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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئکنه له رالي

  

ه                                                                            پوهنمل حاجی محمد نوزادی :ليکوال   ٢٨-١٠-٢٠١٠  ني
  

  په کابل کی د يونما دپخوانی مشر نوی څرګندونی
          

ی پوليتيکن پا  په بلنه په  )١ ( کای ايدی په افغانستان کی د يونما پخوان مشر د ډنمارکی يوی ډيری مشهوری ور
ی ندونو يو لنديز د نوموړی دده دڅرګ. ډنمارک کی يوی ناستی ته راغلی وو څو دافغانستان پر حاالتو وږغي

بانی په  ه کی خپور شوی او هلته يی ٢٠١٠/ ١٠ / ٨ور ی چی دافغانانو  ګ پر امريکا باندی پدی خاطر نيوکی ک
و کی لوستونکو ته وړاندی کوم . سره سالمشوری نه کوی تو ژباړه په الندی کر کيو پ و  دادی دده دڅرګندونو دغ

:  
ه ه حال نلری ، دطالبانوسره يی هم         کای ايدی وايی لکه څن  چی افغانستان د اوسنی حکومت په وخت کی 

کاری ه نه  ددی سوال په خواب کی چی ايا جن ته دوام ورکول به کومه دپام وړ پرمختيا ولری که . راتلونکی 
ه ، دی څرګندوی  و چی افغانستان څه ډ« : څن انونه پدی خبره پوه ک . ول يو هيواد دیله هر څه نه وړاندی بايد 

بهرنيان په افغانستان کی يوازی دکابل ارامو سيمو ته ت رات او دهغو سياستوالو سره خبری او مصاحبی کوی 
ور تر السه شويدی. چی هغه د لوديز مينه وال خل دی دی افغانستان .  »پدی توګه دافغانستان څخه تل يو غلط ان

ن دداسی يوه هيواد په توګه يادوی چی داوسيد و د ژوند من ونکو دريمه برخه يی دلوږی اوفقر پرخط پراته دی ، د
ی د دوو هيوادونو څخه يو دی ۴۴اوږدوال يی  ون د يو ( کاله او ددغه معيار له مخی افغانستان دن دافغانستان په ګ

ن عمر تر نارينه وو زيات دی و من ی کی د ولی ن  دهيواد په ډيرو ،)باړونکژ. دوو هيوادونو پرته نژدی په 
و يوازی دری سلنی  ولو . ليک لوست کوالی شی) فيصده(برخو کی دوګ ددی  سره سره چی افغانستان داسيا تر 

ن طبقه  ی يی داقتصادی حالت له مخی اصال من ه نور معدنونه لری، دهيواد وګ ستر د اوسپنی کانونه اوهمدارن
ک يی ډير شتمن او ډيرک يی بيخی نيس( نلری  ی يو دډيرو فقيرو هيوادونو .  )ژباړونکی. تمن دی ل پدی توګه دن

ی   . په ډله کی را
يو ته د  وون  ميليونه ماشومانو ت بولی ٧       کای ايدی په افغانستان کی يوه د ډيرو لويو السته راوړنو څخه و 

رتله لکه بوسنيا ، وافغانستان ته دی زياتوی، سره لدی چی دداسی هيوادونو په پ. چی دوه نيم ميليونه يی نجونی دی
ی مرستی رسيدلی دی، خوبياهم کيدالی شوه پدغو پيسو باندی ډير کارونه تر سره شی تياوو يو مهم . ل ددغو نيم

تناک . المل همدا وو چی په پيل کی امريکا دافغانستان دپاره هي يوه ستراتيژی ندرلوده ددغه المل له مخی ډير ارز
ايه تير او   . له السه ووتوخت بي

اروپايان د مسيحی نوی کال په درشل ( پر مخ بيول کيده نوی کال د ونی سياست         هغه مهال په افغانستان کی د  
اخونو  ی وړ تزئينی توکی ور پوری په  ی دخپلی خو کی دناجو يوه وړه ونه په خپل کور کی دروی او دکور هر غ

وی  ه اخيستلو کی او هرچا به دا و) ژباړونکی . کی  کلی کول ، د مرستو څخه په  اغيزمنو ګ نه په خپل ذوق 
غی توب موجود نه وو ل يی په کندهار کی د کرهنيزو . اصال هم ی په توګه يادوونه کوی چی يو  دی دبيل

م دچاالن ساتلو دپاره يی ډيزل ندرلوده او دا پداسی حال ) سردخانه ( حاصالتو سوړ  کی وه وليده چی ديخولو سيس
ی وه٢۵٠چی امريکا  ی ک ان   .  ميليونه ډالره  ددغه ډول کارونو دپاره 

ا دافغانانو د زړونو دالسته راوړل په موخه هرکال  ول خو ۴٠       دی وايی چی په پيل کی امري  ميليونه ډالر ل
ولو په چارو کی  دافغانا ر ددی پيسو دل ما . نو سره مشوری هم نکوی اوس يی دارقم تر يوه ميليارد بوری رسولی م

که چی د  ی  ي ايونو کی ول ی چی داپيسی بايد پر مناسبو چارو باندی په اغيزمنو  وخت په وخت ورته ياده ک
ه او موثر واکسين اقتصادی پرمختيا ده  ولو  په افغانستان کی بايد په اقتصادی . فوندامنتاليزم د ناروغی پر ضد تر 

ته راشی او پدی چاروکی له هرڅه نه زيات و ن طبفه من ولنه کی يی يوه پراخه من  دی کارته پاملرنه وشی چی په 
تني فقيری طبقی وزن کم شی  ی او نظر يی نه ارويدل . توګه د ک  پدی اړه هم دافغانانو سره سالمشوری نه کي

ی   .کي
ن کی ديوه افغان سياستوال  ل دخپل سفر پرمهال په واشن ی وو        کای ايدی يو  څخه يو تليفونی پيغام تر السه ک

  وو ) نوی استعمار( چی فقط يوه کلمه او هغه نيوکلونياليزم 
يو کی د پرمحتيا په وړاندی يو ستر خن جوړوی  ددی کار دمخنيوی په .         اختالس هم دافغانستان په لوړ پوړو ک

ولو داه. چارو کی هم پکار ده دافغانانو نظر ته ډيره پاملرنه وشی الی شو چی افغانستان ته د  م د اختالس يو شکل ګ
ی يوالو قواوو ايساف ته رسي ه هم ايساف کوی نه افغان چارواکی چی څوک بايد له . وارداتو نيمه برخه ن داپريک

ل شی    . محصول څخه معاف وګ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يوالو قوتونو دبيرته ا دی . يستلو په موخه روان دی        کای ايدی پر دی بحث باندی نيوکی کوی چی دامهال  دن
ار کوی چی د طالبنو سره ديالوګ ين وی، نوموړی پر دی خبره   وايی چی داکار د وسله والو مخالفانو مورال ورج

ن اړتياده انونه ورڅخه تر شا نک. او خبری اتری يوه بي کله هم  ی نو موږ بايد هي و او په که داکار ترسره کي
و   . وړاندی يی خن و نه ګر

دوی پر کای ايدی باندی .         د کای ايدی سره په ډنمارک کی ددغی ناستی پر مهال يو شمير افغانان هم حاضر وه 
يوالو وسلوالو قوتونو مداخله د يوی تيروتنی  ی چی دی په افغانستان کی د امريکا په مشری دن پدی خلطر نيوکی وک

ه چی دحاضرو افغانانو .او غلط کار په توګه نه بولی  ه پر ١١ کال دسپتمر پر ٢٠٠١دی خبری ته اشاره وک  ني
ته ک او ددغه غچ اخيستنی په  يوال سوداګريز مرکز باندی د الوتکو بريدونو د انتقام اخيستنی يو ضرورت را من ن

ل  ودلو په خاطر خپل وسلوال قوتونه افغانستان ته ولي و هيوادونو د امريکا سره د خواخوږۍ  ، نه کار کی دنا
  . دتروريزم سره د مقابلی دضرورت په خاطر

ه نه وی څو  واب کی چی ايا دتروريزم څخه به دلوديز د خوندی ساتلو په موخه دا          کای ايدی ددی سوال په 
: په اقتصادی برخه کی زياتی پرمختيايی پروژی پکار واچولی شی تردی چی د وسلو پرم تکيه وشی ؟ ده وويل 

وره ده چی پرمحتيايی چارو ته هم ډير پام ددی کار دمخ نيوی پخاطر نبايد يوازی وسلی وکارولی شی بلکه اړينه او ګ
  .   د ژباړی پای .واړول شی 
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