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

  
  

 70/70/0712                  دکتور ځلمی حقبین
 

 انتقالي عدالت باید پلی شي
 

 دوهمه برخه
 

اوس د اولسونو د غولولولپاره د فساد او د ځمکو د غاصبینو پرضد په تشوخبرو کې دوه مخي اوغولوونکي مبارزه روانه ده. 
عادي افغانه او د نړیوالې ټولنې تر بشرپالو پورې تش په نوم د فساد ضد رنګارنګ  بې واکه ادارې جوړیږي.له اولسمشره تر 

ټول یواځې نارې وهي چې په هېواد کې فساد دی ، خو هېڅوک د دغې فساد مخنیوی نه کوي. تش په نوم دولت شته خوقوانین 
 یې څوک نه مني.

 

چې پخوا یې هېڅ نه لرل اوس په  د اولسمشراو دهغه د مرستیاالنو کورنیو د هېواد په شتمنیو خېټه اچولي ده. وزیران او والیان
ملیونونو اومیلیاردونو ډالر لري مګر بیا هم د عامو خلکو د غولولو لپاره په درواغو نارې وهي چې د فساد او مفسدینو مخه باید 
ونیول شي، خو هېڅوک جرائت نه لري له هغوی څخه وپوښتي چې تاسو خپله دا دومره شتمنۍ له کومه کړې؟ هېڅوک نه شته 

د هغوی د فساد مخه ونیسي، دا ددې مانا لري چې دلته یو څوک شته چې خلک بډای کولی شي ، واک ورکولی شي او چې 
هرڅه چې وغواړي د هر ډول ډار څخه پرته هغه کولی شي. خو ان اولسمشر، د هغه مرستیاالن اودحکومت غړي خپل ځانونه 

ه یې دومره پراخه زمینه مساعده کړي ده او هېڅ افغان دهغه مخه نه بېوسه بولي. نوبیا دا څوک دی چې د دومره ستر فساد لپار
 شي نیولی؟ 

کله چې مدیر د خپلو مامورانو، رئیس د خپلو مدیرانو ، وزیر دخپلو رئیسانو او اولسمشر د خپلو مرستیاالنو، وزیرانو او والیانو 
خوا هماغسې د خپل غرض لپاره خپلې خوښې ته ازاد د فساد مخه نه شی نیولی نو بیا طبیعي ده چې اولسمشر هم د یو چا له 

پرېښودل شوی دی. مګر  له اولسمشر څخه لوړ مقام په افغانانوکې نه شته، بیا نو له شک پرته د متحدو ایالتونو په مشرۍ لویدیز 
 هېوادونه دي چې زمونږ په هېواد کې د هرڅه واک په الس کې لري. یانې : 

 

ویدیز هېوادونه هغه څوک دي چې زمونږ په هېواد کې ددومره سترفساد لپاره په پوره ډاډ سره زمینه د متحدو ایالتونو په مشرۍ ل
برابروي. که چېرې په رښتیا هم د زندانیانو دشمېر او د افغانانو د بشري حقونو مسأله نړیوالو او دهغوی اوسنیو السپوڅوته ډېره 

وی او دهغوی د افغان السپوڅو له خوا  د هېواد زندانونه له ښځو او ناریناوو مهمه وي، نو بیا ولې د لویدیزوالو په شتون کې د د
 څخه ډک دي؟

 

 د رژیم دخپلو راپورونو له مخې په خپله واکمنۍ کې یې ترڅلورولکو ډېر افغانان په مختلفو ډولونو سره وژل شوي دي.
چې پر هغو باندې ویر او ماتم وکړي؟. ایا  ددوی له ایا د دوی له خوا بندي شوي او وژل شوی کسان کورنۍ او خپلوان نه لري 

خوا دغه څلور لکه وژل شوي او په زرګونو بندي شوي افغانان د نورمحمد تره کي او حفیظ هللا امین د پنځه زره زندانیانو له 
 آیا پرمړو بولې اوپر هغوی ملنډې جنایت نه دی؟ شکمن نوملړ څخه لږ دي؟

چې په خپله د بهرنیانو له خوا په مهارت سره رامنځته شوی دی د ملیونونو جریبو دولتي ځمکو ایا په دغه الس پوڅي رژیم کې 
غصب جنایت نه دی؟ آیا په دولتي ادارو کې رشوت، بوروکراسي،له ګمرکونو او بانکونو څخه د میلیاردونو افغانیو غال جنایت 

 نه دی؟
 

حقونو د دفاع لپاره رنګارنګ مؤسسې جوړې شوي دي مګر بیا هم په داسې حال کې چې په هېواد کې د بشري حقونو او د ښځو
په یوه کال کې په سالوو ښځې ځانونه سوزوي،ځانونه وژني، د هغوی پرناموس باندې جنسي تېري کیږي، پزې، شونډې او 

 دی؟غوږونه یې په بې رحمۍ سره غوڅیږي. ایا دغه ناخوالې اود دغو ټولوناخوالو نه مخنیوی په خپله جنایت نه 
ایا د افغانانو له صداقت او زرباورۍ څخه ناوړه ګټه اخیستنه په خپله سترجنایت نه دی؟ آیا په بل هېواد کې په خپل سر د موازي 

 حکومت تأسیس او د شخصي زندانونو جوړونه په خپله نړیوال جنایت نه دی؟
 لنډه دا چې ایا دغه ټول جنایتونه ژوندي اسناد نه دي؟

 

سره د نورمحمد تره کي او حفیظاهلل امین د واکمنیوپېر چې اوس د هغه مهال د پنځو زرو بندیانو شکمن  راځئ چې اوس د دې
 نوملړ دومره ستره غوغا جوړه کړي ده پرتله کړو:

 د ثور تر وسله وال پاڅون  وروسته په ټول هېواد کې اولسونو نوي واکمني په طبیعي خوښیو او ملي اتڼونو سره لمانځله؛ -
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د هېواد حکومتونه د اوس په خالف د قومونو سهامي شرکت نه، بلکې د اشخاصود استعداد،پوهې او مسلکي هغه وخت  -
 مهارت له مخې ټاکل شوي وو؛

لکه څنګه چې ټولو هېوادوالو ته څرګنده ده د دغو واکمنیو له لومړۍ ورځې څخه کورنۍ ارتجاع د هغه پر وړاندې  -
 ناوړه  توطیې پیل کړې ؛ 

 شردوستو لویدیزو هېوادونو  ډېر ژرله مختلفو الروڅخه د کورنۍ ارتجاع سره مرستو ته راودانګل؛همدغو اوسنیوب -
دولتي واکمنۍ د اولسونو د ډاډ لپاره د ځمکود اصالحاتوپه برخه کې د مجبورۍ له مخې له وخت څخه دمخه بیړني  -

 ع ناوړه ګټه ترې واخیسته؛ ګامونه اوچت کړل چې د ځینوسرسري  تېروتنو له امله کورنۍ او بهرنۍ ارتجا
 د نجونو او هلکانو ترمنځ د نېکمرغه ودونو په هیله د شریعت د احکامو سره سم  د مهر فرمان صادر شو؛ -
د نورمحمد تره کی او حفیظاهلل امین د واکمنیو پر مهال خو هېچا هم جرأت نه شو کولی چې ښځینه جنس ته تر اوسنۍ  -

پک نظر ورته وګوري. د اوس پرخالف هغه وخت په ټولنه کې د ښځې مقام او د ښځو کچې پورې بې احترامي وکړي او په س
 حقونو ته په درنه سترګه کتل کیدل؛ 

 د قومونو ترمنځ دبرابرۍ لپاره دلږه کیو ژبو د ودې او رواجولو پروګرامونه پیل شول؛  -
منظم کورسونه جوړ شول. خو دهغو پر د لومړي ځل لپاره په رښتیني توګه د ښځو او ناریناوو لپاره د لیک او لوست  -

 وړاندې د ارتجاع ناوړه غبرګونونه اود دښمنانو رنګارنګ ضد پروپاکندې هم ټولو هېوادوالو ته څرګندې دي ؛  
 رشوت او فساد په دولتي ادارو کې  بیخي ورک شو؛ -
 غاړه واخیستې؛ټولې ستونزمنې او د خطرنه ډکې چارې د اوس پرخالف متعهدو او ویښو ځلمیانو په خپله  -
بهرنیوهېوادونوته د زده کړوبورسونه داوس پرخالف دقوم، ژبې او سیمې په نظرکې نیولو پرته مستحقوکسانو ته د  -

 اړتیاوو له مخې وېشل کیدل؛
د دولت له مشره تر کوچني مامور پورې هېچا هم له ملي شتمنیو څخه د ځان او د خپلې کورنۍ د بډایولو لپاره ګټه نه  -

 ه. د هرچا تقرر خپل هېواد او خپلو خلکو ته د رښتیني وفادارۍ له مخې تر سره کیده؛پورته کول
 د اوس پر خالف اولسمشر، د کابینې غړواو لوړ رتبه چارواکو شخصي بانکي حسابونه  نه لرل؛ -
 د هغه وخت هېڅ لوړپوړي چارواکي د اوس په شان دولتي ځمکې او پردي ملکیتونه  نه دي غصب کړی؛ -
و رژیمونو ستره نیمګړتیا دا وه چې د خورا لږې سیاسي او اداري تجربې له مخې یې په خپل ځواک سره د د دغو دو -

کورنیو او بهرنیو غلیمانو دسیسې او توطیې په خپل وخت شنډې نه شوې کړای اود متخلفوهېوادوالو په نیولو او بندیانولو کې یې 
 هغه  تبلیغاتو ته یې د خپلې بې پروایۍ له مخې زمینه مساعده کړه.د دښمن دسیسو ته نه یواځې ژور پام ونه کړ بلکې د 

 

په داسې حال کې چې ببرک کارمل او انډیواالن یې د شورویانو په ټانکونو سپاره کابل ته راننوتل خوبیا هم کارملیانو د خپلې 
 دغه اوسنۍ نغمې غږولې.دوولس کالنې السپوڅي واکمنۍ ترپایه په ډېرې سپین سترګۍ سره کټ مټ د لویدیزوالوهم

همداسې باید وي هم، ځکه چې د کارملیانواو ستمیانوهغه کرغېړنې څېرې چې یو وخت یې په کمونستي ډبرو سره خپلې سینې 
ډبولې په اوسني رژیم کې ترځای پرځای کیدو وروسته لویدیزوالوته دزیاتې وفادارۍ له کبله هغه کړه وړه په اخالص ورلېږدوي 

 خپل السپوڅي رژیم د پایښت لپاره  ګټه ترې پورته کړي وه.  چې یو وخت یې د
 

رښتیني کمونستان خو د بې ګناه خلکو د وژلو پر ځای د هغوی دهوسا ژوند او بشپړې نېکمرغۍ لپاره مبارزه کوي؛ خلک نه 
دغه فاسد شوي لوټوي او له خلکو غالوې نه کوي ؛عدالت غواړي، پر چا ظلم نه کوي او د بل چا حق نه خوري؛ خو اوس 

چپیان د لویدیزوالو په سال د جنګساالرانو، زورواکانو، قاچاقبرانو،لوټمارانو، سړي وژونکو، سړي تښتوونکو، رشوتخورو، 
 مفسدینواو افغان دښمنو ملي ضد عناصرو سره په یوه کتار کې والړ دي.

نو پر داسې کسانو باندې د کمونست نوم له دې څخه څرګندیږي چې دوی له لومړي سر څخه همداسې وطني ضد ماهیت درلود.
 ایښودنې یواځې او یواځې درښتینو ملي او صادقو هېواد پالو د بدنامولواو رټلو مانا لرله. 

 

د دې لپاره چې له یوې خوا د اولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړل شي او له بلې خوا د بل ځل لپاره بې ساری وحشت او 
کړي باید انتقالي عدالت په رښتیني توګه پلی شي. خو پردیپالي اوعقدې لرونکي رژیمونه دا کار بربریت هېواد ته الره پیدا نه 

نه شي تر سره کولی. امریکایان هم ځکه دا کار نه شي کولی چې دوی په خپله یو شمېر نړیوالو تړونونو ته ژمن نه دي اوهغه  
 . «ایتکارانوپه ورپېژندلواوتسلیمولو کې مرسته وکړي هر هېواد باید نړیوالې محکمې ته د خپلو جن»تړون نه مني چې 

برسېره پر دې د متحدو ایالتونو چارواکي وایي چې هرڅوک چې ددوی ملي ګټې ګواښي، دوی یې تروریست ګڼي. ددغه ځانګړي 
. خو نو دوست دیاستدالل له مخې هر جنایتکار، فاسد او خاین افغان چې د متحدو ایالتونو ملي ګټې خوندي کړي د متحدو ایالتو

 د دې پرخالف ټول هېوادپال او رښتیني مسلمان افغانان په تروریست، جنایتکاراو نورو ناوړه نومونو سره یادیدلی شي. 
 ښایي همدا علت به وي چې نن ټول جنایتکاران ، جنګساالران او فاسد کسان د بهرنیانو پر مټ افغانانو باندې خپل واک چلوي.

 

 ي خپل مخالفین په خپله خوښه محکمه کړي. چې دا کار د عدالت پر ځای بې عدالتي زیږوي.اوس خو هر رژیم غواړ
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د انتقالي عدالت د پلي کولو سمه الره داده چې لومړی زمونږ په هېواد کې دهمېشنۍ سولې او سیاسي ټېکاو څخه وروسته له 
ت اورښتینی پارلمان په هاګ کې د نړیوالې شخصي عقدو پاک بې پلوه ملي حکومت منځته راشي او بیا دغه بې پلوه حکوم

 محکمې سره په ګډه د دغې مسئلې ټول اړخونه په بې پلوۍ سره وڅیړي.
دانتقالي عدالت په پلي کولو باندې د نړیوالو سره ترسال وروسته  دې له پنځه دېرشو کلونو څخه را په دېخوا د ټولو افغان  

 دالت منګولو ته وسپارل شي.رژیمونو تورن کسان په نړیواله محکمه کې د ع
 

اوس ډېری افغانان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو له دوولس کلنوکړووړو څخه څرګندیږي چې هغوی 
زمونږ هېواد ته تر راتلو دمخه په کلکه پتییلي وه چې په دې هېواد کې به د خپلو پښو د ټینګولو په موخه پښتانه د خپلو پراخو 

 نو له مخې په کلکه ځپي.پالنو
ددې لپاره اړتیا وه چې د دیموکراسۍ د غولوونکي شعار ترپردې الندې د شورویانو په تقلید لږه کي قومونه د پښتنو پرضد  
راولمسوي. په دغه موده کې یې د پښتو ژبې وده په سپین سترګۍ سره ډب ، په رسمي کارونو کې دملي ژبې په څېرله چال چلند 

او یوې محلي ژبې ته یې اهمیت راښکته کړای شو. په پښتني سیمو کې د تروریزم پر ضد د جګړو تر نوم الندې  څخه بې برخې
مېشت پښتانه له لیک او لوست، د خپل رښتیني مشر او استازي له غوره کولو څخه په رنګارنګ پلموسره  محروم او بیا د دې 

او بې فرهنګ نوم ورباندې کېښودل شو چې هېڅ پښتون ددغو ناوړه نومونو لپاره د تروریست، طالب، وروسته پاتي، قبیله ساالر 
متحدو ایالتونود مصنوعي لویو جرګو تر دایرولو وروسته د خپلې خوښې  له وېرې له خپلو حقونو څخه د دفاع جرأت ونه لري.

 سره سم په افغانستان کې لنډ مهالی،منځ مهالی او موقتي حکومتونه منځته راوستل. 
اد حکومت یې د وړتیا له مخې نه بلکې د قومي وېش پر بنسټ د لږه کیو پښتون دښمنه ډلو، متعصبینو، جاه طلبوتکنوکراتانواو د هېو

 جنګساالرانو څخه جوړ او رواج کړ.
په پښتني سیمو کې د جګړو او نا ارامیو تر نوم الندې یې اولسي جرګې ته په قصدي توګه د هغوی د ورتللو مخه ډب کړه. د 

الیتونو او اولسوالیو چارې یې هغو کسانو ته په الس ورکړې چې د لویدیزوالو د خوښې سره سم یې کارونه پرمخ وړل. قضا و
او څارنوالي یې هم د دوی دخوښې کسانو ته ورکړې.ان د اولسوالیو په شورا ګانو کې د ګډون لپاره یې هم هغه پخواني متنفذین 

 د امتیازونو په ورکولو سره له نظره ونه غورځول. او ملکان چې د مرګ پرغاړه والړ وو 
امریکایانو په دې وروستني کار سره غوښتل ثابته کړي چې افغانان او په خاصه توګه پښتانه وروسته پاتې، بې فرهنګه او قبیله 
ساالر دي. نو ځکه یې د فیوډالي او قبیلوي نظام نورمونه ورباندې تطبیق کړل. لویدیزوالو د خپلو پالنونو د پلي کولو لپاره د 

 وونکي مدني ټولنې او سیاسي سازمانونه ایجاد کړل. خپلې خوښې رنګارنګ غوږ نی
په ټوله دوولس کلنه موده کې یې خپل ډاډمن او غوږنیوونکي کسان د یولړ غولوونکو زرګري جنګونو په لړ کې د دولت په سر 

 وان واړاوه.ېر تاکې وساتل. دې کار په خپله د رښتیني دموکرات نړیوال زبرځواک په څېر د متحدو ایالتونو نړیوال حیثیت ته ډ
 

دا واقعیت دی چې په افغانستان کې د دوولس کلن شتون په لړکې متحدو ایالتونو د افغانستان لپاره داسې دولتي نظام جوړ کړچې 
خو دا هم واقعیت دی چې افغانان یې ترډېره بریده د اولسواکۍ د اصولو  یواځې خپلې ملي ګټې په کې سمې خوندي کړای شي.

یونونو نجونواو هلکانو ته په ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره شوه. د فارغانو راتلونکو ستونزو ته په بې سره بلد کړل.مل
 پامۍ سره یې له اړتیا څخه زیات شمېر پوهنتونونه جوړ کړل.

صحي یو شمېر اوس د هېواد پراخې سیمې د ژورو څاګانو د کیندلو په برکت پاکې او صحي اوبه لري.د هېواد په اولسوالیو کې 
کلینیکونه جوړشوي دي. د هېواد ډېرې اولسوالۍ هم پاخه او قیرشوي سړکونه لري. دهېواد نېږدې ټولې لویې الرې زمونږ او د 

 نړیوالود حیاتي اړتیاوو د پوره کولو په موخه پخې شوي دي.
 وړې وعدې ورکړي وې.خو دا ټول هغه څه نه دي چې متحدو ایالتونو یې د طالبانو رژیم تر ړنګولو وروسته غ

دوی په هغه وخت کې ویل چې د تروریزم او القاعدې جرړې به له افغانستان څخه وباسي. په افغانستان کې به د قانوني دولت  
په ایجاد سره رښتیني دموکراسي راولي.د اپینو او مخدره توکو پرضد به  ټینګه مبارزه کوي. د ویجاړوونکو جګړو په مخنیوي 

تان ته سوله راولي. د بنسټیزو پروژو په پیل کولو سره به ددغه هېواد په بیا ودانولو کې پراخه ونډه اخلي. تر سره به افغانس
 هرڅه دمخه به د خپل هېواد څخه ددفاع په موخه دافغانستان وسله وال پوځونه په خپلو پښو دروي.

ترمنځ ویجاړوونکي جګړه اوږده ،په نوم خو بېواکه او  خو ددې پرخالف دوی په  ټوله نړۍ کې د القاعده شبکه خپره ، دافغانانو
السپوڅی حکومت یې ایجاد، د دیموکراسۍ او اولسواکۍ پرځای یې ګډوډي ، د مخدره توکو پرضد د مبارزې  پرځای یې هغې 

انکونه، توپونه، ټ ته څو واره وده او د افغان وسله وال پوځ د سمبالولو پرځای یې د افغانستان ټول پوځي تجهیزات ـ درنې وسلې،
 ترانسپورتي او جنګي چورلکې، ښکاري او بمبارد جېټ الوتکې ویجاړې اود وسپنو په کباړ کې وپلورلې.  

افغانستان دداسې اجیر اردو خاوند شو  چې په لوړو معاشونو برسېره د هغوی د اعاشې او اباتې ټول مصارف یې لویدیزوالو ته 
 ه امریکایانو پر غاړه واخیستل.د افغانانو د همېشنۍ اړتیا په موخ

د وطنپرستۍ روحیه په اجیرو کسانو کې دومره کمزوري شوه چې د پیسو سره د زیاتې مینې له کبله اوس هغوی یواځې د 
 بهرنیانو پر وړاندې د مسئولیت احساس کوي. 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دومره زیات کړکېچن شول چې د ملکي  د هېواد ټولې چارې د بهرنیانو السونو ته ولویدلې. د افغانستان مالي او اقتصادي حاالت
مامورینو د لوړومعاشونو د ورکولو توان هم د افغانانو سره نه شته. په پای کې ټول هېواد دداسې بې روحه بدن غوندې د 

 امریکایانو او نورو لویدیزوالو پر اوږو بار شو چې اوس یې د خپل ځان د خوځولو واک هم له السه ورکړی دی.  
دولتي تصدۍ او کارخانې په کستی توګه دیوالي او پر اشخاصو وپلورل شوې،د اوبو بندونو،کانالونو، برېښنا سټېشنونو او د 
شاړوځمکوودانونه  د نا څرګندو الملونوله مخې په ټپه ودریدله. دولتي ځمکې د ابادولو پرځای د زورواکانو له خوا چور شوې.  

او لېرې هېوادونو څخه دخوراکي اوصنعتي توکو د وارداتواوخرڅالو په لوی مارکېټ بدل  افغانستان په کستي توګه د نېږدې
 شو. 

 

 د ظاهري زرګري جګړې سره سره ایران ته د تصویري او غږیزو رسنیوله الرې د پراخ کلتوري یرغل زمینه برابره شوه.
 

د روزنې ،پالنې او مالتړپه داسې مرکز بدل شو چې د  د القاعدې او تروریزم سره د مبارزې د ادعا سره سره پاکستان د القاعده
تروریزم سره د مبارزې ترنوم الندې د لویدیزوهېوادونو سره د مرستې په پلمه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر 

 ضد د طالبانو په لباس کې ناولي جګړه مخته وړي.  
 

غانانو السونه او پښې د اولسمشر حامد کرزي د ادعاوو پرخالف وروتړل، د کله چې د متحدو ایالتونو په مشرۍ لویدیزوالو د اف
 نظامي اډو او امنیتي تړونونو مسئله یې د افغانانو د بوختیا لپاره د پروپاګندو ډګر ته راوړاندې کړه. 

ه مو السوهنو له امله ب اوس لویدیزوال په ډاګه وایي چې که چېرې امنیتی تړون السلیک نه کړئ نود ایران او پاکستان د پراخو
خپل هېواد د تجزیې سره مخامخ شي. کله چې دغه ګواښ هم د دوی د خوښې سره سمه نتیجه ورنه کړي بیا نو بل غیر دیپلوماتیک 
ګواښ کوي چې د امنیتی تړون د نه السلیک کولو له امله به مو په هېواد کې د مختلفو قومونو ترمنځ د شخړو له امله پراخه 

 نځته شي. یا به مو هېواد د وېتنام او کوریا په شان په شمالي او جنوبي افغانستان ووېشل شي. ګډوډي رام
 

پخوا به کمزورو هېوادونو د نورو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپله غوښتل د غښتلیو دولتونو سره د دوستۍ اوملګرتیا تړونونه 
نه یو اړخیزه دوستي پر کمزوروهېوادونو باندې د ګواښ له السلیک کړي. داسې بریښي چې اوس زورور او زبرځواک هېوادو

الرې تحمیلوي. له دې څخه څرګندیږي چې لویدیزوال هم په افغانستان کې د نوي یمو کلونو د پېښو په شان  کټ مټ  د شورویانو 
 په پلو روان دي.  

    
مت افغان حکو»نو ترټولوستره پلمه یې داوي چې  کله چې لویدیز هېوادونه غواړي د افغان دولت سره له مرستوڅخه ډډه وکړي،

مګر «. په نړۍ کې دفاسدو حکومتونو له ډلې څخه دی او مونږ نه غواړو چې زمونږ پیسې د داسې حکومت الس ته ورشي
هېڅوک دا جرأت نه لري ورته ووایي چې تاسو خو په خپله خپلو موخو ته د رسیدلولپاره  ترټولو فاسد کسان د دغه حکومت د 

 چلولو لپاره لټولي دي.   
  

د امریکایانو داډول ګواښونه په ډاګه کوي چې هغوی افغانستان ته ددغه غم ځپلي او ویجاړ شوي هېواد د ودانولو او د خلکو د 
سوکالۍ لپاره نه بلکې یواځې د خپلو اقتصادي او نظامي ستراتېژیکوموخو د السته راوړلو لپاره راغلي دي. اوس ډېری افغانان 

ه دې باور دي چې امریکایان د خپلو ظاهري مرستو اویا سلنه په مختلفو الرو سره بېرته خپل هېواد ته لېږدوي. هغه څه چې پ
 په افغانستان کې یې لګوي د افغانانو د ژوند په ښه کولو کې ډېر لږ اغېز لري. 

 

یکایانو ورا زیاتې تېروتنې وکړې.چې له امله یې د امرامریکایانو په افغانستان کې د خپلو نظامي او سیاسي فعالیتونو په ترځ کې خ
په وړاندې د عامو خلکو او روڼ اندو ذهنیت د پخوا په پرتله یوسل او اتیا درجې بدل کړ.تر هرڅه دمخه افغانانو له امریکایانو 

څېرڅنګ په څنګ ورسره  څخه هیله درلودله چې د وږیو او بدنیتو ګاونډیانودهرډول ګواښونو په وړاندې به د دوست هېواد په
ودریږي، د دوی په شتون کې به یې د خاورې بشپړتیا تضمین او د ملي حاکمیت خاوندان به یې کړي،په هېواد کې به یې د 

 پراخې دیموکراسۍ او قانوني حکومت په جوړولوسره سوله ټینګه شي.
 

بې پروایۍ سره اعالن کړه چې د ډیورنډ کرغېړنه خو دا کارونه ترسره نه شول. برسېره پر دې  امریکا یي چارواکو په ډېرې 
غه د ډیورند کرغېړنه کرښه د افغانانو ه هرهېواد خپله بهرنۍ پالیسي د خپلوملي ګټو په اساس جوړوي. کرښه په رسمیت پېژني.

 ستره ملي مسئله ده چې هېڅ وخت هېڅ افغان ترې نه شي تېریدلی.  
 

چې امریکایان د ډیورنډ کرښې په منلو سره افغانانو ته سپکاوی کوي، نو بیا د اوس ډېری افغان روڼ اندي وایي چې : کله 
 امریکایانو سره د تش په نوم دوستۍ تړون زمونږ لپاره مفهوم نه لري. 

 

 یوشمېرروڼ اندي دامریکایانو وروستني ګواښونه داسې تعبیروي چې: 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

چ زور دې سیمې ته راغلي دي، په هېڅ صورت کې به له امریکایان یواځې د خپلوملي ګټو د خوندي کولو لپاره په و – 1
افغانستان څخه ونه وځي. همدا سبب دی چې د خپلې زبرځواکۍ پرمټ د افغانانو سره د  نیواکګرو په څېر چلند کوي. دغه روڼ 

وځونو کې د خپلو پ اندي وایي چې که چېرې د افغانستان حکومت د امریکایانو هېڅ شرط هم ونه مني، امریکایان به په افغانستان
 د پاتې کیدو لپاره حتماّ یوه پلمه جوړه کړي. 

 په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر  رونالد  اي  نویمن
 (Ronald E. Neumann  په ډاګه وایي چې که چېرې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون السلیک هم نه شي، امریکایان )

 په افغانستان کې پاتې کیدای شي. ځکه چې کابل د واشنګټن سره د
 “Status  of  forces  Agreement  “تړون السلیک کړی دی. ترڅو چې له دوی څخه یو هېواد له دغې تړون څخه نه وي 

وتلی، امریکایي ځواکونه دپورته یادشوی تړون پر بنسټ په افغانستان کې فعالیت کولی شي. او دا هم زیاتوي چې د ناتو تړون 
میالدي کال د دسمبر څخه  071۲هم د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیکونو له مخې په افغانستان کې فعالیت کوي. هغوی هم باید د 

 . دا په خپله د افغان روڼ اندو پورتنۍ خبره په بشپړه توګه تأییدوي. وروسته  پخواني تړونونه نوي کړي
 

ډېری افغان روڼ اندي په ډاګه وایي چې که چېرې امریکایانو ته هېڅ بله پلمه پیدا هم نه شي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 
 خوهمېشه اړ ایستالی شي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کیدو په اړه پرېکړه وکړي.   

 

پایلې ته رسیدلي وي چې په افغانستان کې د نظامي الرې څخه بری په بل شمېر روڼ اندي وایي چې ښایي امریکایان دې  – 0
الس نه ورځي، نو ځکه په اولسمشر حامد کرزي باندې د نه منلو وړ غیر دیپلوماتیکو شرطونو فشار راوړي. او وایي چې که 

 چېرې زمونږ دغه  شرطونه ونه منل شي نو سمالسي به ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسو.
اندي وایي چې دا کار په خپله ثابتوي چې هغوی غواړي اوس مهال له دې هېواد څخه په ابرومندانه توګه ووځي. هغوی  روڼ

په دې کار سره د ځان لپاره د خټو پزه جوړوي. که چېرې داسې وشي، یانې که چېرې خپل پوځیان له افغانستان څخه وباسي 
خو د خپلو وعدو سره سم غوښتل د افغانانو سره مرسته وکړو خو دمونږ ټینګار نوبیا به نړیوالو ته په لوړغږ ووایي چې مونږ 

سره سره افغانان په خپله نه غواړي چې مرسته ورسره وشي. دغه ډله روڼ اندي وایي چې په دې صورت کې ښایي دوی د 
ته روسته به په بلې پلمې سره بېرزیاتې بدنامۍ له وېرې اوس مهال په چټکۍ سره افغانستان پرېږدي مګر لږه موده یا څوکاله و

 افغانستان ته راستانه شي.  
  

ددې لپاره چې ا فغانان دبهرنیانو په رښتیني نیت ترډېره بریده پوه نه شي او خپلومنځونوکې مصروف وساتل شي، امریکایي 
 چارواکي نېږدې هره اونۍ په دې اړه ضد او نقیض ویناوې خپروي.  

صویري او غږیزو تودو خبروکې د خپلوهېوادوالو ذهنیتونه مغشوشوي اوله مهموموضوعګانو  څخه افغان چارواکي هم په خپلو ت
 یې بلې خوا ته پام اړوي. ډېری روڼ اندي وایي چې ښایي دغه دوهم نظر بیخي سم راووځي.

  

 نه لري؟ ګتې او کوم تاوانو راځئ وګوروچې په افغانستان کې د متحدو ایالتونواو ناتوپوځونو پاتې کیدنه دافغانانو لپاره کومې
په دې هکله ډېرو افغان روڼ اندو نظرونه څرګند کړي او ویلي یې دي چې په افغانستان کې د دغو هېوادونو پاتې کیدنه هغه 

 وخت مثبتې پایلې لري چې :
 دغه هېوادونه د افغانستان ملي حاکمیت ته بشپړاحترام ولري ؛ – 1
افغانستان د خاورې بشپړتیا تضمین کړي بلکې د ډیورنډ کرغېړنه کرښه د افغانانو له ټپي  دغه هېوادونه باید نه یواځې د – 0

 شوي سینې څخه پاکه کړي ؛ 
 په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شتون باید د دواړو اړخونو متقابلې ملي ګټې تضمین کړي ؛  - 3
تان باندې دنظامي، اقتصادي او کلتوري یرغل په وخت کې دغه هېوادونه باید نړیوال تضمین وړاندې کړي چې پر افغانس – ۲

 له هر ډول پلمې پرته د افغانستان څخه مالتړ کوي ؛
 د دغو هېوادونو پوځي شتون باید افغانستان ته رښتیني سوله، سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات راولي؛ – ۵
رواکانو،مفسدانو او لوټمارانو له حکومت څخه په هېڅ بڼه دغه هېوادونه باید تضمین کړي چې د اولس د ګټو پرضد به د زو – ۶

 مالتړ نه کوي؛
دوستوهېوادونو پرضد نظامي  -دغه هېوادونه باید نړیوال تضمین ورکړي چې دافغانستان له حریم څخه به د نورو افغان  - 0

 ګټه نه پورته کوي ؛
 فغانستان  قوانین مراعات کړي؛ دغه هېوادونه باید په خپلو فعالیتونو کې په بشپړه توګه د ا - ۸
 دغه هېوادونه باید د زورواکانو ټولې ناروا او لوټ کړي شتمنۍ بېرته د افغانانو بیت المال ته تسلیم کړي؛  – ۹

 دغه هېوادونه باید تضمین کړي چې هغوی ته ور تښتیدلی لوټماران به له هرډول پلمې پرته افغان دولت ته ورتسلیموي.  – 17
                           

 خو که چېرې لویدیز ځواکونه له افغانستان څخه بهر شي،نو د ډېرو افغانانو له نظره دا احتمال شته چې :
 ښایي لویدیز هېوادونه په افغانستان باندې خپلې مرستې لږې کړي؛ – 1
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 یو لړ موقتي ستونزې رامنځته شي؛ښایي د ملکي او نظامي مامورانو په معاشونو او د نظامي وسایلو په برابرولو کې  – 0
ښایي لویدیز پلوه پانګه وال، قاچاقبران،لوټماران، د لویدیزوالو په مرستو بډای شوي افغانان او ستر جنایتکاران د محاکمه  – 3

 کیدو له وېرې د هېواد څخه بهر وتښتي ؛ 
ه و کلونوپه شان یو شمېر کورنیو شخړو ته پراخښایي د بهرنیانو په مرستواود قومي متعصبینوپه پراخ لمسون به د نوییم – ۲

 لمن ووهل شي؛
 ښایي په ګمرکي عوایدو کې د ګډوډیو له امله یوه اندازه کمښت راشي ؛ – ۵
دداسې احتمال وېره هم شته چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ به هڅه وکړي چې د کورنۍ جګړې له امله هېواد د تجزیې  – ۶

چېرې افغانان په خپلې سیاسي هوښیارتیا سره وکړای شي د ملي ګټو دخوندي کولو په موخه خپل که  له خطر سره مخامخ کړي.
ملي یووالی وساتي او رښتینی ملي حکومت جوړ کړي، د فساد په له منځه وړلو ،د ګمرکونو، دځمکې دالندې اود هغې دپاسه 

کې د مکلفیت قانون په پلي کولو سره به د ټولو ناخوالو شتمنیو له ملي عوایدو څخه د سمې ګټې اخیستنې او همدارنګه ملي اردو 
 پر وړاندې مبارزه کې بریالي راووځي.

  

لویدیزوالو خو خپله هڅه کړي ده چې په افغانستان کې د پاتې کیدو لپاره د خپل وس سره سم ټول کارونه ترسره کړي.خو اوس 
ې کیدو امکانات هم ډېر دي. دا څرګنده ده چې که چېرې د لکه څومره چې دهغوی د وتلو امکان شته همغومره د هغوی د پات

 اوسنۍ تبلیغاتي روحیې په لرلو سره بهرنیان په افغانستان کې پاتې شي نو جګړه به لسګونه کاله نوره هم ادامه وکړي.
دوی د  ښایيخوکه چېرې لویدیزوال دلسګونو کلونو اوږدې اقتصادي او سایکولوجیکي جګړې توان په ځان کې ویني، بیا نو 

خپلو نورو مهمو ستراتېژیکو موخو د السته راوړلو لپاره ټول اقتصادي او سیاسي تاوانونه پر ځان ومني او د امکان تر بریده 
 ډېر کلونه په افغانستان کې پاتې شي. 

 

دي چې د مسألې  خو هېڅوک او په خاصه توګه لویدیز هېوادونه نه غواړي بېځایه تاوانونه وزغمي. په دغه صورت کې دوی اړ
د ابرومندانه حل لپاره د طالبانو سره داسې معقول او ریالستیک جوړجاړي ته ورسیږي چې په ځینومسئلو کې دوی ورته تېر 

 شي او نورو مسئلو کې طالبان له ځان څخه معقول نرمښت وښیي. 
طالبانو سره ددوو متخاصمو اړخونو په څېر ډېری روڼ اندي په دا نظر دي چې په لومړي سر کې باید د امریکا متحد ایالتونه د 

 د ټولو مسئلو په اړه رښتینی جوړ جاړی وکړي.ځکه د طالبانو رژیم دوی نسکورکړی دی.
په دغو مذاکرو کې دې تر ټولو دمخه په هېواد کې دسولې او سیاسي ثبات لپاره اغېزمن ګامونه پورته شي. په لومړي ګام کې 

ې پیل شي. دا په دې مانا چې دا مذاکرې دې په کلونو اومیاشتو کې نه بلکې په څو اونیو او ورځو باید د اوربند لپاره معقولې هڅ
 کې بشپړې شي.

په دوهم ګام کې دې د افغانانو ترمنځ د اختالف ټکي د پراخ متقابل پوهاوي او د نړیوالو په سمو سالوو او رښتیني مالتړسره 
انان په خپلو منځونو کې د بې پلوه موقتي حکومت په جوړولو باندې سره جوړ حل شي. د بهرنیانو له السوهنې پرته دې افغ

 راشي.
 

د داسې جوړجاړي لپاره اړینه ده چې لومړی داوسنیو ټولټاکنو لپاره ټول فعالیتونه همدا اوس په ټپه ودریږي. ځکه طالبان ټینګار 
نیانو او د دوی له خوا د جوړ شوي حکومت په شتون کې کوي چې د هېواد په ډېرو سیمو کې د بې امنیو او په هېواد کې د بهر

 ټولټاکنې مفهوم نه لري. 
موقتي حکومت دې د بې پلوه پوهانو، بې پلوه دیني عالمانو، نامتو ملي شخصیتونواو ملي مشرانو څخه جوړ شي. د متحدو 

صادقانه اقتصادي، سیاسي او تشکیالتي ایالتونو په مشرۍ لویدیز او نور اغېزمن هېوادونه دې د افغانانو په جوړ جاړي کې 
 مرستې وکړي. 

تر موقتي حکومت وروسته دې د هېواد په رښتیني لویه جرګه کې موقت پارلمان غوره شي.بیا دې موقت حکومت او موقت 
 پارلمان په ګډه سره د اولس مشرۍ، اولسي جرګې او والیتي شوراګانو د ټاکنو لپاره اړونده کارونه ترسره کړي. 

چې دا کارونه په بري سره سرته ورسیږي بیا دې د هېواد د اساسي قانون د تصویبولو لویې جرګې تر جوړولو د مخه باثباته  کله
 قانوني حکومت وټاکل شي.

 

 د پرمخ تللي او سمسور افغانستان په هیله !
 

 پای
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