو سرمنشي    د  مه  د مل

ت په اړه ولنې او درستې نړۍ لپاره خورد افغانستان راتلونکی د نړيوال «  واييکابل د نړيوال کنفرانس د ارز ا ې 

  .»لومړيتوب لريډېر 

رو ملتو پشان د يوه نړيوال سازمان مشر ولې واييدا چې د مل ولنې او  لومړيتوب   لپاره نړۍ، افغانستان د نړيوالې 

خه چې هغه پخپل وخت کې يواز ودلې وهلري د عالمه اقبال له وړاندوينې  ی او د ې د اسيا  لويه وچه  ، ورتېري

ت د نړيوالې  يافغانستان ارز ولې نړۍ لپاره مهم    ! ولنې او 

ت لري دلته زموږ د بحث موضوع نه  ولې نړۍ لپاره دومره لوړ ارز ه افغانستان د سيمې او  ن    دا چې ولې او 

هدرشل کېس  کنفران، بلکې دلته موږ غواړو چې ددې نړيوال او لوړده  ه تو ې په لن وته  په هغه ربړې او ستون  

ولن کېل دهکړو چې افغانان ورسره مخ دي او د هغو په حل کې نړيواله  ه    . ه هم  په يوه يا بله ب

و يوه برخه ه هم ددې ستون رو ملتو د سرمنشي د د فرانس پريس اژانس سره که  ي  په مرکه کې مل        :  بياني

ې حکومتدارۍامد کرزي او د هغه له حکومته تمه لروموږ له ولسمشر ح«  پوخالينې او ،  چې په کنفرانس کې  

ه کېدو د الرو چار همدا خو دا د  »و په اړه يو قوي پالن وړاندي کړيراز په افغانستان کې د امنيتي وضعيت د 

رو افغانان.نستان د کړکيچ د حل يو اړخ جوړويافغا خه د مل تنه بيخي  ملتو د سرمنشي د افغانستان دولت   غو

ای بولي کان ورکړي او په يادو شويو دريواړه برخو کې افغانانو او هم. پر انته   د کرزي دولت بايد وي او 

  . نړيوالو ته د خپل کار پايله و

ولو ړومبی بايد د کر  په د اداري فساد لويه جرړه د کرزي د حکومت. زي دولت د اداري فساد جرړې وباسيتر 

ړه مارو مارو شتون دیلوړو پوړيو کې د ج ه د خپل شپول او لمن کرزی بايد د فساد پر ضد مبارز. ، ډاکوانو او لو

و د فساد په وړاندې د ادارو په پړسولو سره، که نهخه پيل کړی ي   پوخالينه. ک د کرزي په غوړو خبرو نه تېرو

و درغالنو بايد له ډاکوانو خه ، په دې کې غوليدلي افغانان د پنجاسره ونه شي، غلو او د ملي  من  بي او ايراني دو

ه کېدو لپارهيد امن. راخپل شي خه هغه شکمن مشران چې يو مهال يي د پاکستان په ،تي وضعيت د   له دفاع وزارت 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ 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

 

تل  ای يي مسلکي او په هېواد ميند نغلو بند والواشاره غو مارل شيوي لری او پر  پوليس  ملي اردو. افسران و

تلې شياو د ملي امنيت اداره      .      په ملي او هېوادپالو افسرانو غ

ه يوازې کورنی اړخ نلريخو د افغانس ولهنړۍ افغانستان کې سيمه او ،تان ستون کېل ده  رو ملتو .   دا چې د مل

ولنې او درستې ند افغانستان راتلونکی د نړيوال: سرمنشي خپله وايي  ، دا مانا لومړيتوب لريا ډېر ړۍ لپاره خورې 

دي رو. لري چې نړۍ بايد افغانستان يوازې پرين پلو او تعقيب لپاره راغلې وهنړۍ افغانستان ته د تره اوس .  د 

يتره رو د روزنې. ر افغانستان ته له پاکستانه را او مرکزونه په پاکستان کې ، پالني او وسلوال کېدو اډې د تره

ر. دي و دنده او مسوليت دی چې تره پي د ژمنې سره  سم د نړيوالو او نا ايو کې تعقيب او و   چې چيري په هغو 

وله نړۍ په دې باوري ده چې د تر. شتون لري الې په پاکستان کې دياوس  رو اصلي   ، نو نړۍ ولې ورته ه

يوري   .، بايد پرې ورودان

ولو ا ي شيفغانانو دنده ده چې د کنفرانس د پريکړو په د نړيوال کنفرانس په مهال د  . مالتړ او پلي کولو کې يو مو

منان د کنفراس په . نس د افغانانو د هيلو هينداره دهنړيوال کنفرا دۍ چې دو وړاندې د حسادت په لمبو کې پري

ي   . وسو

ي من زړه چوي افغانان پرمخ  ي او د دو   !، افغانستان ابادي

  !ياړلی افغانستان ژوندی دې وي و

  پای
************  

ونه      :اخ
ه ناپا   د تاند بري

          
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


