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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 

 

  ۲۹۰۲/  ۹۰/  ۹۰                          سرلوڅ مرادزی

 

 نشي تجزیه کوالی که پښتانه ونه غواړي، څوک افغانستان

ر سیاسي ډلګیو په یسره د افغانستان د شمال د یو شم ر غړویه چې د امریکا د ولسي جرګې یو شمدو وړ دیدا خبره د پوه

 . شوېدهجوړه اصطالح مشرانو غونډه د جرمني په برلین ښار کې 

 لخوا، د ملي اسالمي غورځنګ بدهللاعبدهللا عپه استازیتوب د ملي ایتالف د افغانستان د یوې برخې څخه  دې غونډه ته

حدت ګوند  احمد ضیا مسعود، د و څخهعبدالکریم خلیلي، ملي جبهې  څخهګوند  اسالمي وحدت ،جنرال عبدالرشید دوستم

پخوانی رییس  عطانور، د ولسي جرګې پخوانی رییس یونس قانوني، د ملي امنیتمحقق، د بلخ والي محمد  مشر محمد

بلل شوي   ذکيملي جنبش مرستیال فیض هللا ډاکتر حسین یاسا او د مشر جالګېلح، د افغانستان د ورځپاڼو د امرهللا صا

 .دي

د  مې حوزې غړی ډانا روهرابکر،ی ۶۴د امریکا له لوري د استازو د جرګې د کلیفورنیا د همدارنګه په دې غونډه کې 

ړیتوب لري، د ټکساس ایالت غ ټېینیا( چې د وسله والو خدماتو د کماستازو د جرګې غړی الریټا سانچیز)د کلیفور

مرستیال رییس دی، او سټیف کینګ چې د لوا د سیمې  ټېیهمرت چې د استازو جرګې د عدلي کماستازی لویي ګو

  ياخل  استازی دی، برخه

( تر سرلیک الند  ټاکل شوې او د برلین ښار په اسپین ، فرصتونه او ستونځې ۲۹۰۶انستان افغ)د غونډې موضوع  

 .ت کې یي د جوړېدو تیاري نیول شوېانستیتیو

خبره ، خو دا شوي ه یوه بلنلیک سره دې غونډې ته غوښتلپه رسنیو کې ویل کیږي چې افغانستان څخه نوموړي کسان پ 

ړی د امریکا او المان له پاتې ده چې ایا دا غونډه د نوموړو افغانانو په غوښتنه جوړه شوې او که غوښتنه لومګونګه 

 . شوې ده لوري

. د غونډې د پریکړې په اړه چې تر اوسه مه به پایته رسیږي ۰د جنوري په  ویل شوې چې غونډه به دوه ورځې وي او

 ، ځایخو خپله د غونډې د مهال؛ ( مخکې له مخکې ناسم بریښيقضاوت، نیاو )دلېیسنیو او باخبره کړیو ته نه ده رسر

 ړنه او شننه شونې ده.ی، څاو ترکیب په اړه د نظر څرګندتیا

  ؟وي ، ایا د غوښتنې منځټکي به څهيکه د غونډې غوښتنه د نوموړو افغانانو لخوا شوي و

 ؟ریاستي نظام پرځای پارلماني نظامــ د 

 ؟غښتلي دولت پرځای فیډرالی سیستم کزيــ د مر

د افغانستان دولت له مشورې او ګډون پرته چې نوموړي کسان او د دوی  امریکا په قطر کې طالبانو سره ــ دا چې

 ؟، ولي خبرې کويستان د موجوده دولت واکمن غړي ديسیاسي ډلګګۍ هم د افغان

 ؟غوښتنې هم لريره نورې یو یا دغه کسان له پورته خبرو سربـــ ا

او مشوره  ډاکوانو سال ، امریکا او المان او هم دغو افغانير کرزي سره په دې اړه دواړه خواوــ ایا د افغان دولت ولسمش

 ؟نګه، که څکړې



  

 

 

 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

، امریکا او المان په عینې وخت کې په قطر کې له طالبانو سره هم د خبرو زمینه بلخوا که د مهال عنصر راواخلو

، قطر د خبرو وړ ځای په نښه کیږي. که طالبانو لپاره ان دولت سره سال او مشوره نه کوياو په دې اړه له افغبرابروي 

 !؟ار اسپین انستیتیوت په نښه نه شينو د شمال د ډاکوانو لپاره بیا ولې د برلین ښ

نو بیا  مخامخ خبرې کوالی شيسره د خپلو ستونځو د حل لپاره امریکا  ،پرته که د طالبانو ډاکوان د افغان دولت څخه

 ؟نو او لوېدیځوالو سره خبرې ونکړيولې د شمال ډاکوان د افغان دولت له خبرتیا او ملتیا پرته امریکایا

له طالبان چې ځان د پښتنو استازي بولي افغان دولت سره د مخامخ خبرو په انکار او د هغې پرځای په قطر کې 

هم له  ، په حقیقت کې شمال ډاکوانو ته پلمه په الس کې ورکوي چې دا ملي غدارانامریکایانو سره په مخامخ خبرو

نو او تکاویو ته پنا ید افغان دولت پرځای پردیو پالزم ن ونیسي او د خپلو ستونځو د حل لپارهمرکزي دولت څخه واټ

 !ياو کړیو سره پر مخ بوځ یوسي او له افغانانو په پټه د دوی د برخلیک خبرې له نااشنا موجوداتو

 ،، حکومتاو غوښتنې په رڼاورځ د ملي شورا ، خپلې ټولې خبرېي چې د شمال ولس د سرونو سوداګروپکار خو دا د

کزي دولت سره مخامخ ! همدارنګه طالبانو هم لکه د اسالمي ګوند په شان مردولت  او ملت سره شریکې کړي وای

 .خبرې کړی وای

  .خوا نه دهستونځه له یوداسې ښکاري چې 

ي ډاکوانو ، لوری نیسي او د مرکزي دولت پرځای د تنظیمۍ چې د هغې او یا دغې خوا په ګټههغه روشنفکران او رسن

 !ان ملت له شتون سره لویه جفا کوي، دې حساس وخت کې د افغانستان ملي ګټو او د افغپه مالتړ سنګرونه نیسي

د افغان ملت دوښمنان چې د شمال او  .موټی او پیاوړی افغانستان غواړي ، یوډول توپیر پرتهافغانان د ملت پتوګه د هر 

په تنظیمونو کې یي ځای نیولی او په پردیو مرکزونو د هیواد د سوداکولو لپاره ګرځي راګرځي باید په دې جنوب 

 . م به مجازات شيوپوهیږي چې د ملي خاینینو پتوګه به د افغانانو لخوا وګڼل شي او په دې نو

غواړي دا  دولت له پښو ښتې په حال ی، مرکزي دولت څخه د تل چې تنظیمونو کې پټ ناست مجرمینپه داسې مها

 . خوندیتوب لپاره په مرکز راټول شي، د ملي ګټو د نده ده چې ویښتیا له السه ورنکړي، د افغانانو دراوغورځوي

 .ګ او دیموکراسۍ خبرې ځای نه نیسي، پرمخت، امنیتکه مرکز او دولت نه وي د سولې

 .و او توطیو مخې ته خنډ ديلو چلوټد افغانانو یووالي د ټولو دوښمانانو په سر کلک ګوزار او د هیواد په وړاندې د ټو

 ژوندی دې وي افغان ملت ! 

   تل دې وي افغانستان !

 پای

 
 


