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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  بوليښت تاسو همکارۍ ته رانپه 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 : يادونه

            ۹۵۰۹/  ۵۰/  ۹۲                                                      سرلوڅ مرادزی

 حل وخت رسیدلی د کورنیو الملونو د د جګړې

روسهتیو   چهې ځايهه   هغه  لهه .  کورني او بهرني الملونهه لهر    ، او جګړه یافغانستان کې تاوتريخوال ، چې څرګنده دهلکه 

د سهتراتییي  تړونونهو پهه ب هه     ړيوالو او افغانهانو ګه ې ې هې    د ن یدو او مهاريدو په موخه ،کنترول د بهرني الملونو د کې

تهر کنتهرول   الملونهه ېه، ،    کهورني  تاوتريخوالي او جګړې ېممهال د له ېغې سره ګړندۍ شوې حاالت غوښتنه کو  چې

    .ګټه پورته شي  يي د ترالسه شويو فرصتو څخهلپاره  بشپړ حلد او  راشي الندې

افغانسههتان څخهه د نهها و او   لهه  کههال پهورې  ۹۵۰۲لهه   چههې ېلتهه ،  یکاګو کنفههرانر روسهته د شه د لیزبهون د غونه ې پههه پهل ،    

توکیهو نړيوالهه غونه ه بهه لهه       د .د توکیهو غونه ې لپهاره تیهار  نیسهي     افغانسهتان   اوس ، شهو  يقینهي  ايساف د ځواکونو وتهل 

جاپهان پهه پمزمینهه     پهه اتمهه د  جهوال   روان کهال د   مرسهتو دېمغه   کولهو پهه موخهه د      نړيوالې  هولنې د  سره د افغانستان

البته دلته ې، په افغان پمو  غ  کی   چې غون ې ته د افغانانو اړتیاوې ورسو  او افغانستان ته  . توکیو کې جوړه شي

 . له ډکو السو سره راشي 

ه مهههال چههې څه  لهړۍ  السههلی د  تړونهو  سههتراتییي ره بیها امريکهها سهره د افغانسهتان    سهترو ېیههوادو پهه ت هه   لههه د نهړۍ  بلخهوا 

ويل کی   چې د سیمي د ستر ګاون   چین سهره بهه ېه، د شهنګهايی      . په درشل کې ده بشپړيدود ،  وه وړاندې پیل شوې

 .دا شان سترايیي  تړون السلی  شي ، جوړيدونکې دهمه  ۷او  ۶ په د جون  د غون ې په درشل کې چې

او  تګلهوری  د افغانسهتان   د  او لر  راتلهونکې لپهاره ،  ځیر د کړيو په څ ر ، يو په بل پسې د ند ځن دا  ولې سترې پ ښې

د  څرګندو  چې که دا پ ښې په  ولیزه توګه په پام کې ونیول شي، . څرګندو  او ځای دريځ په نړيوال ډګر کې د ېیواد

  ورو ورو مههار کیه    او پ ینهدل کیه   ،  له دې چې لهه پخهوا زيهات راسهپړل      سرب ره افغانستان د جګړې بهرني الملونه

 .او تر کنترول الندې راځي 

راپیینهدل   القاعهده او نړيهوال ترېګهر    ، ه انهد د نها و او ايسهاف په    ،جګړې بهرنهي الملونهه   افغانستان په ت ر کې د که څه ې،

پهه دولتونهو کهې ځهانګړې کهړۍ       د پاکسهتان او ايهران  د افغانستان په اند د القاعدې او نړيوالو ترېګرو سهرب ره   خو ،کی  

برابرو  او  دو کې القاعدې او ترېګرو ته ځای ورکو  او ېغوی ته د روزنې ، پالنې او وسلو شونتیاوېخپلو ېیواچې 

ېیهواد  بلخهوا   .، ېه، پهه دې الملونهو ورزيهاتی       د افغانستان کلیو او ښارګو و ته د ورانۍ او ډلوژنې لپهاره رالیه    بیا يي 

دغهو   نظر تل يوشهان نهه وو او کلهه ناکلهه     لور  نا و او افغاند  ې، کې د جګړې د بهرنیو الملونو په پ یند او تعريف کې

، د ب لګې پتوګه افغان لور  تل  ینګارکړی چې ترېګهر د افغانسهتان پهه    پورته کړیرا د رسنیو تر کچې ې، سر اختمفاتو

لهه  پهه دې اړه   ايران او پاکسهتان څخهه راځهي خهو نها و      لکه يو ېیوادو له ګاون، ېغه کلیو او بان و کې نشته او که و  ې، 

 . اقهدام نهه دی کهړی   وړ د پهام  له منځهه وړلهو کهې    تر اوسه په پاکستان او ايران کې د ترېګرو په  کولو اوچوپتیا سرب ره 

مه ، اسمم ابهاد تهه نه د      ۹کال د مۍ په  ۹۵۰۰سرخ ل بن الدن ، د امريکا په يوه ناڅاپي يرغل د  که څه ې، د القاعدې

د کهونړ واليهت پهه و هه پهور ولسهوالۍ کهې د يکشهنبه پهه ورد د القاعهده د             يا تهازه ب لګهه يهي    او ژل شوپه ايبټ اباد کې وو

مشر، سخرالطايفي وژل د  چې نوموړی په مشتاق او نسی، ې، مشهور و او د دې شبکې له دوو نهورو فعهاالنو سهره يهو     

د  .ي او فعالیهههت کهههو  خهههو الظهههواېر  د القاعهههده اوسهههنی سهههرخ ل پهههه پاکسهههتان کهههې ال ژونهههدی ګرځههه   .ځهههای ووژل شهههو

د افغان وژنې او ورانیو لپهاره پهه فعهال     اوس ې، ګر افغانستان تهپاکستان څخه نړيوال ترې سخرالطايفي وژنه ښۍ چې له

 .ډول تګ او راتګ کو  

 سهره  تیها او ناڅرګنهد دريهځ   چوپلهه  نها و   ددې اړه  پهه  او وتیريه  او د السهوېنو  د افغانستان په کورنیهو چهارو کهې    بیا ې، خو

 . ته يو غهوڅ پیغهام ګه می شهو     پاکستان او ايران ، و السلی ستراتییي  تړونونافغانستان سره د نړيوالو له  اوس ، سره
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د جګههړې بهرنههي الملونههه مهههار او   افغانسههتان کههې   ددې تړونههو پههه السههلی  سههره  چههې مخکههې ورتههه اشههاره وشههوه ،  لکههه 

 .ی   رولکنټ

د الملونهو   تهاوتريخوالې او جګهړې  د ، پهه کهور دننهه     فغانستان ځلیدا او بريهاوو په سیمه يز او نړيوال ډګر کې د ا ېمداراز

شهري  دی چهې پهرا     و ډيری افغانان په دې نظر کهې  نړيواله  ولنه ا .ده ه وړلو کې مساعده فضا رامنځته کړېپه له منځ

، د ښههځو  ب ههوزلي ، ب کههار ، د نیشههه توکههو پههرا  تولیههد او ترافیهه   ادار  فسههاد ، بههده حکومتههولي ، د قههانون نههاپلیتو  ،  

 تبرګي تهه چې د جګړې بهرني الملونو کورني الملونه دی  ېغهد تاوتريخوالي او جګړې  کتنه حقوقو ته په دوېمه درجه

پاکسهتان او   ، يهانې د القاعده ، نړيوالو ترېګهرو او د دوی د ممتهړو   اوس ددې وخت رسیدلی چې .يي الستې ورکړی دی

 .شي  ته پاملرنه ورزياته یو الملونو حلکورنيد د جګړې با يدو سرهايران په مهار

د نا و مشرانو ې، له افغانستان سره خپلې پوځي او اقتصاد  مرستې د افغانستان په دولت کهې د فسهاد لهه مخنیهو ، ښهې       

سهره   رامنځتهه کولهو   د ښهځو د حقونهو لهه رعايهت او د روت انتخابهاتي سیسهت، لهه       حکومتولۍ، د بشهر  حقونهو پهه ت هره بیها      

 . تړلي د 

، چې د ېیواد سهیل او ختیځ کې د ګ و ولسونو ناراضیتو  ته ښی ولت ته اوس کافي فرصت ترالسه شویبلخوا افغان د

په دغو سیمو کې دولت د خپل . کړ   دغو ولسونو ترمنځ رامنځته شوی، لریغوږ ونیسي او ېغه وا ن چې د دولت او 

سره ، ولر له دولته مرور کړی او په لويمس يي ېغهه د نړيهوال تروريهزم ،     ناوړه سیاست او ناوړه کادرونو په ګمارلو

 . وراچولی دیغی ی ته ،  پاکستان او ايران

.  لسونه لهه مرکهز  دولتهه ب زارکهړ     و ، ېمداراز په دولت کې د نظارشورا او جمعیت ناکنتروله او له بريده زيات واک

يههوه ملهي ضههد   ېولسههې جرګه  څههو ورځهې مخکههې چهې يههي پهر    لکهه  کهه نظارشهورا اوس ېهه، داسهې نخههرو تهه دوام ورکههړ     

او ېغهه يهي عمهومي رخصهت اعهمن کهړه ، نهورې، ولسهونه لهه           ملي غدار پهه نهوم يهوه ورد ونومهو      د يوهترڅو  پريکړه

او په دولت کې د  رلپسې سوداګرۍد مقاومت او جهاد په نوم پېمداراز .  يي   ل وېي او ملي ب لتون ته کجنو دولته کر

دولهت لهوړې او کارنهده څهوکۍ د     د .  ده اېل تهه د کهار سهپارلو مخهه نیهولې     مت خ لو او جهاديانو زورواکمنۍ ، د کارمقاو

  . ، تجربې او وړتو  پرځای مافیايی جهاد  لن ه غرو ، ډاکوانو او جګړه مارو ته په اجاره ورکول کی  پوېې

خپلهه مرورتیها د نهورو ب هو ترڅنهګ  پهه تهاوتريخوالي ېه،         دولت څخه په به م ب لهو الملونهو مهرور د  او      ېغه افغانان چې

نهه   ،او د ايهران او پاکسهتان پهه الرښهوونه خپهل ېیهواد       ښکاره کهو  خهو د القاعهده او نړيهوال تروريهزم سهره اړيکهې نلهر         

ځايهه  ب  . مخه ډ  کړيده دولت سره يوځای شی په دولت کې د نظارشورا او جمعیت زيات واک يی ،غواړ  او ورانو 

نړيوالهه  ولنهه    دوه ورځنهي سهفر پهه پهای کهې ووايهی ،       میلیبند افغانستان ته د خپل ده د انګلیستان د کارګر ګوند مشر ادنه 

کال د نها و   ۹۵۰۲ه ې، ښودلې په نوموړ  دا انديښن .کړ  و ېلي ځلی ا ډېرېکې له پخوحل په الر  تلپاتې سیاسي دبايد 

  .تر کچې سقوط وکړ  « ناکام دولت » د يوځل بیا د دا ېیوا ، کیدای شی جنګیالیو له وتلو روسته

ايهران ،   خهو د  دولت کې لوړې او واکمنې څهوکۍ لهر   چې په  په کور دننه ستونزو کې ځیني داسې افغانان ې، ون ه لر 

چهې ايهران د افغانسهتان او     سهرچینې دعهوه کهو     ځینهې  .د ملي ګټو خمف جاسوسي کهو  پاکستان او نورو بهرنیانو لپاره 

ولسهي   ېه، يهي  او  وو میلیونهه ډالهر ځهانګړ  کهړ      ۹٢ريکا د ستراتییيکو ېمکاريو د سند د تايیهد د مخنیهو  پهه موخهه     ام

 .ی په نورو وکیمنو وويشي يوې چې ېغه په دې موخه پیسې ورکړې  هجرګې غړ  حضرت علي ت

ه شويو مساعدو فرصتونو څخه په ګټهه د  اوس د  ولو سوله پالو او دموکراتو افغانانو دنده ده چې، بې له توپیره د رامنځت

ېیهواد ځینهي روشهنفکران    لهه بهده مرغهه د    . تاوتريخوالي او جګړې د کورنیو الملونو په له منځه وړلو کې يو مو ی شهي  

شي  ګټه واخیستل، ېغه ې، د وسلوالو طالبانو په الس څخه ووسايل په دې اند د  چې د زور او جګړې لهاو ديموکراتان 
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او  دا دی چې له ځینو طالبانو پرتهه چهې ېغهه لهه دولهت څخهه د مهرورو افغانهانو ډلهه جهوړو            نظر لوی تاوان البته ددې .

، د نورو طالبانو ېويت ناڅرګند او د پاکستان وړه ون ه ورکړل شي ورته بايد د دوی غوښتني ومنل شي او په دولت کې

  .د   او ايران په اخور تړلي

کلونهو   ۰۲۲۶او  ۰۲۲۹، مهوږ ب رتهه د    او ېغهه تبلیهک کهړو    کار واخلوڅخه  خوالېيتاوترلپاره د  که د ملي ستونزو د حل

کهه زمهوږ ځینههي   . پیرتهه ورننوځهو چهې اوس نهه پهه کهور دننهه او نهه پهه نړيوالههه کچهه پهه داسهې چاپیريهال کهې ژونهد کهوو                 

تهړ تهه ونیسهي ، مهوږ پهه حقیقهت       روشنفکران طالبانو ته پنا يوسي او د کورنیو ستونزو د حهل لپهاره سهترګې د طالبهانو مم    

پهه دې  . ېه، دا زمینهه برابهروو چهې ېغهوی نظارشهورا ، جمعیهت او نهورو سهړيخورو ډلهو تهه پنها يوسهي             ه کې د نورو لپار

و موږ سوداګر  کو  ا توندالرې ډلې به په ملت او ېیواد تريخوالی تل ژوندی وی،صورت کې به جګړه او کورنی تاو

ملهي  . بايد دا وشي چې په ېیواد دننه د ېر ډول جګړې او تاوتريخوالي مخهه ونیهول شهي    ې ه .ننداره کوو  به يی يوازې

افغهان دولهت کهې     پهه . د ارونو سره س، ورته د حل الر ولټهوو  بیان او ښکاره شي او د اوسني چاپیريالستونز  يو په يو 

چهې مهوږ ېغهه د سهوله      ات نهه و  تنهو څخهه زيه    ۹۵۵ــ  ۰۵۵مافیايی جهاد  ډلګۍ دومره غښتلي نه ده ، ښايی شمیر يي 

د سهوله پهالو او ديموکراتهو     لويهه سهتونزه   سهتونزه  ولهه ېلتهه نهه ده ، بلکهې     بلخهوا   .يزه مبارزو په الرو ، لهری نکهړی شهو   

 .دی يچې د مافیايي کړيو عمر يي اوږد کړځواکونو ب تفاوتي او بې اتفاقي ده 

لپاره په توندالرو مذېبي ډلو او افغان دولت کې په جهاد  سهرتمبه    دوپه سیمه او افغانستان کې د پات نن نړيواله  وله ې،

 . روشنفکران بايد دغه سنګر له توندالرو څخه ونیسي. ډلګیو ډده نه شي لګوالی 

 .اوس ددې وخت رسیدلی چې په کور دننه د  ولو ناخوالو او فاسدو کړيو په وړاندې ې ې غښتلې او پیاوړې شي 

 پای

 

 


