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و شميره   ١ 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 ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٣                                                                               نجيب منلی
 

  ګز او ميدان
 

د بهير رسمًا پيل شو لکه چې تمه يې کېده د افغانستان د حکومت مخالفين په دغه ورځ . تېره اون د مسووليتونو د لې
ل يې مرګونی بريد وک ال هو ينان رکان ې نه ناستل، پر ان و اونيو را په . الس تر زنې ک له بل لوري پاکستان هم د 

کاري چې پاکستاني استخباراتي دې خوا پر افغانستان ي دي او د اسې  ۍ – د توغنديو اورول پيل ک  نظامي ک
د په درشل کې د افغان حکومت زغم و ازميېي ايران هم د دوستانه موسکا په پلمه خپل . غواړي د مسووليتونو د لې

ور تلقينوي او  کاره کوي، کله ولسمشر کرزي ته د افغانستان د خپلواک ان ونه  کله د خپلو توغنديو د وېشتلو غا
  .وړتيا اعالنوي

ر اشرف غني احمدزي بيا په وارو وارو وويل چې افغانان به پرې نه ږدي  ۍ مسوول ډاک د د پروسې د همغ د لې
ي ر نجيب د رژيم د سقوط سناريو به . چې دا فرصت يې هم له السه وو اغلي احمدزي ولس ته ډاډ ورک چې د ډاک

ي ي، په درواغجنو ژمنو د خلکو د بيا نه تکرارې تل چې له ولس سره سپينې خبرې وک  او له چارواکو يې وغو
ي ين شوي رواجونه مات ک   .تېرايستلو 

ل بريد او نورې امنيتي ستونزې ال هو ينان رکان ل بيا د د ان و کې را من ته شوې، يو  و ور  چې په دې تېرو 
  . د غور له پاره بلنه را کويافغانستان د حکومت پر امنيتي ستراتيژۍ

ې سياسي حاالتو ته  شلمې د افغان امنيتي چارواکي چې ظاهرًا اوس هم د ساړه جن د وخت نقشې ګوري او د ور
ومره والي ته ډېر  واکونو  ۍ په نيمايي کې د جوړو شوو تاکتيکي او ستراتيژيکي عينکو تر شا ګوري، د امنيتي  پې

والی يې  رن یپر پام کوي او    .ای پرې اي
ن دي نيت رياست دی، که امريکايي جنراالکه د ملي دفاع وزارت دی، که د کورنيو چارو وزارت دی، که د ملي ام

ول په يوه خوله د  واکونو د او که زموږ په مطبوعاتو کې د نظامي او امنيتي چارو شننونکي دي،  افغان امنيتي 
يتجهيزاتو او مالي ستونزو يادونه کوي خو د د واکونو ماهيت او کيفيت ته ډېره کمه اشاره کې ال . غو  ينان د کان

ه يوه خورا مناسبه موقع ده چې د افغان امنيت ل پې ل شيهو ې والی هم و  رن واکونو  وسله وال مخالفين په : ي 
خت کې چې عادتًا امنيتي تدابير تر بل هر وخت جدي او دقيق وي، يانې کله چې د هېواد دې وتوانېدل چې په داسې و

ي، له وسلو او چاودېدونکو توکيو سره نه  ې ای را غون ي کتار مسوولين پر يو  لوردېرشو واليتونو د لوم د 
رونه هم ونيول او  ل کې يې پاخه سن ل محوطې ته ننوتل بلکې په هو ې دا چې د هو ليوا له . عمليات يې هم وک

وک ووايي چې په کافي شمېر امنيتي پرسونل نه و موجود او يا دغه پرسونل په کافي کمي لحاظه به ګرانه وي که 
تنې الندې راشي. اندازه مجهز نه و وای تر پو رن   .دلته بايد د امنيتي پرسونل کيفيت او 

اغلي احمدزي چې ووي د د پروسې په درشل کې، لکه  ي چې له د لې ل، بايد د افغانستان حکومت ولس ته ډاډ ورک
ه بايد افغان حکومت ولس ته  ن ي خو د دې تر  ي نه کې د په پروسه کې ناغې کله هم د لې ستونزو سره سره به هې

ي او ولس دې ته  ونو په اړه کره او دقيق معلومات وړاندې ک ي چې په معقوچد ممکنو او متصورو ګوا ل حد متو ک
واکونو د . رباني ومنيکې ق ن بايد چې زموږ سياست جوړوونکي يه جدي توګه د افغانستان د امنيتي  د دې تر 

مهالو او اوږدمهالو ستراتيژيکو موخو  مهالو، من ور وړاندې وظايفو، مکلفيتونو، لن انه ان په اړه ولس ته يو رو
ي ولنه د دې وخت ن.ک ۍواله  ي نور نو د افغانستان حکومت او ن د عمل . ه لري چې په تيوريکو ماډلونو فکر و ک

  .په ډګر کې بايد عمًال ثابته شي چې وړتيا شته
ميدان مو معلوم دی خو د اندازه کولو له پاره يې کوم ګز په کار دی، دا خبره بايد چې د . خبره د ګز او د ميدان ده

انه وي ه . ولسونو او حکومتونو تر من رو له د کارونو د  نات نه وي په کار، که کېدو له پاره ډېر امکاډېر 
انه ډول او د صداقت له مخې مطرح شي کېدای شي چې د ستونزو د حل له پاره خورا اغيزمنې،  موضوعات په رو

سياست وال بايد دې خبرې ته متوحه وي چې . کم مصرفې او د وخت له ضرورتونو سره سمې الرې وميندل شي
ومره تخنيکي ه  .م وي کېدای شي له ولس سره شريک شيمسايل که هر 
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