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 ناتو امنيت آنست که کاکو ګويد، نه که خاله
 

په  .الپسې چټک شو بهير (معکوس کمان) په ليندۍد ولسمشرۍ له وروستيو خندوونکو ټاکنو سره په هيواد کې د سرچ
ناتويي چارواکي هم پرې سترګې نه  ټاکنو کې د درغليو او السوهنو ريکارډ دومره جګ دئ چې پخپله امريکايي ـ

دا مهارت بايد ان د ګينس د ريکارډونو په کتاب  زه خو ال وايم چې د افغاني چارواکيو او ټاکنو د کميسيون .شي پټولی
شوی درغل  «بريالی» درغلۍ په پايله کې په درې نيمو نومرو زموږ انديښنه په دې کې ده چې د .ت شيکې ثب

  وړاندې سترې ستونزې او ننګونې په څه ډول هواروي؟ ولسمشر او د هغه راتلونکی حکومت به د هيواد په
لمه پر هيواد راننوتل چې القاعده او پ هيوادوالو ته مالومه ده چې امريکا او ياران يې نږدې اته کاله وړاندې په دې

ټولنه جوړه کړي، هغه هم د زور، ټوپک او اوس دا دئ ان د  (ديموکراتيکه) ترهګري شنډه او زموږ له پاره ولسواکه
د افغانستان قبيلوي ټولنه او په هغې کې د  !چې نه کار هلته څه کار :پخوا ال ويلي وو هوښيارانو !الرې درغلۍ له

ګاوندي  ورته تيروتنه څو کاله پخوا زموږ شمالي .ديموکراسۍ پلي کول يوه سوسيو لوژيکه تيروتنه ده امريکايي ډوله
او ترهګري وځپل شوه  خو له زورورو سره د چا زور برابر دئ؟ دا دئ په تيرو اتو کلونو کې نه القاعده .هم کړې وه

سياسي فساد اوس ان يو ديموکراتيک  قتصادي اوبرعکس پر اداري، پوځي، ا .او نه هم امنيت او ديموکراسي پلې شوه
 ه !ټولو غوره او هوښيارو کارپوهانو تر څارنې او جنډې الندې فساد هم ور زيات شو او دا ټول د متمدنې نړۍ د تر

تړاو په باب  ترمنځ د «فساد ديموکراسۍ او»  کال د جوالی په مياشت کې مو د ملي راډيو ټلويزيون له پاره د٢٠٠٧د 
محصالنو، استادانو، د علومو  زمايښتي خپرونې جوړې او خپرې کړې، چې د عادي وګړيو په ګډون مو ددوه ا

وزارتونو او سترې محکمې د چارواکيو ليدونه او نظرونه  اکاډيمۍ د مسلکي غړيو، د پوهنې، کورنيو چارو او عدليې
په پام کې وه چې د ولسمشر ښاغلي کرزي  .ته مو د افغان چارواکيو پام وراړولی و په کې پوښتلي وو او دغه ګواښ

خپرونې موخه دا  زموږ د .موند نوموړي د زياتې بوختيا له کبله له موږ سره خبرو ته وخت و نه ليد هم و پوښتو، خو
ستونزو او انديښنو نه خبر کړو او دغه راز د افغان  وه چې افغان چارواکي په هيواد کې له روان ناورين او د خلکو له

دې ټکي ته ور واړوو چې دولتي فساد له وسله والو مخالفينو څخه ال زيات او  د نړيوالو مالتړ کوونکيو پامبهير 
فساد ځکه خطرناک دئ چې هغه د مخالفانو له خوا نه، بلکې پخپله د  :استدالل دا و چې زموږ .ګواښ دئ بوګنوونکی
 خو .باوره کيږي ې ولس د دوی پر مرستو او شعارونو بېهغه د پلويانو له خوا پلی کيږي او په پايله کې ي دولت او د

  ه .وريد داسې بريښي چې زموږ دغه عاجزانه پيغام د افغانستان کورنيو او بهرنيو چارواکيو وا نه
 «ديموکراتسۍ» نورو فسادونو يې د د ولسمشرۍ وروستيو ټاکنو زموږ انديښنه له دې امله الپسی زياته کړې چې پر

سرکاري پايله چې هر څه وي، په  د ټاکنو .کړه کړ او ان قومي او ژبنيو تربګنيو ته يې الره پراخهفساد هم ورزيات 
اوس پيښ ګواښ په دې کې دئ چې په هيواد کې د قانون  څو ورځو کې به په کاسه کې راووځي، خو له هغو نه همدا

 جعګانې يې د ملنډو کچې ته راټيټېشخړو د هوارولو مشروع ميکانيزمونه او مر تش په نامه واکمني او د سياسي
  ه .کړې

ډکه مطرح کيدنه، چې  «پرتمه» پلويانو له د ښاغلي کرزي په ټيم کې د طالب ضد څيرو پياوړتيا او د ښاغلي عبداهللا او
مخالفانو سره د سولې او روغې جوړې راتلونکی بهير له ال  له طالبانو سره د دښمنۍ تاريخ لري، ښايي له وسله والو

يوه پايله به دا وي چې د درغليو او معاملو په پايله کې منځته راغلی  د دې کار .کړي زياتو ستونزو سره مخامخ
  ه .وي نامشروع، کمزوری او بې له شکه د خلکو له رغنده مالتړ څخه بې برخې حکومت به

سره  طالبانو «ترهګرو جګړه مارو او» ايا له :له يوې سختې ستوتزې سره مخامخ کړيدا کار به ولس د ټاکنې 
  ودريږي او که له فاسد، بلواکي او درغل دولت سرهّ؟

 (مړران) کرکان به دا وي چې امريکا او خاله ناتو به اړې وي پر کارغانو «السته راوړنه» د ديموکراتيک فساد بله
او نه هم ښايي په راتلونکې کې لويديځ  تان په تير تاريخ کې کومه مخينه او سابقه لريونيسي، چې دا کار نه د افغانس

  ه .کړی شي دا ريکارډ د ګينس په کتاب کې پخپل نوم راجستر
بابا غوښه » سره به اوس که خير وي  اقتصادي مرستو–اته کاله مخکې د افغانانو هيله دا وه چې د لويديځ له سياسي 

کڼو او ړندو بمباريو له کبله د غوړيدا  د ولس دې هيلې له بده مرغه د بې ساري فساد، درغليو اوخو  .«ډوډۍ راوړي
  ناتو په راتګ سره جګړه نه يوازې په تير مهال او ماضي – د امريکا .کړ پر ځای د خاورې رنګ خپل

ټاکنې له دې بدمرغه زيري  تۍوروس .ده وا نه وښته، بلکې له بده مرغه دا دئ بلې لسيزې ته د ورننوتو په درشل کې
تر خپل مالتړ الندې د درې نيمو نومرو تنبل او  سره ملې دي، چې امريکا او ناتو به له دې وروسته هڅه کوي څو

وروري به  :خو افغانان وايي چې .زور ومني، بلکې پر افغان ولس يې هم وتپي درغل دولت نه يوازې پر مخالفانو په
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هر حال د جګړې او تاوتريخوالي د  په !کلي نه کيږي په زور (خورې امريکا) :چې يا دااو  .منځه کوو، خو حساب تر
ته ورسيږي، چې د ولسواکۍ تر نامه الندې به  (پارادوکس) دوام په حال کې خبره ښايي هرو مرو دې تناقض

 ه .زورواکي چليږي
شوی کوږ بهير بايد بيرته سم لوري ته  پيلهو، د حل الرې هم شته او يوه يې دا ده چې اته کاله وړاندې په بن کې را

بياودانولو د چارو مشري او څارنه ملګرو ملتونو او اسالمي  ور وګرځول شي او په هيواد کې د سولې، امنيت او
 داسې چې د امنيت شورا له الرې له ګاونډيو هيوادونو څخه په افغانستان کې د نه کنفرانس ته وروسپارله شي،

 ناتو دا –امريکا  پخپله .شي ډاډمن ضمانتونه او ورسره جوخت د افغانانو ډاډ او باور هم تر السهالسوهنو روښانه او 
تربګني لري او د مور او ميرې سلوک  کار ځکه نه شي کولی، چې دوی زموږ له ځينو ګاونډيانو سره دښمني او

  ه .ورسره کوي
باوره کړل چې د روانې لسيزې په پيل   پخپله ککړ او بېامريکا او يارانو يې په افغانستان کې هغه جاجونه او مفاهيم

هغه شعارونه ازادي، ديموکراسي، د بشر د حقونو  .خاوره راوبلوسيدل کې د هغو د پلي کولو په موخه د افغانانو په
حالت په همدې توګه دوام ومومي، نو دا شعارونه خو څه، چې ان د  که د هيواد .وه سمبالښت او د قانون واکمني

ځانونه  له امکانه ليری نه بريښي، ځکه چې اوس افغان واکمنو او د هغوی بهرنيو مالتړکوونکيو رچپه ليندۍ کانه الس
  ه .پخپله په نښه کړي او د ليندۍ مخه يې ځانته وراړولې ده

 د هغه څه چې په اوس وخت کې په سولې او امنيت پورې اړه لري، نو موږ وينو چې
اور او زور قرباني دئ او ځينې نور  اليو په ټس کې دا دئ څو کاله کيږي چې زموږ هيواد دسيمه ييزو او نړيوالو سي

پخپلو سترګو وينو او د بل چا شاهدۍ او  په هيواد کې د امنيت نشتوالی خو موږ هره ورځ .ورته السونه تودوي
 ه !خاله ناتو امنيت آنست که کاکو ګويد، نه که :ځکه نو .تصديق ته اړتيا نه لري

 
 
 
 


