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 5 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۹۱/۳۰/۲۳۹۲                                احسان هللا آرینزی

 پاى ته روان دى! یافغانستان د كرښ
 

دل، د قانوني فضا نشتوالى، د دولت، ناتو، یریراز تاوتریخوالي ډ –، د راز یامنیت، د ملكي خلكو وژن دوام، بد ید جګر

بیساري  یخوځښتونه، په دولتي اداراتو ك ید شپامریكا او مخالفینو جګړه ییز عملیات، د امریكایي پوځیانو خپلسري او 

 ید اقتصادي مافیا فعالیت، د خلكو د پراخه پرګنو په منځ ك د دولتي او شخصي زمكو غضب ،رفساد، د بیت المال چو

 د یلومړى ځاى لري چ یاستوالو او مدني فعالینو په اذهانو كیوزلتیا اوس هم د ټولو هغه سی، لوږه او بیخ ژمىوزګارتیا، 

 د حل یوه الر ورته ومومي. یننه یا بهر د افغانستان په اړه فكر كوي او غواړي چ

په  یجګړه ی یواد چیایاالتو یا هغه همتحده امریكا  یچ شوه ره د پام وړیځكه ډ یمیاشتو ك څودا موضوع په تیرو 

د  ید دولت له مخالفنیو سره د سولد افغانستان  ، ښكیل ښكاري په ښكاره یلومه ك یپه د او اوس  یپیل كړ یافغانستان ك

 یګټ یوادونو او امریكا په ټاكنیزو سیالیو كید ځینو اروپایي ه یكوي او غواړي چ یاو نقیض خبر ضد خبرو په اړه

 وكړي او عامه افكار د ځان په خوا وكاروي.

كال ته ننوته. دا اوس د امریكا وادونو جګړه یوولسم ید امریكا، ناتو او نورو ملګرو ه یپه افغانستان ك یكال ك ۲۳۹۲په 

لي ښكاري. د افغانستان خلك دیدو پلونه ټول نړید پاى ته رس یچ دهجګړه خونړۍ او بى ثمره تر ټولو اوږده  یپه تاریخ ك

او د  ښكارويد ظاهري اهدافو په رښتیوالى شك  یجګړ یخلك د د یڅخه كركه كوي، د سیم یورانوونكى جګړ یله د

خپله د  یچ یښكیل دي، خپلو ولسونو ته درواغ وایي او چارواكي ی یجګړه ك یاوس په د یچ نړۍ هغه ستر ځواكونه

ته له  یكله د ،د خپلو اوږد مهاله ستراتیژیكو ګټو د پراختیا او تضمین له پاره ،ګټو مالكان دي تجارتي – سترو صنعتى

د پرمختګ او ولسواكۍ نارى وهي؛ خو  یكنوم وركوي، كله طالبان یادوي او كله په افغانستان  یترهګرو سره د جګړ

رو غیر انساني غوښتنو ته انساني رنګ یدي او د خپلو رسنیو د سترو شركتونو او جال په بركت خپلو ډ یخپل یی یګټ

 شیندي. یوركوي او د خلكو سترګو ته خاور

د  یكوضع په افغانستان  ییي چوا او  كوي ید امریكا او لویدیځ دولتونه خپلو خلكو ته د افغانستان غلط انځور وړاند

واد ییوه بل بریالي دولت او پرمختلونكي ه ید داس یدونكى ده او ژر به په نړۍ كیكښه  مرستهدوى د وینو او پیسو په 

 دلى او د ولسواكۍ په دریځ ختلى دى!ید امریكا او ناتو په مرسته په پښو در ینوم وځلیږي چ

او د  یاشتباه نه واى كړ یدلى واى، كه چیري دوى د )بن( په غونډه كیته رسیو بریالیتوب  یامریكا داس یداى شي چیك

له یوه ستر بحران او ناورین څخه د افغانستان د  یته په الس نه واى وركړي چ یډل ییو یداس یی یواد د چارو واګیه

 دهډوب  ینفساني ګټو ك وپه مادي ا یښه ملي تركیب هم لري، هس یویستلو وس، واك، پوهه او اراده نه لري. دا ډله چ

او د یوه ستر اولس ستر  یپه درشل دورل یمات داو د خپلو نړیوالو ملګرو مادي او معنوي مالتړ  ارادهخپله  یاوس ی یچ

 كړي دي. یدو ته نژدیك یبیا خاور یارمانونه ی

ګرو د پالنونو د نه اغیزمنتیا هغه د نړیوالو ملد او  یوارداتي ادار یافغانستان د همد یمطلب هم همدا دى چ یلیكن ید د

 یپه افغانستان ك یپه تیرو لسو كلونو ك یتیاره ښكاري. شك نشته چ یچ دىراتلونكي سره مخامخ  ییو  یداس له له امله

شوي  یواټن دومره زیات دى چ یكارونه هم شوي دي؛ خو د شوو كارونو او پاته او خورا ضروري كارونو په مینځ ك

 كارونه پیكه ښكاري.

سره  یواد په هكله ټول كورنۍ او بهرني سیاستونه له ماتیه ید د یوضع دا په زغرده وایي چ یچلیره پیافغانستان ډ د

 یته اړتیا لري. بهرنیو سپارښتنو د افغانستان ستونز ی، رښتیانى، عقالني او عملي بیا كتن یمخامخ شوي او حالت ژور

 .یكړ دي یحل نه بلكه زیات

دلى او یوه یپاى ته رس ید كرښافغانستان  یبه وینو چ اواو بهرنیو سیاستونو لنډه رڼا واچوو  یوه كورنناكام یدلته به په د

 ته اړتیا لري: بدلونعقالني او عملي 

 

 یلست ك ی. په در فاسد دولت ونوماوهییم ډید افغانستان دولت د نړۍ در یټولن ینړیوال)رڼښت(  ر كال د شفافیتیت *

كابل او ه ل  7711 – 17مركزي دولت نه لري او لكه د  یچ دى. هغه سومالیا یڅخه مخك سومالیا له افغانستان

فساد د  یاوسنۍ ادار یره رښتیا خبره ده چیدا ډ .ډلګیو او غلو له خوا اداره كیږي ،د څو وسله والو ډلو په شان افغانستان

د زمكو غضب، د شخصي او عامو جایدادونو  ساري نه لري. رشوت، اختالس، د بیت المال غال، یافغانستان په تاریخ ك

واك چلول، د قانون ماتونكو  زورتروړل، د مافیایي اقتصاد وده، د مكافات او مخابرات نشتوالي، د ډلو او ټوپكو په 

 د ید ننګ دا تور داغ ی ییو فساد عوامل دي چ یاو اهل كار ته د كار نه سپارل د داس شته والىامنیتي شركتونو 

كله پاى ته  یچارواكو په وجود ك ید همد به دا ستونزه یلګولي او هیڅوك هم نه شي ویالي چ په وچولي افغانستان

 ورسي؟
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

راتلونكى كال په  یداي شي چیر بد شوي او كیډ یبشري حالت په افغانستان ك یچ یكمیټي ویل ید سره صلیب نړیوال* 

 یر كړي او خلك په لیرو سیمو كیملكي تلفات ډ یجګړ یمشر جاكوب كلینبر وایي چ یكمیټ یشي. د د بدال به  یك

)پتك( نومیږي  یواښه خوري چ یخلك داس یځن یپه بدخشان ك یروغتیایي آسانتیاوي نه لري. د مجاهد اونیزه كاږي چ

د سږ  ید بدخشان استازي خلیل هللا شهیدزاده وویل چ یپه ولسي جرګه ك یلنډو ورځو ك ید څاروو له پاره دي. په د او

او یخنۍ له امله مړه  یكسان هلته د واور هاو په لسګوند غنمو ډوډۍ نه پیدا!  یپه واخان ك یشپو كد ژمي په سړو كال 

 د ورته ستونزو راپورونه له نورستان څخه هم رارسي. .شول

الي او شپږنیم ملیونه ماشومان له تاوتریخو یپه افغانستان ك ید افغانستان د كار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چ* 

په  Samnel Hall Consultingد  یچ ید هغه وروستنى راپور له مخ ILO كورنیو او ټولنیزو تهدیدونو سره مخامخ دى. د

كلنو څخه ټیټ ماشومان دي. راپور وایي  ۹۱مرسته برابر شوي، د كابل او ننګرهار د خښتو د بټیو نیمایي كارګران له 

ماشومو کارګرانو په ډله د  یوالیاتو ك یپه د یته اړ باسي. د راپور له مخ كاردرانده  وزلتیا دا ماشومانیلوږه او ب یچ

 ښوونځیو ته ځي. ۹۵۴ یلږ دی او یواز څخه له نهو کلونو یسن ی یدي چ ینجون یداس۸۴٪ یک

رو یتپه  یدا رقم وایي چ څخه ټیټ ژوند لري. Poverty line یکرښ یملیون کسان د فقر له نړیوال ۹۲ یپه افغانستان ک* 

امریکا، ښاغلي کرزي او  ی. سمه ده چیاقتصادي سکتور په رښتیانی مانا وده نه دی کړ یپه افغانستان ک یلسو کلونو ک

ژوند کوی،  یوزلتیا کیخلک په لوږه او ب۳۴٪د افغانستان  یکوي؛ خو دا چ ینور چارواکي د سترو پرمختګونو غور

 دی. ياو نمایشد اقتصاد پرمختګ واقعي نه بلکه ظاهری  یښکاري چ

دو د یطبقاتو د پیدا ک وایي افغانستان د ټولنیزو  ییو راپور خپور شو، چ یداس یم د نومبر په میاشت ک۲۳۹۳د کال * 

څو د ګوتو په شمار  یپه افغانستان ک یمانا ده چ ییم ځای خپل کړي دی. دا په دیدر یپه نړۍ ک یامکاناتو له مخ

 یرو ټولنیزه ستونزو په لور سوق شوی، چیوزلتیا او ډیعام ولس د وزګارتیا، لوږی، بملیونران او بلیونران پیدا شوی او 

 دای شي.ید دوام لوی عامل بلل ک یدا خپله د جګړ

، بلكه دوى د لومړى او دوهم ینه دى پیدا كړ یپیس یملیونرانو او بیلونرانو د رقابتي كار په نتیجه ك ید یپه افغانستان ك

قرار دادونه اخستى او د پروژو د  ید سیاسي زور او واك په بركت ی یخپلوان دي چ ینژد درجه چارواكو وړونه او

 دى. یدلیدى افسانوي پانګو ته رس ینیمګري تطبیق په نتیجه ك

وسه دي. هغه یڅومره ب ید طبیعي ستونزو په وړاند ید افغانستان د خلکو پراخه پرګن ید سږ کال ساړه ژمي وښوده چ

اوس نیم ملیون خلک له خپلو  یپه افغانستان ک یخپور شو، څرګندوي چ ییاشتی په نیمایی کم ید همد یراپور چ

رمن یم لیكونكۍ راپور یوه یواد نورو سیمو ته کډه شوي. د دیکار او ډوډۍ له پاره د ه ،کورونو څخه بیځایه او د امنیت

او بیځایه کیږي. بله خوا د کډوالو او  خپل کورونه پریږدي  انهره ورځ څلور سوه نور افغان یحوریه مصدق وایي چ

 یرید ډ یي دي چله امله مړه شو خنۍر ماشومان او لویان د ییډ یژمي ک یپه د یکورنیو بیځایه شوو په پنډغالو ک

 .خواشینۍ خبره ده

وړ دی.  یښنیر د اندید جنګي حالت دوام ډ یواد کیر شو، په هیت یچ فساد له ستونزو څخه یوزلتیا او اداریب د د خلکو* 

د دولت، د دولت نړیوالو ملګرو او د دولت د وسله والو مخالفینو جنګي عملیات هر وخت ملکي خلکو ته د سر او مال 

دا حالت له زغم څخه وتلی او خلک  ید امریکا او ناتو د شتون په یوولسم کال ک یدرانده زیانونه اړوي. په افغانستان ک

 یمعموالً ملکي خلک زیان ویني چ یعملیاتو ک یامریکا او ناتو په ناڅاپي او شپد  .ر لري  کړي ديیله دولت څخه ډ یی

د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو تړون ته هم لوی خنډ جوړ  یستونز ی. دیدونکی عمل دییو نه جبیره ک

 داي شي دا تړون السلیک نه شي!یک یدل کیږي چیاور یګونګوس یکړی او اوس داس

 یی یپه ترڅ ك یښه ده چیلګه د كندهار د پنجوایي د زنګاوات پیوحشیانه اعمالو وروستى ب یپوځیانو د داسد بهرنیو 

افغانانو عكسونه هر د وجدان خاوند انسان  ید د یګناه ملكي افغانان ووژل. په فیسبوك باندیرو شپاړلس بیامریكایي سرت

د امریكایانو شعارونه څومره درواغ او  یپه برخه ك یساتن حقونو د ید بشر یعمل وښوده چ یانتقامي عمل ته هڅوي. د

 له پاره جوړ شوي دي. ید خلكو د غولون

له  یكله دولتي پالوى او د ولسمشر وروڼه د فاتح یر كړى چیورته اعمالو د افغانستان د دولت او خلكو واټن دومره ډ

 وژل كیږي. یكیږي او یو ساتونكى ی یپر یپاره زنګاوات ته ځي، ډز

جګړو ته ځانګړى  یر ییډ یي چللګو $ ملیارد ) بلیون( 763 یپه افغانستان ك یرو لسو كلونو كیپه ت یټولن ینړیوال* 

سره بنسټیز  –سره  یمرست یستر یله د یوایي چ BBC بلیون $ د پرمختیایي كارونو له پاره وو. 11شوي؛ خو 

وس د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانك په ا –وزلي شوي دي. اوس یر محسوس نه دي او خلك بیبدلونونه ډ

ال هم د افغانستان خلك د خواركي  ی، وایي چىڅلورمه خپور شوپه  د مارچم ۲۳۹۲ كالد  یچ یخپل یو ګډ راپور ك

سره  ید خوراكي توكو د نه خوندیتوب له ستونز یراپور له مخ یسره مخامخ دى.د د یتوكو د نه خوندیتوب له ستونز

 ژوند كوي. یسیمو ك یپه لیر یخلك مخامخ دي چ هغه۸۳۴

د اړتیا وړ كالوري نه شي اخستى  ۲۱۴خلك د خوړو خوندیتوب نه لري،  ۱۱۴شاوخوا  یدى چ یراپور تحلیل داس ید د

له پنځه  یعمرونه ی یهغه ماشومان چ ۴٪۵تر ټولو لوړه ده او  ید ماشومانو خوارځواكي په نړۍ ك یاو په افغانستان ك

 دي. یبرخ یڅخه ب یود ملۍخه ټیټ دي، له ناركلنۍ څ
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مهاله پالنونه په هکله  اوږدد امریکا او ناتو د جنګ  یپه افغانستان ک یره لویه ښکاري چیهغه وخت ډ هپاسني ستونز* 

 یپه افغانستان ک یچ اوري یخبر یوډ یوادونو له چارواکو څخه ګډیر وضاحت نشته او سړی د هغه  لویو هیډ

 و دلته لګښتونه کوي.ري لري ایسرت

 یخلک د افغانستان له جګړ ۱۰۴د امریکا  یله مخ ید سرو ید ټلویزیون شبک CNNد  ید افغان جرګه اونیزه لیکي چ

له افغانستان څخه  یریهالند خپل سرت یورته فشارونو په پایله ک د وضع خرابیږي. یسره مخالف شوي او فکر کوي چ

 رو د ویستلو تابیا کوي.یوادونه هم د خپلو سرتیشان نور ځواکمن هویستل او د کاناډا او استرالیا په 

د پوځي  یرغل د لسم تلین د غندلو په موخه الریون  یخلكو په افغانستان باند یم د اكتوبر په اتمه په لندن ك۲۳۹۹د كال 

ضد  ید جګړ یداى. دا الریون په افغانستان كیدا جګړه بس كړئ! دا جګړه نه شي ګټل ك یچ یووهل یی یوكړ او چغ

 وه. یبرخه اخست یهنري شخصیتونو پك –رو مدني بنسټونو او فرهنګي یائتالف له خوا جوړ شوى او ډ

د ولسمشر اوباما  یپه افغانستان ک یویلي و چ ید امریکا یو حقیقت موندنکي پالوي څو میاشتی مخک یپه افغانستان ک* 

، یو یکړ یریت یپه افغانستان ک یی یشل ورځ یده. دغه پالوي چ یخلکو له ګټو سره په ټکر ک واد اویه یتګالره د د

واد له ید دغه ه ،د امریکایي پوځیانو ناوړه اعمال یلو برخو کیالبیاو د افغانستان په ب ید اوباما تګالر یوایي چ

 سره مخامخ دي. یواقعیتونو سره سمون نه لري او له مات

د یو ستر پوځ  یناکامي نه ده، دا د جنګ په ډګر ک یطرح یماته د کاغذ په مخ د یو ید اوباما د تګالر یکپه افغانستان * 

ر خطرناک وي. امریکا او یافغانستان او نړۍ ته ډ یعواقب به ی یده چ یتناتو( او سیاست او استراتیژیو ما –)امریکا 

به د ځینو  یان او القاعده به ژر مات کړي او په افغانستان کطالب یکاوه چ یافغانستان ته راتلل، ګومان ی یناتو کله چ

باور نه درلود او د )میم زور ما،  یپه ولسواکي ی یرو په مرسته یو ولسواک نظام جوړ کړی چیتنظیمي ډلو او څ یداس

 ، د افغانستان ټول واک، امکانات او شتمني ځان ته غوښته.یی ټول د ما( د پالیسۍ پر بنسټ

موږ په  ید امریکا او ناتو د پوځونو پخوانی مشر جنرال مک کرستل وویل کله چ یپه افغانستان ک یخکڅو میاشتی م

ژنو! استانلی مک کرستل د امریکا د یهم سم نه پ یژاند او اوس ییافغانستان ته تلو، افغانستان مو سم نه پ یلومړي سر ک

 ر نور ال پاته دي.یخپل نیمایي اهداف تر السه کړي او ډ یاو ناتو په افغانستان ک امریكابهرنیو اړیکو شوری ته وویل 

او د یوه مشروع دولت د جوړولو  درلودل ر پنځوس کلنی تاریخ په هکله تت معلوماتیموږ د افغانستان د ت یده وویل چ

دل یهو واور ید انګلستان د پخواني لوى سفیر له خول یره اونۍ په كابل كیت یورته خبر پاته راغلي یاستو! یپه برخه ک

 ده! ، ید افغانستان په هكله ستره اشتباه كړ یدولت ی ی. نوموړي وویل چیشو

په اړه غلط  یامریکایی پوځیان د افغانستان د جګړ یامریکایی ډګرمن دانیل دیوس وویل چ یوروستیو ورځو ک یپه د* 

لي، د امریکا د لوړ پوړو چارواکو او عمالً لید یده په افغانستان ک یکوي. دی وایی څه چ یاو درواغجن انځور وړاند

ي ته د جنرال مک کرستل اعتراف ور په یاد شي ړناتو له خبرو ، ویناوو او اعالمیو سره په زغرده توپیر لری. دلته س

استوال یهم سم نه پیژني؛ خو هغه پوځ، پوځي قوماندانان او شاته ناست س یژاند او ال ییوایي دوی افغانستان سم نه پ یچ

واد سم نه یه یتر یرغل الند یچ څنګه به د بریالیتوب په خوا په مخ الړ شياو ګه سم پالن جوړ تطبیق کړي به څن

 پیژني؟

 یدو کیک یټاکن یپه امریکا او فرانسه ک یم ک۲۳۹۲شوي. په کال  یریهم ډ ینور یاعالمی یدا غلط یورځو ک یپه د

وضع ښه شوي او ژر به اوباما د  یپه افغانستان ک یچ دي؛ ځکه نو چارواکي خپلو خلکو ته درواغ رپوټونه ورکوي

په  یمخک یڅو ورځ ید ګټلو اعالن وکړي! لکه ده چ یمایکروفون شا ته ودریږي او خلکو ته به د افغانستان د جګړ

 !!هښته دیطالبان مات شوي او القاعده په ت یویل چ یوکړي او و یهمداسي خندونکي خبر یخپله کلنی وینا ک

ر ید افغانستان له پاره د دوی ډ امریکا او ناتو له سختو ستونزو سره مخامخ دي. یپه افغانستان ک یدی چت دا یواقع

ډوب ده. د دولت وسله وال مخالفین فعال  یسره مخامخ او ټولنه  په یو ډول انارشیزم ک یپوځي او سیاسي پالنونه له مات

دونکی دي. کورني او بهرني سیاسي یچاغ یتر مینځ ستونزدي او نوي جنګي فصل ته تیاري نیسي. د دولت او امریکا 

وادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ویستلو پالنونه یه یراز وړاندویني کوي. ځین –فعالین د افغانستان په اړه راز 

 یرایطو کش یجوړوي او افغان امنیتي پوځونو ته د مسوولیت لیږد کال رانژدي کیږي؛ خو دا مسوولیت لیږد په داس

تیاره  همد ستر یون او بدلون راتلونکی  یر کمزوری دولت لري او په دولت کیافغانستان ال هم ډ یعملي کیږي چ

 ښکاري.

په  یودجه یبیا لږ  ۳۴٪ر بودجوي کال ید ت یچ غوښتلهغه وزیران استیضاح ته راو یولسي جرګ یمخک یڅو ورځ* 

د ظرفیتونو د ټیټوالي او د  هارتونه او خپلواکه ریاستونه له بده مرغوز ۲۱پراختیایي چارو لکولي ده. د افغانستان 

خپله ټوله بودجه ولګوي. اوس به هغه ولسي جرګه  ینه دي توانیدلي چ یي وزیرانو د کاري ضعف له امله، په دتمصلح

پاره هغه څارنوالي ته د جزا له  یپراختیایي بودجه لګولي او بیا به ی۹۲۴ یخپله ی یوزیرانو څخه تپوسونه کوي چ یله د

ولسمشر  یجالبه خو ال دا ده چ یتر د !ځای لري یمصرف کړي او د لست په پای ک یبودجه ی ۹۹۴ یمعرفي کوي چ

 یولسي جرګ ییو ځل یکرزی له یو کال ځنډ وروسته بیا همغه سرپرست وزیران د نویو وزیرانو په توګه اعالن کړل چ

 ید استیضاح له ستونز یهم پاته راغلي اود ولسي جرګ یپه مصرف ک یودجاو اوس د ب یده وركړنه د اعتماد رایه 

 سره مخامخ دي!



  

 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ره بده اونۍ وه. امریکایانو په یدولت او د هغوی بهرنیو مالتړ کوونکو پوځیانو ته ډ یپه افغانستان ک دوه اونۍ یریت* 

ت، کندز، پروان، کابل، ننګرهار، او ځینو رو خلکو په هراید افغانستان ډ ی، په مقابل کهسپیڅلی کتاب وسیځ یبګرام ک

د افغانستان  ید دیني او ملي مقدساتو د سپکاري په وخت ک یالریونونو وښوده چ یالریونونه وکړل. د ینورو سیمو ک

هم زموږ خلک ژر په غوسه کیږي او اور اخلي او هم  یالریونونو دا هم وښوده چ یټول خلک ورته غبرګون ښیي. د

ګډون وال ۳٪– ۰۳ یك الریونونو په امله  یکوي. له همد یمسلکي نه دي او ژر د ټوپک په ژبه خبر ریزموږ پولیس ډ

 ټپیان شول. ۰۳۳  - ۲۳۳ووژل شول او 

دوه امریکایی سالکاران ووژل شول. ناتو خپل سالکاران د  ید کورنیو چارو وزارت ک یدا خبره ال نه ده سړه شوي چ

، او دیاعتماد فضا ته دروند زیان ورس ل او د افغانستان او امریکا او ناتو تر مینځ دافغانستان له وزارتونو څخه وغوښت

سره مخامخ كړى ده.  یپوښتن یستر یله یو یټوله نړۍ ی یخبرونه خپاره شول چ یبیا د كندهار د زنګا وات د عام وژن

ختګ، ولسواكۍ او بشري حقونو مدعیان له پاره تللى او ځانونه د سړیتوب، پرم یافغانستان ته د مرست یآیا هغه خلك چ

 بولي، همداسي وحشیانه عمل كوي؟

راغلي  یپات یافغانانو ته د امنیت په ټینګولو ك یویلي و چ یسره په مركه ك BBCولسمشر حامد كرزي له  یمخك یله د

پاتي  یمنیت په راوستو كافغانستان ته د ا یرو لسو كلونو كیحكومت او ناتو له طالبانو وروسته په ت یچ ییاستو! ده ویل

م د ۲۳۹۲ر بربنډ اعتراف بلل كیږي. د كال ید ولسمشر حامد كرزي ډ یپه ماته باند یرو لسو كلونو كیدا په ت یراغلي چ

خپل حدود وپیژني او  ید یښځ یمارچ په څلورمه د افغانستان د علماوو شورى ولسواكي په څپړه ووهله او وي ویل چ

 !ه كويمحرمه سفر ن یب یبهر ته د

شته. دا قانون هم اسالم  ید افغانستان په اساسي قانون ك یته ګوته نیسي چ ید علماوو د شورى دا عالمیه هغه ستونز

د تعاریفو  یباید جدي پاملرنه ورته وشي او په قانون ك یمني هم د بشري حقونو اعالمیه! دا هغه تریخ واقعیت دى چ

 ك پاته نه شي.رو یژني او په دوو كپیوخلك خپله الره او ګودر  یوضاحت وشي چ

او  $ملیون  ۵افغانستان یو تصنعی او نمایشی اقتصاد لري. واردات  ییادول اړین دي او هغه دا چ یخبر یبل یدلته د یو

د افغاني غالیو  یم ک۹۰۱۳په کال  ید قالینو اتحادیي مشرانو وویل چ یمخک یدي. دوه ورځ $ملیون  ۵۳۳صادرات 

جګړه وشوه. زه هغه ځاي ته د  ید افغانستان د مشرانو په کور ک یکم شوی. ها خوا په واشنګټن ک۵۴٪تولید او صدور 

د مرستیال  یجګړه ک یبولم؛ ځکه په د یافغانستان سفارت نه وایم، بلکه د مشرانو د زامنو حجره یا د ساعتیري خونه ی

دا وښوده  یخپل حیثیت ته زیان ورساوه او هم ی یهم ی یولسمشر استاد خلیلي او لوي څارنوال الکو زامن ښکیل وو چ

بد  ید تګالر یڅومره غیر اصولي او غیر مسلکي دي او د ولسمشر کرزي د مصلحت پالن یټاکن یپه افغانستان ک یچ

 !ښودهیته ك ینندار ییدیپلوماتیکه کمزوري او عواقب 

غانستان دولت له سختو ستونزو سره مخامخ دي د اف یشته چ یلګیپه لسګونو او سلګونو ب یداس رویوشم یی یکه همداس

د  یر پیاوړي نه دي، اصلي حقیقت دا دی چید دولت وسله وال مخالفین ډ یپه افغانستان ک یزه دا په ډاګه وایم چ

 ډوب دی.  یپه فساد ک یشوی او دولت تر ستوني پور یر لیریافغانستان خلک له دولت څخه ډ

د  یپه افغانستان ک یپیل کړي، په یوه عملی تحلیل ک یخپرون یپه کابل ک یی یمخکیو کال  ید )راه آینده( میاشتنۍ چ

 کړي دي: یوړاند یناکامیو لنډیز داس یناتو د لس کلن شتون او د دولت د پر له پس - امریکا

 نشتوالي. ید پیاوړي مرکزي حکومت ، ملي حاکمیت او سیاسي خپلواک

 پراختیا.د کنټرول شوي انارشیزم  یواد کیپه ټول ه

 وزلتیا.ید سیاسي ثباټ او امنیت نشتوالی، بي عدالتي او ب

 الول او لیږل.بواد ته د طالبانو بیا سمیله بهر څخه ه

 برابرول. یرو سیمو، ولسوالیو او کلیو ته د مذهبي بنسټ پالونکو د بیا راتګ د الرید افغانستان ډ

ل، د ملي شتمنیو لوټ، د خلکو او دولت د ملکیتونو غضب او اقتصادی فساد خورو – ید چارواکو له خوا د بیساري ادار

 د نړیوالو مرستو غال.

د غیر قانوني پولي راكړه  ،د مافیایي شبكو بشپړ تسلط یبنسټونو باند واد په ټولو اقتصادي، مالي، سیاسي او پوځيید ه 

 یاتیدنه.ز یمافیایي شبکو د ونډ د یك ګرينشه یي توکو او د وسلو د اخستلو، لیږد او پلور په سودا د ،وركړه –

 واد ملي منافعو ته د ژمنو ملي وسله والو پوځونو په جوړښت شک.ید ه

 .شتوند شخصي زندانونو او پوځونو  او دلید ملکي تلفاتو زیاتیدنه، د ژوند د چاپیریال وران

نه شي ځني پتوالي.  یهیڅوک سترګشته او  یهغه تراخه واقعیتونه دي چ ید افغاني ټولن ي،)راه آینده( لیکل یهغه څه چ

تګ وس، اراده  یناتو( ځای په ځای )مارش( کوي او د وړاند –دولت او د هغه مالتړی )امریکا  یدا واقعیتونه ښیي چ

 له السه ورکړي دي. یاو ځواک ی

توپونو او د  یشوی. امریکا غواړي چ یروتنیخونړي ت یریډ یپه افغانستان ک یرو لسو کلونو کیپه ت یواقعیت دا دی چ

 میاشتنۍیوي  یریدوی ورته تیار نه دي. د ت یاو مفکوره د افغانستان په خلکو ومني چ ییوه ډلګ یداس زورټاکنونو په 

 .یاو غبرګون ښی نه شي زغمالى یروتنیپوځونو تد افغانستان خلک د بهرنیو  یښو دا واقعیت یو ځلي بیا ثبوت کړ چیپ
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او خپل دیني او ملي مسوولیتونو ته ځیر شي او د افغانستان د راتلونکي  یسره نژد یاوس د افغانستان د خلکو وار دی چ

 یاو وینو بویونه پز یدي، د باروتو، لوګ یدو په درشل کید پلی ک یتوطی یپه اړه فکر او عمل خپله ملي دنده وبولي. لوی

افغانستان له یوه لوی توپان  یول چر وویل شیفکر وکړي. ولسمشر کرزي ته ډ یته رارسي، باید ټول عقالني او منطق

افغانستان ته درانده  یو مصلیحتونو له مخ یبیا ی –او بیا  ر غوږ ورته و نه نیوهی؛ خو ده ډدونکي دییسره مخامخ ک

 یزیانونه واړول دلته خطاب ولسمشر كرزي ده دى؛ خو د ده مرستیال مارشال فهیم قسیم او استاد خلیلي او نور لوړ پور

توپان اصلي  دونكيید پاڅ  یواد كیغلطیو شریكان بلل كیږي او له مسوولیتو بري نه دي همدا ډله په هسترو  ید د

 یر تاریخي وختونه ییله خاورو سره برابر او ډ ید یوه ستر اولس ستر ارمانونه ی یهغه كسان چمسببین بلل کیږي؛ 

 سره مخامخ شي او ځواب ووایي. یضایع كړل، باید له پوښتن
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