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 ۰۲/۲۰/۰۲1۲            روالګسن شهسوار استاد
 

 دېواک ته ورس هګرنڅ یحامد کرز
 (برخه ئړلوم)

 

 یوه بېړنئ اواړینه خبرتېا
 راګرزي!؟ کرزی بیا حامد

چې پخواني ولسمشرحامدکرزي  اورېدلي وي، ویلوکې لیدلې او ما و تا او رسانیو،خپرونو به په ډلیزو درنودوستانو،
سره په مرکه کې ،دیوې پوښتنې په ځواب کې وویل،که چېرې ولس )د جرمنی هیواد آنالین او چاپی مجله( له شپیګل؛

 غبرکړي !؟ ځواک را به خپل واک او الره اواره کړي... بیا بیا راګرزېدو حقوق پوهان ورته د وغواړي او
کرزي نږدې یوه نیمه لسیزه دواک په ګدئ ډډه وهلې وه  چې حامد غان ولس اونړیواله ټولنه په دې پوهېږي،اف

 ګټور خپل واک وځواک په مهال ښه او ب به داحچې کرزي ص ډاګیزه ده، ته څرکنده او هېوادوالو ...تاسوخواخوږو
بدګڼې  واکمن ښېګڼې او هر چې د تاریخ دنده ده، د هم سترګې نشي پټېدی .دا ئېکارونه کړي وي ،ولې له بال تېروتنو

 ... کې راونغاړي پخپلوپاڼو
افغانستان  کې د پوهنځېیو نصاب له مخې په بېالبېلو په پوهنتون کې دښوونیز چې ما دوستانوته باید ووایم هغه مهال،

 ړه،راته سپارښتنه وک استادانو شمېر ،یو ه پورې درس ورکاوهلپاچا امان ال تاریخ ،له احمدشاه شاه ابدالي تر معاصر د
 .چې یاد؛لکچرنوټ؛په کتابي بڼه وکاږم

برېتانې له  او هند د نو کړم، خذونه راغونډ ما څه السوندونه او چې یو پرېکړه وکړه، کله چې مې په دې تړاو
خځلیکونه ا او رسانېیومې ګڼشمېرمواد ډله ېیزو له نورو او موزېمونو له نندارتونو ونو،ګالرېیو،فکتابتونونو،ارشی
 حامدکرزي مې د چې له احمدشاه ابدالي تر همدغه السرسي پربنسټ لیکنه رانه دومره اوږده شوه، ترګوتوکړل...د
 ...پاڼې واړولې سلګونوکتابونو

سوندونه ال او کې چې کوم یادښتونه ،بېالبېل اخځونه، مواد وخوا په شا څلوېښتوکالو چې د هغسې خومې هم پتېیلې وه،
په  کتاب چې د چې ماراټول کړي او کښلي ول په پام کې وو، لومړي ألس مواد، د سترګولیدلي، ېره بریده دډ تر او

 ښوونیز پنډ کړ،چې د کتاب دومره غوښن او موادو او توکو ولې په ټوله کې دغو بڼه خپاره کړم...همداسې وشول ،
 . نصاب له ځغمه ووت

نې ګڼې،ستای بد ده دواک تاریخي پېښې،ښېګڼې او د ته . . .غواړوب احراځمه کرزي ص کیسه رانه هسې اوږده شوه،
دښمني نه  او خیلي ته،ترخپلې وسې ډالئ کړم...په دې لیکنه کې به هېڅ ډول خپلوي، درنولوستونکو تېروتنې تاسو او

ي شمېرې اخځلیکونوپاڼې اړول او څومره السوندوندونو ما،چې د څومره والي اوڅرنګوالي له مخې د وي پاللشوي او
کې سربېره زما له یادښتونونه دبېالبېلوژبوکتابونه لکه  کتابونو چې په دغو ټوکوکتابونوته رسېږي،63۰پوره 

 . کتابونه شامل دي پښتو پارسي او روسي، دانګلیسي،اوردو،
 کره چې داترهغې  وړاندېزونه ولوروي، چې په ماخپل اندونه او زړه له تله هیله کوم، څخه د لوستونکو زه له درنو

 کرزي السته راوړنې ډېرې دي اوکه تېروتنې؟؟ حامد د یاآ شي،
ې چ بهیرکې، په دغه پېراو ځواک له پیل نه ترپایه پورې پیل کړم. واک او ده د غواړم په منظمه توګه دغه لړئ د

دي،ټکی په  راغلي کې مینځه وچارو ټولنیز سیاسي او فسادونه په اقتصادي، تېروتنې او پرمختګونه، کوم بدلونونه او
 ....ټکی په پرلپسې توګه وڅېړم

 

په پرلپسې توګه ځان ستړی کړی په دې هیله،چې لوستونکوته ګټوروي...په همدې  پرېمانه او دوستانو،ما خو درنو
 . ته سترګې په الره ستاسوپېرزوېنو هیله،

 په ډېردرنښت
 سنګروال لندن
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د  C.I.A سپتامبر په لومړیو کې د احمد شاه مسعود څارګرو د»ې د سټیو کول پخپلو څرګندونو کې په ډاګه کړېده ده چ
ترهګرۍ ضد دفتر ته د دوه عربو تلویزوني خبریاالنو په هکله، چې له کابل نه د شمالي ټلوالې لیکو ته ورتېر شوي 

زې په ول، د تل په څېر یو عادي رپوټ ورکړ. د مسعود او سي آی اې تر مینځ د څارګري اطالعاتو شریکول، یوا
 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 
 [1]«ونښود، ځکه چې هغه په ځانګړې توګه د غور وړ نه څرګندېده.

BBC نېټې سره برابره وه  1۲ لمریز کال چې د وږې )سنبلې( له 13۲۲ نېتې چې د ۹ ز کال د سپتامبر د ۰۲۲1 په
د تخار په خواجه بهاوالدین کې د یوې چاودنې، د پېښې په تړاو یو خبر خپور کړ چې مسعود د دوه ژورنالستانو لخوا 

ې په وېډیویي کامره کې ځای پر ځای کړي ول د سختو ټپونو له امله د تاجکستان په یوه ئچې چاودېدونکي توکي 
 روغتون کې ومړ.

، امریکا غږ او د فرانسې آژانسونو د BBC د مرګ لومړی خبر مسکو خپور کړ، ولې ډېر ژرکه څه هم د مسعود 
 دې خبر پخلی وکړ.

د  ئېنېټه  (1۱ولې برهان الدین رباني او نورو چارواکو به ویل چې مسعود ژوندی دی، تر هغې چې د سپتامبر په )
 هغه مړینه د یوه فرمان په ترڅ کې اعالن کړه.

یوه بلجیمي پاسپورت تر دغه بریده را رسېدلي ول او داسې ګونګوسې هم وې چې دوی د مراکش  دغه خبریاالن په
 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:
 بن الدن سره څه ډول وي؟که چېرې تاسو واک ته ورسېږی، نو ستاسو چلن به له اسامه 

دوی ال دمخه عبدالرب رسول سیاف ته تر غوږه رسولی وه چې دا ډول پوښتنې عربي نړۍ ته د پام وړ ځکه دي چې 
 ویل: ئېته به  C.I.A د مسعود دریځ څرګند شي. ولې د نوموړي دریځ تل دا و چې

القاعده او طالب زموږ او د امریکا ګډ دښمن دی. خو د دې لپاره چې مسعود ځان د عربي نړۍ خواخوږی ښودلی 
یوه الوتکه له تخار نه پنجشېر ته ولېږله چې هغه دوه عرب ژورنالستان خواجه بهاوالدین  ئېوی د سیاف په ټینګار 

 ته راولي.
ی کې کلنټن چې سي آ ویشل شوي ول. یو شمېر په دې اند ول په سر د امریکا په متحده ایآالتو کې د چارواکو اندونه

 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 

 نېټې پېښه ترسره شوه. ۹ ټو عملیاتو لپاره په مسودې کار کاوه، چې د سپتامبر دلپاره، په افغانستان کې د پ
د سپتامبر د لسمې نېټې په سهار سي آی اې ولسمشر بوش، د هغه کابینې او نورو پالیسي جوړونکو ته د یو لنډیز د 

د امریکا په پټه جګړه وړاندې کولو په ترڅ کې د مسعود د مرګ په اړه رپوټ ورکړ، چې بیا د القاعدې پر خالف 
 د سپینې ماڼۍ سټیفن کوله. ئېخبرې را پورته شوې چې مشري 

 

 :ېپایل ېټېن 11د  امبرټد سپ
 

یوولسمې ڼېتې د مخه اسامه بن الدن د امریکا تر ګواښ الندې و. هغه مهال چې امریکا د اګست  11 د سپټمبر له
کال( پدې پلمه چې القاعدې د بن الدن په سپارښتنه په کینیا او تانزانیا، د هغه هېواد په سفارتونو  1۹۹۲نېټه ) ۰۲ په

 کې د اسامه بن الدن په پوځي پالز کروز توغندي وورول. آبادپه خوست او جالل  ئېبرید کړی، نو ځکه 
نېټه ۰1 نه یوه ورځ وروسته د اګست پهطالبانو د دې لپاره چې په بن الدن د برید غچ او کسات اخستی وي، له برید 

د ملګرو ملتو اړوند یو اېټالوی پوځي په کابل کې وواژه، نو ځکه هغې ادارې سخت غبرګون وښود.  (13۱۱/۱/3۲)
کال( ول 1۲/۲/1۹۹۲هغسې ال ملګرو ملتو د مخه د ایراني دېپلوماتانو په وژنه چې په مزار شریف کې وژل شوي )

 هم طالبانو ته ګواښ کړی وه.
کال( د پوځي تمریناتو په پلمه د افغانستان پولې ته څېرمه  1۲/۰/13۱۱د ایران چارواکو هم د سپټمبر په لومړۍ نېټه )

 ی پر ځای کړل.خپل ځواکونه ځا
د ملګرو ملتو استازی لخدر ابراهیمې ایران ته راغی او هغو ترې وغوښتل چې طالبان باید د دېپلوماتانو او یوه 

 خبریال قاتلین ایران ته وسپاري.
سره 31 لېږدیز کال د سنبلې له 13۱۱ کال( چې د 1۹۹۲نېټه ) ۰1 په نوښت د سپتامبر پهكوفي عنان ملګرو ملتو د 

ه د افغانستان د شپږو ګاونډیو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون )ایران، پاکستان، ترکمنستان، برابره و
ازبکستان، تاجکستان، چین( عمومي غونډه جوړه شوه، دغې غونډې ته را بلل شوي ول چې د افغانستان په سیاسي 

 کړکېچ وغږېږي.
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( غونډه وکړه او طالبانو ته هـ ش کال 13۱۱نېټه ) (1۲لسمه )د ملګرو ملتو د امنیت شوری هم د قوس )لیندۍ( په ات
 وکړ چې پخپل هېواد کې ترهګرو ته ځای ورنکړي. ګواښ

نولسمه  (1۹شلمه نېټه او د اپرېل په ) (۰۲کال د جنوري په شلمه ) 1۹۹۹ له دې سربېره د امنیت شورا یوازې په
او سیاسي کړکېچ په څنګ کې د ښځو او بشري حقوقو په نېټه د افغانستان د پېښو په تړاو غونډې وکړې، د پوځي 

 هېوادونو څخه وغوښتل شول چې په دې تړاو الس په کار شي.۰+۰ تړاو اندېښنه وښوده او له
هېوادونو څخه یوازې ترکمنستان خپل ناپیلتوب خوندي کړی وه. نو ځکه خو د ملګرو ملتو په مشرۍ د هغې  ۰+۰ د

 کې جوړه شوې وه. آبادال د ترکمنستان په پالزمېنې عشق ک 1۹۹۹ به وه چې په ناستې کور
کال( فرانسیس ویندریل  ۰3/1۲/13۱۲نېټه ) 13 ز کال د جنوري په ۰۲۲۲ په عناند ملګرو ملتو سر منشي کوفي 

«Frances vendrel » ابراهیمي پر ځای وټاکه، چې د افغانستان کړکېچ کابو کړي.یو اسپانوي د 
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 

ېل رچې د اپ ئېسیا هېوادونو نه لیدنه وکړه، په ځغرده آهغه څلور کسیزه پالوي چې له پاکستان، ایران او مینځنۍ 
م کال( د افغانستان او پاکستان په پوله له خیبر نه کتنه کړې وه وویل: پاکستان د طالبانو  ۰۲۲1اتلسمه نېټه ) 1۲ په

د دې ټولو پېښو پړه په پاکستان واچوله. طالب چارواکو هم دا هر څه په خپلو سترګو لیدل،  ئېترشا والړ دی. بیا 
ه شي پاکستان خپلې سیاسي موخې لري، دوی په دې هم نپوهېدل چې د نه درلوده چې پو ئېولې دومره سیاسي پوهه 

القاعدې د مشر شتون به هرومرو داسې ستونزې را والړې کړي چې په پای کې به افغانستان د ترهګرۍ قرباني 
 شي.

ې په نړۍ ه چطالبانو د نړۍ له ډله ییزو رسانیو او په تېره د سیمې او نړۍ له استخباراتو نه بشپړه خبرتیا نه درلود
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.
له مینځه یوسي. طالبان په دې هم نپوهېدل چې اسامه  ئېته دنده سپارلې وه چې بن الدن ونیسي او یا  C.I.A پنټاګون،

کال په سر کې دا پتېیلې وه  1۹۹۹ کال په پای او د 1۹۹۲ ته څومره ګواښ دی؟ سپینې ماڼۍ ال ان د بن الدن امریکا
 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:
ي سفارتونو )کینیا او تانزانیا( برید وکړ د مال عمر پګړیوالو سرتېر ئاورپکو پر دوو امریکا هغه اونۍ چې د بن الدن»

د پاکستان له مدرسو څخه پر ورغلو جهادیانو پړسېدلې وې، او د پاکستان څارګرو افسرانو ورسره  ئېو، چې لیکې 
 مرسته کوله، د افغانستان په شمال کې د مزار ښار ترالسه کړی و.

آی کې د افغانستان د پېښو اوږد مهال څارګر کرنیل امام... به ویل: زه او زما بچیان مزارشریف ته دننه  په آی اس
 [2]«روان یو.

 نواز شریف د پوځ مشر له دندې لرې کړ.پر افغانستان د امریکې د کروز توغندیو د توغولو دوه میاشتې وروسته 
جنرال ضیاألدین د څارګرې ادارې  ئېنوموړي له یوې خوا پروېز مشرف د پوځ د مشر په توګه و مانه او له بلې خوا 

 د مشر په توګه وټاکه.
ته  ودا داسې مهال دی چې شریف له کلنټن سره ځان ډېر نږدې کړی وه، پاکستاني چاوراکو داسې سپینې ماڼۍ واکمن

 په غوږ کې څڅولې وه، چې د اسامه بن الدن په نیولو کې ورسره پټه مرسته کولی شي.
کې د امریکې سفیر ویلیم مایلم او د سي آی آې د مشر ګاري شروین د پاکستان د یو شمېر  آبادکله چې په اسالم 

چې ګنې د بن الدن او  له مشر سره پدې موخه اړیکې خوږې کړي I.S.I چارواکو ژمنې واورېدې وېپتېله چې د
 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.

الدین، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پیکرینګ ته وویل چې له مال عمر سره به د بن الدن په رال ضیأ جن
ز کال( رسولې وه چې اوس   ۰۲۲۲تړاو خبرې وکړي. د دوی یو شمېر څارګرو او اېجنټانو دا هم د هغه تر غوږه )

 باد په درونټه کې اوسېږي.آدستي الدن د جالل 
اهه، ته راغلی و د مرستې ټټر وو آبادته چې په پټه اسالم « ټینیټ»ز کال د پسرلي په میاشتو کې  ۰۲۲1 آی اس آی د

 ولې بیا ټینیټ له محمود نه د عملي مرستې غوښتنه وکړه.
ز کال( نېټه ورورو را نږدې کېده ان دا چې د  ۰۲۲1یوولس )11 د دې ټولو پټو او ښکاره هڅو سره سره د سپتامبر

وړاندې کړي ول چې په دغه لړ کې  پټ رپوټونه ۰1۰ ال( د سپتامبر تر لسمې نیټې پورې اف بي آیز ک ۰۲۲1)
 شپږ رپوټونه د هوایي ډګرونو په تړاو ول چې تر ګواښ الندې دي.

م کال( د امریکا زړه نیویارک ولړزېده او دا داسې  ۰۲۲1نېټې ) «11»خو د سه شنبه ورځ یو ناڅاپه د سپتامبر په 
چې اسامه بن الدن په ډاګه ویلې چې په دې څو اونیو کې به د امریکا او اسرائیلو په تأسیساتو بریدونه ترسره مهال وه 

سره  «بکراتیاني»شي... اسامه بن الدن د سعودي عربستان د یوه سپوږمکیز )سټالیټ( تلوېزیون له یوه خبریال 
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 6تر 4 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

 

و په بربنډه توګه وویل چې موږ به په څ ئېرستیاالنو پاکستان پولې ته نږدې وکتل... اتیاني وایي چې بن الدن او م
 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 
 تر اور الندې ونیوله. ئېپنتاګون ماڼۍ 

نېټه تر سره شوه، په ټوله نړۍ کې یو د بل پسې ستر بدلونونه  11 ومه پېښه د سپتامبر پهد بن الدن په سپارښتنه چې ک
 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.

 

 برید: يځپه افغانستان پو
 

چې امریکا په افغانستان وسلوال برید وکړي په دې تړاو د امریکا، ملګرو ملتو او د سیمې هېوادونو  مخکې تر دې
 یو شمېر هڅو ته تم کېږو:

ملګرو ملتو غوښتل چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې دېته اړ کړي چې خپلې ستونزې له سیاسي الرې  -1
اونډي هېوادونه باید دواړو غاړو ته وسلې او پیسې ور نکړي او له حل کړي. په دې لړ کې په دې ټینګار کوه چې ګ

 دې سربېره په هغه څه بندیز ولګېږي چې د جګړې د کابو کولو خنډ ګرځي.
 

ملتو او امریکا په ګډه پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې طالبان دېته وهڅوي چې د بشري حقوقو له سرغړونې  ملګرو -۰
 په طالبانو دومره برالسی ندی. ولې حقیقت داسې نه و. آبادچارواکو وویل: اسالم نه را وګرځي، خو پاکستاني 

 

سیا هېوادونه پدې لړ کې ازبکستان د پیکن او مسکو په مشرۍ د شانګهای ټولنې ته د خپلې اړیکې له آد مینځنۍ  -3
مینځنۍ اسیا هېوادونو ته یو  مخې په ډاګه کړه چې پاکستان د آی اس آی په مرسته طالبان او بن الدن دېته هڅوي چې

 ګواښ پېښ کړي.
 پدغه وخت کې داسې برېښېده چې امریکا غواړي په سیمه کې یوه بدلون ته الره پرانېزي.

 

نېټې وښوده چې نور نو ملګري ملتونه او د نړۍ هېوادونه په سر کې امریکا د دې ځغم نه لري چې  11 د سپتمبر -۴
 وګڼله چې په یوه وسلوال برید فکر وکړي. ئېاندې چپ پاتې شي، غوره د طالبانو او اسامه بن الدن پر وړ

 د پاکستان آی ای آی هم چغې وهلې چې اوس طالبان زموږ په ولکه کې ندي، بلکې د بن الدن په واک کې دي.
 

و زم امې ګڼې پر بنسټ پرېکړه وکړه چې نړۍ باید په ګډه د تروری 13۰۲ نېټې د 1۰ د امنیت شورا د سپتامبر په -۱
 ترهګرۍ پر وړاندې په ټینګه ودرېږي او د ناټو غړو هېوادونو هم ورته غبرګون وښود.

 

امریکا پخوا تر دې چې په افغانستان وسلوال برید وکړي پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې طالبانو ته ګوت څنډنه  -۰
 وکړي چې اسامه بن الدن ور وسپاري.

کال( د طالبانو د مشر مال عمر سره د لېدلو  ۰۰/۰/13۲۲کال( یو پالوی ) ۰۲۲1نېټې ) 1۱ پاکستان د سپتامبر په
 لپاره کندهار ته واستوه چې د اسامه بن الدن په برخلیک ورسره وغږېږي.

انستان د علماوو یوه لویه جرګه پرېکړه وکړي مال عمر پخپلو څرګندونو کې ښکاره کړه چې په دې برخه کې د افغ
 چې آیا اسامه بن الدن له افغانستان نه ووځي او کنه؟

پرېکړه خو وروستۍ  ل کال نېټه د دیني علماوو یوه لویه جرګه جوړه شوه.... ۰/13۲۲/ ۰۱ له دېنه یوه ورځ وروسته
 یوې بلې ورځې ته وځنډېده چې باید له دې نه هم یوه بله لویه جرګه جوړه شي.

نېټې د علماوو جرګې پرېکړه وکړه چې اسامه بن الدن دې ته وهڅول شي چې پخپله خوښه هېواد  ۰۲ د سنبلې په
 پرېږدي.

 

ه کوم شرطه اسامه بن الدن موږ د امریکې ادارې د بوش په مشرۍ غونډه وکړه او په دې ټینګار وکړ چې پرته ل -۱
 ته وسپارل شي او که نه طالبان به تر پوځي برید الندې ونیول شي.

په ډاګه وویل، موږ به د امریکا له  ئېشمالي ټلوالې د برهان الدین رباني په مشرۍ غونډه وکړه او په دې برخه کې 
 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.
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 6تر 5 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

 

شمېر ډله ییزو رسانیو سره په ډاګه کړه چې برهان الدین رباني د یوه قانوني حکومت عبدالرب رسول سیاف له یو 
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.
 

کال( وویل  ۰۲۲1نېټې ) ۰۲ له مخې د سپتامبر په ګڼې د پرېکړه لیک 13۱3 د ملګرو ملتو د امنیت شوری د -۲
 چې په ډله ییزه توګه نړۍ باید د تروریزم او ترهګرۍ پر وړاندې ودرېږي.

بجې ۹ کال( سره برابره وه د شپې13۲۲نېټې ) 1۱ چې د میزان )تلې( له (۱د همدې پرېکړې پر بنسټ د اکتوبر په ) 
 ه جزیرې نه په افغانستان وسلوال برید وشو.ل دقیقې وې د هند سمندرګي او د یګوسیا ۱۲ او

سیاست له مخې چې د یوه نړیوال ائتالف په پلمه باید په دا ډول کارونو،  Anglo – saxon د انګلوساکسون
 السپورې کړی شي د تامل وړ دی.

رو ملتو ملګډېر ځله له یو شمېر اصالحاتو نه یو شمېر هېوادونو داسې ګټې اخیستې لکه څرنګه چې شوروي اتحاد د 
مادې نه ګټه واخسته چې ګنې د تروریزم پر وړاندې له یوه قانوني دولت نه دفاع کوي په  «۱1»د منشور له مخې 

 افغانستان پوځي برید وکړ.
 یو السپوڅی حکومت کېنوه. ئېړنګ او پر ځای  ئېشوروي اتحاد له دغې مادې نه ناوړه استفاده وکړه، یو حکومت 

لوال په افغانستان وس ئېچې دالقاعدې د برید پر وړاندې ودرېږي نو د خپل غچ اخستلو په پلمه  امریکا هم په دې پلمه
 یو ځل بیا د پاکستان لمنې ور وغورځوه. ئېبرید وکړ او افغانستان 

د ترهګرۍ د لمینځه وړلو لپاره په تېره د القاعدې او طالبانو د ځپلو لپاره نورې الرې هم وې چې د ملګرو ملتو په 
عملي کړې وی. د بېلګې په توګه که چېرې پاکستان ته ګواښ شوی وی چې د ترورستانو پټنځایونه له مینځه  ئېمالتړ 

به راشي... لکه څرنګه چې وروسته پېښو وښوده چې د القاعدې یوسي او که نه د نړیوالو بندیزونو تر ګواښ الندې 
ته څېرمه د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. خو بیآ هم په دغې برید سره، ډېر زیان د افغانستان  آبادمشر اسامه اسالم 

 ولس وګاله.
 

ه یوازې ر ګوتو کړل. نهم ت ئېټلوالې نه یوازې له بریدګرو نه پوځي مرسته ترالسه کړه بلکې په بکسونو ډالر  -۹
ټلوالې د طالبانو پر وړاندې امریکایانو ته د مرستې ټټر وواهه بلکې د روم، پېښور او د قبرس ډلګیو هم د مرستې 

 اعالن وکړ.
ي برید مالتړ وکړ. لخضر ابراهیمي هم په ئبهرنیو هېوادونو، په دې لړ کې ګاونډیو، پرته له ایران نه د امریکا د هوا

ز کال(  ۰۲۲1نېټه ) (۹د نوامبر په ) ئېو سره ولیدل او بیا نانې له پروېز مشرف او له یو شمېر افغک آباداسالم 
وښوده، دا دی چې د نړیوالو ځواکونو د برید په پآیله کې مزارشریف د طالبانو له ولکې نه آذاد کړل شو او شمال 

 هلته ولېږدوله. ئېټلواله 
نړیوالې ټلوالې او شمالي ټلوالې د بریدونو له امله د طالبانو په نوم ګڼ کابل ولکه کړ، د  ئېڅلور ورځې وروسته 

 شمېر کابل ښاریان په سرو وینو ولمبول شول... په پای کې د طالبانو حکومت را نسکور شو.
غږ وکړ  ئېغړو هېوادونو یوه غونډه په ملګرو ملتو کې جوړه کړه او په ټولو غاړو  ۰+۰ ابراهیمي په دې تړاو د

 بشري حقوقو درناوی وکړي. چې د
کال( خپره کړه  ۰۲۲1نېټه ) 1۴ د نوموړي د وړاندیزونو له بابته د امنیت شورا یوه پنځه فقریزه پرېکړه د نوامبر په

چې په افغانستان کې باید د یوه بین االفغاني کنفرانس له مخې د ملګرو ملتو تر نظر الندې یو لنډ مهاله حکومت جوړ 
 شي.
باید په خپل مینځي کنفرانس کې برخه  نانهېواد د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پرېکړې له مخې چې افغد المان  -1۲

 به توب اعالن وکړ. واخلي د کور
 د همدې پرېکړې له مخې د ملګرو ملتو تر څارنې الندې د هغو څلورو ډلو استازي د جرمني بن ته را وبلل شول.

رس و استازي او د قبناند محمد ظاهر شاه پلویان، په پېښور کې د مېشتو افغپه دې کې د شمالي ټلوالې، په روم کې 
 په نومونو نامتو ډلې شاملې وې.

کال د قوس له شپږمې سره برابره وه جوړه  13۲۲ مې نېټې چې د ۰۱ ز کال د نوامبر په ۰۲۲1 د بن غونډه چې په
نېټه په یوه پرېکړه لیک سال شوې،  (۱پنځمه ) شوه. له اوږدو خبرو او ګروېګنو وروسته ټولې غاړې د ډسامبر په

 داسې دی: ئېچې لنډیز 
  .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 
  افغانستان خپلواکي، د خاورې تمامیت او د ملي حاکمیت درناوی، د اسالم د دین په رڼا کې سیاسي ټاکنې،د 

 دموکراسي، د سیاسي ډلو او ګوندونو او ټولنیز عدالت شتون. 
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 6تر 6 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

 

ساتنه کړې ده، د وېرې او ظلم پر ضد  ئېله هغو مجاهدینو مننه چې د خپل هېواد د خپلواکۍ او د خاورې له تمامیته 
 مبارزه کړې ده. د افغانستان د سولې او ثبات په الره کې هلې ځلې کړې دي. ئې

 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.
ً  ئېطالبانو هم هڅه کوله په سر کې مال عمر چې واک  خپلې کابینې ته وسپاره چې له دغه سیاسي بهیر سره  رسما

ز کال د ډسمبر له شپږمې ڼېټې سره برابره وه  ۰۲۲1 نېټې چې د1۱ کال د قوس په 13۲۲ په ئېمل شي نو ځکه 
والیتونه په سوله ییزه توګه حامد کرزي ته تسلیم  طالبانو وړاندیز وکړ، دوی حاضر دي چې د کندهار، هلمند او زابل

 کړي. دوی غوښتنه وکړه چې په شمال کې اسیر طالبان خوشي شي.
 

 نوربیا
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