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 2 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 

 

 ۳۱/۶۰/۲۶۳۲                                               سرلوڅ مرادزی

 په المل بدلیږي افغانستان، سیمه کې د پیوستون

، که څه هم داسې غوایي چا نه دی ده والړه ځمکه د غوایي پر ښکر کې ویل شوي چې په زړو روایتونو او کیسو
پرمختګ او غوړیدا د  ،خپلمنځي اړیکو پراختیا، راشه درشه هیوادو د سیمي د ، دکه وویل شي د اسیا ثبات خو ،لیدلی

 . به نه وي ، مبالغهپر کنډو تیریږي او پخلي ته رسیږيافغانستان 

د  ندونوڅرګ داسې په حقیقت کې ، کیږي چې افغانستان د اسیا زړه دیکه پخوا ویل کیده  او یا اوس پرې ټینګار 
موږ په داسې پیړۍ کې هم نن کړی دی. د خپل مهال له غوښتنو سره سم انځور سیمې ته ،افغانستان وړتوب او ځایښت

د نړۍ  ژوند کوو چې نړۍ ورځ تر بلې زیاته په یوه کلي بدلیږي او افغانستان د نړۍ په داسې ځای کې پروت دي چې
 . نۍ سره له دې الرې پلي کېدالی شيد پیوستون او یووالي هیلې او موخې په اسا

خرڅالو بهرني وادو له کورني لګښت څخه اخوا د د منځنۍ اسیا هیوادونه د انرژۍ پراخې زیرمې لري چې ددې هی

او انرژۍ ته سخته اړتیا  لري زیات نفوس او نور، ، هندنه لکه پاکستان. بلخوا د جنوبي اسیا هیوادوبازار ته اړتیا لري

 ژیفغانستان له الرې دا انرد ا. په دې توګه اړ دي لري چې د انرژۍ په کور دننه زیرمې یي اړتیا نه شي پوره کوالی

 همدارنګه د جنوبي اسیا هیوادونه د خپلو سوداګریزو ماالنو د خرڅالو .په بیه واخلي  څخه د منځنۍ اسیا له هیوادو

  ګټور او ارزانه بازار نه شي پیداکوالی.لپاره له منځنۍ اسیا پرته بل نږدي، 

ځني ختیځ تر منځ د یووستون الر ، منځنۍ اسیا او منمنځنۍ اسیا بلکې د لری اسیاافغانستان نه یوازې د جنوبي او 

 رامنځته کېدو کېترمنځ د نږدي اړیکو په  د ځمکې د ټولو لویو وچو ،مه پیړۍ کې افغانستان ۲۳لخوا په جوړوي . ب

 .پر غاړه اخلي ونډه لویه

انستان په یا د افغ ، ځیني ګاونډې او ورڅیرمه هیوادونهبیا همسره  ګټورتوبومره سیمې او نړۍ ته د افغانستان په ه خو

د ګټې اخیستنې غواړي د افغانستان له داسې ارزښت څخه پوهیږي او یا په لویالس نومیک ارزښت لږ داسې ژیو ایکو

 .ستونزو او ننګونو سره بوخت وساتيپرځای دا هیواد له نورو 

 ت او ټیکاو اوفغانستان کې امنی. په اه سولې او ثبات سره مرسته کويافغانستان کې سوله او ثبات د ټولې سیمې ل

 ولسونو ترمنځ د اړیکو په نږدیوالي او ټینګښت کې غټد نورو  د سیمې د ورورګلوۍ او دوستۍ اړیکېافغانانو سره 

 . ځای لرالی شي

د سیمې د اتو او شپږو ګاونډیو . کوربه دی د اسیا زړه کنفرانسمه  ۳۱، د روان کال د جون په کابل په همدې موخه

یوه په  ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چار وزارت ویاند په دې کنفرانس کې وزیران به هېوادونو د بهرنیو چارو

دغه کنفرانس کې به له ترهګرۍ سره د مبارزې، په سیمه کې د سیاسي، » خبري غونډه کې خبریاالنو ته وویل 

س یوه بله مهمه موضوع به د د کنفران: همداراز هغه زیاته کړهامنیتي، اقتصادي او کلتوري برخو کې بحثونه وشي. 

وشي، چې په دې کنفرانس کې به هلې ځلې  نوموړي دا هم وویلته کول وي. تر منځ د باور را منځ سیمې د هېوادونو

 «پاکستان له ترهګرۍ سره رښتینې مبارزه و کړي. 

و او مهمو هیوادونو سره د نړۍ له ستر د خپلو ملي ګټو او امنیتي اړتیاوو پر بنست افغانستان په تېرو څو میاشتو کې

، تخنیک او پانګې په برخه کې دیځ سره دا تړونونه د عصرې پوهنېبلخوا لوی. ستراتیژیک تړونونه السلیک کړي دي

په افغاني او اسالمي ارزښتونه وړ ګڼل کیږي په داسې حال کې چې د  ارزښت ي نلرو او یا ورته اړتیا لرو دچې موږ ی

 .لرونورو ته لږه اړتیا  یوو او برخه کې موږ خپله بډایه

دا  سره لري ، لوري بل  د هغو ستونزو له کبله چې دوی یي د تړونو لهلکه ایران او پاکستان د سیمي ځیني هیوادونه 

امریکا سره  ،. د بېلګې پتوګه ایراني او په وړاندې یي مخالفت څرګندويګټور نه بول افغانستان لپاره هم تړونونه



  

 

 

 2تر 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

غواړي ټولو  پرته، استثنا ا لهاختالفات لري خو افغانستان بې لري او پاکستان له هند سره خپلمنځیخپلمنځي تربګني 

 . وادو سره ښې او ګټورې اړیکې ولريهی

که اړینه شي د انو او نورو هیوادونو اندیښنې وارزوي او تړونونو په اړه د ګاونډی د دا کنفرانس به پرځای ګام وي که

 . ګاونډیانو باور ترالسه کړي د کولو سره لري هغو په

 رالیږي او خپلو هیوادو کېلپاره د ترهګرو جوپې  افغانستان ته د ډلوژنې او ویجاړۍبلخوا ایران او پاکستان ال هم  

دې کنفرانس کې باید افغان دولت په څرګندو ټکو د افغانستان په اړه د پاکستان او ایران  د ترهګرو اډې پالې. اوس هم

ان ت بربنډ کړي او تهران او اسالم اباد ته څرګند پیغام ورکړي چې افغانان تر قیامته د ایران او پاکستدوه مخی سیاس

 !السوهنې او تیري نه شي زغمالی

بې ګټې  ،پشان ونوکنفرانساو ځینې نوروځیني بهرني او په کور دننه شننونکي د کابل راروان کنفرانس هم لکه د انقرې 

نه دي او ځینې یي  شنونکې هم بې پري سېخو دا .بولي تبلیغاتي ډنډوره ،دولت کرزيد  بفساد کې ډویوازې  او هغه

 !زور ورکوي او نه یي شي لیدالی ورته ګټهد افغانستان هره پرمختیا او تان په الړو المده دي چې د ایران او پاکس

سراښو او بدخوا ګاونډیانو پرسر کلک په کور دننه او بهر د افغانستان هره پرمختیا او غوړیدا نه یوازې د هیواد د 

غرو او افغانستان د څو لنډه ګوزار دی بلکې د کرزي په دولت کې د مفسدینو لپاره هم غاښ ماتی ځواب ګڼل کیږي. 

بلکې هغه د میلیونونو افغانانو ټاټوبی دی  او هډر الړه شي وکتل شيهغه یوازې له دې اړخه مفسدو شتمني نه ده چې 

ارنوالۍ په یوه ګواښ وګورۍ د لویي څ .سرونه ښنديافغانان خپل ختګ او ښکال لپاره یي هره ورځ ، پرمچې د ساتنې

ضیا مسعود او محقق احوال به ، . دا چې د نورو ډاکوانوښتید، هیواد پریښود او ترکیي ته وتجنرال دوستم سره  لنډه غر

چې لنډه راتلونکې لټوي به ځای  تېښد تیاو  يس په غره کې هم نه ځاییږهغوی اوپه ډاډ سره ویالی شو چې  څنګه وي

    . به یي وښۍ

، ټیکاو او راتلونکې  ، د نړۍ د پرمختللو هیوادو سره په اړیکو ، سولېنسلکي نوي ونافغانستان باید د ځوان او الوت

 !و مفسدینو او لنډغرو له لید لوري، طالبانو او نورپه ماضي او د درواغجنو مجاهدینو ، نهکې وکتل شي

. نن دي هم د پاکستان او ایران څخه د ترهګرو ډلې راروانې ، ننم ډېرې ستونزې په مخ کې لريهاوس افغانستان ال 

په دولت کې مافیا پیاوړی شتون لري  هم ، اوسوړاندې ښوونځي تړل او سیځل کیږي په هم زموږ د نجونو او هلکانو

کاروان څخه څوک نه شي  رمختګ او مدنې ټولنې د جوړیدو لهخو دا هیواد د خپلو ریښتینو زامنو او لوڼو په مټ د پ

 !راستنوالی

د سیمي او نړۍ د وصل او پیوستون ځمکه ګرځي  د افغانانو هیواد، د ثبات او ټیکاو په المل بدلیږي افغانستان سیمه کې

 .پیرزوینې راوړي نوې پیړۍ رمختګ او داو ځان سره سیمې ته ښکلې راتلونکې ، پ

چې له  هګرو په وړاندې، د ترکړيد فساد جرړي وباسي او یوه کاري غښتلې اداره رامنځته ه دولت کې افغانان که پ

 . ي، بری موندالی شيچې له افغانانو یي سترګې نه سوځ کیږي او د ګاونډیانو په وړاندې بهره استول

 و اسمان ته به د شعر زینې کیږدي

 زنګون وکیښ که حمید د غم له سره 

 حمید ماشوخیل

 پای
 


