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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 

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

  

 ۲۰۱۶/۰۷/۰۹ آصفي خوشحال

 

 ننګونې او تمې وارسا؛
 

و د مرستو د جلبولو په هیله وارسا ته تللي چې په پولنډ کې د ناتو ټاجرائیه رئیس عبدهللا عبدهللا د نا اوغني  ولسمشر
افغانستان د امنیتي او دفاعي کال پورې د  ۲۰۲۰ناتو به په دې غونډه کې د  .ډون وکړيګپه سرمشریزه کې 

د وارسا او بروکسل نړیوالې ناستې چې پکې . ځواکونو سره د پوځي مرستو د دوام او پراخولو په اړه تصمیم ونیسي
خو دغه  به له افغانستان سره تازه پوځي او اقتصادي مرستې اعالنیږي د افغان حکومت لپاره مهمې بلل کیږي،

 .پورې مشروطې شوې ديمرستې دا ځل د حکومت پر کړنو 
 تمې

رۍ پر ضد د مبارزې او د افغان ځواکونو د پیاوړي ګد تره په دغه کنفرانس کې به حکومت تمه لري چې افغان
د ملي وحدت د حکومت مشران به د وارسا په  د چارواکو په وینا .کولو په برخه کې د ناتو مالتړ ترالسه کړي
او د دې سازمان نه به وغواړي چې هر کال پنځه میلیارده ډالر د  غونډه کې پنځه کلنه ستراتیژي وړاندې کړي

د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه به چې له افغان پوځیانو سره  ه لريهیلافغان حکومت  .افغانستان سره مرسته وکړي
نیف اتمر ویلي د افغانستان د ملي امنیت شورا سالکار ح .میالدي کاله پورې د پخوا په څېر دوام پیدا کړي ۲۰۲۰تر 

د وارسا په غونډه کې به د ناټو له مشرانو وغواړي چې ''د کړو ژمنو پر بنسټ تر راتلونکو پنځو کلونو د افغان 
د افغانستان بله لویه د دې تر څنګ  .''امنتیي ځواکونو ټول معقول او د وړاندوینې وړ لګښتونه پر غاړه واخلي

 .یا او پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ مرسته ورسره وشيغوښتنه دا ده چې د هوایي ځواکونو د پراخت
 ننګونې

که څه هم په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د حضور له مخې د یوې نیمې لسیزې راهیسې؛ افغانستان د دغې  
کنفرانس د غړو هیوادونو لپاره ځانګړی ارزښت لري؛ خو په وروستیو کې د افغانستان کمزوري اقتصادي حالت، 

سله والو مخالفینو د سولې خبرو نه اغیزمنتیا او د افغانانو د مرګ ژوبلې زیاتیدو؛ د ناټو غړي هیوادونه له له و
افغانستان سره د مرستو کولو په برخه کې زړه نازړه کړي دي. سربیره پر دې ځیني نورې ننګونې هم شته چې د 

 رستو د جلب په مخه کې خنډونه جوړوي.افغانستان لپاره په دغه کنفرانس کې د ناټو غړو هیوادونو د م
له کلونو راهیسې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په موخه ــ اداري فساد سره ناکامه مبارزه : ۱

بیالبیل کورني او بهرني بنسټونه او ادارې کار کوي خو نه یوازې دا چې دغه پدیده ورکه نه شوه بلکې ورځ تر بلې 
تر دې چې په زندانونو کې له میلوني پوروړي زنداني سره ودانیز قراردادونه السلیک کیږي.  اوج ته رسیږي. آن

دغې شومې پدیدي په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته کلکه ضربه ورکړې ده. او په داسې حال کې چې د 
 ستو په کولو کې ساړه کړي.افغانستان هیڅ یوه اداره له فساده پاکه نه وي نو نړیوال به له دغه هیواد سره د مر

د ملي یووالي د حکومت له پیل راهیسې افغان حکومت تل هڅه کړې چې امنیتي حاالت  ــ د سولې ناکه پروسه :۲
کابو کړي او افغانان سولې ته ورسوي خو له بده مرغه چې د افغانانو دښمن له افغان حکومت سره سولې ته نه دی 

نو وینه تویه کړې ده. که څه هم افغان حکومت د سولې په موخه هرې خوا ته حاضر شوی او په هر ځل یې د افغانا
الس واچولو خو هر ځل یې تش د اوبو ځګ السته راوړی دی او بس. څلور اړخیزې ناستې وشوې، د پګواش 
 غونډې ترسره شوې، د افغان حکومت او طالب چارواکو نا رسمي لیدنې وشوې خو پایله یې بیا هم ناکامي وه. نو
ویلی شو چې د سولې پروسې ناکامي بله هغه ننګونه ده چې په وارسا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په 

 جلبولو کې خنډ ګرځیږي.
په داسې حال کې چې ټاکنیز اصالحات د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د هوکړه  ــ ټاکنيزو اصالحاتو نه شتون :۳

سه د دغې موخې لپاره د پام وړ ګام نه دی اخیستل شوی. په ټاکنیز نظام کې د لیک یوه اساسي برخه ده؛ خو تر او
اصالحاتو د نه راتګ لوی المل د ولسمشر او اجرایه رییس تر منځ اختالفات دي. دوی دواړه هڅه کوي چې د ټاکنو 

د افرادو په بدلون  په کمیسیون کې د ټاکنیزو  اصالحاتو په نوم؛ د خپلو کسانو حضور پراخ کړي. دوی ته اصالحات
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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 

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

 

نه کې؛ نه د سیستم په بدلون کې. د دوی دواړو تر منځ د نظر اختالف باعث شو چې د ټاکنیز نظام اصالح له 
ستونزو سره مخ شي. اوس تر ډیره باور دا دی چې په دې برخه کې به نړیوال خپلې مرستې د ټاکنیز نظام په 

 اصالح کولو پروې مشروطې کړي.
لسمشر غني او اجرایه رییس عبدهللا ته په کار ده چې په دې کنفرانس کې د ګډون پر مهال په هر صورت اوس و

نړیوالو داسې قانع کوونکې دلیلونه وړاندې کړي چې پر اساس یې وکولی شي افغانستان ته د نړیوالو مرستې راجلب 
غه کنفرانس له ګډونوالو کړي. سر بیره پر دې افغان حکومت باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د د

وغواړي چې په پاکستان خپلې مرستې بندې کړي او پرې فشار راوړي څو د ترهګرو له مالتړه الس واخلي. 
ولسمشر غني او اجرایه رییس عبدهللا باید په دغه کنفرانس کې؛ له ترهګر د پاکستان د مالتړ ښکاره انځور وړاندې 

ګرو ځالې په پاکستان کې دي او باید همالته له منځه یوړل شي. په دغه کړي او نړیوال دېته متوجه کړي چې د تره
کنفرانس کې د افغان مشرانو تر ټولو لوی مسولیت دا دی چې د نړیوالو مرستې د دې لپاره جلب کړي چې په 

ن افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د ترهګرو سره د کلکې مبارزې سبب وګرځي؛ نه دا چې مرستې په افغانستا
کې د جګړې د ترسره کولو لپاره ترالسه کړي. نور باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځي او ترهګري باید په 

 اساسي ډول؛ په هغو ځایونو کې چې ځالې یې دي او په ښکاره یې مالتړ کیږي؛ ختمه شي. 
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