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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدھشمنديم مطلب خوانوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 ٢٠/١١/٢٠٠٩                   عبدالرحمن فرقاني

                              

  ړاندي مبارزه كويپه وفسـاد د فسـاد 
  ړهژباڼي څخه پاد الحياة اللندنيه ورځ

  

حامد كرزي د دويم   ،انيستى دي رپړندي په واوپيريال يى د ھر ډول  احتما5تو چاچى سياسي په ھغه ھيواد كى نن 
ګريوان ه 5س چن وضعيت سرچى لوديځ له يو ښكاره  كړكيى كپداسي حال  ځاي كوي ،پد ولسمشرۍ لوړه پاره ځل ل

چى د څخه چ او د ناټو قوتونه له دي كړكي او امريكا  ،نلري ھم چانس څخه بل پايله ړنى پرته له يوى كرغيدي او 
  توګه  د خRصون 5ره ګوري ،ګړندهپه پايله كى ورسره 5س ګريوان شوي په ړنRرى تيرى شوي ادارى د غلطى ك

په  يو په افغانستان كى وړاندي پهځ  لودي دچىخو متاسفانه  ،پاري  وسړي افغاني قوتونو ته نظامي واكپدى ھكله غوا
د چى او سره لدي ورڅخه غواړي تر شك 5ندي ده  ھم پايله يى ځل د ټاكنو فساد متھم ولسمشر شتون لري او د دوم 

غي جوړي وړانديز د روپه ھكله د افغانستان مدي نجاد  حچى  ادا ده د خندا وړ خو    او عجيبه فساد مخنيوي وكړي ،
  او ټولنيزچى د افغانستان د سياسي داسي ښكاري نتخابيدل شكمن دي ، ا د ايران ولسمشري تهپله يىپه خچى  وكړي ،

  .پاره  د كوم درس وركول غواړي ثبات او استقرار ل

  

پل له مخي خاو تاريخي تړاو  نيزژبپه اساس او د مذھبي او پراخه سرحد د افغانستان سره د چى ايران سره لدي 
داسي ) ان معتاد  ايرانيدوه مليونه( كرنه څخه ورسره مخ دي له كوكناروچى د  او ھغه ناوړه اثر ،مصلحتونه لري 

په داخل كى  ,څخه د وتلو فرصت ګوري  په ودي كشالي ھغى مخ پلى په خRصون كى له  خچى د افغانستان ښكاري 
انقسام ھم دير پل ھم جريان لري او څونونو ځپا او د مخالفو سياسي ،تورونه دولت ته متوجي دي  5 تر اوسه د تزوير 

   .                                                            دي  شويژور

  

ځ ھيوادونو كى وده مومي په لوديوړانديز ورځ تربلى بنديزونو په ھكله د اقتصادي دوم د لوديځ سره ھم د اتمي كشالى 
وروسته  ،ړيپيدا كپه ھكله د وتلو 5ره چى ديمن د كشالى  غواړي  ايران ھمداراز،پيدا كوي  قبوليت چهكړيواله په ناو

ټول عربي ھيوادونه د سعودي عربستان ملګري چى  او وروسته لدي ،څ دريځ سره مخ شوچى د عربستان له غولدي 
ژيك چى د ايران استراتيچى سوريه ى  آن تر د،څخه دفاع وكړي پلى خاوري په وړاندي د خچى د حوثينو شول 

   .ګ كى ودريدڅنپه ګري ھيواد ھم د سعودي عربستان مل

  

ى د انګلستان وزارت دفاع محلي قومندانانو ته 5رښونه كړي چډاګه كړه په ڼي پادوي ورځي وړاندي يوي لندني ورځ
ځي لس دالر نويو  د ورطالبانځاي كيدو مخه يى ونيول شي چى د طالبانو سره د يوتر څو افغانانو ته رشوت وركړي 

 د سرو زرو دپيسو او ړاندي  جګړه نه بلكى د په وچى د مقاومت پدي ھكله ويل شوي دي او , جنګياليو ته وركوي 
پل او ھمدا كړنRره احمدي نجاد د خپه امنيتي وضعيت كى بدلون راشي څخه كار اخيستل ضروري دي تر څو  وبوجي
په ړي او پله كګRره خپاره ديره نادره تپيړۍ كى د فقر سره د مبارزى لپه يوويشتمه  ده ،پله كړي وه  سره خملت

چى د چى د خلكو رايى يى اخيستي وي او ھمدا 5مل وه  لكه ،پيسي و ويشلي پلو وطندارنو په خكليوالو سيمو كى يى 
  .ټه شوهپله بيه له 5سه وركړه او ديره ټي خىپيسايران 

  

ھغه شركتونه او مالي , په تاريخ كى سارى نلري چى چ سره مخ شول له يو داسي اقتصادي كړكيچى خو امريكايان 
دوي ھم د افغانانو د اخيستلو 5ره ,  توګه لمنځه و5ړلي ګړندهپه په بلينو دالره خيالي ګټي به يى كولي چى موسسي 

 پهپلي كولو په افغانستان كى د ديموكراسي د چى  اتري ھغه خبري , وكړلپه عراق كى چى   يىغوره كړله څرنګه
په كال كى يو مليون پاتي شي ژوندي چيري ھر يو امريكايى جنګيالى كى چى ډاګه كوي په  كيږي په امريكا كىھكله 

په ھغه  بوديجه كى چى د امريكا او د څلويښت زرو نويو عسكرو ليږل افغانستان ته دا معنى لري , دالر لګښت لري 
دير امريكايان  چى پداسي حال كي , ځانګړى كيږي څلويښت بليونه دالر اضافه شي پاره  د افغانستان د جګړى لچى
ګړي 5مل دي چيري فقر د جكه , په دوي حواله كيږي پايله كى په  صحي قانون  نويچى د اوباما ده نه مني  ماليھغه

چى كوم ځ چى امريكايانو او لوديډاګه كوي په ساده  حساب نو يو , پدي عقيده دي ى افغانان په سلو ك ٧٠چى څرنګه 
د چى حتى  وپاره كافي  ل))رشوت(( ملت د  افغانړي د ټولپه افغانستان كى ك څخه تر اوسه ٢٠٠١ګښت د ل

    .  كويھم كفايت  ګاونډيانو تهافغانستان 

  

 


