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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
 

 ۰۸/۱۰/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 ،ډالرې راروانې دي
 

 خو له غلو یې څنګه ساتلی شو؟
 

په داسې حال کې چې د بروکسل له غونډې وړاندې اوازې وې، چې افغانستان د بروکسل کنفرانس ته کومه السته 
مرستو ژمنې وشې، ولسمشر غني په  میلیارډو ډالرو ۳راوړنه نه لري او ښایي له افغانستان سره د یوه کال له پاره د 

دې توانیږي چې نړیوالو قناعت ورکړي او مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره ال ډیرو مرستو ته چمتو کړي. 
په دغه کنفرانس کې د نړۍ مرستندویه هېوادونو او نړیوالو سازمانونو له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو له 

میلیارده ډالره مرسته اعالن کړه. ولسمشر محمد اشرف غني غونډې ته په خپله وینا کې وویل، چې ۱۵،۲پاره ټولټال 
افغانستان فساد سره د مبارزې، اقتصادي ودې او بشري حقونو برخه کې پرمختګ کړی دی، خو ټینګار یې وکړ، 

 .چې دغه هېواد اوس هم د نړیوالې ټولنې قوي مالتړ ته اړتیا لري
کنفرانس کې نړیوالو له افغانستانه خپل پراخ مالتړ څرګند کړ. د جاپان هېواد د پناه غوښتونکو او په د بروکسل په 

 ۴۰۰میلیونه ډالرو تر څنګ افغانستان کې د پرمختیا له پاره د نورو  ۵۰۰کور دننه د بې ځایه شویو کسانو له پاره د 
 ۵۰۰میلیونه ډالرو مرستو وعده وکړه. پاکستان  ۶۰۰میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. همدارنګه ترکیې هېواد هم 

میلیونه  ۲۶۰میلیونه او ډنمارک به په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره  ۱۰۰میلیونه، سعودي عربستان 
ډالره مرسته کوي. دغه راز ناروې هېواد ژمنه کړې، چې له افغانستان سره به د څلورو کلونو په مودې کې هر کال 

میلیونو ډالرو مرسته کوي. له دغې کنفرانس وړاندې هم نړیوالې ټولنې په پراخه کچه له پخواني افغان حکومته  ۷۸د 
مالتړ څرګند کړی و او په میلیاردونو ډالره پیسې په تیرو څوارلسو کلونو کې افغانستان سره مرسته وشوه خو له بده 

وس پوښتنه دا ده چې د نړیوالو تازه مرستې به څنګه او مرغه چې دلته پرې چور ګډ شو او تاال و ترغۍ شوې. ا
 چیرته په مصرف ورسول شي؟

په افغانستان کې د افغانانو د پرمختګ د دښمنانو له پراخو هڅو سره ـ سره بیا هم افغان ولسمشر غني په دې توانیږي 
اد د پرمختګ او ابادۍ دښمنانو چې د خپل خوار ولس د پرمختګ او هوساینې لپاره د نړیوالو مرستې جلب کړي. د هیو

هڅې وکړې چې د بروکسل له کنفرانسه مخکې په افغانستان کې له هره پلوه اوضاع ترینګلې کړي او په بروکسل  ډیرې
کې نړیوالو ته د افغانستان اهمیت کم کړي. د افغانستان تاریخي دښمن ډیره هڅه وکړه چې په امنیتي او سیاسي برخه 

تې ننګونې جوړې کړې څو په بروکسل کې نړیوالو ته د ګوت نیونې ځای پیدا کړي خو کې افغان حکومت ته سخ
ولسمشر غني په ډیرې زیرکۍ د دښمن شوخې موخې شنډې کړې. ګاونډیانو په تیره ایران او پاکستان له افغانستان 

 ه د پخوا په پرتله دسره د دغو مرستو د مخنیوي لپاره ډیرې هلې ځلې وکړې، پاکستان او روسیه وسله وال طالب ت
 .جنګ روحیه ډیره ورکړه، نوې او عصري وسلې یې ورکړې او په افغانستان کې ګډوډۍ جوړولو ته یې وهڅوو

ایران بیا د خپلو ګوډاګیانو په الس افغان حکومت ته په سیاسي برخه کې ستونزې جوړې کړې. یو شمیر افغان دښمنه 
کومت له قومونو تر منځ په دوه ګوني چلند تورن کړي. دوی یې په ډالرو کړیو ته په میلونو ډالره ورکړل څو افغان ح

وپړسول د حکومت پر ضد په کور دننه او بهر د پراخو مظاهرو پالن یې ورکړ. که څه هم دغو کړیو د ایران څخه 
الت اد ورکړل شویو پیسو د هضمولو لپاره په بروکسل کې هم مظاهرې وکړې خو ولسمشر غني په ډیرې هوښیارئ ح

قابو کړل. د ولسمشر سپیڅلې مبارزه او البي ګرۍ رنګ راوړ او د هیواد دښمنه کړیو شوم پالنونه یې شنډ کړل. 
ولسمشر غني له خپلې تجربې، علمیت او پوهې څخه په ګټه اخیستنې او د خپلو ګټورو اقتصادي پالنونو په وړاندې 

 .یا یې دې کړیدلي ولس ته په میلیاردونو ډالرو مرستې ترالسه کړېکولو سره د نړیوالو قناعت حاصل کړ او بالخره یو ځل ب
 

 چیرته باید ولګول شي؟
 

لکه څرنګه چې هم د نړیوالې ټولنې او هم د افغان ولس غوښتنه ده؛ یادې پیسې باید په داسې توګه ولګول شي چې د 
نستان ګول شي، دا مرستې باید د افغاافغانستان لپاره د دایمي هوساینې سبب شي، مرستې باید په زیربنایي پروژو ول

لپاره په اږد مهال کې ګټور ثابتې شي او داسې نه شي چې د تیر حکومت په شان په موقتي ډول د نمایشي پرمختګ 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بسیاینې سبب شي، پیسې باید له فساد سره په مبارزه کې، د خلکو لپاره  المل شي. مرستې باید د افغانستان د په ځان
دولتي اصالحاتو، د امنیتي لیکو د پیاوړتیا، او تر ټولو اړین دا چې یادې مرستې باید د کډوالو د په ښې حکومتولۍ، 

 .راستنیدونکو لپاره ژوند او کار د شرایطو برابرولو برخه کې ولګول شي
 

 له غلو یې څنګه ساتلی شو؟
 

ه ولسمشر غني ښه پوهیږي، دا چې څنګه دغه ډالري مرستې له تاراج او چور څخه ساتلی شو؛ په دغې کار په خپل
غني باید د دغو پیسو څار په خپله ولکه کې واخلي او حکومتي غله او داړه ماران دې ورته خوا ته هم نیږدې نه 
پریږدي. غني باید د خپلې تجربې له مخې یادې پیسې د افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره په خپلو السونو 

 .هر غل او ډاکو نظر پرې ولګیږي وکاروي او نه دې پریږدي چې د
 

 پای
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