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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

            

            ۵۵۰۵/  ۵۲/  ۵۲                                                           سرلوڅ مرادزی

 يراتلونک د شیکاګو کنفرانس او د افغانستان

، پرمختللي او د هیلو او وړاندوینو خالف د نوي د شیکاګو کنفراس په کور دننه او د سیمه یزو بدخواهانو او منفي پالو

. اوس دا په افغان دولت ته کیښودل یته یی نوي فرصتونه مخافغانانو دیموکرات افغانستان لپاره نوي افقونه پرانیستل او 

حکومتولۍ لپاره  ید امنیت د ټینګولو او ښ یفرصتونو څخه څنګه په هیواد ک یله د یاړه لري چ یاو ټولو افغانانو پور

 .ځای لري یي د نورو ستونزو په سرکګټه پورته کوي ، ځکه نن هم امنیت او ښه حکومتول

ر افغان شنونکي او د نظرخاوندان ییو شم یکنفرانس روسته، افغانستان د ژوند بل او نوي پړاو ته ورداخلیږي چ یله د

افغانستان د ځان د دفاع لپاره  ییا د بدلون کلونو په نوم یادوي . که د شیکاګو کنفرانس څخه مخک د بدلون لسیزهیي 

او نړیوالوهم پوځي سکټور ته لومړیتوب ورکړی وو، له  د نړۍ مالتړ ته اړتیا درلوده  یزیات په پوځي برخه ک

، په پوځي وسایلو او تخنیک د افغان امنیتي ځواک د سمبالتیا او  یروزن ید پوځي ښ یکنفرانس روسته په افغانستان ک

 .د عمده غوښتنو په سترګه کتل کیږي یچمتووالي ترڅنګ ، اقتصادي او ټولنیز ریفورم ته بیا د ورځ

د افغان ، ایساف او ناټو ځواکونو په ګډه له  یافغانان او نړیوال یي محاربوي پیر بولي، په هغه ک یچ لومړی پړاو

بنسټ  یادار ییي د نو یاو نورو سیمه یزو او نړیوالو ترهګرو لمن ټوله کړه او افغانستان ک یافغانستان څخه د القاعد

 .   وه یخه ړنګه شوپخوانۍ هغه یي ددغو تورو ځواکونو په الس له بی یکیښود چ

افغانستان، د سوله پالو او هیوادپالو افغانانو او د نړیوالو په مالتړ او مرسته، له هغه مړستون  یپیر او لسیزه ک یپه د

، نجات او ګاونډیانو هلته ژوندی خښ کړی وو سراښو یجګړمارو ځواکونو ، جهادي ــ مافیایي کړیو او د سیم یڅخه چ

. اوس ننني ک او مستقل هیواد په حیث راوځلیدته له نړیوال بهیر سره یوځای او د یوه خپلواریخالصون وموند او ب

د شیکاګو کنفرانس  یوالړ دی چ یرته سیال شوی او د سیاالنو په مخکښه لیکه کیافغانستان د نړۍ له هیوادونو سره ب

 لګه ګنالی شو . یمالتړ د پورته ادعا د ثبوت لپاره ژوندۍ ب

انو او لومړي وزیرانو غیرناټو هیوادونو ولسمشر ۰۵غړو هیوادونو او  ۵۲د ناټو سازمان  ینړیواله غونډه ک یپه د

 . کړي یڅرګند یپه اعالمیه ک یپریکړ یخپل ی. د ناټو سرمشریزګډون درلود

یتي ځواکونو ته د ټولو له نړیوال امنیت ساتونکي ځواک )ایساف( څخه د افغانستان ملي امن» ویل شوي  یپه اعالمیه ک

اعالمیه « ږي، سمه پر مخ روانه ده.یکال تر پایه بشپړ ۵۵۰۲د  یپروسه، چ یدونکیامنیتي مسوولیتونو د انتقال نه بدل

او مالتړ ته  ی، مشاوریتمرکز کاوه، نور د افغان امنیتي ځواکونو روزن یپه جنګي چارو به ی یهمداراز وایي ایساف چ

ورته اړتیا لري.  یدوی د زیاتو مسوولیتونو د خپلولو په ترڅ ک ینو هغه مالتړ یقیني شي چپام واړوي څو د افغانا

کال د  ۵۵۰۲د  یچ یر کموو تر دیموږ په تدریج او په مسووالنه ډول د خپلو ځواکونو شم» همداراز اعالمیه زیاتوي 

 «رشمه د ایساف ماموریت ختم کړو.یدسمبر په یود

خو دا پای د افغانستان د  یشو یپایته نږد ید ناټو دنده په افغانستان ک یموسن وویل چد ناټو منشی اندرس فوګ راس

د ناټو غړو هیوادو امنیت یي د افغانستان په  یبیخي پریښودلو او هیرولو په مانا نه دی . د امریکا ولسمشر اوباما هم چ

 ناټو د د نوموړی دي . یپات یته پرت یمخ یدند یال اوس هم ډیر یافغانستان ک یتړلی وباله ، وویل چ یامنیت پور

خپل امنیت  کال وروسته د ۵۵۰۲د  یوړتیا لري چ یافغانستان دد یڅرګند کړ چ ډاډپرمهال  یدغونډ یورځ یدویم

 یاو په د انتقال بهیر په سمه روان دی دافغانستان دامنیتي مسولیت د یچ زیاته کړهبشپړ مسولیت په غاړه واخلي. اوباما 

پخپله پرمخ یوسي،  به یخپل هیواد دامنیت چار د اوځي  یافغانان مخ پروړاند یچ یپه داسي حال ک، وکړ ټینګار یي

 دریږي، یواځي به نه دریږي. یهروخت د ننګونو پر وړاند یافغانان چ نږدي. یټولنه به افغانستان دغسي پر ینړیوال
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

څلور ملیارد ډالره کلنۍ مرسته او  یوروسته له افغانستان سره څه باند ۵۵۰۲له  ید ناټو چارواکي به د توکیو په غونډه ک

 اعالن کړي. یلپاره مرست یدغه راز د افغانستان د اقتصادي ود

، د پاکستان یکال روسته له افغانستان څخه د ایساف او ناټو د ځواکونو په وتلو سره به د افغانستان په وړاند ۵۵۰۲د 

نستان ویل به یي افغا یخونده شي چیهیوادو د ګوډاګیانو هغه تبلیغاتي ډرامه پیکه او ب ینه، ددایران او په افغانستان دن

. که څه هم افغانستان تل خپلواک او ازاد و، خو د ګاونډیانو السوهنو او تیریو اړکړی وو اشغال شوی او ملي واک نلري

په ګاونډ او  یدا مالتړ ترالسه کړی بلک ینستان نه یوازد هغو د شنډولو لپاره نړیوال مالتړ ته پنا یوسي . اوس افغا یچ

 یي بیرغ ترټولو رپانده ، نړیوال حیثیت یي له ټولو ګاونډیانو اوچت او ملي برم یی پر ټولو لوړ او زیات دی.  یسیمه ک

ړۍ څخه د ګوښه ایران او پاکستان له ن یچ یحال ک ی، په داسیو وتلی او ښاغلی غړی دی یټولن یافغانستان نن د نړیوال

په لور رهي دي. د کنفرانس په مهال اوباما ، د پاکستان د ولسمشر  یراتلونک یاو تت یدو الر وهي او د تیاریدو او هیریک

د ناټو د منشي  ی. د زرداري دا غوښتنه هم چلیده کاته کوي په اوبو الهو کړه هغه سره به یدا هیله او تلوسه چ یزردار

د پاکستان د نه همکارۍ  ی. د ترهګرو په له منځه وړلو کګوري د نوموړي یو خیال پلو وخاتهیو راسموسن سره به یو به 

ر ژر د یپاکستان به ډ ی، چکړي یپاکستان ته کم یمرست یخپل یپه سلو ک ۲۵مه د امریکا سنا  ۵۰په المل د مۍ په 

 . سره مخ کړي یاو تورتم راتلونک یتیار

پیر سره د  یپه نوم یاد شوی، پیلیږي او دساتندویه پیر د  یټولن ید نړیوال یه پیر چاوس د شیکاګوکنفرانس څخه روست

 .    او مسولیتونو باریږي یافغان دولت پر اوږو نوي دند

 

د فساد له مخنیوي،  ید افغانستان په دولت ک یپوځي او اقتصادي مرست یویل شوي د ناټو مشرانو له افغانستان سره خپل

ره بیا د ښځو د حقونو له رعایت او د شفاف انتخاباتي سیستم په رامنځته کولو سره یبشري حقونو په تحکومتولۍ، د  یښ

 غوټه کړي دي.

د هیواد امنیت، افغانستان سره د امریکا او نړیوالو ستراتیژیکو تړونو په  ید ګاونډیانو د السوهنو او تیریو په وړاند

تو اندیښنو ته ځای نه پاتیږي خو په کور دننه د امنیت ستونزه په افغان زیا یبرخه ک یالسلیک سره تضمین شوی او په د

 .حل کوي او کوم میکانیزم پلی کوي هغه څنګه یچ یتړل یدولت پور

، د فساد یدننه جهادي ــ مافیایی کړۍ چ یافغان دولت ځان ونه څنډي او دولت ک یکه د نړیوالو ځوکونو له وتلو مخک

نکړي د بدلون لسیزه او ساتندویه  ی، ماتاو پاکستان د استخباراتو ځاله دهده او بلخوا د ایران  امنۍ سرچینه یګډوډۍ او ب

 . وانخليد افغانستان بار پر اوږو  دا ځل به نړۍ یپیر به هم له ستونزو ډک وي او افغانستان به بیا پر نړۍ بار وي چ

هغه پراخ او  یکورني الملونه چ یوي او د جګړالمل ورو ورو خپل ارزښت له السه ورک یله هیواده بهر د جګړ

، بیکاري او نور جوړوي، د ورځنیو وب او د حکومت او ولس ترمنځ واټن، د قانون ناپلیت، بده حکومتوليناکنتروله فساد

. پخوا هم دغو فکټورونو د بهرني المل سره الس په الس په ه رامنځته کیږي او فوري حل غواړيعمده پوښتنو پتوګ

، که بهرني الملونه لری ایسته نشي یکورني الملونه له مخ یروسته که د جګړ یوه خو له د یجګړه توده ساتل یواد کهی

 تل ژوند کوي .   یتر سیوري الند یهم شي افغانان به د جګړ

بڼه په په یوه یا  یحل الر یاو د هغ یکورني الملونو ته هم اشاره شو ید جګړ یکه څه هم په ستراتیژیکو تړونو ک
څنګه په دواړو ډګرونو  یاړه لري چ ی، زیرکۍ او لیوالتیا پوریخو دا هم د افغان دولت او افغانانو په پوه یګوته شو

 . و او شونتیاوو څخه ګټه پورته کويد السته راغلو فرصتون یک
 «کړم  یڅه به د ینه یي خور ی، چکړم یکه نه ځي په شا به د» څه ښه یی ویلي دي 

فرصتونو څونه ګټه  ین فرصتونه د افغانستان ګاونډیانو او یا نورو هیوادونو ته ترالسه وای ، دوی به له داسکه دا شا
 . پورته کړی وای
 ؟ غانانو او افغانستان سره څه وکړلپه کور دننه او بهر چا له اف یوخت به وښۍ چ

 !ي او دیموکرات افغانستان په هیلهد یو موټي ، پرمختلل
 پای


