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  افغانستان ملی پوځ ته اړتيا لری نه اربکيو ته
  

واکمنو دولتونو  ی دسترو  افغانان اوعراقيان  هغه مظلوم   ولسونه  دی چی   په دې وروستيو دريو لسيزو کې  د ن
ولو دالس وه نو اوتيريو اودقدرت دليونيانو اوزورواکانو ډول ډول ظلمونه  اووحشتونه  ليدلې اوزغملی  چې ددغو 

ی  و داآزادخياله اومغرو رولسونه  مات اوپرهغوی حکومت وک ولو ٠ظلمونو اووحشتونو موخه داوه تر  خودې 
ه خپله مبارزه يې نيو ولسونو اراده ماته نک  جاری وساتله او همدا مهال هم دزورواک او ظلمونواووحشتونو ددې مي

ی  اوهلته  په دې الرو چارو  نې يې زياتې ک يی  چې  دسپينې ما  اندي زور واکانوپرضد اتلواله مقاومت 
ی  پی اودهغوی دوطنپالنې  نه ماتيدونکې روحيه ماته ک نيو ولسونو مقاومت  و ه ددې مي ه رن  ٠غورکي ی چې 

ران هيواد ر اچولی دی اودواک زموږپه  کرو لن ويی ل رۍ سره دمبارزې په نامه  نا کې چې  پوره اوه کاله دتره
ه بوخت دی  خوکومې السته  کرو مخالف  دی  په ج ياليو اونوروډلو چې دپرديو ل خه دنسکورشوو طالبانو دجن

ی اودوسلوالو کيچن کي  مخالفينو ترولکې الندې سيمی راوړنې نلری بلکه  دوخت په تيريدوسره  امنيتی  وضعيت ک
ود افغانستان په ٠پراختيا مومی   ې راتلونکی مشر بارک اوبامايې  دې  ته اړايستلی تر  سپينه ما اوپه تيره ددې ما

ی  ی اوکله ناکله دنوی ستراتژې خبرې هم راپورته کي الرونوې  کتنه وک يوال ٠اړوند پخپلو ت ه چ ن رن  
واکونه لکه دامريکی الرو ستر   دمتحده ايالتونو په شان دولتونه چې  دحکومتونو  اومشرانوپه تغييرسره يې  په  ت

ه وی کوم  الره کې داسی تغيير چې دافغانانو په  ی دافغانستان په اړوند به دهغوی په ت اوستراتيژيوکې بدلون نه را
اکل شوی جمهوررييس٠بدلون را نشی  ه يې دامريکې دنوی  نده بيل ر اغلی اوباما انتخاباتی کمپاين دۍ چې  چې   

ه چې  الره ده  اعالن اوژمنه يې وک اغلی بوش ت الره چې دمخالفينو سره دجن ت دافغانستان په اړوند يې د
ی  پلو سره خپلو موخو ته ورسي و ولکوالی شی دمخالفينو په  ونه به افغانستان ته استوی تر   که ٠النورزيات پو

ی  اوپه ه هم  هغه افغانس ی دی  خو هغه اقتصادی بحران چې ن تان ته دزياتو اقتصادی مرستو ژمنې  هم ک
ی   ه اتازونی ورسره مخامخ  ده افغانستان ته  دزياتو اقتصادی  اوملی مرستو  امکان ناشون بري ې تو  ٠ان

ی تکتيک يانو دجن ندشوی دی هغه  په افغانستان کې دامريکايی پو ر و دخپلو خويوشی چې اوس   بدليدل دی تر
ی اوهغه په دې کې وينی چې  زموږدهيواد په جنوبی سيمو کې چې هلته   ه ک ي يانو دمرګ اوژوبلې کچه را پو
ی  تانه قومونه اوقبيلې مسلح ک ينې پ ه روانه ده   دتلوالې اودهغې ترحمايی الندې حکومت خالف مقاومت اوج

وی  ول بيله شکه په امريکايی اودايساف په   دمخالفي٠اودمخالفينو پرضد يې وجن نو پرضد دقومونو جن
ه به  هغه نارضايتی چې په  وی چې  منطقا دهغوی تلفات به هم ل شی چې په دې تو ي واکونودبريدونو کچه را
ويی هيوادونو کې  دهغوی دسرتيرو دمرګ اوژوبلې  له امله پيدا شوې  ده تريوه حده جبر ان متحده اياالتو اونورونا

ی  واکونو قوماندان جنرال ديويدپترس  ٠ک نی ختي اومرکزی آسيا کې دامريکايی  ند مثال  په من ر ددې خبرې 
ی  اوويلې يې و ه يې په افغانستان کې ک ندونې دی چې دنوامبر پر دريمه ني چې قومونه بايددطالبانو سره (( ر

ی  ي ې وه چې په عراق )) وجن ی ده اوداخبره يې پردې بنس ک ه نتيجه ورک  داچې په عراق کې ٠کې دې کار
يدو کومی السته راوړنې  دامريکايانو له خوا دعراقې قبيلو اومذهبی ډلو وسلوالول اودولسې مقاومت سره  دهغوی جن
م خوغواړم  ی  نه غواړم بحث وک ران  هغه ستايی اوغواړی هغه په افغانستان کې پلې ک لرلې  ،امريکايی اشغال

ی داخبره  ی ليدل کي زارشونه اوخبرونه چې دعراق دتاوتريخوالی  په اړوند په رسنيو کې خپري م  چې  هغه  وک
ی  چې اصلی قربانيان    ه  نيولې  ده چې دقبيلو ترمن ترسره کي چې په عراق کې تاوتريخوالی  قبيلوی اومذهبی ب

که دعراق داشغال وروسته   هغه تاوتريخوالی ی دی دا  چې په عراق کې واکمن شوی د ۍ  اوهغه يې ملکی و
ې  واکونو يا امريکايی پو ی په عراقی امنيتی  ی بريدونه او دبمونو چاودنې چې په عراق کې ترسره کي انمر

ونو، بازارونو، بسونو ،مقدسه اماکنو ،دقبيلو په ) جوماتونو، تکيه خانو،زيارتونو(  هدفونو  نه بلکې اکثراپه مارکي
ې مشرانو، دسياس ان ی چې په يوې  ايونو  کي ی او دابريدونه  اوحملې په هغو  ی اومذهبی ډلو په دفترونو کي

ی چې په عراق کې  وته نيول کي ايه هم نه ده  چې کله نا کله په رسنيو کې دې خبرې ته  قبيلې پورې اړه لری  اوبي
ې لری  ې   قومی اومذهبی اساس اوري ې اوج و ته په  خوکه چيرې په افغان٠شخ ستان  کې دتاوتريخوالی پي

ی بريدونه  اوحملې په  انمر ول   ی چې   واقعبين سره  د عقيدوی اوسياسی ملحوظاتوپرته وکتل شی ليدل کي
واکونو ، دولتی لوړپورو چارواکواودولتی اداروترسره شوی چې سره  ی اډو ،امنيتی  ی کاروانونو، پو بهرنيو پو

ی دی له دې زياتره قربانيان يې ناه ملکی و  که چيرې دديويد پيترس  عراقی فارمول  په افغانستان کې ٠ بيا هم بي
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ی بيله شکه به وسلوال  ې ته استول کي ينې قبيلې اوقومونه مسلح او دوسله والو مخالفينو خالف ج ی او  عملی کي
لی قبي لې اوقومونه چې هرچيرې وی مخالفين دغچ اخيستی  په موخه نوموړې قوم يا قبيله اوپه هغې پورې ت

ی  چې پايله  تربريدونوالندې نيسی اومقابل لوری به ورته دري نيسی چې دا غچ اخيستنه به کلونه کلونه ادامه پيدا ک
ی اوله بلې  کيچن کي به يې په افغانستان کې د تاوتريخوالی اووروروژنې ادامه  وی ، امنيتی وضعيت به النورهم ک

ی  چې دا به د افغانانو اوپه خوابه  په پشتنو کې  واوبدل اخيستلو ته الره هواره ک و ، ج منيو ، شخ قومی د
تنو لپاره يوه بله غميزه اونسل وژنه وی ه دپ ې تو  دهيوادپه جنوبی سيموکې دقومی اربکيو ٠ان

رۍ ضدت وسې  په دې وروستيودوو کلونو کې ډيرې اوريدل کيدې خو دامريکايی اودتره ن ه دجوړولو لوالې لخوا 
کيچ په   نه ويل کيدل خو د روان ميالدی کال دنوامبر په مياشت کې داربکيودجوړولو اړتيا او  دافغانستان دک

ی   ول دتلوالې دقوماندانانولخوامطرح شوې اومطرح کي  که چيرې دجنرال پترس ٠هوارولو کې  دقومی مشرانورا
ی قومونه  بايد دطالبانو سره(( دا خبرې ته چې   ي ی چې بايد ))  وجن ي ه ل ير شوظاهرادهر افغان په زړه 

ی  ت کې خپل ملی  اووطنی مسوليت ترسره ک ين يکاوپه   خوخبره په دې کې ده چې ولې ٠خلک دسولې او
ری  رو اوتره ی حضورلری چې افغانان دتره يواله تلواله چې اوه کاله په دې نامه  په افغانستان  کې پو ن

خ واکونه  به  جوړوی   فعاليتونو ې وې  چې  يو پياوړی ملی پوځ اوډاډمن امنيتی  ه وژغوری اودا ژمنې يې ک
ی  اوسربيره پردې يې داژمنې هم   تيا اودخلکو دسوله ايز ژونددفاع وک مکنی بشپ ه دافغانستان د چې په خپلواکه تو

وی ، خلکوته به ين ې وې چې په هيواد کې به ولسواکی  اوقانونيت   دکارزمينه برابروی اوداسې ک
ولو ژمنو کې پاتې راغلل اودا ددې سبب شوچې دخلکو اودولت ترمن ٠٠٠نور ودل چې  هغوی پخپلو ،خوژوندو

کيچن شی  ن زيات اووضعيت ال نورهم ک ای چې يوپياوړې ملی پوځ اونور ٠وا  دافغان دولت  حاميانوددې پر
و درولی  واکونه  جوړاوپه پ ه کې شوی چې دعراق ترخه اوناکامه تجربه چې عراقې ډاډمن امنيتی   وای په دې ل

ی  چې هغه زموږ دهيواد په جنوبی سيمو کې  ولس ته يې  ناوړه پايلې لرلې په افغانستان کې تکرار اوعملی ک
و ته چمتو کول دی  ينوقومونواوقبيلو مسلح کول اودمخالفينو پر ضد يې ج ی چې ٠د ول پوهي ه ډول به  پردې 

و  خه برخمنې کيدای شی اونه دلوړوملی اووطنی   قومی اربک يا نورې ولسې وسله والې ډلې  چې نه دنظم 
ی اوداسترملی اووطنی مسوليت يوازې اويوازې يو  ين ک يکاو  ددرک وس لری په هيواد کې  ډاډمن امنيت او

واکونه  چې په هغې کې دهيواد د و قومونواستازې موجودوی ترسره منظم  ملی پوځ اوامنيتی  ولو ميشته ورو
ه چې مخکې وويل شول په عراق کې ٠کوالی شی نه قومی اربکيان اونورې  غيرمنظمې  وسله والې ډلې  رن  

وته الره  و اوج منيو ، شخ ول قومی اوقبيلوې اوهمداراز مذهبی د وقبيلو مسلح کول اودمخالفينوسره جن ان د
لی يوالې يې سخت زيانمن ک اوهغې ته يوه ناکامه اوترخه تجربه ويالی شو نوديوې ناکامې پرانيستله اودعراق م

ی؟ که امريکايان غواړی چې په  ه په خاطر ترسره کي ه مانا لری اود اوترخې تجربې  پلې کول په افغانستان کې 
تان وته لمن ووهی ،افغانان اوپه تيره پ واوج ه  افغانستان کې قبيلوی اوقومی شخ وی اوپه دې تو ه سره وجن

ی  نوويالی شو چې دامريکايی چارواکو لخوا په افغانستان کې دعراق دترخې  ه ک ي يانو دتلفاتو کچه را دخپلو پو
يانو  ويی پو رې سره دپريکنده مبارزې لپاره نه بلکې دامريکايی اونورو نا تجربې اوغلط فارمول  تطبيقول   دتره

ی دمرګ اوژوبلې دمخنيوی ل     ٠پاره عملی کي
تونو ته پام  تونو اوارز ی تکتيک   افغان چارواکی دافغانستان قومی جوړ په افغانستان کې دامريکی نوی  جن
واکی  دې   ی چې  رزونه ، درناوی اودقومونواودقومی مشرانو اومخورورول دموجودوستونزوپه حل کې   را

تنی سي تونو دتاريخ په اوږدو کې په پ ی دۍ اواوسن واکمنی هم هغې قومی جوړ ندک ر موکې خپل اغيزمنتوب 
ی  ين ک ی چې  پخپلو سيموکې امن اوثبات  ته درناوی کوی  له دې امله يې قومونو اوقومی مشرانو ته مخه ک

ی  ی  چې دهيوادپه جنوبی   سيمو اوپه تيره پکتيا ، ٠اوقومې اربکی ډلې جوړې ک  ددې خبرې يادول اړين بري
ې ستونزوپه حل اوپه پکتيکا  سوله ايز ژوند،دخپل من اوخوست کې قومې اربکيو ددې سيمو دخلکواوقبيلوترمن د

ې په چارواوهمدارازددولت سره د امن ،  ي وپه عملی  کولو، دخير و اومرکو دپريک ه دجر ې تو ان
ورې تمامې شوې اومثبت رول يې لوبولی د ت  په الره کې  ين ۍ  چې البته هغه، ولسونو بيله دې يکااوقانونيت د

ه اوداړتيا  چې حکومتونوپرهغې کوم اغيز درلوداويايې د هغې لوژستيکی اومالې اړتياوې  تامينولې قومونو پخپله خو
ې اوفعاليت يې کاوه ((    خوکه چيرې  په دې اړوند د امريکايی جنرال ديويدپترس خبرې ته چې ٠له مخې جوړې ک

ی قومونه بايد دطالبان ي ندونو ته )) وسره وجن ر (( يادايساف داوسنی قوماندان امريکايی جنرال  داويدمک کرنين  
و اوامريکايی  و هغوی دافغان پوځ ، نا ورم تر ه و زه فوق العاده چمتويم چې قومونو ته دمرستندوی پوځ په تو

ی  ن ودري يانو تر  دتاريخ په اوږدوکې يې درلود هي ير شوهغه د قومی اربکيو دشتون  اورول  سره چې)) پو
ی  ندمخالفت کې دري ر    ٠سرنه  خوری اوپه 
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يده چې  وری خوددفاع وزير دا خبره هم ک ه   زياتره افغان چارواکی قومی اربکيو ته دکومکی پوليسو په ستر
سره  مخالفه کيدای شی قومی اربکی دپوځ اوپوليسو په چوکاټ کې تنظيم شی چې  هغه داربکيو دماضی  اوتاريخ 

ی تکتيک پربنس  قومونه مسلح اوددولت  ون دنوی جن ه  ددفاع وزير غواړی  دپنتا خبره ده  چې په دې تو
وی   ه افغانان دافغا نانو سره وجن ی  اوپه دې تو يانو مرګ اوژوبله کمه ک دمخالفينو خالف استعمال،دامريکايی پو

ندونی چې  بيله شکه ٠ ر اکونکی رول ولری    چې   دامريکايی جنراالنو قومونه بايد دطالبانوسره (( هغه  به 
ی  ي ی (( يا هغه   )) وجن ن ودري يانو تر و اوامريکايی پو ه  دافغان پوځ ، نا دا به ))  دمرستندوی پوځ په تو

واودغچ اوبدل اخيستن و ، ج وقومونوترمن قبيلوی اوقومی  بې اعتمادۍ ،تاوتريخوالی ،شخ تنوورو و ناوړه دپ
ی  و ته زمينه برابره ک و، دميليونو نو افغانانو مرګ ٠پي   له نيکه مرغه  دافغانستان دروانې غميزې  ناوړه پي

اوژوبلې، دهيوادورانيدو اوددې غميزې په رات کې دپرديو  رول اوشيطانی دسيسو زيات شمير هيوادوال 
 کې نه بلکه په بهرکې دۍ له همدې امله اوس اوس زموږ اوسياستوال  وپوهول چې ددې غميزې  المل  دهيواد په ننه

وپه نيولواوفعاليت کې   له پوره غور  ينې بااحساسه سياستوال اوروڼ اندې دهيواد دستونزو دحل  په خاطر دپريک
ندمثال  ر يتوب  حق ورکوی چې  وته دلوم خه کاراخلې ، دخپلودوستانواوحاميانوپه پرتله  ملې  ،دقت  اواحتياط 
ه ده چې دهيوادپه جنوبی سيموکې داربکيو دجوړيدو سره  ه هغه پريک ې دنوامبر په اتلسمه ني يې دمشرانوجر

ل ې  .مخالفت وک اودهغې جوړول يې رد ک ی چې دمشرانو جر خه هم داتمه کي اغلی کرزی دحکومت    د
ی او که ا خه په کلکه ډډه وک ی  اوداربکيو دجوړولو ې   درناوې  وک حيانا دهغې دجوړيدو اړتيا وينی دپريک

ی عملياتو کې  ن په پو يانو تر و اوامريکايی پو ی اودپوځ ، نا غوره داده چې دپخوا په شان هغه فعاليت وک
ول شی يا داچې دپوځ اوپوليسو دتشکيالتوپه چوکاټ کې را نه وستل شی    خوله بده مرغه ليدل ٠ون ته ونه ه

له ی   اوحتی شوی چې  اوسنی حکومت ډير  ې  چې  دقانون حيثيت لری  نه  دی  عملی ک  دملی شورا پريک
اغلی  ې ته چې دبهرنيو چارو دوزير ې هغې پريک ه مثال يې دولسې جر ی دی چې  دهغې خالف يې عمل ک

ر خه  خه يې داعتمادرايه بيرته واخيستله  جمهوررييس ونه منله چې دهغې  دا چلندله يوې خوادقانون  نده سپنتا 
ونه ده  اوله بلې خوا دخلکو  ارادې ته  دنه درناوی مانا لری  کيچنوحاالتو کې ٠سرغ  په اوسنيو  ک

داربکيودجوړولوخورا مهمې مسالې ، دهغې مثبتو اومنفی خواوو ته په کتلو سره  الزمه ده چې درانه  ليکوال، روڼ 
نوبی سيموکې دداسې اربکيو جو ړول چې دمخالفينو اندی ،سياستوال ،خپلواکه اوبې پرې ډله ايزې رسن دهيوادپه ج

که چې هغه بيله شکه  ی دا  ندک ر ی عملياتو کې برخه واخلی خپل مخالفت   ې ته واستول شی او په پو سره ج
تيا سره  يوال وپوهول شی چې  په ر منيو  ته الره هواروی ، ن واوتلپاتې د وقومونو اوقبيلوترمن ج تنو ورو دپ

يکاو داربکيو اونورو وسله والو ډلو په جوړولو سره  نه بلکې افغانان  يکاو ته اړتيا لری خو سوله او سولې او
ه  ه قومونه په هغې کې خپل بچيان ، ورو ول ميشته ورو ودرولوسره چې په هيواد کې   دپياوړې ملې پوځ په پ

ن حل يوازين  اومعقوله الره دسياسی حل الره ده  اوپلرونه ووينی امکان لری  اوله بله پلوه  دافغانستان دروان  ناوري
ې الرې   ول شوې شوی  ده دپو ار اوډډه ل ين کولو چلند چې تراوس مهاله پرهغې   پلو او نه د مخالفينو د
يانو استول  افغانستان ته   چې دامريکې نوی منتخب جمهوررييس   دافغانستان دکشالې  هوارول اويا دنورو بهرنيو پو

ه نه رسوی بلکه  تاوتريخوالی ال شاغلی  ارکوی  زموږ دهيواد روان تاوتريخوالی ته نه داچې  ين اوباما پرهغې 
    ٠نور هم پراخ اوژوروی 
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