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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 

 

   ۲۱۱۲/  ۱۱/  ۳۱                                                        سرلوڅ مرادزی

 لوري پرانیستل د ملي پرمختیا نو السلیکد تړو

، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سفر او له دغو ، فرانسې او انګلیستان ته، ایټالیيد روان کال په پیل سره ترکمنستان 

   تړونونو په د هیوادونو سره د راتلونکې په اړه د ګټورو اړیکو او په دې ډله کې له دریو روستیو هیوادونو سره 

 .ي پرمختیا نوي لوري پرانیستل، افغانستان د ځان په وړاندې د ملالسلیک

، هلته یي په ترکمن باشي ښار کې د لیدو په مهال مه له ترکمنستانه پیل کړ ۲۲ي په کرزي چې اروپا ته یي سفر د جنور

، د اورګاډي د پټلۍ او افغانستان ته د ترکمن کمنستان د غازو د نللیکې یا ټاپېد افغانستان له الرې پاکستان او هند ته د تر

 .یښناد لیږدولو پر چارو خبرې وکړيرب

کیلو مترو په اوږدوالي د اورګاډي پټلۍ د  ۶۸د افغان چارواکو په وینا د ترکمنستان له اته مراد څخه تر اقینې پورې د 

 .او سږکال به یي عملي کار پیل شي پروژې د مطالعي او ډیزاین کار بشپړ شوی

د دوستۍ » ، فرانسې سره «قلیک د دوه اړخیزمشارکت او همکارۍ تواف »همدارنګه په دې سفر کې کرزي ایټالیا سره 

دا به چې  «دوامداره ستراتیژیکو اړیکو السوند » چې شل کاله په اعتبار لري او انګلیستان سره د « او همکارۍ تړون 

 .، السلیک کړلهم شل کلونه اعتبارلري

، ښې روسته هم افغانستان سره د امنیت کال ۲۱۱۲پا له ددغو توافقلیکونو او تړونونو السلیک څرګندوي چې ارو

 دا ټولې په ریښتیا .د مرستو په اړه ځان ژمن بوليلو برخو کې یال بیپه ب او د ملي پرمختګ ، د قانون د پلیتابهحکومتوالۍ

 . ښې او ګټورې پایلې ګڼل کېدای شي هلو ځلوکلونو د  د افغانانو او نړیوالود روستیو هم

ګڼې هیڅ ید ښ اواو بریاوې د شک په سترګه ګوري  ایزه کچه چې سراښ ګاونډیان تل د افغانستان السته راوړنې په سیمه

که څه هم ځینې به د . ښود نهوکوم جدي غبرګون  تر اوسه په ښکاره ددې پرمختیاوو په وړاندې یيخو ، پیرزو نه لري

او تر پردې شاته به د افسوس او تربګنۍ غاښونه چیچي خو په څرګنده نه  دلي ويیښتوب د بټۍ په لمبو کې سوځسرا

ته په  ، تر څو خپلو السوهنو او دوښمنیودوی به بیا هم فرصت لټوي. ډګر ځانونه رسوا کړيرسنیز غواړي په نړیوال 

 .  بله او نوې بڼه رنګ ورکړي

خوشحاله یا رونه د سوچ پر زنګنو ځوړند نیولې لوالو ګروپګیو سلو سیاسي ډلګیو او وسی بالی، د افغانانو بپه کور دننه هم

 .توخه ، وناه له خولېد چا خو ، خپه

د معمول پشان په حکومت کې داخل مخکې ، ې پر مختیاوو او السته راوړنو بهپه داسد افغانستان او مرکزی حکومت 

، خو دا ځل چوپ به یي توطیي او سیاسي نخرې کولې توب تر ماسک الندې اپوزیسیون هم نکړي پکړي کول او د ملی

سمسورې او  باغچې، ر ټپونو یي د ملهمو پټې پورې شوېوایی د کلونو پته به . شول او اوبه له ځایه ونه ښورېدلېپاتې 

 . او پورته شولاو د څښلو رنګینه جامونه وګړنګېدل  ، د نڅا او ګډا محفلونه پرانیستل شولګلونه وغوړیدل

لکه د هر  به یي په داسې حاالتو کېچې هم و د حکمتیار صاحب اسالمي ګوند د حکومت وسلوال اپوزیسیون طالبانو ا

د لومړي ځل لپاره یي ددې  ،مخالفت او ضدیت اعالمیه خپروله حکومت او امنیت په د برات او اختر په ورځو کې

 السلیک د تړونیي انګریزانو سره  دوی له هغه مهاله چې د .تړونونو په السلیک سره د جهاد د عمرونو ارمان پوره شو

موږ له افغانستان سره د اوږدمهالو اړیکو غوښتونکي »  کړې ډیویډ کامرون او دا خبره چې د بریتانیا لومړي وزیر

صاحب ځانګړي سالمونه هم  کامرون، ښایی کرزي ورته د پر زړونو یخې اوبه توی شوېد دوی  واوریده.« ویو



  

 

 

 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

لبیک  او بیایي دې تړونونو ته لبیک  به او د حال په ژبه ، راضيلکه چې وایي چوپتیا د رضا نښه دهوررسولي وي ، نو 

 !ویلی وي

جامونه یو به بل پسې پر سر رغړولي وي او  د خوشحالۍسرمشرۍ هلته په یورپ کې په به ال د کرزي خو تکنوکراتانو 

 .سترګو بېرته کابل ته راستانه شولپه اند یی د بریالیتوب په سرو 

. مره په یووالي او اتفاق راوځلېدلد یوه عمل په وړاندې دو، افغانان روستیو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره فکر کوم

بیا زه او ته څوک یوو  وي نوشوي او خوشحاله  شوي فغانان راضيټول ا ي غلطه کړي او په دې تړونونوکه ما نه و

   ، ، پیر صاحب، مجددې، سیافصاحب ، حکمتیار. دا چې طالب جانشو نه کې ورګډ په اتڼ ددې خوشحالۍ چې

، شخړه او جګړه پرې ږيکې سره یوځای کیډاکوان لکه ماران د سوړې په خوله  غدۍ ټول د سرې او شنې، مارشال

دا هم مخې ته پرتې ښکاري نو بیا  د خیر او برکت نورې نښې، یوه چرګۍ راټولیږي پایته رسیږي او افغانان پر او سړه

  !نه ګڼووولي  دم غنیمت 

خو پر دوی ټولو به د لوی اختر جشن هغه ورځ وي چې د امریکا سره ستراتیژیک تړون السلیک شي . د جهاد واقعي 

امیر او د پ شي راښکارههغه ورځ ثمره او ښېګڼه به په هغه ورځ د لېدو وړ وي او میاشت به د تورو لړو له منځ څخه 

  دا څو لسیزې جګړه د څه لپاره وه ؟!له په هغه ورځ پوه شی چې ټوله ولېدل شي او افغانان به ټول ای د بام پر کنډو به

ویل کیږي چې په دغو تړونونو کې یي  .ې جرګه او مشرانو جرګه کې پیلیږيبه په ولس او پټه ننداره خو د لوبې بله برخه

دواړو هیوادونو لګې پتوګه فرانسې سره تړون باید د ی. د برلمانونو څخه د هوکړې رایه واخليځینې باید د هیوادونو له پا

دلته بیا هم خدای په پارلمان کې میشتومجاهدینو ته لکه سیاف چې . ر شي او هلته پرې هم هوکړه  وشيیله پارلمان څخه ت

 !ښکاري ګانې لنګېغوا« دادګان را خدا داده است خدا که  ه مکنه ګان ستیزدبه خدا دا» یلي و و

د افغانستان ولسي او مشرانو جرګه چې له نیمایي زیات استازي یي د پاکستان او ایران د استخباراتي کړیو یاران او 

، کوالی شي ددې نه د ایران  پخوانی معاشخواره ديد ویکي لیکس د السوندونو له مخې یی څوت او خواخوږي دي

. ښې کړيینزې پاو د تړونو بل لوري ته ستو هیوادونو په امرونهي پارلمان څخه د تړونو په هوکړه کې مرکزي دولت

او دا ځل  ولسې جرګه دوه ځایه شوې وهرګې پر سر مخکې امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه هم د دودیزې لویي ج

 . ته خبره راکاږي نګ پونډو، ډالرو او سترلیچې پوخالکول به یي په بوجیو یوروبه هم یو شمیر استازې مرور شي 

ستان څخه بل چا زیاتې ، نو که د ایران او پاکدای شيیشورا یو شمیرغړي په پیسو راضي ک خو بیا هم دا چې د ملي

رلمان په وړاندې دالی شی نو بیا خو د پای. که معامله په پیسو فیصله کوښ به د هغوی پرخوا چوو کړي، اپیسې ورکړې

 . بله ستونزه نشته

 ملنګه دوه ګټې دې وکړې
 دې وکړل دیدنونه یو دې خیر ټول کړ بل

 هم به تړونونه السلیک شی او هم به جیبونه ډک شی !
 د کور ګټه د الهور ګټه !

 پای


