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  تالفي حکومت په جوړښت کې ده ؟ئيا دبحران د حل الر داآ
  
خه ورته ډيز  زيات تبليغات  کيدل  او په  ) ز٢٠٠٩(د  آکنو ډرامه، چې  ال د پخوا  ول ست د شلمې د  کال د د ا

واکونه  ر  ونو  نور بهرنی نيواک ير  خاطريې په زر خه لکه د توپاني ملخانو په  زمون په هيواد له هوا 
اې دادې  نور هم  ډيرښت  را وست  او   ت پر  او او ستونزو کې يې د کم راپريوتل ، د هيواد او هيوادوالو   په ک

ل   ، زابل  ، ددغه ډرامې د پاې ته تر رسيدو  پورې   د هلمند ، قندهار.  حاالت  يې  نور  هم پيچلې  او ستونزمن  ک
ان او غزني  او  ان  د پنجې او ....  ارز نی  په وينو  کې  لت پت  شول، د پ ونو هستو تر نامه ... واليتونوسل

ليسې ، امريکايې او افغاني  واکونو ددې واليتونو  د په  اصطالح  دنا ارامو سيمو د بيرته نيولو  په  !!الندې  ان ؟ 
ناه انسا ونو  بې  ل، په يو شمير ولسواليو کې يې خاطر په  سل نو  کې تر خاورو  الندې ک نان   د خپلو کورو په ان

ل  او د هغو سيمو د امنيت  دخوندي کيدو په خاطر  يې هوډ وک ايونه  جوړ ک رانو  دا .  انو  ته  نظامی  تم نيواک
و  د يوې يا بل ه  تر  ې  ادارې  ول وحشت  ، ترور، او  عام  وژنه  په دې خاطر  وک    ې مفسدې  او  الس  پو

اکنو خاورې  ور  ول و کې هم  د  يوالو په  ستر ې د افغانانو بلکه د ن ت  له پاره  نه يوا ت  او پاي ين دبريا، 
ايوکې  .  وشيندي  رو د راپورونو په  اساس  په  هغه  اکنو  په ورځ  پخپله  دنيواک ول دا  په  داسې  حال  کې  چې د 
ې  چې  د وله  ورځ  يوا ې  دحقوقو  ١۵وې   يې پهره  کوله   ونو د ورک خه  ل و ډيرو  کسانو د و   او يا   ددې 

اللې  و، هغه هم  روښانه  نه ده  چې  هغوې دغه  مرکزنو  ته  په  ې  اخستو سره هلته د ورت  زحمت   خه   په 
  .   کوم  قيمت  ور  استول  شوي وو 

اکنو    ددغو واکونو  او سياسي ول رو   ون د هغې هيواد  د نيواک په  ورځ  د امريکايي ولسمشر اوباما په 
اکنو   او دهغې د شفافيت په هکله افغان ولس ته  ول مسؤلينو    او هم د  د اروپايې  اتحاديي   د مسؤلينو  له اړخه   د 

ي.مبارکي   وويل شوه  ونو  عسکر  هر ه د مبارک  ويونکي مجبور  وو  دا کار وک که  چې   دهغوې  په  لس   
ان  وژنه کوي ، دادې  د  ي او يا   ي  ،په عصبي ناروغيو اخته کي ې  ، زخميان ه   ورځ  په دغه هيواد کې  له من

ې  د ان وژنې  کچه تر هر وخت  ډيره ده  ، يوا واکونو تر من  د  يو  )٢٠٠٩( هغوې  د عسکرې   ز کال  د لم
ان  وژلې  او يا يې د خه  تر ا کل  له مخې  نژدې  يونيم سل کسانو يا پخله  وسه  پورې  په امريکايي فوځ  کې  د ا

ي  ان  وژنې  سره سم  خپله کورن  هم  له تيغه  تيره ک ونو  د عصبي  ناروغتياو  کچه  تر هر . خپل   ددوې د فو
ومره  چې زيات  د افغانستان په   ير   امپراطورۍ شيندونکې  هيواد په دښتو او بيابانونو کې وخت  ډيره  ده ، او 

ي  په  هماغه اندازه  به يې  ورته   پايلې  ددې نه  بدترې  وي    .پاته کي
ې  په  جنوبي ، شرقي،  اکنو په  جريان کې د جهاد  او مقاومت  غورزن  چې پخوا  يوا ول سيمو ....د بله اړخه  د 

تې و  اوس  د ه پو کې  راغبرګ  شوې دې کې  را  نغ ول  هيواد  يې د بين . يواد  د شمالې  ولس  په  او نژدې  
ولې  ر رو  په  خالف  سور  اور   رانو  ددې  ستر مجاهد او قهرمان  . المللې نيواک همدا علت  دې  چې  دغه نيواک

خه کار  اخيستې چې  ډي ي يې   د ولس   په عام وژنه  کې  له هر  ډول  وحشت  او ترور   رې  مهمې او تازه بيل
ې  له وخته . قندوز  عام  وژنه  ده  چې د المانی  عسکرو  په  السو  تر سره  شوه  يوالې  ج المانيان  چې ددويم ن

ولو  او د روسي  د  د افغانانو د ډيرو احساناتو  الندې دي ، همدا  راز  د شوروی د پخوان  امپراطورې  دړن
واک  ماتولو  خه  د ويستلو او د برلين  دديوال  د ماتولو  وياړ  زبر يوالو د ذهنو  او دهغوې  ويره  او وحشت  د ن

و او بې وزلو  قهرمانو افغانانو  په  غاړه  دې  او  اې  کولو افتخار هم  د همدې  سر لو او ددواړو  المانونو د را يو 
 اساس  افغانانو  هم په المانيانو تل  حساب کاوه ،خو  دادې  دوې  همدوې  دا وياړ  المانيانو  ته ور و باښه ،  نو په دې 

اې ، د روژې د مبارکې  مياشتې   د سهرني  خوړلو   رانو  سره يو  د افغانانو دهيلو  پر خالف  د امريکايې  نيواک
ل  ن  يې د قندهار  د . په وخت ، خپل  السونه د همدې  وياړلو  افغانانو په وينو سره ک ونو تر  روژه ماتی  د لس

ې دا کار  . شهيدانو ، زخميانو او معيوبينو او هم  په همدې  روژه کې د  لغمان د شهيدانو  په  وينو  زمکي رن ک
لوالې  د  غاصبانو   و د  ن  يې د نا واکونو او تر  رو   که  هر چا وک  خو مسؤليت يې  د همدي  امريکايي نيواک

اې يې  زمون د هيوادوالو  د مرستې  له په  غاړه دې ، که دوې  ز ې  او پر  ي   بريد نه وې ک مون  په  هيواد فو
کله  به هم  نه دوې  هره ورځ  دخپلو  لي  وايي  نو هي ه  را دان پاره د عسکري  يرغل  پرته په اقتصادي  تو

د   وياړلی ولس  په   وينو  زمکی  نازولو  جسدونه  په تورو  خلطو کې  خپلو هيوادو ته وړالې  او نه به زمون 
  .  خوړوبه  شوې  وای
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ران خپلو  قومونو او ولسونو ته  ډاډ ورکوي   چې ددوی  د عسکرو قربانيو  رن  راوست  او  ه هم  نيواک   که  
ې) سيکولر(په افغانستا کې  ددوې   يواله .  ديموکراس   جرړې  پيدا ک ولنه خو  هم ددوې خپل  ولسونه او هم  ن

وري  چې په افغانستان  کې  که په  هغه وخت کې   ولس  تر يوې  کچې پورې   دديموکراس  را ت ته   ښه  
و د حاکميت   رانو  د  ناوړه  اعمالو  او په زور  دخپلو  الس  پو راغالست  وايه خو اوس   همغه  ولس   ددې  نيواک

  .په  اساس   ترې نفرت  او کرکه  کوي 
ول  يې  غواړي  خپل نازولي  بچيان  بيرته   ددوې  په  خپلو ولسونو کې دومره زياته نا هيلي  را پيدا  شوې  چې  

ونو  د بيرته را ستنيدو غوښتونکي ) ٪۵٨(په امريکا کې اوس.  خپلو کورنو ته را و غواړی  سلمه  خلک  د خپلو  فو
لستان کې اوس  تر خه اوړي سلم)  ٪۶۵( دي حال دا چې دا کچه  په  ان ن يې  المانيانو اعالن وک  .  ې   تر 

لورو کلنوکې  او کاناډايان  بيا وايی  چې د   واکونو  له افغانستانه را ) ز٢٠١١(چې  په  راتلونکو  پورې  به خپل 
ې  نو د اروپايي  هيوادنو دحکمتونو   ه نورې  زياتی ک نې  ل   باسي ، خو که چيرې  جهادی غورزن  خپلې ک

ه  والړه  شي م وله  اتحاديه  به له من و  ي د نا ي مان     . زي دومره سست  دي  چې 
ه  ده   خو  ونو  د ويستلو په فکر کی دي  او دا   ددوې  پريک    په داسې  حال کې  چې  يوشمير هيوادونه  دخپلو فو

ي او که  ميلمستيا  ته به  يې  دوام  روښانه  نه ده  چې  افغانان  به خپلو  ميلمنو ته دومره  ژر  د وتلو  فرص ت ورک
ی  افغان  وياړلي  ولس   ي  برندې ک ر  چې د افغانستان د ښکيل کولو  له پاره  ستر که  هر هغه نيواک ي ،   ورک

رمو سيخانو ويستلي  ې  په  ل .  د هغوې ستر همدا  اوس  هره  ورځ  که  له يوې خوا  زمون  ولس   په وينو کې  ل
ي ي  کي واکونو قبرونه هم  تش  نه پاته کي رو    .   خو د نيواک

اکنود افغان ولس  ول تو مليتونو( دغه  ي  را نغ تر من  د نفاق د اور دخپرولو  په   اساس  دامنيت  مسئله  )  د يو مو
ه ي او ملې جوړښتونه د امريکا ستراتيژې همدا  وه  او اوس  هم ده  چې   زمون  قوم. نوره  هم  حساسه او خرابه ک

و دوې په اسان سره خپلو   ي  تر   ريوان ک و کې يې  الس و کر کې واچوي ، په خپل مين يو له بله  سره په 
ي  روستراتيژيو  ته دوام  ورک و حکومتونو  هم  همدا ستراتيژې  . نيواک پخوانيوشورويانو او دهغوې  الس پو
لم جم  مليشې يې  دپ تنو مليشې  يې د   نورو مليتونو کاروله  ، د شمال   پلو  له پاره  او د پ تون  ميشتو سيمو د 

واب  ورک   ولو مليتونو  په يوه غ  هغوې ته  داسې  غاښ ماتونکې   ني ولس   پر خالف کارولي ، خو د افغان مي
ير ،د تاريخ  يوه  پخوان  قصه   ليس  د امپراطورۍ په  رزيدهچې  نوم  يې  هم  ، لکه د ان   . و 

مکنی تماميت  له پاره   نې ولس  دې  ، هغوې دخپل  مذهب  ، هيواد  او   او س  هم  زمون  اولس  هماغه مي
تون دې که هزاره  ، که نورستانې دي  که   ارنی  ته تيار دې ، که  اوزبک  دې که تاجک ، که پ ان   هرډول  

ول  د خپ لې  مورن خاورې ، کلتور ، مذهب  او   استقالل  له پاره  لکه د بلوچ ، که تر کمن  دې  او که قزلباش ، 
ير  والړ دی  ير  د قلعي دديوال  په  ي . پخوا په     .او همدا هيله ترې هم کي

اکنو پايلې ، لکه د ول ه يې چې  له مخه وړاند وينه کيده همغسې د تقلب او )  ز٢٠٠۴( د  ن ير ،  اکنو په  ول کال د 
ون  هر درغل   ښکار لوالي  د کانديد په  ې په يوه اړخ کې نه وه بلکه  د شمال د   شوې ، دا تقلب  او درغلي  يوا

ه   الس  درلود ه  يا  ډيره  ،ون اکنو د پايلو تر مخه  د هغې د .  . لوبغاړي  په کې په خپله ،  ل ولوالي د  خو د شمال  
ون  له پاره د هوډ   ې وه چې  نه  منلو او د وسلوال  پا واکونو  ته يې  دا ور په زړه ک رو   ر وهلي  و  او نيواک

ي  بلکه په  ير  به  مظاهري و نه ک اکنيزو درغليو  په  ي   نو د ايران  د اکنې و نه  ول ل   لواله   دا  که د شمال  
ی  و  ته  را ودان ه  به  سرکونو او کو ې  صورت نيسې  چې  هيواد  دا اعالن په  داسې وخت  ک.  وسله واله  تو

ولوالې  دا مجاهد شکله  يرونو  الندې  ساه ورکوي ، د شمال د  ن انکونو د  رو د  اشغال او  ولس هره  ورځ د اشغل
خه   و   ي ،  ددغه ډول  غورو پر لو  الندې   واکمن ته ورسي ن رو تر  قهرمانان  چې  غواړي  د بهرنيو نيواک

و پرزو   په  اساس دکار اخيستو پرته بله   ران  دخپلو  دغه  پوچو غور الر  هم  نه لري ، غواړی  بين المللې نيواک
ا نو  له پاره  په  نظام  کې د ورننوتلو  الره  پرانيزې  او  اکنيزو   پايلو له مخې  د خپلو  وويروی   او  د دغه  تقلبي 

اکي  اې  و  انته     .په  واکمن کې 
ايه  ولوالې د قومندان   او دمزار شريف  د والي  عطانور   وروست ويناوې ډيرې  حيرانونکی  او بې   د شمال د 

ې و کالو کې د همدې مفسد نظام د يوه لوړپوړي  مامور په . بري هغه په داسې حال کې  چې  په دې وروستيو  پن
واکونو په  چوپ کې د کورنيو چارو د وز اکنو دپايلو او په ير د بهرنيو   ول ارت   په  چو کاټ کې  کار کاوه د 

خه وروسته ،  اوس  وايې  چې  دکورنيو  چارو وزير کمونست دې  او دا  هغې کې د خپل کانديد د ناکاميو د اعالن 
ي  چې نه يوازې   دکور. چې  غواړي په شمال کې د جن اورته لمن ووهي  نيو استاد  عطا نور  بايد په دې  وپوهي

ن  يې د پارلمان  نه  نيولې  ان د بهرنيو چارو  تر وزارت  چارو  وزير  پخواني  مليشه  او کمونست دې  بلکه تر 
ول  هغه کمونستان دې  چې   په  اصطالح    او د پوليسو د ماموريتونه  نه نيولې ان  تر عسکری  جنراالنو پورې  

ې  شوې  وې  او  اوس  هم  د همدې  جهادی  نامطلوبه رهبرانو تر په  جهادی  رژيم  کې ورته  اسانتياوې  برابر
.  ن  وده  او نمو کوی   چې  ستره نمونه يې د استاد رباني تر مشرۍ  الندې د ملي  جبهې  شتون  او جوړښت دې 
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ي   چې هلئ خوبدبختانه  ، کله  يې چې واکمني  په خطر کې شي نو د يو شمير  واکمنانو  له خولې  بيا اوريد.... ل کي
  ؟!!روښانه   نه ده  چې کوم  جهاد او دکوم جهاد پايلې !! جهاد په خطر کي دې  او هم  جهادی پايلي ؟!  

لورسوه  ميليونو ډالرو   اکنو  پايلې، چې نژدې ددوه نيم سوه زره  ناظرينو  او د نژدې   ول ست  دهغو     د شلم د ا
ناه  خلک ونو بې  ت  او د سل و ورته دمبارک  السونه په  ل ندې  شوې او  امريکايانو او نا ر و  په  وژلو، را 

کول اوس  دتهديد سره مخ  دي اکنو د کميسيون  د را پور  له  مخې د هيواد د ديرش .  پ اکنو  له پاره  د  ول ددغو 
خه  اې ( ميليونه نفوس   ولو تقلبونو سره يو  ه  د کلي تو ې  اوولس  م) په ا يليونو کسانو  نومونه   ليکلي و،  يوا

ل  شوې او په دې رايو   کې  ولې ک ه ميليونه  راې   را  ې  پن خه يوا د اروپايې  ناظرينو  ( او بيا د هغوې د ډلې  
چې  په کې   د بهرنيو سر چينو  له مخې  تر  . نژدې  تر  يو نيم ميليون  زياتې  تقلبي  راې  دي ) د ويناو  له  مخې 

يمونو له  يوه   ميليون  زياتې  د کرزی،  تر نيم ميليون  پورې  د عبداهللا او  تر  يوه  لک  پورې  د بشردوست   د 
ې  درې . خوا کارول  شوی دي  اکنو کې  يوا ول ې  چې  د هيواد په دې  ل شي  نو داسې بري ولې  و  که دا 

و  د کل  له مخې  ( ميليونه  و اکنو ته ، د خپلې  راې  کارت)  ا ول ي ،  چې  په هي  صورت   دغه     استعمال ک
ي،   مشروعيت  نه شي  ورکول  کيداې ران  يي  د مشروعيت  ادعا هم  وک   .   که نيواک

ولو زياته  مفسده  ۍ کې تر  ه  په ن  په داسې حال کې  چې د  اوسني  ولسمشر  کرزې  ادارې،  چې په بين المللي تو
لوالې  د ايرانيانو ، هندوانو او او په درغليو کې  ې او د شمال  ی، د رايو  اکثريت  تر السه ک ل کي ه ادراه  کک

خه  ډيرې کمې د   باور  راې   ې   په اساس تر اوسه  پورې  دهغې  روسانو  د نيغ په نيغه   سياسي  مالت او پان
ي  ي هيوادونه ورخطا دي  . تر السه ک و غ لواله  په يوه ډول  ) اصحاب  الشمال( چې د  شمالې امريکايان   او د نا

ي  اې ورک همدا علت دې  چې په  کابل کې  د . نه يو ډول د نظام  په مشروعيت  قانع   او په  نظام کې ورته 
اکل  شوې  ريچارد هال بروک )  وايسراې( امريکا سفيرايکن بري ،د امريکا  لخوا د افغانستان ا و پاکستان  له پاره 

اې  لوالې  ته په اداره کې  ول  په يوه خوله   د کرزي  اداره  په دې مجبوروي  چې د شمال    ليس  سفير  او د ان
اې  پاته شي   ه دمزار  دوالي  عطا نور د واليت چوک په خپل   ي او يا  ل تر ل همدا علت  دې  چې  نه  . ورک

ليس  سفير هم  يوه ې  امريکايان  بلکه  د ان و د عطا نور  يوا دي تر  ه په کابل کې او بله په مزار کې  کي  پ
ي  ۍ    ) اصحاب الشمال(دوې  غواړی  ددې  مفسدې ادارې  سره د شمال  . واکمني  ډاډمنه ک لوالې  د فساد ک د 

لوي   اوپه دې ترتيب  د  وي )   Corruption Plusفساد  پلس(ور ون   .حکومت  ترې  را وزي
ليس د بهر اکنی ورته  د منلو  وړ نه  ښکاري ، د اوباما  رژيم وايې   د ان ول نيو  چارو وزير  ډيوي ميلبن  وايې  چې 

و نور  هيوادونه  اکنوپه پايلو کې  دې  د درغليو  تحقيق وشي، اوهمدا  را زد  نا ول ولې خبرې  په همدې  ... چې د  دا 
لوالې  عناصرو  ته د  ی  چې د  شمال  د  ي خاطر کي اې  پيدا ک   .قناعت  وړ 

ه  چې دکرزي  اداره مفسده او د مافيايي   ن ران  يې بايد په ياد  ولري  هغه دادې  چې  لکه  ه  چې نيواک خو هغه 
لوالې  عناصرو خه  بدتره وي ، په  همدې ترتيب  د شمال د په  الس  کې  ده او په راتلونکې  کې به  هم  دهغې  

ن  يې  عبدا هللا د خپلې  واکمن  مسؤلين او  اوسنې کان ې و  ، تر  ديد  عبدا  اهللا هم د هماغې  فاسدې  ادارې  يو غ
و او يتميانو   په وخت کې  روسانو ته دافغانستان  د هغې  سترې  غميزې دميليونو  شهيدانو  ، دميلينو  معيوبينو،  کون

ول هيواد د وران ويجاړۍ  تاوان  ور باښه  او دوخت  وند مشر  احدي او د  را   د ماليی وزير  او په اصطالح دملي 
ې د تصديق مهر  ثبت ک بلکه بر عکس يې د روسانو  يولس ميليارده  ډالر  هغه  قرضه هم    په هغې باندې نه يوا

و ومنله  چې  روسانو  د کمونست رژيم په وخت کې د کمونستانو د رژيم د بقا ، استحکام  او ده غوې  په  برندو  ستر
ي وه    . په السو د افغانانو د  وژلو  له پاره  ورک

يرې دا  ومنله چې          همدا لوالې دغې   ران هيواد باندې د امريکايانو  د يرغل  په وخت  کې دشمال  د  راز په 
خه   يې  لس ميليونه ډالر رشوت ااخستې و اوهم   دولسمشر کرزي اوسني  معاون ددغه  ر شوت  د بش دحکومت  

ل  بلکه  په  هغې يې  وياړ هم و ک ې تايد ک ران بايدا دا  په ذهن کې  وساتي  .  اخستل نه يوا په دې اساس  نيواک
لوالې  خه ويستالې  شې او نه د شمال د  تناکه ډن  ري ې  ددې   چې نه خو د کرزي  د  واکمن اوږديدل   ددوي پ

يرې چې په خپله د شمال  اوسيدونک ه بسپنه کولې شي دغه     بلکه .  ې ترې  هم کلکه کرکه  لري، ددوې سره 
ايتالفي  رژيم  جوړول    په  ولس کې  ددغې  )  Corruption Plusفساد پلس ( برعکس  به ددوې تر من  د

ي  ي. منفورې ادارې پرخالف نور هم  دنفرت او کرکي  ولولې  زياتې ک   او دديموکراس دغه  نوې   نال  شوې  بو
ي  له بيخه وچ شي  اوبيا  به ) ٨٠٠٠٠(چې د خپريدو  له پاره  يې  تر اوسه پورې د   خه زياتو افغانانو  وينی ورک

  . د افغان ولس  په ذهن کې  دغه آند  ته  وده  ورکول  شوني  نه وي 
ران بايد ددغې  ډرامي  د نورو  پيچلو کولو  او ز ليسي نيواک مون ولس  د نورو نوو  په دې اساس امريکايي او ان

وي ،  او دا  الرې  د مخالفينو  له ليکو   اې  د هيواد  د بحران  د حل  اساسي  الرې  و ل غميزو  سره  د مخ کولو په 
تې دي  رو . سره د نيغ  په نيغه  خبرو کې  را نغ په اوسني وخت کې د بحران د حل   کونجي  د بهرنيو نيواک

واکون واکونو  سره  دهواکونو  او  ددې   ر کې دوالړو  جهادی   دهغوې  په وړانديزونو .  و پر خالف  په  ډ
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ئ   تې  الر پيدا ک انته د تي ونو  غوندې   ئ ، او پخوا تر دې  چې د  زوړ  شوروي  اتحاد  د پو باندې  غور  وک
ي ون  د    ډلو په  ل  بيا  لکه  د جبل السراج  دناولي  ت ر د يو شمير مافيايي  عناصرو  په السو او  افغانستان  يو 

ونوکې را و نغاړئ  چې بيا   ير  په  داسې  جن دۍ او  افغان  ولس  په  خپلو کې  لکه د  نوييمي  کاليزو په  کې   پري
ولو  ئ  تر ) مخالفو او موافقو ( به يې  عالج  له هي  لورې  سره نه وی  ، له همدا اوسه   و افغانانو ته اجازه ورک

ه  د يوې خه  جوړه  شوي  وي، توافق )  بې لورې(  د خپله من ادارې  چې د په کار پوهو  او دردمندو  افغانانو  
ي ادارې  له   اړخه   ) بې  لورې(او دخپل هيواد  برخه ليک  په  خپله پخپلو السو کې واخلي  او بيا  د همدې .   وک

اکنو کې د  ول وندونو ته  په  اکنی  تر سره  شي  او واکمني ولو سياسي  ول ل  شي  او ازادانه   ون  بلنه  ورک
وند  ته  وسپارل شی  ونکی  ران  د دغه  هيواده   دخپلو شازلمو  له پاره د وتلو  . سيالي کونکي   او بهرني نيواک

ی  ن  تجربه  را ت. مصئونی  او ډاډمنی  الرې  پيدا ک ر براي ليس  د ډا ل بيا  تکراريدونکې او که  نه د ان ه  يو 
  .ښکاري 

  زاد  ليکوال  او دسولې  او بيا پوهاوی د جر مشرآ
  


