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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـپه درتاسو افغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٨-٠٥-٢٠١١  نيټه، مونشن جرمنی                      ديپلوم انجنيرعبدالصبور :ليکوال  
                                                                       

 

  افغانستان په ګټه دي سپنتا شرطونه د ډاکتر د
  
 او بين يحقوق  ئې دکې معيار سره په کومه اندازه او چا  د چهملک حق دی هريو اړيکو درلودل د يکوستراتيژ د

ي يا انعقادسره م لوپه پام کې لرو ملي ګټو او المللي قوانينو و پورې اړه لري  دملک  دومي دلته هغه م ن ته را وګ
ومره خپل تونهچه  زمون ګران هېواد چه له  کوي،استفاده  معقوله ه ګټو له خپلو  په پام کې نيسي او ارز

و يانو وخپلو خواه د پدې را سولسي ي په  اور په لمبو په مرسته د نوکرصفته افغانانو سو يو له خواه د ګاو کې سو
ي دي زمون وژولو فرهن د ژبې او ته د  ايران موږ،پاکستان لخوا ران اواي تېره بيا د ې شروع ک چه دري په س ه

ي د دري نه پارسي  چه زمون ژبه استوي  ژبه ته نوي اصطالحات را من   ترهعشي سني او دهم  اوته ماته ک
ې د اوقبضه ولري  بوپه او زموږغواړي  غرجستان نارې وهي، فدراليزم او  داختالفات ژوندي وساتي لپاره چه ل

ه  مرستهپه  باندې بريدونه د تره ګورو  الړې شي سو سو واري زمون په سلما بندورته ډيرې اوبه   دترسره ک
ويشتو ي اشروع شوې التر بند کار سلما د دکالونه زياته موده وشوه چه  پن کې   .وسه نه بشپ

ت نه تر پاکستان چه د ي په غو وسه زمون اپيداي وکي هم وزبې ې ده نورغواړي چه زمون ه ه ک وئې خوله خ
يانو ول د دااوس د پاتيکيدو هيله لري  داچه ولې امريکايان دلته راغلل او  د بلې خوا د او ته، سوغات ده مون ګاون

ه چه مون،  د دوي لخوا ورته الره هواره شوهچهامريکا خپلې ګټې په دغه سيمه کې دي  ترينه ګټه  بايد خوهغه 
و  سواند نلرو چه ده زړ خو هرسه لرو دي مون ګران هيواد ډيرشتمن هيواد زمونپورې اړه لري  زمون دا وچته ک

م د يو ړم واغلته واخلې د شتمنيونه معقول کارولو  دا  کاله پراته ؤ تهېآلمان هيواد دلته هم امريکايان شپ مثال ورک
يارتيا د خو ه ئې خپل ملک جوړوه چه خپله آلمانيانو و رن وک مونشي غالم  مون ک   که په خپله غالم نشو هي

وکاف ته همدا اوس پاکستان اکولې همد چه هم  ،يوئپه خپله  ده چه مون معلومه ؟غاني ګوډياګيان کارکوي که بل 
و و کوالی شو و يا آباد وران ک و خبرې اجوهيچاته ددې ملي ګټوته پام ونيسو لوبايد خپ  ضرور،ک چه  ازه ورنک

ي دا امريکا ګټې ترپخو زمون ي  رته امريکايان ديکه چ اوس ،که ايرانوي که پاکستان  الندې ک  ياآافغانستانه وو
په داسې    ونيسوهکستان مپا په تېره د ګاونديو باندې د چه په خپل دغه وران ويجاړ اقتصاد مون دې د توان لرو

 ولې ډيرخلک د ی،کول له نظره نشو زما . مختار صوبه وي  د دوي يوه خودحال کې چه پاکستان غواړي افغانستان
زمون  ارزان قوت ده ه يو دا ته الس اچوي او لپاره هرکار کولو ډوډۍ پيدا ناپوه له وجې د غريب له وجې، د

من پالس کې دلخوا   موږ په دې وجهسوکاله ژوند ولري و الزم سواد اقتصاد وچت وي خلک مو  که زمون،د
من  کوالی شو وچه د د ک ن و چې يو يو لپاره مون مجبورا د د  .الس ل دې ک ان ن ملي  خپلو البته د قدرت سره 

 د. سو اوله ګذاره خالص ګاوندويو د له بلې خوا ه شي او يوه خوا زمون اقتصاد چې دسره سم  په پامکې ساتلو ګټو
ين سپنتا اړيکو په اړوند داکتر يکوستراتيژ   په ولسې جرګه کې ووايل؛رئيس ملي امنيت  د ولس مشر  درن

  
يانو)ويټو (په السکې ده هي کله به هم د  خبرو مشري زما ترهغه پورې چه د«   .شي نک ته ور حق ګاون

ون پلوی يم چه داستراتژيک  يو زه د  ډاکتر سپنتا وويل؛ امريکې  په دې شرط چه د سره السليک شي خو امريکا ت
 په دې شرط هرهم  حکومت بشپ کنترول په حکومتی چاروکې ومني او زمون د ملي حاکميت او هيواد زمون

ه کې د  د افغان کور هم په دې شرط چې د هې يو او  افغانستان حکومت په کنترول کې وي، حرکت په هره ه
  .»قانونمندشي ئې ووائيو هغه سه چې موږ او  .لټول شيه لخوا ون خارجيانو

ي چې زموندا خبرې په يان   داسې حال کې کي   .د اوږدمحاله شتون خالف دي امريکا  دګاون
  ووايل؛په دې هکله  ډاکترسپنتا

تونه  موږ « ه احترام لرو خو د و په داسې حال کې چه ديپلوماتيک ارز يو حساسيتونه  پرخپله حال زه  په همدا ګاون
ه په  ومي بم چې په بلوچستان کې غواړم ووايم هغه ملکونوين و  ئې ا لسوکالو  کې د ئې هم په اسالم آباد يا ،وهوالو
ه چې دا جهاني تروريستانو مشرئې پ وساتٔه زمون د خوا پدې را تنه ونک و، نه ئې کومه پو و که ونک موږهم  وک

و او چا د وچه ووائې حق لرو و سره دوستي ک مني ک ا زمون افغانانو غرور او  .د چاسره د ئې چه شهامت ته 
هپه  اړوندپه  ملي ګټو پرخپلو وخپله پرېک   » وک

  
تيا د له نظره که  زما  شهامت نه ډکې خبرې وې، جرأت او د خبرې ډير سپنتا دا اغلي ډاکتر د  سپنتا ډاکترپه ري

ول شرطونه وم ې پايلې به ولريستراتيژبه  ل شي بياندغه  ددې توان  اوس خبره داده چې موږ .يکې اړيکې ډيرې 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکن: ياد ير و لولـ، ې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ولې غو لرو اراده  کلک عزم او ده که چېرې موږ يوخبره جوته  يو خو  ؟ که نه او نوتنې په امريکې ومچې خپل 
 خپلو ګټو د يو که هر  او دیهپه بر زمونبری  بيا يوه ژبه اوسو يوالس او  ونيسوخپلې ملي ګټې په پام کې او ولرو
ي را مال به زمون بيا ژبې پسې الړشو قام او د يا  بهرنيو افغانستان د ی رسول داغلی زلم ړم ددلته غوا  .ماته ک

م،  درلود توپير ډيرچه  خبرې د داګترسپنتا خبرې سره زير وچارو اغلپه ګوته ک  ډاکتر ی زلمی رسول دکه چه 
نې په پا يانوګاون ونه ئې ووايل چه دفقد همد د په هکله چپه خوله و سپنتا خبرو  خپل ملې ګټو د و خوکې نيسم اندي

و دا نې که د  لرلې شي دهدو اړ خبر سره به سم عمل وک يانو اندي رسول  سپنتا خبره کمه کې د ډاکتر داکتر ګاون
تې دي؟ وخبره » دزی وودا محمدعمر«  اغلې افغانستان سفير د که   ملي کټي نغ ې نده چه   ضرور« چه وايي و

ر ې چه دا  »الس وي ISIبريدوکې دې پاکستان ياد  و په تره چارو وزارت  بهرنيو له دې خبرې نه داسې معلومي
دا که  ان وژنې حيثيت ولري او به د افغانستانته د پاکستان سره اړيکې ولري چه دا خبره ده اوغواړي چه د

اغلی داکې ده زه پوه نشوم چه په اسالم آباد افغانستان سفير ملي   !ستان تهکه پاک  اودزی افغانستان ته کارکويوو 
ي اما سفيرصيب وائې   يااو  اسالم آباد،ورېياند وائې چه تروريستي حملی له پامنيت و له کويټه نه رهبري کي

ان جوړول او يا د خبرنده داسی په خپل سري او  ؟ه کټه ده ينو کسانو کې د پرې نه شرميدلو پاکستان غالمی ته 
ه شی لري چه مون  دابل او پاکستانه دومره وېره لري ولې د او ومي بم  ترينه ګټه واخستلې شو يو چې پاکستان  ا

ې ده خلک ئې د کولو غال دکومکونونه د افغان مهاجر لري چه هغه ئې هم د ور جوړک  لوږې مري خپله د په 
ت د خوزه  .کال ئې ترالسه کوي امريکې جيره ته ناست ده چه هر وله تهپوره اغلی کرزي نه نيولې ترک  غ ې 

م چه د ان سات دپنجاب غالمي ک  به خدايه وغواړۍ دا ته مرګ دبادارغالمي که شرم وي بيا دغالم غالمي   نه 
  .ه ويشډيره تاسوته 
تئنه امريکا دغالمي  نن چې د  ه دا خو ،ور ه ته سرکوزولو  پاکستانه چا دبيا  سبا  ئته سرکوزو پاکستان  اوت

انه سره ولرئ  خپلوخلکو مال د و ائحيثيت وساتده چه خپل  ي مو قبرپه وک  سبا سوتر له     .الړې تو نک
ه چي د  ت وړبل هغه  ي چې زمون خبری داسی يو چې دا دي دا ارز وسه  اتر ملی ولسې جرګه ال وخت کې کې

نې هه اړل ارنواللوی  که چي د خلکو استازيتوب کوالی شي او کنه؟  داولسې جرګه  سوال الندې ده چه د تر  
ې محکمې ل تراوسه د ال موندلې ده او برګ سره ولسي جرګه ته الر استازي په  او ه ان ه لوري کمه پريک

  .نده شوې
ه به د اوس دغه ولسې جرګه چې په  او رن ه چې ويل خلکو ګټې په پام کې ونيسي  برګ من ته راغلې  رن

ي دا ي نو السليکولسي جرګه لخوا  فيصله د کې  لپاره دي که ه  دتللوې جرګې راغو  حال کې بيا دداسيپه  کي
ی بيا ه ونشي ک  ائې دا ،به ئې کم شي قدر اوهم مشورې لپاره يو اضافي مصرف ده  تل دراغو لويه جرګه پريک

ې محکمه خپله فيصله مخکې  ان ي  يک قراردادستراتيژمخکې له دغه  ترچې  لت م د ترسونه ملت ته اعالن ک
ای ونيسي   .واقعي استازي خپل 

تلې امنيت ته اړتيا،لپاره ملي اردو خوندي کولو ګټو د بلې خوا د ي  ليد  ملي پوليس اوغ  او ملی اردويا زمون آکې
افغانستان خلک ترېنه  کې ده چه دالس په  خلکو داسو د اجرائيه قوه خو  ده؟ حکومت اوالس کې چا امنيت د پوليس و

اغلې ډاکتروۍد  نوخوشال زړه نلري ه ملی ګټې په پام کې ونيسي که واقعًا  رن سپنتا غواړي چه دې د   به 
ائې دا چي د شرطونه په صحي توګه عملی شي او ه نه د له هغه نه نظارت وشی نو   ملي امنيت چې دی هم هر

تلي کيدوته الرهملی پوليس په  اوده ملی اردو  سالکارئې  ي  توګه غ ني اواوه ،هواره ک مدرن  م په نن رو
 او )ج( بی له خداي ملي امنيت ته داسی کسان راشی چه کانديه روملت ارمانو پ به د سنبال شي دا وتياس اووسائلو 

ه وطن    .ويان لوړې پوهی خاوند د ايمانداره او  اواپېژني باتقونه وبل 
   

             پای                                                             
 


