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 کتنه ليیتحل وهی ته ګمر رازق جنرال د
 

 
 په ګمر د رازق جنرال د ده. ړېک هړجو امهګهن ېرانونکیح وهی کي افغانانو په ګمر رازق جنرال د کي کندهار په

 ګمر رازق جنرال د چي وایي ګخل کمپ ړیلوم د دي. سوي شلېو باندي برخو دوو پر اتینظر افغانانو د ارتباط
 وایي یهغو دئ. یسو وژل امر میمستق په لریم جنرال د رازق جنرال چي لري باور یهغو وه. سهیدس وهیکایامر د

 . يړوک تبارز ګخل قوي کي افغانستان په چي يړغوا نه کایامر
 
 یمنل تیمسول ېئ طالبانو او وو، کار کس نفوذي د طالبانو د ګمر رازق جنرال د «نه» چي وایي لهډ دوهمه رګم

 ېتر رازق جنرال کي تیوال په کندهار د لځ رېت او دي، يړک اتیعمل داسي کرته وڅ مخالفانو چي وایي یهغو دئ.
 .سول ووژل ښېک په نور تنه وڅ او دپلوماتان، ر،یسف اماراتو د خو سو، بج

 

 دئ. نه مطلب اصلي کنيیل ېد د وي، ړیک چي چا هر ای او وي، یسو ولډ هر چي ګمر رازق جنرال د نو، اوس
 په ولي کي کلونو ۱۸ روېت ېپد کایامر چي وړک هیتجز او لیتحل هخبر دا چي دئ دا هدف اساسي کنيیل ېد د بلکي

 هیسرما او تمرکز باندي افرادو او اشخاصو پر یاځ پر ولوړجو د موسساتو دولتي قوي او مشروع د کي افغانستان
 خطرناکه رهډی وی ۍسیپال د کایامر د کي افغانستان په دلېک وژل رازق جنرال د چي دئ دا مي مطلب ده. ړېک ذاريګ
 دولتي چي یاځ پر ېد د کي افغانستان په کي کالو ۱۸ ېپد کایامر چي دا هغه او کوي: رهېرابرس خړا یکونک تباه او

 باندي اشخاصو پر ېئ کي مقابل په بلکي ي،ړک اتیز ور تیمشروع حکومت مرکزي د او کاندي، هیتقو موسسات
 .دئ ړیک ښښکو ېئ لپاره ولوک سنف او فیتضع د حکومت مرکزي د او ده، ړېک ونهګپان
 

 افغانانو د سره اشغال د کایامر د ګمر رازق جنرال د چي مړک اضافه ور دلته هم خبره دا دیبا کي سر په البته
 استیس استعماري د کایامر د چي ګخل هغه یحت عبارت، بل په .هړک رهېرابرس هښ کرکه او مخالفت یدونکېاتیز
 د کایامر د .دلېودر کي مخالفت په کایامر د يک ګمر په رازق جنرال د هم یهغو دي، هم انیپلو کارهښ ای او ټپ

 منفور کامال اشغال کایامر د کي ولس افغان په چي ودهښو دا مخالفت یسارېب دغه افغانانو د سره چلن استعماري
 . دئ یسو

 

 رسمي ېلد اقتدار اسيیس او نظامي غهه د خو وو، قومندان هیامن کندهار د مقام رسمي رازق جنرال د هم هڅ که
 مایمستق سره اشغال له کایامر د کي افغانستان په دلېرس رازق جنرال د ته قدرت وو. پراخ رډی او بهر خهڅ ټچوکا

 تیحما د جنراالنو کایيیامر نورو او سیریټپ جنرال د ایب رهېت په مرستو، خارجي د رازق جنرال کهځ لري، رابطه
 . سو شخص مقتدر کندهار د زور، هپ چوف او دم د او
 

 محصول ۍسیپال خطرناکه هغه د االتویا متحده د کي افغانستان په دلېک قدرتمن او عروج رازق جنرال تکیکرازما د
 نظامي د سيیپال کایامر د کي افغانستان په کهځ .رخيڅرا باندي اشخاصو پر یاځ پر موسساتو دولتي د چي دئ
 ېپد ه،ګتو په مثال د باندي. کولو تليښغ پر سساتومو د حکومت افغان د نه رخي،څرا باندي کولو هیتقو پر شاوویمل
 هښ پر صدهیف ٪ ۵ فقط او ي،ېږمصرف باندي لویمسا تيیامن پر صدهیف ٪ ۹۵ مرستو د کایامر د کي کلونو ۱۸ روېت

 . باندي حکومتوالي
 

 نه ولړجو دولت افغان د هدف کایامر د چي يېږندګرڅ برهخ دا خهڅ سویپال مضررو له کایامر د کي افغانستان په
 د لپاره زورواکانو او شاوویمل د کي افغانستان په ۍسیپال ېهمد کایامر د دي. مقتدرول زورواکانو محلي د بلکي دي،
 لپاره خورولو د ایماف اسيیس د ده. ړېک برابره نهیزم ېئ هلپار رشوت او فساد اداري د دئ. ړیک خور کلتور تیمعاف

 . دئ ړیک هیتقو ېئ کاروبار موادو مخدره د او دئ، ړیک اوار بستر ېئ
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 که او .رخيڅرا باندي شخص وهی پر هڅ هر چي دئ دا خړا بل وی استیس کونکي تباه د کایامر د کي افغانستان په
 وڅ قوت ولټ خپل په االتویا متحده سي،یراه ۲۰۰۱ د .يېږک تباه ورسره هڅ هر سي، ړوال هځنیم له کس هغه ريیچ

 انتخاباتو، شفافو ،ۍحکومتوال هښ د ېئ کي زمان نیع په خو دي، يړک هیتقو زورواکان او ساالرانګجن مشخص تنه
 او ده، متناقضه کي ذات خپل په ستراتیژي دا االتویا متحده د ده. ړېک هم ادعا کاذبه ولوګنټی د نظام تکیموکراډی او

 . يځرګ باعث شکست خپل د مدام
 

 تل االتیا متحده ي،ړک غوره سيیپال مهاله دږاو لپاره ېمصالح اسيیس او ثبات اسيیس د کایامر چي یاځ پر ېد د
 تليښغ واکانزور محلي کي ټوګ ټوګ په افغانستان د هګتو کیسماتیس په کایامر .يړغوا حلالري آني او کټچ
 اثرات مهاله دږاو ویسیپال راز ېد د خو .جادويیا باتث لپاره وګټ او اهدافو مهالو ډلن د کایامر د یهغو کهځ دي، يړک
 زهرجن لپاره زمډیوارال او نظام، کیموکراتید ریغ تشدد، د کي مستقبل په او وي، انمنیز سخت لپاره ملت افغان د

 .نديښ تخمونه ورانونکي او
 

 روګاشغال له کایامر د چي يړک راپورته ساالرانګجن محلي داسي چي ده دا سيیپال االتویا متحده د کي، افغانستان په
 د وګخل راز دغه د کایامر چي ده کهځ نظره کوتاه او سطحي سيیپال دا کایامر د وساتي. ريیل طالبان خهڅ قواوو
 د چي يېږپوه هښ ېپد کایامر .رويېه ولټ معامالت يقانون ريیغ ات،یجنا يګجن وني،ړسرغ خهڅ قوحقو له بشر
 د موسساتو مشروع او قوي د .سيین مخه ۍحکومتوال هښ د کي افغانستان په تیحما او هیتقو زورواکانو راز دغه
 خپل په کایامر هم ایب خو کوي، تباه پروسه دوړېجو د حکومت ارګخدمت او مسول وهی د او ي،ېږک واقع ډخن ولوړجو

 .ورکوي حیترج باندي موسساتو پر ته افرادو طاقت ولټ
 

 استیس افغانستان د او وي،ګل ېسیپ اتيیز باندي کولو جنایي پر استیس افغان د کي افغانستان په کایامر راز، دغه
 کوي. مرسته سره قاچاقبرانو او ایماف اسيیس د وازيی کي افغانستان په کایامر چي دا مانا دئ. ړیک جنایي مطلقا ېئ
 سره یهغو د ورکوي. ناتیتمر ته شاوویمل زوراکانو محلي ېهمد د کوي. کومک سره زورواکانو او اکوډ د

 ملي او مترقي د کایامر کي، مقابل په او بدلوي. باندي تونویشخص اسيیس په جایتدر یهغو او .کويیشر استخبارات
 . کوي ېسیدس مدام ېئ لپاره کمزورولو د او کوي، بدنامه یهغو کوي. منيښدو سره لوډ
 

 پرته چي ده ړېک جادهیا طبقه حاکمه داسي وهی کي افغانستان په کي کالو ۱۸ روېت په کایامر  چي دئ دا تیواقع نيیع
 یهغو بلکي لري، نه عالقه یڅه سره یحکومتوال هښ د یهغو .ژنيېپ نه هڅ بل خهڅ شاوویمل او ت،یجنا قاچاق، له

 پخال نه سره موسساتو له دولت قوي او مشروع وی د یهغو .وريګ کي دوام په استعمار د کایامر د بقا او دوام خپل
 محلي د بیترت ېپد وڅ .يړک کمزوري او زانهړل موسسات مشروع چي کوي هڅه تل او لري، منيښدو ېدونکېک

 .موسساتو دولتي نه وي، ته یدو ريوفادا او توجه وګخل
 پای
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