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 3تر 1 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

  
  

 1۱/۱1/۷۱1۲         شاه شینواری رغونز
 

 ترامپ رئیسجمهور 
 شر او فساد څخه وژغورئ له نافغانستا

 

ې د چ ي یاست،تاسو د یوویشتمې پېړۍ په داسې حساسو شرایطو کې د خپل هېواد ولسمشر غوره شو ترامپښاغلی 
ر غوڅ دریځ او پ ستاسو سپینو خبرو،. امریکا متحده ایاالت داخلي بدلون او نړیوال مناسبت سمدستي سمون غواړي

 ،الۍ او سولې مړاوي ارمانونه راژوندي کړيحبهرنۍ نړۍ کې د ډېرو خلکو سره د خوشامریکا او  په ځان باور دننه
 .پامه نه دي غورځولي لهګواښونه یې  جګړېچې د  ،دېله  سره

ه غواړم د امریکا د متحده ایاالتو وګړي دې ځکه رایې راکړي چې ز ، چېپه خپلو ټاکنیزو مبارزو کې مو ویلي و
دې ښه خوښېږي او د نورو  يخپلواک دې مانا ده چې د خپل ملته دا خبره پد ګردې نړۍ. شم نه د  رئیسجمهور 

یارولو ځان تاو تاسو د  پینځه ورځې پاتې ويسپینې ماڼۍ کې د سوګند اخیستلو لپاره  .ملکونو په آزادۍ پوره باور لرې
امریکا په افغانستان کې د نه ختمېدونکې  :دې وویلد ورځپاڼې خبریال ته لیب چې د المان د په درشل کې واست، چې

ي ږیوې نه بلې ورځې ته پراخې لهګواښونه  خوکاله وشول چې موږ په افغانستان کې یو،  اولس ؛جګړې سره مخ ده
 دي؟چې افغانستان کې څه روان  ،کوي ا حاالت سړي ته دا سوال پیداد. او طالبان ورځ په ورځ زیاتېږي

 چې له تاسو ،چې دننه افغانستان، نړۍ او امریکا کې اوسېدونکي افغانان یې دې ته وهڅول ،همدا وعدې او مرکې وې
د یوه خپلواک افغان خبریال په  .وي چې د دوی په اند له تاسو به پټ ساتل شوي ،سره هغه واقعیتونه شریک کړي

سیمې څخه مالومات، راپورونه، تصویرونه او تحلیلونه  کلونو راهیسې د خپل وطن او ګرد چاپېره ۰۱توګه چې د 
 :مل شوي ولس یې تر تاسو رسول غواړيچې زموږ په جګړه کې یرغ، شریکومهغه څه درسره  ،برابروم

 

 :د افغانستان نړول شوی اقتصادـ 1
 

 ۷۱1۲خه تر څ ۷۱۱1چې د  ،کې د سیګار ادارې راپور ورکړ تې په لومړۍ اوونیمیاش لومړۍد همدې روان کال د 
 .دي يملیارده ډالر وهل( 11۱خزانې څخه ) له کال پورې د افغانستان جګړې د امریکا

جوړه شوه. خود  ېد ګل غوند اروپا ېجګړه کې کنډواله شو دویمه نړیواله په نه په دوه ملیارده لږو ډالرو له دې
ی ب افغانستان یو رنځور، احتیاج، فساد کې ډوب، ال اوس هم اوبو کیدونه وروسته له ملیارده امریکایي ډالرو( 11۱)
 .پوښتنه ځواب غواړی دا .او په شر اخته ملک دی زلهو
( ۰3) سلو نه لهزموږ د ملک  .ؤ ملیارده ډالره( ۸) ېسوه ملیونه او واردات ی( ۲) کال صادرات ۷۱1۲افغانستان د  د

یي ( ۷3) یملیونه د  (3۱د افغانستان ټول نفوس ) .کچی نه ښکته ژوند لری لهد خوارځواکی یابی وزلی  اوسیدونکې
د  ېراپور له مخ ينو د ېژوند کوي. د ملګرو ملتونو د خوراک د نړی والی موسسس بهر هیواد نه ې لهی( ۲دننه او )

زره هغو ( ۷۲۱) تیر یو کال کې ېده پ .ديحیران  ته خوراک پوښاک يسمدست يملیونه وګړ( 1۱څخه )( ۷3)
 .ؤکړو خاوندان زده خپل وطن پریښی چې ډیره برخه یي د لوړو او منځنیوافغانانو 

. افغانستان يپه رنځونو اخته د ېی( ۲۱استوګنو څخه ) يهرو سلو افغان له. يیي وزګار ګرځ( ۱۷سلو افغانانو نه )له 
ښارونه د هغو دریوو ملیونو دنیا د فاسدو دولتونو او مخدره توکو په تولید کې له ټولونه مخکې دی. زموږ د وطن  د

 .د انسان لپاره همیشنی پیغور دی  چې کتل یي د یوویشتم قرن. پوډریانو ځالی دي
 فیصده خلکو( ۱۰ان د )فیصده حاکم( ۲) ې، د ټولنيوګړی د پاکو اوبو د څښلو وسه نه لر( ۲۱د افغانستان د سلونه )

ځوانانو بزغلی  اوزګارو ه کلو او ښارونو کې د جګړو لپاره دو پتدغو نا انډوله مناسبا .يګټه خپلو جیبونو ته اچو
 .ينسل په وینو ګرځ يمزلد  ږزمو یېد افغانستان جنګ هغه جنګ دی چې ژرنده  .کرلی

 
 
 
 
 
 

 : د افغانستان پوځي حالت ۷
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ملیارده  ۲۰په تېره یوه نیمه لسیزه کې امریکا د افغان پوځ لپاره  ، چېد سیګار د موسسې په همدې راپور کې راغلي
سیګار وایي د دې  ، خوزره افغان ځواکونو لګېدلي 3۱۱په  سېبل کې د شته حاکمیت په قول دا پیپه کا .ډالره ورکړي

د حکومت او  ۲3څخه  1۱۱خاورې د  يد امریکا پوځیانو په وینا د افغاندغه راز،  .پوځونو څه ناڅه برخه خیالي ده
برخو د سرکاري چوڼۍ ګانو څخه  یود هېواد پر کلیوال .دا خبره یو څه سوچ غواړي .ده کې  په ولکه نوره د مخالفانو

رخه یوولسمه ب ېهلمند د افغانستان د ټولې خاور ،په ډول بیلګې طالبان او ښاري حوزو حکومت برالسی دی. د د پرته
ه کې ژوند کوي حکومت ملیونه وګړي پ ۲خو په کابل چې ، دي میي طالبان حاک مساحت لري او په زیاته خاوره 

به حکومت او د خاورې په ډېره  زیاته برخه  د وګړو په چې د افغانستان د ،. په دې اساس سړۍ ویلی شيیبرالسی د
 .وي لکهبرخه به د طالبانو د خرپ او ترپ و

زره امریکایي  ۷۱بورې کړي.  ېندیمامریکایي  ۷3۱۱تر اوسه پورې د افغانستان جګړې  ،د ښکاره مالوماتو له مخې
 .الس او ګریوان ديروحي ناروغیو سره  لهزره نور  هځوانانو پیغلو څخه یې د وجود اندامونه خوړلي او په لس ګون

 افغانان وژل شوي 3۱۱۱۱۱ پر بنسټ راپورونه ینوځ د خو ،د افغانانو د مرګ ژوبلې سمه کوټلې شمېره نه ده مالومه
 .دي

چې ملي، حقوقي او انساني بنسټونه لري. جګړه د ټولنیز  ،پولې نړول شوي د افغانستان روان جنګ کې هغه ټولې
چې د افغاني ټولنې دا پاتې اقتصاد او خلک په جنګي  ،ژوند په یوه برخه اوښتې، همدا اوس اوس هلې ځلې روانې دي

ه برخه د جګړې چې د افغان حاکمیت د زورواکانو یو ،څنګه ، لکه اقتصاد، او ُجرمي اقتصاد پورې داسې وتړل شي
 .زکات خواره او میراث خواره ګرځېدلي دي

 

 :سیاسي دولتي جوړښت 3
 

چې افغانستان کې زموږ د ملي کرکټر، بشري غوښتنو او  ،سیاسي یا دولتي تشه ده، تر هغې ریښه  د افغان النجې
جغرافیوي واقعیتونو سره برابر ګډ انډولیز حاکمیت نه وي جوړ شوی، ملت جوړېدنه، سوله، انساني حقونه او 

کال دی د افغان کشالې داخلي  ۷۱1۲اوس چې  .عمل سره پیوند نه لري چې خبرونه او شعارونه دي، ،دیموکراسي
کمره نه  لهونه په هماغو کږو الرو روان دي چې شوروي امپراتوري او د هغې کابلي انډیواالن یي او خارجي اړخ

په بهر کې جوړ   .چې په شریکه یې ساتلی ،وغورځول. افغانستان د دې خاورې د ټولو اوسېدونکو داسې کور دی
رژیم سوله او ملي یووالی نه دی راځي مګر ملت د تل لپاره ژوندی وي. زموږ په تاریخ کې هغه شوي واکداران ځي

 .چې د بل چا په الړو لوند وي ،راوستی
په بحرانونو یا د بحران جوړولو په تیوری د حکومت موده تیره شوې. نن ورځ دنیا او په ځانګړي توګه اسیا د بحران 

تان د جهاد میراث چې افغانس ،هغه زمانه نه دهاوس  د مفکورې پر ځای د ستونزو په ډله ایزو حل الرو کار کوي.
چې د افغانستان دولتي جوړښت د ،کاله وشول  1۲پوره  .وګڼل شي او یا ملتونه د زور حکومتونو ته غاړې کېږدي

چا سره په هماغه  له چې ،زور د خاوندانو په برخو وېشل شوی. د هېواد په هره برخه د هغه چا حکمراني چلېږي
 .ناوړه واسطې او رابطې موجودې وي یې پارهد ساتنې ل او  ځای کې ډېرې پیسې، ډېرې وسلې

چې د یوه حاکمیت ستنې په زور،  ،یادې نه ستره جفا نشي کېد لهدیموکراسۍ خصوصا لیبرل دیموکراسۍ سره  له
وي. خلک یې د محرومیت دالسه د کلو نه  يوسله، معاملوته په جوړ شوی مذهبی، قومي، ژبني جوړښت ودرول شو

 .نغاره  ډنګول کیږی، په داسې حال کې، چې د ډیموکراسۍ وباسی پښې ښار ته او د ښار نه بهر ته
 

 :کار يد افغان کشالې د حل لپاره مرحلو ۰
 

یګانو تیورد یوې نیمې لسیزې او دوه نیمو لسیزو ډول ډول جګړو مداخلو، د اجنبي د افغانستان جغرافیوي، موقعیت،
د اسالم نه د دولت پر ضد او دولت جوړښت کې په خپله خوښه استفادو، او د قوم ژبې، مذهب په نومونو ازمویلو،

 .جګړو مونږ او نړیوالو ته دوه سبقونه راکړي
 په افغانستان کې بېواکه، خیراتخور، سرټیټی او په یوه داخلي یا خارجي اړخ پورې تړلی رژیم زمونږ د هېواد د :1

خصوصاً وروستنی منطقوي بدلونونه د دې ګواه ي. بشري جوړښت سره پیوند نه اخل يموقعیت او کورن يجغرافیو
موږ چې زمانې څومره د ګاونډیو هېوادونو او سترو  .سیمه او نړۍ کې انډولیز نظام اړین دی ، افغانستان په چې ،دي

د هغه لسمه برخه مخالفتونه مو دومره  ،ته اړ کړي یو د امریکا د متحده ایاالتو دوستۍ ، په ځانګړي توګهدولتونو
 .چې دوطن شتون مو د سوال الندې راځي ،ژوبلوي
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چې یو بل  دي،هر یو په دې پوه  کورني زورواکان د افغانستان طالبان، د امریکا متحده ایاالت او د هېواد نور :۷
 ساسيا دوود  ، په دوی کې .ړيد سولې نوم ورک ي او هغې ته بیاچې په قبر یې د فتحې جنډه ودرو ،داسې نشي ځپلی

چې یو  ،اړخونو مهمو ستراتیژیکو غوښتنو ته پام په کار دی. په دغو اهدافو کې د هغو غوښتنو په نښه کول اړین دي
په حاکمیت  وهمداسې د مفسدو او شریرو قواو چې د نظام ړنګول د حل الره نه ده، ،ېوالی لري. څنګهېږدد بل سره ن

 تهمفسدو او تاالګرو قوواو مېنځ شریرو،روان بحران له بیخه همدغو   د افغانستان ستونزه نشي حلولی، څک تلکې سا
د ټولنې نننی واقعیتونه ومنو  . راټول کړووي،  یا هر چېرته ه هر چا سر له چې ،موږ اړ یو مثبت ارزښتونه .راوړی

او زموږ د خاورې د جیوپولتیک، جوړښت ته په غړولو سترګو وګورو ترڅو په یوه زماني چوکاټ کې په هغو 
 .مشکالتو او غوښتنو د خبرو یا موافقې وخت ولرو چې دواړو عمده اړخونو ته عمده ستراتیژۍ بلل کېږي

 پای
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