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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۳/۱۱

شهسوارسنګروال

کرزی ،لکه «دو شمشیره٫ع ر »٬په دواړوالسو جنګیـږي
زاړه ولسمشرحامد کرزی په خپلو وروستیو څرګندونو کې د اشرف غني او عبداله په جال،جال سوګندونو غبرګون
ښودلی دی او ډاګیزه کړیده ،چې دا د امریکا د منافقانه پالیسوپایله ده ...کاشکې چې ښاغلی کرزي دا خبرې هغه مهال
کړ ې وای ،چې دی په واک کې وو ...ولې هغه وخت چې تاسو د بوش په ټټر د وزیر محمد اکبرخان مډال ټومبه
هغه مهال امریکا منافقت نه درلود؟ که چیرې تاسو د افغانستان د پوځ لپاره د عاید یو بنسټیز کار کړی وی اوس به
زموږ الس تر ډبرې الندې نه وو ...ایا کله هم تاسو دا فکر کړی چې تاسو څرنګه واک ته ورسېدی؟ ...راځئ چې
لږ شاته الړ شو او وګورو چې محترم کرزی صیب څرنګه واک ته ورسېد؟
سټیو کول پخپلو څرګندونو کې په ډاګه کړېده ده چې د «سپتامبر په لومړیو کې د احمد شاه مسعود څارګرو د C.I.Aد
ترهګرۍ ضد دفتر ته د دوه عربو تلویزوني خبریاالنو په هکله ،چې له کابل نه د شمالي ټلوالې لیکو ته ورتېر شوي
ول ،د تل په څېر یو عادي رپوټ ورکړ .د مسعود او سي آی اې تر مینځ د څارګري اطالعاتو شریکول ،یوازې په
افغانستان کې د عربو او نورو بهرنیانو په اړه وو...
د دوو عربو خبریاالنو په اړه د ورسېدلي رپوټ په برخه کې د بن الدن د څانګې افسرانو کوم ځانګړی غبرګون
ونښود ،ځکه چې هغه په ځانګړې توګه د غور وړ نه څرګندېده ».
BBCپه  ۲۰۰۱ز کال د سپتامبر د  ۹نېتې چې د  ۱۳۸۰لمریز کال چې د وږې (سنبلې) له  ۱۸نېټې سره برابره وه
د تخار په خواجه بهاوالدین کې د یوې چاودنې ،د پېښې په تړاو یو خبر خپور کړ چې مسعود د دوه ژورنالستانو لخوا
چې چاودېدونکي توکي یې په وېډیویي کامره کې ځای پر ځای کړي ول د سختو ټپونو له امله د تاجکستان په یوه
روغتون کې ومړ.
که څه هم د مسعود د مرګ لومړی خبر مسکو خپور کړ ،ولې ډېر ژر  ،BBCامریکا غږ او د فرانسې آژانسونو د
دې خبر پخلی وکړ.
ولې برهان الدین رباني او نورو چارواکو به ویل چې مسعود ژوندی دی ،تر هغې چې د سپتامبر په ( )۱۵نېټه یې د
هغه مړینه د یوه فرمان په ترڅ کې اعالن کړه.
دغه خبریاالن په یوه بلجیمي پاسپورت تر دغه بریده را رسېدلي ول او داسې ګونګوسې هم وې چې دوی د مراکش
وو ،خو لږو ډېر په انګلسي او فرانسوي ژبو هم پوهېدل.
یوه پوښته په فرانسوي ژبه دا هم وه چې له احمد شاه مسعود پوښتل شوي ول:
که چېرې تاسو واک ته ورسېږی ،نو ستاسو چلن به له اسامه بن الدن سره څه ډول وي؟
دوی ال دمخه عبدالرب رسول سیاف ته تر غوږه رسولی وه چې دا ډول پوښتنې عربي نړۍ ته د پام وړ ځکه دي چې
د مسعود دریځ څرګند شي .ولې د نوموړي دریځ تل دا و چې C.I.Aته به یې ویل:
القاعده او طالب زموږ او د امریکا ګډ دښمن دی .خو د دې لپاره چې مسعود ځان د عربي نړۍ خواخوږی ښودلی
وی د سیاف په ټینګار یې یوه الوتکه له تخار نه پنجشېر ته ولېږله چې هغه دوه عرب ژورنالستان خواجه بهاوالدین
ته راولي.
د امریکا په متحده ایآالتو کې د چارواکو اندونه ویشل شوي ول .یو شمېر په دې اند ول په سر کې کلنټن چې سي آی
اې باید القاعده وڅاري ،خو ډېر ګروهمن نه وو چې کومه وړتیا ترالسه کړي.
ځنې نورو غوره ګڼله چې په القاعده باندې ان کروز توغندي ووروي ...د سي آی اې قانون پوهانو د بوش د السلیک
لپاره ،په افغانستان کې د پټو عملیاتو لپاره په مسودې کار کاوه ،چې د سپتامبر د  ۹نېټې پېښه ترسره شوه.

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د سپتامبر د لسمې نېټې په سهار سي آی اې ولسمشر بوش ،د هغه کابینې او نورو پالیسي جوړونکو ته د یو لنډیز د
وړاندې کولو په ترڅ کې د مسعود د مرګ په اړه رپوټ ورکړ ،چې بیا د القاعدې پر خالف د امریکا په پټه جګړه
خبرې را پورته شوې چې مشري یې د سپینې ماڼۍ سټیفن کوله.
د سپټامبر د  ۱۱نېټې پايلې:
د سپټمبر له  ۱۱یوولسمې ڼېتې د مخه اسامه بن الدن د امریکا تر ګواښ الندې و .هغه مهال چې امریکا د اګست
په  ۲۰نېټه ( ۱۹۹۸کال) پدې پلمه چې القاعدې د بن الدن په سپارښتنه په کینیا او تانزانیا ،د هغه هېواد په سفارتونو
برید کړی ،نو ځکه یې په خوست او جالل اباد کې د اسامه بن الدن په پوځي پالز کروز توغندي وورول.
طالبانو د دې لپاره چې په بن الدن د برید غچ او کسات اخستی وي ،له برید نه یوه ورځ وروسته د اګست په  ۲۱نېټه
( )۳۰/۵/۱۳۷۷د ملګرو ملتو اړوند یو اېټالوی پوځي په کابل کې وواژه ،نو ځکه هغې ادارې سخت غبرګون وښود.
هغسې ال ملګرو ملتو د مخه د ایراني دېپلوماتانو په وژنه چې په مزار شریف کې وژل شوي ( ۱۹۹۸/۸/۱۸کال) ول
هم طالبانو ته ګواښ کړی وه.
د ایران چارواکو هم د سپټمبر په لومړۍ نېټه ( ۱۳۷۷/۶/۱۰کال) د پوځي تمریناتو په پلمه د افغانستان پولې ته څېرمه
خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل.
د ملګرو ملتو استازی لخدر ابراهیمې ایران ته راغی او هغو ترې وغوښتل چې طالبان باید د دېپلوماتانو او یوه خبلاير
قاتلین ایران ته وسپاري.
ملګرو ملتو د کوفي انان په نوښت د سپتامبر په  ۲۱نېټه ( ۱۹۹۸کال) چې د  ۱۳۷۷لېږدیز کال د سنبلې له  ۳۱سره
برابره وه د افغانستان د شپږو ګاونډیو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون (ایران ،پاکستان ،ترکمنستان،
ازبکستان ،تاجکستان ،چین) عمومي غونډه جوړه شوه ،دغې غونډې ته را بلل شوي ول چې د افغانستان په سیاسي
کړکېچ وغږېږي.
د ملګرو ملتو د امنیت شوری هم د قوس (لیندۍ) په اتلسمه ( )۱۸نېټه ( ۱۳۷۷هـ ش کال) غونډه وکړه او طالبانو ته
ګواښ وکړ چې پخپل هېواد کې ترهګرو ته ځای ورنکړي.
له دې سربېره د امنیت شورا یوازې په  ۱۹۹۹کال د جنوري په شلمه ( )۲۰شلمه نېټه او د اپرېل په ( )۱۹نولسمه
نېټه د افغانستان د پېښو په تړاو غونډې وکړې ،د پوځي او سیاسي کړکېچ په څنګ د ښځو او بشري حقوقو په تړاو
اندېښنه وښوده او له  ۲+۶هېوادونو څخه وغوښتل شول چې په دې تړاو الس په کار شي.
د  ۲+۶هېوادونو څخه یوازې ترکمنستان خپل ناپیلتوب خوندي کړی وه .نو ځکه خو د ملګرو ملتو په مشرۍ د هغې
ناستې کوربه وه چې په  ۱۹۹۹کال د ترکمنستان په پالزمېنې عشق اباد کې جوړه شوې وه.
د ملګرو ملتو سر منشي کوفي انان په  ۲۰۰۰ز کال د جنوري په  ۱۳نېټه ( ۱۳۷۸/۱۰/۲۳کال) فرانسیس
ویندریل »«Frances vendrelیو اسپانوي د ابراهیمي پر ځای وټاکه ،چې د افغانستان کړکېچ کابو کړي.
د ملګرو ملتو د دې ټولو هڅو نچوړ دا و چې د طالبانو د دې ټولو کړو وړو تر شا د پاکستان الس دی .ال کله چې
هغه څلور کسیزه پالوي چې له پاکستان ،ایران او مینځنۍ اسیا هېوادونو نه لیدنه وکړه ،په ځغرده یې چې د اپرېل
په  ۱۸اتلسمه نېټه ( ۲۰۰۱م کال) د افغانستان او پاکستان په پوله له خیبر نه کتنه کړې وه وویل :پاکستان د طالبانو
ترشا والړ دی .بیا یې د دې ټولو پېښو پړه په پاکستان واچوله .طالب چارواکو هم دا هر څه په خپلو سترګو لیدل،
ولې دومره سیاسي پوهه یې نه درلوده چې پوه شي پاکستان خپلې سیاسي موخې لري ،دوی په دې هم نپوهېدل چې د
القاعدې د مشر شتون به هرومرو داسې ستونزې را والړې کړي چې په پای کې به افغانستان د ترهګرۍ قرباني
شي.
طالبانو د نړۍ له ډله ییزو رسانیو او په تېره د سیمې او نړۍ له استخباراتو نه بشپړه خبرتیا نه درلوده چې په نړۍ
کې څه تېرېږي؟ که یو شمېر طالبان په دې پوهېدل هم ،خو په مذهبي احساساتو کې دومره ښکېل ول چې د خپل هېواد
ملي ګټې ترې هېرې وې.
پنټاګونC.I.A ،ته دنده سپارلې وه چې بن الدن ونیسي او یا یې له مینځه یوسي .طالبان په دې هم نپوهېدل چې اسامه
بن الدن امریکا ته څومره ګواښ دی؟ سپینې ماڼۍ ال ان د  ۱۹۹۸کال په پای او د  ۱۹۹۹کال په سر کې دا پتېیلې وه
چې د القاعدې مشر له کندهاره څنګه ولېږدوي او یا کومه بله الره ولټوي ،چې د هغه له ګواښ نه نړۍ وژغوري.
سټیو کول په خپلو څرګندونو کې ډاګیزه کړې ده:
«هغه اونۍ چې د بن الدن اورپکو پر دوو امریکایي سفارتونو (کینیا او تانزانیا) برید وکړ د مال عمر پګړیوالو سرتېر
و ،چې لیکې یې د پاکستان له مدرسو څخه پر ورغلو جهادیانو پړسېدلې وې ،او د پاکستان څارګرو افسرانو ورسره
مرسته کوله ،د افغانستان په شمال کې د مزار ښار ترالسه کړی و.
په آی اس آی کې د افغانستان د پېښو اوږد مهال څارګر کرنیل امام ...به ویل :زه او زما بچیان مزارشریف ته دننه
روان یو».

د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پر افغانستان د امریکې د کروز توغندیو د توغولو دوه میاشتې وروسته نواز شریف د پوځ مشر له دندې لرې کړ.
نوموړي له یوې خوا پروېز مشرف د پوځ د مشر په توګه و مانه او له بلې خوا یې جنرال ضیاألدین د څارګرې ادارې
د مشر په توګه وټاکه.
دا داسې مهال دی چې شریف له کلنټن سره ځان ډېر نږدې کړی وه ،پاکستاني چاوراکو داسې سپینې ماڼۍ واکمنو ته
په غوږ کې څڅولې وه ،چې د اسامه بن الدن په نیولو کې ورسره پټه مرسته کولی شي.
کله چې په اسالم اباد کې د امریکې سفیر ویلیم مایلم او د سي آی آې د مشر ګاري شروین د پاکستان د یو شمېر
چارواکو ژمنې واورېدې وېپتېله چې د I.S.Iله مشر سره پدې موخه اړیکې خوږې کړي چې ګنې د بن الدن او
القاعدې په کابو کولو کې ورسره مرسته وکړي.
دوی په دې نپوهېدل چې پاکستان غله ته وایي غال کوه او کوروال ته وایي څار .آی اس آی ال د مخه بن الدن ته خبر
ورکړی وه چې ستا د تیلفون نمره ،د سپوږمکۍ له الرې د امریکا څارګرې ادارې ترالسه کړې ده.
جنرال ضیاأالدین ،د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پیکرینګ ته وویل چې له مال عمر سره به د بن الدن په
تړاو خبرې وکړي .د دوی یو شمېر څارګرو او اېجنټانو دا هم د هغه تر غوږه ( ۲۰۰۰ز کال) رسولې وه چې اوس
دستي الدن د جالل اباد په درونټه کې اوسېږي.
آی اس آی د  ۲۰۰۱ز کال د پسرلي په میاشتو کې «ټینیټ» ته چې په پټه اسالم اباد ته راغلی و د مرستې ټټر وواهه،
ولې بیا ټینیټ له محمود نه د عملي مرستې غوښتنه وکړه.
د دې ټولو پټو او ښکاره هڅو سره سره د سپتامبر  ۱۱یوولس ( ۲۰۰۱ز کال) نېټه ورورو را نږدې کېده ان دا چې
د ( ۲۰۰۱ز کال) د سپتامبر تر لسمې نیټې پورې اف بي آی  ۲۱۶پټ رپوټونه وړاندې کړي ول چې په دغه لړ کې
شپږ رپوټونه د هوایي ډګرونو په تړاو ول چې تر ګواښ الندې دي.
خو د سه شنبه ورځ یو ناڅاپه د سپتامبر په « »۱۱نېټې ( ۲۰۰۱م کال) د امریکا زړه نیو یارک ولړزېده او دا داسې
مهال وه چې اسامه بن الدن په ډاګه ویلې چې په دې څو اونیو کې به د امریکا او اسرائیلو په تأسیساتو بریدونه ترسره
شي ...اسامه بن الدن د سعودي عربستان د یوه سپوږمکیز (سټالیټ) تلوېزیون له یوه خبلاير «بکراتیاني» سره
پاکستان پولې ته نږدې وکتل ...اتیاني وایي چې بن الدن او مرستیاالنو یې په بربنډه توګه وویل چې موږ به په څو
اونیو کې امریکا او اسرائیل په نښه کړو...
هغه شېبې په ډېرې چټکۍ را ورسېدې ،د القاعدې بنسټپالو په نېویارک کې د نړۍ په سوداګریز پالز برید وکړ او د
پنتاګون ماڼۍ یې تر اور الندې ونیوله.
د بن الدن په سپارښتنه چې کومه پېښه د سپتامبر په  ۱۱نېټه تر سره شوه ،په ټوله نړۍ کې یو د بل پسې ستر بدلونونه
مینځته راغلل.
همدغسې افغانستان د دې ټولو سیاسي او پوځي پېښو مرکز وګڼل شو چې امریکا په خپل پوځي برید د افغانستان
خاوره تر اور الندې ونیوه.
په افغانستان پوځي بريد:
مخکې تر دې چې امریکا په افغانستان وسلوال برید وکړي په دې تړاو د امریکا ،ملګرو ملتو او د سیمې هېوادونو
یو شمېر هڅو ته تم کېږو:
 １ــ ملګرو ملتو غوښتل چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې دېته اړ کړي چې خپلې ستونزې له سیاسي
الرې حل کړي .په دې لړ کې په دې ټینګار کوه چې ګاونډي هېوادونه باید دواړو غاړو ته وسلې او پیسې ور
نکړي او له دې سربېره په هغه څه بندیز ولګېږي چې د جګړې د کابو کولو خنډ ګرځي.
 ２ــ ملګرو ملتو او امریکا په ګډه پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې طالبان دېته وهڅوي چې د بشري حقوقو له
سرغړونې نه را وګرځي ،خو پاکستاني چارواکو وویل :اسالم اباد په طالبانو دومره برالسی ندی .ولې حقیقت
داسې نه و.
- ۳د مینځنۍ اسیا هېوادونه پدې لړ کې ازبکستان د پیکن او مسکو په مشرۍ د شانګهای ټولنې ته د خپلې اړیکې له
مخې په ډاګه کړه چې پاکستان د آی اس آی په مرسته طالبان او بن الدن دېته هڅوي چې مینځنۍ اسیا هېوادونو ته یو
ګواښ پېښ کړي.
پدغه وخت کې داسې برېښېده چې امریکا غواړي په سیمه کې یوه بدلون ته الره پرانېزي.
- ۴د سپتمبر  ۱۱نېټې وښوده چې نور نو ملګري ملتونه او د نړۍ هېوادونه په سر کې امریکا د دې ځغم نه لري چې
د طالبانو او اسامه بن الدن پر وړاندې چپ پاتې شي ،غوره یې وګڼله چې په یوه وسلوال برید فکر وکړي.
د پاکستان آی ای آی هم چغې وهلې چې اوس طالبان زموږ په ولکه کې ندي ،بلکې د بن الدن په واک کې دي.
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- ۵د امنیت شورا د سپتامبر په  ۱۲نېټې د  ۱۳۶۸مې ګڼې پر بنسټ پرېکړه وکړه چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم او
ترهګرۍ پر وړاندې په ټینګه ودرېږي او د ناټو غړو هېوادونو هم ورته غبرګون وښود.
- ۶امریکا پخوا تر دې چې په افغانستان وسلوال برید وکړي پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې طالبانو ته ګوت څنډنه
وکړي چې اسامه بن الدن ور وسپاري.
پاکستان د سپتامبر په  ۱۷نېټې ( ۲۰۰۱کال) یو پالوی ( ۱۳۸۰/۶/۲۶کال) د طالبانو د مشر مال عمر سره د لېدلو
لپاره کندهار ته واستوه چې د اسامه بن الدن په برخلیک ورسره وغږېږي.
مال عمر پخپلو څرګندونو کې ښکاره کړه چې په دې برخه کې د افغانستان د علماوو یوه لویه جرګه پرېکړه وکړي
چې آیا اسامه بن الدن له افغانستان نه ووځي او کنه؟
له دېنه یوه ورځ وروسته  ۱۳۸۰/۶ /۲۷ل کال نېټه د دیني علماوو یوه لویه جرګه جوړه شوه ....خو وروستۍ پرېکړه
یوې بلې ورځې ته وځنډېده چې باید له دې نه هم یوه بله لویه جرګه جوړه شي.
د سنبلې په  ۲۸نېټې د علماوو جرګې پرېکړه وکړه چې اسامه بن الدن دې ته وهڅول شي چې پخپله خوښه هېواد
پرېږدي.
- ۷د امریکې ادارې د بوش په مشرۍ غونډه وکړه او په دې ټینګار وکړ چې پرته له کوم شرطه اسامه بن الدن موږ
ته وسپارل شي او که نه طالبان به تر پوځي برید الندې ونیول شي.
شمالي ټلوالې د برهان الدین رباني په مشرۍ غونډه وکړه او په دې برخه کې یې په ډاګه وویل ،موږ به د امریکا له
هر ډول پوځي برید نه مالتړ وکړو او باید هرومرو د طالبانو واک وپرځول شي.
د دغې ټلوالې چارواکو له روسي چارواکو سره هم د طالبانو پر وړاندې چې باید له دوی سره پوځي او اقتصادي
مرسته وشي اړیکې نیولې وې.
عبدالرب رسول سیاف له یو شمېر ډله ییزو رسانیو سره په ډاګه کړه چې برهان الدین رباني د یوه قانوني حکومت
په توګه حق لري چې له روسانو او یا له بل کوم هېواد سره د طالبانو خالف خبرې اترې وکړي او له هغوی نه هر
اړخیزه مرسته ترالسه کړي.
- ۸د ملګرو ملتو د امنیت شوری د  ۱۳۷۳ګڼې د پرېکړه لیک له مخې د سپتامبر په  ۲۸نېټې ( ۲۰۰۱کال) وویل
چې په ډله ییزه توګه نړۍ باید د تروریزم او ترهګرۍ پر وړاندې ودرېږي.
د همدې پرېکړې پر بنسټ د اکتوبر په ( )۷چې د میزان (تلې) له  ۱۵نېټې (۱۳۸۰کال) سره برابره وه د شپې  ۹بجې
او  ۵۰دقیقې وې د هند سمندرګي او د یګوسیاله جزیرې نه په افغانستان وسلوال برید وشو.
د انګلوساکسون Anglo – saxonسیاست له مخې چې د یوه نړیوال ائتالف په پلمه باید په دا ډول کارونو ،السپورې
کړی شي د تامل وړ دی.
ډېر ځله له یو شمېر اصالحاتو نه یو شمېر هېوادونو داسې ګټې اخیستې لکه څرنګه چې شوروي اتحاد د ملګرو ملتو
د منشور له مخې « »۵۱مادې نه ګټه واخسته چې ګنې د تروریزم پر وړاندې له یوه قانوني دولت نه دفاع کوي په
افغانستان پوځي برید وکړ.
شوروي اتحاد له دغې مادې نه ناوړه استفاده وکړه ،یو قانوني حکومت یې ړنګ او پر ځای یې یو السپوڅی حکومت
کېنوه.
امریکا هم په دې پلمه چې دالقاعدې د برید پر وړاندې ودرېږي نو د خپل غچ اخستلو په پلمه یې په افغانستان وسلوال
برید وکړ او افغانستان یې یو ځل بیا د پاکستان لمنې ور وغورځوه.
د ترهګرۍ د لمینځه وړلو لپاره په تېره د القاعدې او طالبانو د ځپلو لپاره نورې الرې هم وې چې د ملګرو ملتو په
مالتړ یې عملي کړې وی .د بېلګې په توګه که چېرې پاکستان ته ګواښ شوی وی چې د ترورستانو پټنځایونه له مینځه
یوسي او که نه د نړیوالو بندیزونو تر ګواښ الندې به راشي ...لکه څرنګه چې وروسسته پېښو وښوده چې د القاعدې
مشر اسامه اسالم اباد ته څېرمه د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو .خو بیآ هم په دغې برید سره ،ډېر زیان د افغانستان
ولس وګاله.
- ۹ټلوالې نه یوازې له بریدګرو نه پوځي مرسته ترالسه کړه بلکې په بکسونو ډالر یې هم تر ګوتو کړل .نه یوازې
ټلوالې د طالبانو پر وړاندې امریکایانو ته د مرستې ټټر وواهه بلکې د روم ،پېښور او د قبرس ډلګیو هم د مرستې
اعالن وکړ.
بهرنیو هېوادونو ،په دې لړ کې ګاونډیو ،پرته له ایران نه د امریکا د هوایي برید مالتړ وکړ .لخضر ابراهیمي هم په
اسالم اباد کې له پروېز مشرف او له یو شمېر افغانانو سره ولیدل او بیا یې د نوامبر په ( )۹نېټه ( ۲۰۰۱ز کال)
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وښوده ،دا دی چې د نړیوالو ځواکونو د برید په پآیله کې مزارشریف د طالبانو له ولکې نه آذاد کړل شو او شمال
ټلواله یې هلته ولېږدوله.
څلور ورځې وروسته یې کابل ولکه کړ ،د نړیوالې ټلوالې او شمالي ټلوالې د بریدونو له امله د طالبانو په نوم ګڼ
شمېر کابل ښاریان په سرو وینو ولمبول شول ...په پای کې د طالبانو حکومت را نسکور شو.
ابراهیمي په دې تړاو د  ۲+۶غړو هېوادونو یوه غونډه په ملګرو ملتو کې جوړه کړه او په ټولو غاړو یې غږ وکړ
چې د بشري حقوقو درناوی وکړي.
د نوموړي د وړاندیزونو له بابته د امنیت شورا یوه پنځه فقریزه پرېکړه د نوامبر په  ۱۴نېټه ( ۲۰۰۱کال) خپره کړه
چې په افغانستان کې باید د یوه بین االفغاني کنفرانس له مخې د ملګرو ملتو تر نظر الندې یو لنډ مهاله حکومت جوړ
شي.
- ۱۰د المان هېواد د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پرېکړې له مخې چې افغانان باید په خپل مینځي کنفرانس کې برخه
واخلي د کوربه توب اعالن وکړ.
د همدې پرېکړې له مخې د ملګرو ملتو تر څارنې الندې د هغو څلورو ډلو استازي د جرمني بن ته را وبلل شول.
په دې کې د شمالي ټلوالې ،د روم کې د محمد ظاهر شاه پلویان ،په پېښور کې د مېشتو افغانانو استازي او د قبرس
په نومونو نامتو ډلې شاملې وې.
د بن غونډه چې په  ۲۰۰۱ز کال د نوامبر په  ۲۷مې نېټې چې د  ۱۳۸۰کال د قوس له شپږمې سره برابره وه جوړه
شوه .له اوږدو خبرو او ګروېګنو وروسته ټولې غاړې د ډسامبر په پنځمه ( )۵نېټه په یوه پرېکړه لیک سال شوې،
چې لنډیز یې داسې دی:
په یوه لنډ مهاله حکومت هوکړه وشوه چې د یوه تلپاتې حکومت بنسټ ته الره پرانېزي.د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي ټاکل.په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د بشر د حقوقو درناوی.د افغانستان خپلواکي ،د خاورې تمامیت او د ملي حاکمیت درناوی ،د اسالم د دین په رڼا کې سیاسي ټاکنې،دموکراسي ،د سیاسي ډلو او ګوندونو او ټولنیز عدالت شتون.
له هغو مجاهدینو مننه چې د خپل هېواد د خپلواکۍ او د خاورې له تمامیته یې ساتنه کړې ده ،د وېرې او ظلم پر ضد
یې مبارزه کړې ده .د افغانستان د سولې او ثبات په الره کې هلې ځلې کړې دي.
له برهان الدین رباني نه مننه کوي چې د حکومت واګي لنډ مهاله حکومت ته سپاري.
لنډ مهاله حکومت لومړي سر کې د یوه پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې چې د ټولو قومونو استازیتوب پکې وي
اقدام وکړي.
طالبانو هم هڅه کوله په سر کې مال عمر چې واک یې رسما خپلې کابینې ته وسپاره چې له دغه سیاسي بهیر سره
مل شي نو ځکه یې په  ۱۳۸۰کال د قوس په  ۱۵نېټې چې د  ۲۰۰۱ز کال د ډسمبر له شپږمې ڼېټې سره برابره وه
طالبانو وړاندیز وکړ ،دوی حاضر دي چې د کندهار ،هلمند او زابل والیتونه په سوله ییزه توګه حامد کرزي ته تسلیم
کړي .دوی غوښتنه وکړه چې په شمال کې اسیر طالبان خوشي شي.
بن غونډه:
د لنډ مهالې ادارې الرې چارې ،داسې په ګوته شوې:
-۱د بن کنفرانس و پتېله چې د لنډ مهاله ادارې مشرتابه باید د ډسمبر په  ۲۲نیټه ( ۲۰۰۱کال) واک ترالسه کړي.
-۲د لنډ مهالې ادارې رهبري له یوې لنډ مهالې ادارې نه جوړه ده چې د رییس لخوا اداره کېږي.
-۳یو ځانګړی خپلواک کمیسون به هم بېړنۍ لویې جرګې ته الر پرانیزي او همدا ډول ستره محکمه به د لنډ مهاله
ادارې لخوا مینځته راخي.
-٤په رسمي توګه د واک له لېږد سره جوخت ،لنډ مهاله اداره به ډېر ژر د هېواد چارې په غاړه اخلي ،په دې ډول
به د ملګرو ملتو چوکۍ اشغالوي ،د نورو بهرنیو اړیکو نماینده ګي او په ټوله کې په نړیوال کنفرانسونو کې برخه
لري.
-٥د شپږو میاشتو په موده کې به بېړنۍ لویه جرګه جوړېږي د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه لخوا به پرانستل کېږي
او بیا به دغه جرګه د یوه انتقالي مقام رهبري ټاکي چې یوه پراخ بنسټه انتقالي اداره را مینځته شي .د تصویب له
نېټې وروسته دغه اداره به د دوه کالو په موده کې یوه نماینده حکومت ته چې د اذادو ټاکنو لخوا به مینځته راځي الره
پرانېزي.
-٦د لنډ مهالې ادارې مقام به هغه مهال خپل کار پای ته رسوي چې د لویې جرګې لخوا ،انتقالي اداره مینځته راشي.

د پاڼو شمیره :له  5تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-۷د انتقالي ادارې لخوا به د اتلسو میاشتو په موده کې لویه جرګه را بلل کېږي چې د اساسي قانون په تسوید کې برخه
واخلي ،خو د دې بهیر لپاره به د دوه لومړنیو میاشتو په موده کې د ملګرو ملتو په مرسته د اساسي قانون د تسوید یو
کمیسون هم جوړېږي.
له دې سربېره د قضایي سیستم قانوني جوړښت د نوي اساسي قانون تر جوړېدو تر لنډ مهاله پېره له هغو تعمالتو به
استفاده کوي چې د انتقالي ادارې له موافقو سره په ټکر کې نه وي ...نو په دې بنسټ د افغانستان قضایه قوه خپلواکه
ده ( )۵ستره محاکمه او د محکمو نورې څانګې چې دانتقالي ادارې لخوا جوړېږي ،د قضایي قوې برخه ګڼل کېږي.
په دې تړاو ،د ملګرو ملتو په مرسته ،انتقالي اداره به یوه قضایي کمیسون ته دنده وسپاري چې کورنۍ قضایي سیستم
د اسالم د سپېڅلي دین په رڼا کې د ملګرو ملتو د معیارونو مطابق جوړ کړي.
بیا د افغانستان په باره کې د ملګرو ملتو او د غونډې ګډونوالو له علیحضرت محمد ظاهر شاه څخه وغوښتل چې د
لنډ مهالې ادارې ریاست په غاړه واخلي .ولې هغه و نه منله.
پدې لړ کې دې ټکي ته هم ګوته ونیوله شوه چې د لنډ مهالې ادارې هېڅ غړی نشي کولی چې د لویې جرګې د بېړنۍ
غوندې په جوړولو کې د کمیسون غړیتوب تر السه کړي.
د لنډمهالې ادارې رییس او یا د ده په غیابت کې د ده مرستیاالن کولی شي غونډه جوړه کړي او بیا د غوندې اجنډا
مجلس ته وړاندې کړي ...پرېکړې به د رایو په اکثریت کېږي.
لنډ مهاله اداره واک لري چې د سولې ،نظم او د ښې ادارې لپاره فرمانونه صادر کړي.
لنډ مهاله اداره واک لري چې پولي سستم ورغوي او نوې پیسې چاپ او خپرې کړي.
لنډ مهاله او انتقالي اداره به د ملګرو ملتو په مرسته د مهمو چارواکو لست او نوملړ برابر کړي چې په مهمو دندو
لکه والیان ،ولسواالن او نورو اداري مقاماتو لپاره وګماري چې د مرکزي بانک په شمول د هېواد ټولې چارې ښې
سنبال کړي.
همدا راز د بشر د حقوقو او د هېواد د نظم او ښې ادارې لپاره هم ژمنه وشوه او دا هم ور زیاته شوه که څوک
سرغړونه وکړي جزا به ور کړ شي.
د افغانستان د سیاسي حل لپاره د هغو افغانانو ،نوملړ چې د ملګرو ملتو د استازو په ګډون د یو لړ پرېکړو لپاره را
ټول شوي ول ،دا دی:
ستار سیرت ،امین ارسال ،عبدالرحیم وردګ ،مېرمن افضلي ،سید حسین انوري ،سید حامد ګیالني ،رحمت هللا موسی
غازي ،عبدالحکیم ،همایون جریر ،عباس کریمي ،مصطفی کاظمي ،عزیز هللا لودین ،احمد ولي مسعود ،اصف
محسني ،محمد اسحق نادري ،محمد ناطقي ،عارف نوازي ،یونس قانوني ،زلمی رسول ،میرویس صادق ،محمد جلیل
شمس ،همایون تندر ،سیما ولي ،عزیز هللا واصفي ،باچا خان ځدران.
له افغانانو سربېره د ملګرو ملتو استازي لخدر ابراهیمي هم ګډون درلود.
ملګرو ملتو د لنډ مهالې ادارې په بهیر کې خپل یو استازی د افغانستان د روان بهیر لپاره وټاکه ،چې له موافقه لیک
نه څارنه وکړي.
ده د بېړنۍ جرګې د جوړېدو کار هم څاره او د بشر د حقوقو چارې هم .دغه استازي ښوونېزې او روزنیزې چارې
د ټولنیز شعور د ودې او پرمختګ لپاره غوره ګڼلې او وخت ناوخت به یې لنډ مهالې ادارې ته سال ورکوله.
د همدې کسانو په شتون کې ( ۲۰۰۱ز کال د ډسمبر پنځمه) د کنفرانس غړو د یوه مصلحت له مخې حامد کرزی د
مؤقتي حکومت د رییس په توګه وټاکه.
پداسې حال کې چې د المان صدر اعظم ،لخدر ابراهیمي او یو شمېر نور بهرنیان حاضر ول ،دغه سند السلیک شو.
د دې سند له السلیک نه وروسته د افغانستان په سیاسي تاریخ کې یوه نوي سیاسي ژوند ته الره اواره شوه.
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