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

  

  ٢٠١١/ ٠٦/ ٢٥                                             نجيب منلی 
 

  په شنه اسمان ږل
 

ې له پاره يې د امريکې د نوې  د ا مريکې ولسمشر بارک اوباما له خپلې هغې ژمنې سره سم چې د افغانستان د ج
ې وه په يو کال کې  خه د شاوخوا دري دېرش زره سرتلهستراتېژۍ د اعالن پرمهال ک رو د وتلو خبره ې افغانستان 

ه   .وک
ېر، کله چ وک يې له خپل ليدلوري او ليينې په د تل په  ي هر  ايه دواله سطح دغه ډول ستر تصميمونه نيول کې

ريوس وايي چې ولسمشر د سرت. ارزوي و قومندان پې رو په وتلو کې تر حد ډېره ېلوی درستيز مايک مولن لو د نا
د د پروسې په پيل کې به د امريک ومان کوي چې د لې ه کوي، سناتور مک کېن  ول په بي ي واکونو د شمېرې را ايي 

وري او  ينې نور بيا موضوع ته د اقتصاد له پلوه  دي او  واکې امريکايان افغانان يوازې پرې دې مانا وي چې 
ندوي چ ر واکونو وتل به د افغانستان او افغانانو له زغمه وتلېداسې   او په دې هېواد کې به  خبره ويې د بهرنيو 

يسخت اقتصادي بحران  ۍ او . رامن ته ک د شته چې په امريکا کې جوړه اافرپه کور دننه هم يو شمېر سياسي ک
ه په شرن را اخلي   .شوې سندره 

ه سينه او د احساساتو له  -د رسنيو او سياسي نظامي مبصرينو په دې شورماشور کې به بده نه وي که خبرې ته په س
  .هجوم پرته يو نظر واچول شي

  خه له نظامي اړ– ١
واکونو وړتيا -   د افغان ملي امنيتي 

و پربنس بايد د دوو کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې غير دولتي وسله والې ډلې له  ه تللې وای مند بن د پرېک
لس کاله تېر شول خو تر اوسه ال د بن .  د افغانستان د ملي اردو او ملي پوليسو يو معقول ترکيب نيولی وایېای ياو 

ې نه دي پلې شويپرېک کاره د افغانستان د حکومت په حاشيه کې داسې کسان شته . ې بشپ ه يا  تر اوسه ال هم په پ
ونو وسله وال تر قوماندې الندې دي . د افغانستان ملي اردو نه روزل شوې او نه تجهيز شوې ده. چې عمًال يې په زر

واکونو ه چې د ملي امنيتدا خو ال  کې ال تر اوسه هم د افغانستان حکومت يو روڼ، منطقي، د تشکيل په برخه ي 
  .دري نه لريپرواقعيتونو والړ، د افغانستان له امکاناتو سره متناسب 

واکونو د تبارز له ينلس کاله واله وشول چې  ولنه په افغانستان کې فعال نظامي حضور لري خو افغان ملي  واله 
واکونو ح اوس نو.پاره مناسبه زمينه و نه موندله ي آيا دا هيله شته  که د بهرنيو  و کاله نور هم پسې و غزې ضور 

واکونه به دا وړتيا ومومي چې خپل هېواد  ي؟چې افغان ملي  ت خوندي ک   او د هغه سياسي جوړ
وي واکونو هر کال په ميلياردونو ډالر ل  ظاهرًا دغه ادعا بېخي بې. بهرنيان دعوه کوي چې پر افغان ملي امنيتي 

تونه نه شي توجيه کوالی واکونه لرو په هې ډول دا بې کچې ل ه هم نه ده خو نن چې موږ کوم امنيتي  داسې . بنس
ېزې وي واکونه کامًال بې ان و کې د نشه . کاري چې د بهرنيانو په حضور کې افغان امنيتي  د ملي پوليسو په کر

تې ته تيارو او بالقوه مضرو عناصرو موجود والو ناظرينو منلی او اعالن ينيت په واروړ وارو افغاني او يانو، تې
ی دی ای چې د افغانستان يووالی او . ک و کې هم د دې پر  کي د ملي اردو په کر ت  د هېواد د سياسي نظام د پاي

ول په نامه داسې کسان جذب شوې دي چې تر  ند قومي ان ر ته له  چې پروته پام وشي، د يو فرضي، نامعقول او نا
تي وي ر ته ورشي نو بيا مخ په تې ي يونيفورم اغوندي خو کله چې د جن ډ اوس نو . محاربې معاش الس ته ور

ومره د ه ي دا به داسې وي لکه اور او سره زرواد د امنيت بار پر ملي ېکه هر ه موده ېپه ډ: واکونو اچول کې ره لن
ې له هغو عناصرو واکونو کر ېزه يې د امتياز اخيستل ويکې به د ملي امنيتي  ين ان   . پاکې شي چې يوا

وي که امريکايي عسکر له افغانستانه . امريکا وايي چې په افغانستان کې پر خپل هر سرتېري د کال يو مليون ډالره ل
ېر د هغه هېواد پر نظامي بودجه بار وي خو سره له دې  هم له و هم ايستل شي بيا به هم د امريکا د نورو عسکرو په 

ه  ي تونو کچه په کافي اندازه را خه د دېرش زرو سرتېرو وتل به په دې هېواد کې د امريکا د نظامي ل افغانستان 
ي   .واکونو د تقويې له پاره وکارول شيې د سپمول شوو پيسو يوه برخه به د افغان ملي هيله کېدای شي چ. ک

ېواکونو افغان امنيتي مشرتابه تر اوسه د بهرنيو  که . په موجوديت کې خپله سوق الجيشي وړتيا نه ده ثابته ک
ان له شرايطو سره برابروي او يا به بهرني  واکونه مسووليتونه افغان مشرتابه ته وسپاري نو دوی به يا خپل 

واکونو د کره کېدلو او سره کېدلو له پاره يو طاليي چانس وي ي چې دا به هم د افغانستان د ملي    .ورکې
د پايلي د ا انه ډول د امنيتي مسووليتونو د لې فغانستان سياسي مشرتابه ته هم الزمه ده چې خپل ولس ته په خورا رو

و چې افغان ملي د هېواد سياسي رهبري، او په سر کې يې ولسمشر، بايد خلکو ته ووايي چې تر . وروپېژني
ي او ملت بايد د دې بيې پرېکولو ته چمتو ويواکونه خپله وړتيا لوړوي، زموږ تلفات به د اوس په پرتله لو   .ړې



 
 

 
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

ه، د بهرنيو د دې تر  خه هغه د وېرې ن ودل به له افغان ولس  ې د تودو ميادانونو پرې واکونو له خوا د ج
واکونو د  نو لري او دا به په خپله پر ملي امنيتي  ي چې اوس يې د بهرنيانو له غيرمسووالنه ک احساس لېرې ک

  .ور په پيدا کولو کې خورا اغيزمن ويولس د با
وته نيسي تر ډېره حده فرضي دي ونه چې امريکايي مبصري او د هغوي افغاني مقلدي ورته  وا د بهرنيو . هغه 

نديريجي کمی به برعکس پر نظامي حالتواکونو تد   . مثبت اغيز و
   له اقتصادي پلوه– ٢

مرکاتو .  دید افغانستان اقتصاد تر اوسه هم مصرفي اقتصاد له ) يانې د وارداتو(زموږ سم نيمايي دولتي عوايد د 
ي لې ده چې بهرنيان يې . الرې الس ته را تونو پورې ت د کورنيو عوايدو مالياتي برخه هم تر ډېره حده په هغو ل

يېد بهرنيو سرت. کوي   .رو وتل به د دولت کورني عوايد تر ډېره حده اغيزمن ک
لو امريکايي سرتېرو اوسېدا په مستقيم يا غير مستقيم ډول تر سلو زياتو افغانانو ته د کار او په هېواد کې د هرو س

معاش امکانات برابروي ياني د بهرنيو سرتېرو له کمېدا سره به  شمېر افغانان خپلې عايداتي سرچينې له السه 
مهالی خو ژور زيا ه به ملي اقتصاد ته کم له کمه لن ي چې په دې تو يورک   .ن ورسې

ي نو  دول کې تونو سرچينې هم تر اوسه نا مشخصې دي، که مسووليتونه افغانانو ته لې واکونو د ل د ملي امنيتي 
انه شي او هم په دقيق ډول وارزول شي   .بايد دغه سرچينې هم رو

واکونو د وتلو د بهير له پيل سره سم الزم تدابير ونيسي  چې افغانستان له اقتصادي د افغانستان حکومت بايد د بهرنيو 
ېرالی شوېدا کار دومره ستونزمن هم نه دی چ. بحران سره مخ نه شي ي نظر کې يې ان د افغانستان :  په لوم

تونه  ي، خپل ل تې سره جدي مبارزه وک ي، له مالياتو د تې حکومت کوالی شي چې نوې عايداتي سرچينې پيدا ک
ي او د هېواد د اقت خه توليدي حالت  -له مصرفي(صاد د ماهيت د بدلولو معقول او محدود ک ته وارداتي حالت 

امونه واخلي) اړولو لي  به هم ) د يو شمېر افغانانو د عايداتي سرچينو وچېدل(دا . له پاره الزم تدابير ونيسي او کو
ت لرونکي اقتصاد پر  که چې افغانان به د يو پاي ام واخليهغه شر وي چې د افغانانو په کې خير دی    .لور 

   له سياسي نظره– ٣
ېدلې ده ېره تر ډېره حده د جوړجاړيو او معاملې په رن رن د هېواد په نظامي حالت . د افغانستان د دولت سياسي 

ۍ د شخصي منافعو پر سر د جوړجاړيو  کې هغه بدلون چې راتلونکی دی دا ايجابوي چې د دولت او ملت سياسي ک
و ته هم پ ن ملي  يتر  کی به د ولسمشرۍ ما او د وزارتخانو دهلېزونه وي. ام وک   .د دغه بدلون د پيل 

  
اغلي اوباما د تصميم اعالن هغه  ي او په شنه بې ساري فرصت دید  ين ک و السو   چې افغانان يې بايد په  غبر

ينې سياسي م -نظامي -اسمان د ږل اورېدلو وړاندوينې چې  ۍ يې د خپلو لن و د خوندي کولو له اقتصادي ک هالو 
يوختپاره کوي بايد د هېواد ژوندۍ قواوې و نه وېروي او د    . له السه ورکولو ته زمينه مساعده نه ک

  
  پای
 

  


