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  2از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

   م٠۶/٠٧/٢٠٠٩                                  انجنير سيد عبدالقادر 
  
  

 یا امریکایي او افغاني واکمنان دافغان ولس په وړاندي رشتيا وایي ؟آ
 :لومړي برخه 

              
  پکتيکــا کــه کندهــار کــه قـــطغــن دي    ن زمـــوږ وطــــن ديهــره سيمــه دوط

  که  پښتون دي که تاجک که ترکمن دي    ي لکه وروڼهټول قومونه دلته ژوند کړ
  ـن ديـړي دا چـمکه ټــو لــو اوبــه کځ    ـتــههيڅ یـو تـــر بــل بهــتره نــه دي دل

  غانـانـو ګـډ دښمن ديهغــه زمـــوږ دافـ    ه راباســـيدنفــاق آواز کـه څـوک دلـتـ
  

په ځانګړي توګه واسالمي نړي  او یکا نوي تصویر ونړیوالوداسي معلوميږي چه دامریکا نوي مشرتابه غواړي  دامر
   ٠ته ددوستي ، همکاري او متقابل احترام پرا صولو والړ  په یوه ښایسته چوکاټ کي ترسيم او  وښيي 
 په داسي   .ي او بسولي دا تصویر په دې  څو مياشتو کي یواځي او یواځي  پر څرګندونو او شعارونو باندي تکيه لر

چه  اسالمي نړي ، په ځانګړي توګه دهغي مځکي انسانان چه ددوي د وحشتناکو بمباردونو او یاددوي په حال کي 
غير انساني زندانونو کي دبي ګناهی په جرم  دخپلو کور نيو غړي ، دوستان او  وطنوال  دالسه ورکړي  دي  ، او هم  

دډموکراسي او  بشري حقوقو تر نامه الندي ، ددې     الوتکو  په زور    ) ب ۵٢(  په خپل   وطن کي یي  امریکاد
ولسونود تابع   کولواوملي غرور له منځه وړلو   له پاره ، تور وحشتناکه زندانونه جوړ کړي  ، چه ځينو  زندانيانو ته  
یي دانساني کرامت څخه ليري داسي  شکنجي هم  ورکړي  دي ، چه دزاړه استعمار تاریخ یي په خپلو پاڼو کي نه 

   اوس نو   بيا څنګه کيدالیسي چه  دمقابل لوري دځانګړوضرورتونو له مخي دي ٠ري ل
 دعملي قدمونوڅخه   په ډیره  ليري  فاصله کي ، یواځي   په خالي شعارونو او څرګندونو هر څه هير او نوي دوستي 

چه په دې لسيزه کي بيله   په داسي حال کښي چه  اسالمي  نړي په ځانګړي توګه هغه  هيوادونه ٠دي  شروع کړي 
کومي واقعي توجيه څخه  دبوش داداري له خوا ه په اورونو کښي سوځيدلي دي ، نن    ودې  ته سترګي په الره دي 

هيوادونو سره به  دمتقابل  زریعه خاموشه او ددې چه دا اورونه به څنګه  اوژر تر ژره دامریکاد نوي اداري په 
   ٠اسبات ساتي احترام پرا  صولوباندي  والړ من

 نيټه کي  مي  په ځينو افغاني ویب پاڼو کي دـــ دافغان الس تړلي ملت سر  ۵ ـــ ٢ـــ ٢٠٠٨ماپه یو ه ليکنه کي چه په 
نوشت چيري او څوک ټاکي ـــ تر عنوان الندي   نشر ته سپارلي وه  ، ددې ليکني  په یوه برخه کي مي دافغان ولس 

 دډموکراټ ګوندبهرني سياست ته  دنړي او منطقي دحاالتو اوپه خپله دامریکا ددې کړکيچ  په وړاندي  دامریکا
   ٠دځانګړو ضرورتونو  په نظر کي نيولو سره مي  په لنډ ډول   داسي اشاره   کړي ده 

که  دامریکا په راتلونکو انتخاباتو کي کاميابي دډموکراټ ګوند په نصيب سي ، نو داسي معلوميږي چه په خارجي 
  ولي ددغه بي ځایه زور ګویي دسياست لمن ٠ي به یي دافغانستان په وړاندي کوم عميق تغير ونه ليدل سي سياست ک

 دا ځکه چه امریکا په اوس مهال کښي په جهان کي خپل هغه پخواني محبوبيت دخپلي  زور ٠به یو څه لنډه کړي 
 ځکه ٠ه یوه او بل شکل تر السه کړي ووګویي سياست له مخي له السه ورکړي دي ،  کوم چه دساړ ه په وخت کي پ

نو دا حتمي او ښکاره خبره ده چه دوي به دتيرو کړونو دتالفي کولو له پاره وجهان ته دنوي دوستي السونه اوږدوي 
 ولي که بياهم دامریکا چارواکو دافغان ولس   ملي ګټو ته دمتقابل احترام په سترګه ونه کتل ، نو په هغه صورت کي ٠

   ٠ الس تړلي ملت ستونځي لږ نه بلکه نوري به هم ډیري سي به دافغان
  

اوس  که   دپورتنيو عيني واقعيتونو په نظر کي نيولو سره دافغانستان دمصنوعي ټولټاکنو په هکله دامریکا دمشر تابه 
په هکله او دنورو واکمنانو دڅرګندونو ته نظر واچوو، داسي معلوميږي ، چه امریکا  دافغانستان داوسني کړکيچ 

یواځي او یواځي و سياست ته تغير ورکړي ، ولي ستراتيژ یک اهداف یي دافغانستان او منطقي دهيوادونو په وړاندي   
نو  که داوباما  دتغير  سياست دیوه داسي  نوي ستراتيژیک پالن زیږ نده وي ، چه  ٠پر هغه   خپل ځاي پاته دي 

  نوپه هغه صورت کي ٠حترام پر بين المللي اصولو باندي تکيه ولري اساس یي دافغانستان دخلګو  سره د  متقابل ا
 او هم به دافغان زوریدلي ولس دا کړکيچ  د سياسي حل  ٠  به  دانوي دتغير سياست  دافغان ولس له پاره  دتائيد وړوي

ره یواځي وسياست ته  او که دوي په دې لویه سياسي لوبه کي دافغان ولس دتير وتلو له پا٠ریښتينه  الره پيدا کړي 
تغير ورکړي وي ، دافغانستان او منطقي په وړاندي یي  ستراتيژیک اهداف دبوش داداري داهدافو  دخط تسلسل وي ، 
ه  اختيار کړي ، چه بيابه یي دحل الره نه یواځي  نو په هغه صورت کي به دافغانستا ن اوسني النجه داسي پيچلي ب

  ٠امریکا ته بلکه ملګرو هيوادونو ته به یي  هم په ډیره قرباني تمامه سي 



 
 

 
  2از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ن شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالي
 .ل بما ارسال بداريد خود را بعد ازغور کامخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  
 دامریکامشر اوباما  دافغانستان د اوسنيو ټولټاکنو دکاندیدانو  دپورتنيو خبرو سره په اړوند کي  باید ووایوچه ، 

    : دتبليغاتي کمپاین په  شروع کښي دخپلو څرګندونو په یوه برخه کښي هم  داسي ویلي  دي
 نيټه ٢٩ داسد په ٠زه دافغانستان خلګو ته مبارکي ورکوم چه دخپل هيواد انتخاباتي مبارزه یي په رسمي توګه پيل کړه 

 والیتي ٠دافغانستان خلک به   یو نوي جمهو ر ریس چه دغه هيواد رهبري کړي ، دآزادو انتخاباتو دالري وټاکي 
اوتقریبأ دوي  هفتي مخ  کښي دامریکا ٠وددوي نماینده ګي وکړي شوراګانو دپاره هم په دغه ورځ استازي ټاکي څ

ځينو لوړ پوړو چارواکو لکه داوباما امنيتي سال کار ـــــ جيمز جونز ــــ  او بله ورځ بياپه افغانستان کښي دامریکا 
ورو څرګندونو وڅنګ ته  سفير ـــــ ایکنبيري ـــــ  هم ددي ټولټاکنو په اړوندپه کابل کښي  دخبر یاالنو په وړاندي دن

    ٠دامریکا متحده ایاالت دافغانستان په دې ټولټاکنو کي دکوم ځانګړي کاندید مالتړ نه کوي :داسي  وویل 
  

اوس نو که ددوي خبرو ته په لږ دقت توجه وکړو، داسي معلوميږي چه امریکا یي واکمنان دافغانستان پر یرغل او 
او په افغانستان کي داوو کالو داشغال بهير یو دموکراتيک او دنړي  پر  ٠وي اشغال باندي په ښکاره ډول  سترګي پټ

 په داسي حال کي چه دو ي په دې  ټولو واقعيتونو او په دي ٠ قبول سوو بشري  حقوقو پر نورمونو والړ بهير بولي
چه ایا  دزاړه اکيږي ،  ځکه نو دلته داسي یو سوال  پيد٠غير ي ډموکراټيک او یرغلي  بهير باندي ډیر ښه پوهيږي 

او نوي استعمار په تاریخ کښي په نړي کي داسي یو  مملکت وجود درلودي یایي لري ، چه دبهرني یرغل په 
ه واقعيت کښي په  پ موجودیت کي دي هلته دخلګو ریښتينه اراده څرګنده ،   او  آزاد ي ټولټاکني دي  تر سره  سي ؟

که چه یرغل په خپله دټولو بشري قبول سوو ډموکراټيکو او آزادو   دا ځ ٠نړي کي داسي مثال وجود نه لري 
 او دخپلي برچي په زور دیرغمل ٠نورمونوضدیوه  پدیده ده ، چه ټولي آزادي او  بشري غوښتني تر پښو الندي کوي 

وک نه سي کوالي چه دا٠سوي ولس د ټولو ملي شتمنيو واک او اختيارپه خپل الس کي نيسي  سي ادعا    ځکه نو  هي
وکړي ،  چه دیرغل په موجودیت کي کيدالیسي په یوه مملکت کښي د ي  ډموکراتيک ارزښتونه وساتل سي ، او 

خواب است ، مهال ــ    ځکه  دانو په واقعيت کښي  ٠خلګ دي دآزادو ټولټاکنو له الري خپله اراده څرګنده کړي 
ددموکراسي تحریفول دي،  بلکه ددیکتاتوري واصطالح په حقيقت کښي  داسي څرګندوني نه یواځی   ـ است وجنون ـ

ولي ځيني  افغاني روشنفکران     ٠ چه دانو خپله بله  یوه   لویه  خطا ده ٠ته د ډموکراسي تعریف ایښوول هم  دي 
هم  ددې ټولو واقعيتونو په شتون کښي بيا هم داسي فکر کوي چه  دداخلي جنګ یواځني  بدیل هم دغه مصنوعي 

 ولي ودې اړخ ته یي بيا فکر نه کوي  چه  داخو  دیرغلګرو تر مستقيمي حمایي او نظارت الندي تر ٠ي دی ټولټاکن
او هغه څوک به  ددې لوبي ګټونکي اعالنيږي  ، چه دامریکا ریښتيني ګوډاګي وي ، څو دامریکا او ٠سره کيږي 

لټاکنو په نتيجه کي به نه یواځي په  ځکه نو د دغه مصنوعي ټو٠ملګرو هيوادونو ګټی یي ور ډیري او وساتي 
افغانستان کي  دجنګ لمبي  واراموسيمو ته وغځيږي بلکه دالمبي به همسایه ملکونه هم تر خپل جدي تهدید الندي 

   چه هغه یواځني   ٠  ځکه نو  باید افغاني روشنفکران ددغه مصنوعي ټولټاکنو دبدیل په فکر کښي واي  ٠راولي 
 چه ما په دي اړوند ددووکلونو ٠ه نظر دافغانستان داوسني کړکيچ د سياسي حل ميکانيزم دي ریښتيني بدیل  زما پ

  ٠راهيسي خپل وړاندیز وافغاني روشنفکرانو او نړیوالوته په ځينو افغاني ویب پاڼو کي  کړي  دي 
  

 پای
 
  


