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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 

 

                   ۲۰۰۲/  ۰۰/  ۰۳                      سرلوڅ مرادزی 

 !روان کال، موږ چیري یوو او چیري ځو
 

 چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي

 ما لیدلی دی رفتار د درویشانو

 رحمان بابا

 

په مزار کې جوړه  ورخ س کندهار کې د افغاني مشرانو په ملي جرګه کې چې د شیر ،مه ۰۷کال د اکتوبر په  ۰۱۷۱د 

. د شو انانو لخوا د بابا په توګه یادچې لږ روسته د افغ ابدالي د افغانستان د ټولواک پتوګه ومنل شو احمدشا، شوې وه

 .ېښودل شوههمدې ملي جرګې د پریکړو په مټ په سیمه کې د لوی او ویاړلي افغانستان د بنسټ ډبره ک

مختازو افغانانو په ګډون دودیځه لویه  ۲۰۳۰د  کابل کې  مه ۰۱په  رنومب کال د ۲۰۰۰ دوه میاشتې مخکې دیوازې 

جرګه جوړه شوه چې افغان دولت ته یي سال او واک ورکړ چې د سیمې او لری پرتو هیوادونو سره اوږمهاله 

  . افغانان په یوه چرګۍ راغوند کړي او د سولې او ټیکاو لپاره ستراتیژیک تړونه السلیک کړي

، له هندوستان سره چې په تاریخي لحاظ تل د افغانستان خواخوږی او افغانستان او الرښوونو پر بنسټ ددې جرګې د سال

افغانستان او  ،سره . ددې تړون په السلیکتراتیژیکو همکاریو تړون السلیک کړدوست پاتې شوي تر نورو لومړی د س

 .لنویو اړیکو او دندو ته ورپوریوت په سیمه کېهند 

 ورته، فرانسې او انګلستان سره لیابهرنیو چارو د وزارت په وینا د روان کال د جنورۍ ترپایه به د ایټا د افغانستان د

تړونونه  داسېسره هم ، امریکا او استرالیا څو میاشتو کې به د اروپا د ټولنېتړونونه السلیک شي او په راتلونکو 

 .السلیک شي

، امریکا او استرالیا د لویو وچو ترمنځ د پله حیثیت تر السه کړي او د اپه شتون کې به افغانستان د اروپددغو تړونونو 

د جنوبي او منځنۍ اسیا او هم . افغانستان چې په طبیعي توګه نړۍ سره وصل کړي اسیا په استازیتوب به ټوله سیمه له

ال به له جنوب سره او شم ، ددغو تړونونو په مټ به د نړۍ ختیځ له لویدیځههمدارنګه د منځني ختیځ د پیوستون الر د

 . یوځای کړي ۍ غوښتنه دهړیمې پ ۲۰چې د 

امو او اباسین به یوله بله  .لګه شيیسیمې او نړۍ تر منځ د پیوستون ب ده دا ځل به دیامیر چې ال پخوا د نړۍ بام ګڼل کپ

 په اوریدو شي او دا وار به . د افغانستان د لویا او عظمت سندره بیاخړوبه کړي غاړې وځي او تر منځ پراته ولسونه به

 .راوړي، علم او پانګه افغانستان ځان او سیمې ته وروري، ګډ ژوند، نوی تخنیک

د جرمني په کوربتوب او د افغانستان په مشرۍ د نړۍ   دې کنفرانس کې . کنفرانس شاهدان ور کال کې موږ د دوهم بن یت

کال  ۲۰۰۷تر کنفرانس کې ګډونوالو هیوادونو  کړی وو.ګډون  څخه د زیاتو هیوادو  او نړیوالو ټولنو استازو  ۰۰له 

ن ، د افغانستاشيرامنځته چې افغانستان کې یو پیاوړی حکومت  افغانستان سره د نړیوالو مرستو ژمنې وکړي روسته

  .په ټولنیزه برخه کې پرمختګ وکړي ، سیمه ایزي همکارۍ پراخه شي او افغانستاناقتصاد وده وکړي

کال پورې به خپل ځواکونه له افغانستان څخه باسی او د امنیت چارې به افغانانو ته سپاري  ۲۰۰۷ژمنه چې تر د ناټو دا 

، ټینګار او لیت وسلوالو مخالفینو ته نور د ځ، د دولشاهدان یوواو ددې ژمنې په پلیتابه کې هره ورځ موږ د نویو بریاوو 

 .له افغانستان څخه ووځی واکونه دېجګړې پلمه نه پاتیږی چې ووایي بهرني ځ

ې د ښه ګاونډیتوب په نیت چین سره د عینک د میسوکان تړون ال پخوا السلیک کړی و او دا افغانستان په سیمه کبلخوا 

کان په ورکړې سره د سیمه  خپل بل ګاونډي هند ته یي د حاجي ګک د اوسپني. ته ورکړ چینډنډ هم  تیلود  ځل یی د امو

  .ایښی دی ایزې همکارۍ پوخ بنسټ

، هغه څه چې په چا پټې نه دي په سمه الر روان دیپه دې توګه وینو افغانستان له ستونځو او ننګونو سره سره چې له 

چې د ي ده ځایه اللچ او سرخوږید ټاکلو کړیو ب دې الر کې کمښت او نیمګړتیا ده هغه په کور دننه د دولت په وړاندې

  .دې لمسول کیږيخوا د دولت په وړانګاونډیانو لځینو

، خپلو ځواکونو ویستلو ته مهالویش جوړکړي او د هغه په پلیتوب یي پیل کړی نو طالبان او د کله چې ناټو چمتو شوې

 ؟ له امریکا او ناټو سره خبرې وکړيدولت نور وسلوال مخالفین د کومې موضوع په اړه غواړي 

دولته بهر دي د ټولو مخالفینو که دا په دولت کې دننه او یا له  ناټو او امریکا سره د افغاني چارو په اړوند  د دولت د

، دا مخالفین باید نور د خپلو ستونځو په تړاو د افغان دولت سره مخامخ خبرې پیل کړي او په دې خبرو وخت تېر شوی

ن یوبل سره ، افغاناپر خاوره سوله خپلې وزرې وغوړوي، جګړه پا یته ورسیږي اړه خبرې وشي چې څنګه د افغانانو

 . تنو او اړتیاوو ته ځواب وویلي شيغیږ کې ونیسي او ټول په ګډه یوه داسې دولتي اداره جوړه کړي چې د افغانانو غوښ



  

 

 

 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

ه درشل کې نویو حاالتو ته په پام، د طالبانو ملي غوښتنو، په واک کې د بلخوا افغان دولت باید د ناټو ځواکونو د وتلو پ

، په دولت کې د هغو کړیو د واک د مهارتیا په اړه چې هغوی طالبانو سره په نورو الملونو دوښمني پالي هغوی د ونډې

سته ره د نړیوالې ټولنې اندیښنې ایینکې کې پر ملي ستونځو له بري برساو په ټوله کې د ادارې د سمون په اړه چې راتلو

 . کړي او د هغوی مرستې جلب کړی، له سره پاملرنه وکړي

رکې د طالبانو یوه غوښتنه دا وه چې افغان دولت کې د پښتنو ونډه په نیشت حساب ده او دولت په ټوله کې د یه تپ

. دا ستونځه چې اوس هم شتون او ادامه لري په دوه الملونو یي د جګړې سنګر تود ساتلی ږيشمالټلوالې په الس اداره کی

 . کې کښینوليځای یو بل ته په کمین او افغانان یي د وروڼو پر 

، هڅه کړې دولت کې پښتانه کادرونه د ونو او استخباراتي کړیو په لمسونلومړی دا چې شمالټلوالې د سیمې د ځینو دولت

. دې چلند طالبانو ته پلمه په ی وساتيدې وسیله یي له دولته لر طالبانو په نوم او د پاکستان په مالتړ تورن کړي او په

و د روا غوښتنو دعوه ژني او د شمالټلوالې سره په جګړه کې  د پښتنیو خواخوږي راوپالس ورکړې چې ځان د پښتن

           . شمالټلواله هم چې مشران یي د یوه مافیایی بانډ غړي دی د هیواد شمال وګړو ته وایي چې دوی مخې ته بوځي

ر کړي او یالبان به مو ژوندي تکه چیری پر دغه مافیایي کړۍ راټول نه شي ط ،( ستاسي ریښتینی استازي ديشمالټلواله)

 . طالبانو سره د جګړې ډګر تود ساتيپه دې وسیله دوی هم له 

   ، په دولت کې د پښتنو کادرونو پیکه توب د پنجاب تبرګي ته د الستی المل شوی چې دوی بلخوا د شمالټلوالې په چلوټو

ان کې شمالټلوالې څخه د پښتنو خوړل شوي حقونه ، والړ شۍ افغانستانو ته ووایی چې ستاسو مالتړ کوو( طالبپنجاب)

 ! جنګیږومرسته کوواو سره ګډ ترالسه کړۍ او په جګړه کې درسره سنګر په سنګر 

. په دولت کې د بان او اسالمي ګوند سره مخامخ ديپه کور دننه د افغانستان په جګړه کې اصال شمالټلواله او بلخوا طال

 نډه د طالبانو او اسالمي ګوند لپاره د منلو وړ نه ده.ټلوالې ونډه زیاته ده او دغه و

، البته دواړه لوري د سیمي د هیوادونو یتوب دعوه لريد شمال او جنوب د ولسونو په استازدواړه لورې په درواغو سره 

 . کیږي او جګړه تل توده ساتل کیږي لخوا ددې جګړې ادامې ته لمسول

ان او اسالمي د شمالټلوالې په استازیتوب جمعیت او نظارشورا او بلخوا طالبوخوا ید افغانستان په اوسنۍ غمیزه کې ، 

. اوس هم دغو دواړو لوریو ته د سیمې او لري پرتو هیوادونو مرستې چاالن دي او په یوه یا بله بڼه ګوند وتلې ونډه لري

 .و د مرکزي دولت په وړاندې جنګیږيهیواد کې د سولې مخې ته خنډ ا

ولسونه  څخه د شمال او جنوب برمتها وي چې څنګه له دغو سړیخورو دولت د سیاست مرکزي کړۍ باید دد افغان 

  . شي څنګه سیمه ایز استخباراتي مالي او وسلوال مالتړ ختم څخه او له دوی وژغورل شي

لبانو او اسالمي ګوند روان کال کې باید موخه دا وي چې د شمال ولسونه د جمعیت او نظارشورا او د جنوب ولسونه د طا

 . وڼو پتوګه په یوه چرګۍ راغونډ شيله کوډو او جادوګیریو نه راخالص شي او د مساوي افغانانو او ور

 .دولت سره خبر وکړي او له افغانستانه مرسته وغواړي طالبان باید د پنجاب پر ځای افغانبلخوا 

و اب او اسالمي ګوند د تورې بورې له څمڅو راووځي نن ددې وخت راغلي چې نظارشورا د پنجشیر له څمڅو او طال

ته یي د مرستې ژمنه کړې همغږي افغانستان او نړۍ وګوري او له نړیوال بهیر سره چې افغانستان په غړېدلو سترګو 

  .شي

مه او نړۍ زموږ دواړه ګاونډیان ایران او پاکستان له ترهګرو څخه د مالتړ او له نړیوال بهیر سره د ټکر په المل په سی

. اوس په افغانانو ته تاریخي فرصتونو غیږه پرانیستېله دې کبله هم افغانانو  .کې د ګوښه توب په ګړنګ ورروان دي

کومت راټول شي په مرکزي ح ،له دې فرصتونو ګټه پورته کړي، چې څنګه خپلمنځي تربګنۍ لري کړي پورې اړه لري

  . او د وخت غږ واوري

پورې له منځالرو  ۲۰۰۷د نړیوالو په مرسته تر  .پیل غوږ کې له اوږده خوبه راپاڅيپکار دي چې د ته هم  دولت بلخوا

ه مخ پیدا کړي او افغانانو تجتماعي خدمتونو ونډه زیاته کړي څو دولت ځواکونو څخه د دولت کړۍ ډکې کړي او خپله د ا

 .په ولس کې د دولت ریښې ټینګی شيپه دې وسیله 

غانان به په مرکزي دولت راټول ، لیوالتیا او اقدامات وګوري افارادهد افغان دولت رې په څنډلو کې ولس د دولتي اداکه 

، مخې ته به تللي په مټ رامنځته شوی دولت پلی کړي . که اساسي قانون چې د افغانانو د غوښتنو او نړیوالو د مالتړشي

 .ډېرې ستونځې به مو شاته پریښې ويیوو او 

 .دو کال ويیباید د هڅو او دریځونو د نږدې ک روان کال
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