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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 پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       نورمحمد غفوری :ليکوال  ٠٦-٠٤-٢٠١١  ني
  

  !اړتياسوله ايز فشار  د
 
ی حضور  شته٢٠٠١د  ولنې مستقيم پو يوالې  په همدې وخت کې .  ميالدی کال را په دې خوا په افغانستان کې د ن

ۍ  شمير  ولنو هم د افغانستان دولتونو او د ن يليونونو ډالره مصرف د بيا جوړونې  تر نامه الندې په بمرستندويه 
ل   . ک

ر کې د عملی   ي او بيا ودانولو په ډ ولنې لخوا له افغانستان سره د پو يوالې  سره له دې چې د بن د کنفرانس او د ن
ينېهيواد په  پيله تر اوسه هل مستقيمو فعاليتونو  کو بدلونونو او د بياد موکراتيامنيت،  د خو،مثبت کارونه شوی کې 

و وروستيورغونې  بهير  ک سره  کالونو راهيسې  چې له اوله هم د ډاډ وړ نه ؤ ،  د  ېدوپه چ   او خرابيدومخ په پ
ه ورځ تر بلې د فناتيکو . دی ولنه په مجموعی تو پالوافغانی  ی، چې د تروريسم د بنس  د افکارو په غي کې لوي

ه شرايط برابرو   .یودې له پاره 
ي، سياسی او اقتصادی مالت سره  يوالو متحدينو له غوڅ پو اکل شويو موخو په تر  -افغانی دولت د خپلو ن سره د 

و او لويو سره کولو کې له    پرمخهد امنيت په راوستلو، د بيا رغونې د کارونو په .   سره مخامخ دیناکاميوستون
ری، قاچاق او کرولو، د مخدره توکو د يب و او ماشومانو د فردی  سودا د مخنيوی، د بشر د حقوقو او په تيره بيا د 

  . دی تر السه شوی نه بریيې د محاسبې وړ ستانو پر ضد فعاليتونو کې وراو په هيواد کې د ترآزاديو د تأمين 
ی عملياتو په نتيجه کې بهرنيود  واکونو د پو وام غولوونکو  او وروسته بيا د مکررو السوهنو او عواک ته رسيدلې 

تمثيل او استازيتوب ونه شوای   ارادې د افغان ولس د کې  ساتل شوې ناکاره ډلې قدرت تدبيرونو له الرې د هيواد په 
تينې   د لسو کالونو په تيريدو سره هم ډلې دې. کوالی و د ملت  ر تنې ونه شوای پيژندالی او د هيواد د ملی   غو

ه د. ه پاته شوهساتلو کې ناکامپه  ن ول فکر او ذکر په دې کې دی چې  ای يې  تنو ته د پام ور اړولو پر   ملت غو
یلې او حرامې الرې خپل شخصی جيبونهوکوالی شی د حال ه او ويدو کې د نورو .  او بانکی حسابونه ډک ک په وي

په هيواد کې د  . ی فکرونه کوی او چالونه يې سنجووکولو او چورد شخصی او همداراز د عامه دولتی شتمنيو د ش
ونو له په نظر کې نيولو او د ا ولنې د تاريخی ودې له اوسن مرحلې سره مطابق افغانانود تاريخی کلتوری بنس فغانی 

ار تأمين او د يوه اغيزمن، کارپوه، مسلکی او د دموکراس ورځ تر بلې  شته والیحاکميت  او مشروع  خدمت
ی ي يم د داواړه د اوسنی . ن خه د بانحاکم  روپونو ته په اردويرې  اومجموعی  پوليسو ،، ملی امنيتدې افرادو او 

ه په دولت  انو کې  په دولتی او نظامی ادارو . عمالبندی دی او الزم فعاليت الرې برخې اخيستنېکې د تو او ار
ه تللی لوظيفوی دسپلين ت.ه من لې يا ر له جدی ينی نه دی او يا  د اداری او مالی فسادپه وړاندې د حکومت هلې 

منانوسره  د .  ناکامې دیچلنجونو سره مخامخ او  نظری او عملی مبارزې  بريال د اوسنی نظام د وسله والو د
و د حل توان له اوسن واکمن امکان  و کالو عملی تجربو او د واکمن. سره نشته او د هيواد ترمخ  دپرتو ستون ې د 
رافی د متشکلو اجزاووډلې ه کوی چې،  له ورايه کيفی تحليل دا  -مسلکی   تير فعاليتونه او، بيو اوسنئ واکمن په ډا

و مطابق د ملی نوی کولو،  ه وړلو، روپ د کابل د کنفرانس د پريک د دولت او حکومت دسمولو، د د فساد له من
ولو، د اتباعو د حقوقو د  ين لوړولو، خلکوته د ضروری  د ااغيزمنتي، د دولتی ادارو د کارونو د ساتنېقانونيت د 

ه او شفافه حکومت کولو   د همدې ډلهپه حقيقت کې همدا.  السته نه شی راوړایوسخدمتو نو د رسولو او د ر
و   . ناخوالو او نواقصو مور ده، ستون

ی زور  د دې ناکاره، په فساد کک واک تهډلې ې او  له ولسه پردۍد امريکا او دهغو د مؤتلفو دولتو په پو  رسول    
ه او ساتنه دافغان ملت د په مختلفو چلونو او بهانو د هغواو بيا نو په وړاندې   نن  دا ورځ تر بلې زيات  ډيرکيو پر

واکونو او په تيره بيا د امريکا د متحدو ايالتونو  لخوا ناتو دهمدا وضعيت د سوال  او شک را پورته کوی چې  په  
نو په زړو او مغزو  . حميل شوی دی پر افغانستان او افغانانو تقصدی ډول دا تفکر ورځ تر بلي زيات د ولس د پر

ای نيسی چې،  ولنه کې  يواله  ولنيز او اقتصادی وضعيت  زموږ اصال ن  د اصالح او د هيواد  د سياسی، نظامی، 
ې ير. نيت نلریي ی داسې ان  او ، ويشلو د نيولو چې هغوی د افغانستان د جوړولو لپاره نه، بلکې د هغول کي

  . ویته راغلی افغانستان بربادولو له پاره 
په .  سياسی چارو پوه ظرفيتونه شته- مين، متمدن ، تخصصی او په دولتي خپلواک پهپه هيواد کې ډير وطنپاله،زموږ 

ر ای سف او خواشين أموجود دی، خو د تاو عملی تجربو لرونکی کادرونه تحصيل د مسلکی  کېنظامی ډ دادی،  
ه له تعصبه پرته چې داسې واکمنه مستعده اداره نشته چې د هغو وړتياوې او موجود ظرفيتونه  د عامو په مناسبه تو

و د ساتلو په خاطر  نې ڼ اندیډير رو کې  پايله په. په کارو اچوالی شیملی   له،  تخصصی کادرونه او ولسی پر
ه چې دولت . ه ناراضی دیدولت ی او ناراضی کسان واکونو له خوا حمايه بهرنيوبيا د رن کوم  او ولسی کتلې  کي



 
 

 
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

په آخری نتيجه . غيزمن اقدام نه شی کوالیااو جدی هم  اصالح لپاره هيواد د وضعيت د دخارجی مالت نه لری، نو
ی له کې  ی ، مايوس سره مخامخ کي وسله  طبيعی ده چې ډير يې د دولت د او له دولت او خارجيانو زړه بدی کي
ی والو ای کي منانو سره يو ې او دا .  د واکونو سره چې اساسی قانون ته يې غاړه اي که دولتی واکمنان له دې 

خه کار نه شی اخيستالی، د هغوی په وړاندې يې عمال په  اوسنئ سياسی سيستم ئې منالی دی، د زغم او تحمل 
ی ه به وکوالی شی چې د اوسنی نظام له دولتی او حکومتی چارو کې د اشتراک  لوی موانع ايجاد ک ن  دی، نو 

دی؟  منانو سره د پخالينې الر ومومی او د هغوی  معقولو شرطونو ته غاړه کي   وسله والو د
تياهم له افغانانو سره د همکارۍ او د هيواد د بيا جوړولو ولنه په ر يواله   او سولې سوکال په الر ، دموکراسکه ن

نو ته ورسوی ولریکې هومانيستی هدفونه ه د افغانستان ولسی پر نده تو ر د ولس . ، نو دوی بايد دا هدفونه په 
تنو دی، افغانستان د خپلې قدرت ته رسولې ډلېمشروع غو وری ته غاړه کي يره کې ونه  ولنيزو .  په  ولو 

ولنيزو، سياسی، اقتصادی او نظامی  ون د شرايطو په برابرولو  کې د فعال او مسبرخوروپونو ته د هيواد په  اوی 
یکې  ې وک یولسواکهد وطنی . هاند او ه خه مالت وک واکونو   هغوی ته د فعاليت پراخه زمينه برابره  او 
ی نده خبره ده چې . ک ر ودا  يوالی  واکونو« او په تيره بيا د لنېد ن يوالو سوله ساتو  هومانيستی هدفونه » ن

تنو ولسونو ته د افغانی دود ا ولنې د غو توضيح شوی او پوهې د سويې سره سم نه دی  و دستور او د همدې افغانی 
  .  راتلونکی ستراتيژۍ او سياستونه په دوړو کې پ دیید هغواو 
ته او د بيا رغونې پروسه سمه او ، امنيت دموکراسی،په هيواد کې سولهدې لپاره چې  د   او  متقابل باور رامن

ه سلوک ه شی،  اغيزمنه پر مخ والړ يوالو سره د  ته سياسی حاکميتاو ارتباط لرونکید ن  شی، داسې چې له  رامن
نويوې خوا د افغانی  ه او مرسته ولنې د بيال بيلوپر يوالو او نن انه سره ولری او له بلې خوا د ن  سيمه ايزو له 

واکونو سره د روغې جوړې او ديپلوماس له الرې د مناسب ه شیهيوادونو او   د افغانی چې الزمه ده ، نو چلند جو
روپونو تر من د عامو ملی اهدافو د تأمين او د هيواد دبيا  ولنې د مختلفو توکميزو، ژبنيو، مذهبی، محلی او سياسی 

ک جوړونې په منظور د اتحاد او اتفاق په الر کې  ۍ د  الر کې  دې په . کار پرمخ يووړل شیچ ه لوم  تر هر 
خه پراخه روشنفکرانو دو هغهيواد د  نظر او عمل يووالی ته اړتيا ده، چې د توکميزو، ژبنيو، مذهبی او سمتی پولو 

ول افغانستان  خپل کور بولی   . فکر کوی او 
ۍ کې په مدنی ، متفق په نظر او عمل کې سره متحد او ولسواک روڼ اندیملی او که د هيواد  يو له بله سره په همغ
ی، روا مبارزه او د نارواوو په وړاندې پههولسواکسوله ايزه  ته لوری   مقاومت الس پورې ک کيدای شی چې له ک

ې اخيستلو له الرې  واو د دموکراتيکو حقوق واکونو سوله ايز بهرنيواو هم په دولت خه د  تر ی، ل شواچو فشار  
ولنې طن او افغانیود چې و ام پورته   ل شی کولو ته مجبور د اصالح په لور   . ک

  
  پای
 
 

  


