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  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئه اړيکه ټينگه کړله موږ سر په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

    

  2015/ 3/11  آصفي خوشحال:ليکوال

  

 ويشي؟ څوک جغرافيه سياسي افغانستان د

 

 دوو په جغرافيه سياسي افغانستان د کړه مه خدای چې وه دا طرحه دښمن د

 راوستلو په امنيت د کې ځايونو ټولو په چې پوھٻږو موږ ووٻشي، برخو

 د او بخونديتو وحدت ملي د چې مو ھدف لوی خو يو راغلي پاتې کې

 ھم به کله ھٻڅ او يو، شوي بريالي کې ھغې په دی حاکميت ملي افغانستان

 برخو دوو په جغرافيه سياسي افغانستان د چې ورنکړو اجازه چاته

 يې ورځ تيره چې ده وينا ھغه غني اشرف مشر حکومت ګډ د دا «وويشي

  آصفیښاغلی      .کړهو ته ولس کې کنفرانس مشورتي ملي پنځم شوراګانو د کلي د کې کابل په

 څو وروستيو په چې کوي خبره وٻشلو د افغانستان د خوا له دښمنانو د کې حال داسې په غني اشرف 

 څه که. ووٻشي برخو دوو په ھٻواد دغه څو ده کړې ھڅه ھيوادونو ځينو نړۍ او سيمې د کې لسيزو

 ښه افغانانو او افغانستان په يې کې اوږدو په تاريخ د چې وه لور په ھيوادونو ھغو د اشاره غني د ھم

 نيمګړتياوې ځينې دلته خو کوي مBتړ خوا يوې د جګړې د ًعمB ھم اوس او شوې پيرزو ده نه ورځ

  .ثابتوي پړ کې برخه دې په حکومت ګډ ھمدغه خپله په چې شته

 د فغانستانا د او Gسوھنو د ته دښمن يې خپله په چې ده داسې دوره کلنه يو تيره حکومت ګډ اوسني د 

 افراد داسې کې دولت او حکومت دې په خپله په. کړيده برابره زمينه کيدو ټوټه د جغرافيه سياسي

 افراد دا «اچوي کره ګاونډي ھګۍ خو کوي دلته ُقد ُقد «مصداق په متل پخواني د ھغه چې لري ځای

 چې پټيدای نشي سترګې تحقيق دې په. کوي لپاره ګټو د پرديو د کار خو اخلي حکومته افغان له تغذيه

 افغانانو د غواړي او وھي لمن ته تعصب توکميز او ژبني سمتي، مذھبي، قومي، ھيوادونه ځيني دلته

 څخه چارواکو له زمونږ دننه نظام د ھيوادونه دغه. کړي رامنځته فضا باورۍ بې او بدبينۍ د منځ تر

 خپل ھيواد ھر کې سياست او دولت حکومت، په دلته. اخلي ګټه کې کولو ترGسه په موخو دخپلو

. کوي ګوزار تبر د ريښو په افغانانو د سره کولو ترGسه په فرصت د چې لري مزدوران او Gسپوڅي

 شول، منکر افغانستانه له شول، منکر ھويته خپل له حتا چارواکي ځينی حکومت ګډ د چې وليدل تاسې

 اخBقي او مالي سياسي، په مو چارواکي ځيني. شول تير نومه له افغانستان د او اسBميت افغانيت، د

 مسايلو منځي خپل کوچنيو له. دي ويشلي سره نظرونه مشرانو د حکومت ګډ د دي، ډوب کې فساد

 ريس اجرايوي وايې؛ څه يو ولسمشر. دي نه خوله يوه په سره ھم کې مسايلو ملي په ھيواد د آن نيولی

 سولې د يو. دی نظر بل په استازی ځانګړی ولسمشر د کې حکومتولۍ ښې په ھاخوا وايي څه بل

 روسيې له بيا بل خو اړيکې سره امريکا له يو. ويني ګټې خپلې کې جنګ په بيا بل خو دی طرفدار



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  يښت تاسو ھمکارۍ ته رابولنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

. ګوري سترګه په دښمن د ورته بل خو ورکوي امتياز طرفه يو ته پاکستان يو. لري يارانه سره

 واحد مشران يې کې مسايلو ملي په چې کې ھيواد يو داسې په نو. بيلګې نورې لسګونو په ھمداسې

 په توکي مخدره وي، رسيدلی ته اوج کې په فساد وي، وفاداره ته ګټو بل د يې چارواکي ونلري، نظر

 شخصي کې په ځای پر مسوليت او دندې رسمي د چارواکي کيږي، پلورل مټ خBڅ کې بازار عام

 روزګاره بې خرڅيږي، پيسو په بست او رتبه وي، يقرارداد يې وزير وکوي، وخت ډير ته کاروبار

 پلی غريب په يوازې قانون وي، کاروبار بھترين رشوت او بډې وي، شنونکي سياسي يې خلک

 د خاوري ددې ھيوادونه نور به څنګه نو وي وږی يې دولت او وي سر خپل په ميډيا او رسنۍ کيږي،

 بدنه په حکومت د خپله په Gستي لپاره تبر د دښمن د کوي؟ عملي نه پBنونه ويشلو د جغرافيي سياسي

 په بدترۍ د ځای په بھترۍ د به برخليک افغانانو د شي؛ ونه مخنيوی ددوی چې څو او لري شتون کې

 په ھڅو د ھٻوادونو پياوړو د نړۍ او سيمې د طرحه وٻشلو د افغانستان د مھال اوس. وي روان لور

 دغه شان په مسايلو نورو د که. وي ځير ته موضوع دې ايدب چارواکي افغان او لري، ځای کې سر

  .ورسيږي ته موخو خپلو اسانۍ په ډير به دښمنان بھرني ھيواد د نو شي وغورځول پامه له ھم مسله

 پای

 


