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  یوازي ښه او سالم حکومت افغانستان ژغورالى سي
  
ي د جنوري پر ن پوسواشنگد  و اتحاد،١٧ ویب پا ون خپور م تحليلي مضر، هغهسرمنشي، یاپ دي هوپ شيف  د نا

ى دى ينو .   به خپور سي١٨ چي د جنوري پر ک   افغاني او غرضي سطحينوروبعضي   اوغربيښاغلى شيفر د 
ىچارواکو ينو واهي او خ په شان لم يالي پرمختگونو په باب پرتي وایي، او بيا کله سم او کله   په افغانستان کي د 

  ازاد انتخابات ترسره سول؛ افغانيد طالبانو د رانسکورېدو را وروسته،:  هغه ليکي. ناسم مفکورې وړاندي کوي
ي ازادي سوې؛ او په تعليم او صحت کي اغلى شيفر ته باید ور په یاد سي چي ښ.  پرمختگونه سویدي د پام وړ همښ

ولني په مالتحقوق هم د بين المل حقه پخواني انتخابات جعلي او تحميلي وه، او د افغاني مېرمنو  ب  ډانگيانو غصلي 
ي دي يياټد تعليم او صحت په اړه هم د ښاغلي شيفر. او تلف ک رگندوني چ   . دي 

  
رگندونيي شيفر سمدستي خپلخو ښاغلى مگر د افغانستان د حاالتو رشتين تحليل دا هم : " ردوي او ليکي مخکن 

ه هم د هېواد په شمال او غرب کي تر :  هغه ادامه ورکوي او ليکي."  ښيي چي موږ خپل هدف ته نه یو رسېدلي که 
 مواد و شرق کي بغاوت روان، حکومت غير موثره، او مخدرهډېره حده پوري ثبات او سوله قایمه ده، خو په جنوب ا

 شکمن دي؛ دغه راز،  د پروسې په بابافغانان په زیاتېدونکي توگه د اقتصادي انکشاف او بياودانولو.  ډېر دى
یدياروپایان ي ک ل بيا" . هم دې اږدوه ماموریت ست  وویل سي چي د هېواد په شمال او  ښاغلي شيفر ته بایدیو 

و په مرسته هغهغرب کي د امریکا او  حاکم دي چي حتى د سيمي ماشومان هم د هغوى له تېري او جانيانمشهور   نا
خه مصون ندي   .  جنایت 

  
 ندى، بلکي د سالم او ښه حکومت نشته والى اساسي ستونزه د طالبانو ډېروالىپه افغانستان کي : " ښاغلى شيفر وایي

 سم او سالم کي یوانستان که چيري په افغ.  افغانان یوه داسي حکومت ته اړیتا لري چي د هغوى غم وخوري.  دى
 سره مبارزه د افغانستان حکومت باید پخپله د ادارې فساد.  حکومت راسي، همدا د طالبانو لپاره زهر قاتل دي

ي رگرده  افغانان د ښاغلي شيفر ددغو." وک  قوي، پاک، او مسول حکومت افغانان .  گندونو سره موافق دي 
  .  افغاني ضد حکومت  د کابل اوسنى تحميل سوى و په مرسته امریکا او نا د غواړي، نه

  
و هم: " ښاغلى شيفر ليکي و افغانستان پر مختلفو برخو وېشلى دى.   پالن ولري باید یو منظمنا موږ باید یوه .  نا

  .   همدې مفکورې پلوي کوي ښاغلي شيفر د اکثره افغانان د باید زیاته سي چي ."واحده ستراتيژي غوره کوو
  

پاکستان لدې مشکالتو .  ىد افغانستان ستونزي یوازي د هېواد په دننه کي نه سي حلېدال: " مه ورکوي او ليکيهغه ادا
ي لري.  گانيک رابطه لريسره اور ولنه .  واقعيت دا دى چي د چم گاون گرده ملکونه په افغانستان کي گ بين المللي 

موږ مجبوره یو چي افغاني پوليس او پوځ .  ي نظامي حل نلري د افغانستان مشکل یواز.باید یو سيمه ایز پالن ولري
و   .   تایيد وړ دى د او سل په سل کيد ښاغلي شيفر همدا نظر سم" .  تقویه ک

  
ي چي افغانان خارجي عسکر پخپله خاوره کي نه غواړيپه غرب کي:" ښاغلى شيفر ليکي حال دا .  داسي انگېرل کې

و د ماموریت پلوي کوي٧٠چي د عامه افکارو سروې ښيي چي  موږ عسکر په خطا زکله چي .   فيصده افغانان د نا
ۍ وله ن ه چنده خو طالبان.   په خبره سي سمدستيکي ملکي کسان ووژني،  .  ي کسان وژني زیات ملک تر موږ  پن

یوالو ته دا وښيو چي طالبان اول لمبر قاتالن او د بشر د حقوقو متجاوزین دي ښاغلي شيفر ته باید وویل ."  موږ باید ن
و امریکا،سي چي افغانان د   . او طالبانو وژني او قتل عامونه په کلله غندي، نا

  
ه کي د برتانيې د ليبرال ډیموکرات پا اون، د جنوري په بلخوا، د گارډین په ور ي اش  پخپله ١٤ گوند پخوانى مشر، پ

که چيري نن ورځ افغانستان او :  د مې په مياشت کي، ښاغلي رمزفيل وویل٢٠٠٣د کال : "تحليلي مقاله کي ليکي
ير سي، ى  ي هلتهعراق ته س ينگې دواړو ملکونو کي نور مهم جنگونه نه لرو، بلکي د په موږ .   ثبات او سوله 

اونښاغلي."  انولو په کارونو لگيا یوبياود امریکایي .  خو نن سبا حاالت کامال بل ډول دي:  ادامه ورکوي او وایي اش
ولي دي، .  عالي رتبه مامورین په افغانستان کي د ماتي او بایللو خبري کوي ه چي د امریکا حکومت له پامه غور
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د اقتصادي او اجتماعي عدالت تامين ته  ، دغه راز،لکي سولهته نه وایي، بهغه دا چي سوله یوازي د جنگ نشته والى
  ."هم اړتيا لري

  
اون ليکي ي اش د قانون د .  د عدلت او انصاف په نشته والي کي، کرکه او بدي دایمي شکل غوره کوي: " ښاغلي پ

ي چي متحده ایاالتو او ملگرو.  حاکميت نه شته والى د بغاوت لپاره فرصت برابروي  یې خپل تاریخي داسي برې
ي دي پاره په اروپا، جاپان، باسنيا، اریتریا، او شرقي تيمور کي د عدالت تامين د ملتونو د جوړولو ل. درسونه هېر ک

 د بغاوت د ختمولو لپاره همدا تاریخي درسونه بيخي  په عراق او افغانستان کيامریکامگر نن سبا . فرصت برابر ک
ي دي، او د بغاوت حل په  ويهېر ک   ."  نظامي الرو چارو کي ل

  
اون همدا نظر کامال درست او سالم دى خه امکان لري.  د ښاغلي اش افغانستان کي د په .  سوله پرته له عدالت 

خه ثبات او کراري غواړيخطا پدې کي ده چي متحده ایاالتو اساسي  رت، له یوې خوا، په بل عبا.  پرته له عدالت 
ل دکابل  خه اطاعت او همکاري غواړيحکومت تقویه کوش له یوې خوا، د بې گناه خلکو !  ي، له بلي خوا، د خلکو 

تون قام د طالبانو او القاعدې په . له بلي خوا، ثبات او سوله  غواړيکورونه او کلي بمباروي، او  ول پ  له یوې خوا، 
و داړماران او غله تقویه کوي پي، او له بلي خوا، د همدې قوم   خوا، د افغان ملت د مشهورو قاتالنو ې یو له. نامه 

ي، او بلي خو، د افغانانو خه د ښه نيت او دوستي توقع لريسره الس په الس گر  !  
  

اون ليکيښاغلى ه په یوازي سر وکي، خو : "  اش ي حملو را وروسته هر  روریس مبر له  امریکا غوښتل چي د سپ
يمتحده ایاال. د یوازي سر کارونه تل ناکامه وي یوازي .  تو ته پکار ده چي بېرته د خپلو ملگرو سره سال مشوره وک

لي اشتباهات تالفي کوو کي کوالى سو چي په افغانستان او عراقد بين المللي همکارۍ په م  ي .  تېر غم ل ویل کې
ل وي ى اقدام به د گوانتانامو د محبس ت   ." چي د ښاغلي اوباما لم

  
اون نظریات او  ه وایي چي افغانان یې .  رگندوني سل په سل کي د منلو وړ ديد ښاغلي اش اون هغه  ښاغلى اش

ده ایاالتو په تباه افغان هيلمن دي چي د ښاغلي اوباما د راتگ سره سم به د افغانستان په متعلق د متح. ویل غواړي
 .اسي غواړيافغان سوله، عدالت، ازادي، او دیموکر.  بدلون راسي مثبت کي بنياديکونکي پاليس
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