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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                   م٠٧/٢٠١٠//٢٤                                                                            سرلوڅ مرادزی
 

  ترهګر او اداري فساد: کابل کنفرانس
 

انې والړې دي  و پر وړاندې دوه تورې بال   ! بال اداري فساد  توره بال ترهګر او بله يوه: کابل کنفرانس د پريک
ا تو فرانس کېکن. يالی او کامياب کنفرانس بللی شو، هغه يو بريه چې خپله کنفرانس پورې اړه لرېتر کومه  لوې  د 

ونو استاز د او موسسو د اويا هيوادو اووهيوادو د باندنيو چارو وزيران خه او له   ننګه او مالت خپله  افغان ملت 
ي ل کي   . لويه بريا 
ولو ړومبی د اغليتر  وري او  بان کې مون ملګرو ملتو سرمنشي   هغه ويناوى چې په کابل کنفرانس کې وشوي گ

ه ليک تصويب شو دسه شنبې په ورځ دکابل کنفرانس په پاى کې يو « ويې ويلهراړخيزي وبللي او چې ددغه  پريک
ولنې په استازيتوب دافغانستان خلکو ته ډاډ ورک چې نوموړيغه راز د.  اونتيجې بيانويموخېکنفرانس  يوالې   دن

ولنه به د يواله  يو  کې خپلهامنيت تامينولو اوپراختيا په برخ افغانستان د ن ه دهغه  .مرستو ته دوام ورک  رگنده ک
ي خو دکابل بهير دغه را سرمنشي په دې بيان سره چې  دملگروملتو. ز دوام لريکابل کنفرانس نن پاي ته رسي

خه لوړې هيلې لرې وويلکابل له دافغانستان خلک  فغانستان دخلکو په هيله لرم په هغو ژمنو سره چې دا ،کنفرانس 
  .»اوسووباته اومترقي افغانستان شاهدان يو باث نکې کې داتلووړاندې شوي په ر

ن په زغرده وويل چې  ند او ميرمن کلن ر ينګار خپل مالت  خه په  د امريکا ولسمشر اوباما هم  کابل کنفرانس 
ولنه يواله  نګه والړه ويامريکا او ن   . به د افغانستان تر

ون السليکد کابل کنفرانس په درشل کې د افغانستان او رۍ ت  شو چې خپل ډول کې لوی  پاکستان ترمن د سودا
ت لري ه چې په راتلونکو درې کلونو کې به . ارز جاپان افغانستان سره د يولس سوه ميليونو ډلرو مرستې ژمنه وک

ي او امريکا  ې په١۵٠افغانستان ته ورکول کي ي ميليونو ډالره د کره  د نورو . برخه کې کرنې وزارت ته بېلې ک
  .رستې او مالت هم د يادونې وړ دیهېوادو م

خه پوره مالت وشو او ډېری پوهانو او د نظرخاوندانو نوموړی کنفرانس  ور او په کور دننه هم کابل کنفرانس 
تمن وارزوه   .ارز

منان هم چوپ کينناستلخو د کابل کنفرانس په وړاندې د افغانستان سو ايه يي سرونه له هغه او . ندخوړلي دو دغه 
ل ونو او رسنيو کې چا .راپورته ک ه کې ، د ايران سفير د قلم په ژبهپه ساي  او ترهګرو  په بدماشد کنفرانس په غون

و بريدونو په ترسره انمر ای کې د  ه  کولو سرهد هېواد په يوه او بل  نده ک ر    !، له کنفرانس سره خپله کرکه 
ه. ه مخی سياست ولوباوهپاکستان خو د تل پشان دو ې يي په يوه يا بله ب ي تاييد د کنفرانس پريک د کنفرانس  خو .ک

و په خوله دا الندې بيان جاري  او سمالسي يي د ترهګر، شوک يي واخيستيي ونه شول زغمالیبريالي پايته رسيدل 
  : ک
ودله چې امريکايانو نور دافغانستان د قضيې په اړه دحل ابتکار لهدکابل تش په نامه  اوبې نتيجې  «  کانفرانس دا و

ه چې  د دوی ی اوهرهغه  ي هغه مخکې تالسه ورک رمخکې په  له لوري د دغې النجې د حل په نامه ترسره کي
ه  په دغه پلمه ترسره کوي هغه په حقيقت کې دالنجې د او، اودویناکامي محکوم دي ږدولواو په  هم چې هر

ه دي چې افغانان يې نه غواړي او افغانستان کې د بهرنيانو ي او دا هغه  ر کېلولو المل  قاومت به النور هم م دال 
ي چې امريکايان او د کانفرانس له شيندلې  او .ورسره زيات شي ولنه  نامالومې محتوا نه هم داسې مالومي يواله  ن

ې سپکې اوغواړي په يو ډول نه په يو ډول نورهسې  رسوايي بار د  ناکامي او ،دلته د راتلونکې تباهي له افغانستانه پ
  ».کابل د بيواکه ادارې په غاړه ور واچوي

ي چې  ندي ر خه  کله هم سرلوړیله دې اعالميي  ن کې نه ، پياوړی او پرمختللی افغپاکستان هي انستان پخپل 
ولو لپ. شي ليدالی و د شن خه توره بان ديواناره به بيا پاکستاند کابل کنفرانس پريک ۍ  ولې ن ه غر له  ، ، لن

ولوي او افغانستترهګر ي، القاعده او نور نااشنا موجودات را    .ان ته به يي د جهاد لپاره رالي
ې او د افغانستان ودانيخو د کنفر من هم انس پريک  ، سوکالي او امنيت د پاکستان له ترهګرو سربېره بل لوی د

   !ه بال په کور دننه اداري فساد دیهغه تور. يلر 
اغلي بانکي موند مل اوه چې د اداري فساد په وړانلسمشر کرزی ، د افغانستان وګرو ملتو سرمنشي  دې رابوڅ وه

ي ه مبارزه وک ۍ نورو مشرانو هم د افغانست.شي او غو تنه درلوده د ن افغانان خو ال  .ان له دولته همدغه غو
  ! اوړه او ناکاره اداره زړه ډکي دي اداري فساد له امله پر کرزي او د هغه په نمخکې د

ه به پلي نشي چې د ترهګرو او اداري د ډېرو په اند وره پريک فساد پر وړاندې ، د کابل د کنفرانس او يا هره بله 
ه مبارزه ونشي لي دي. غو   !دا دريواړه يوله بله ت



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ۍ   نور هم د پيل په که افغانان. افغانانو لپاره روستي چانسونه دي دا د .مالت بالخره پای لريد کابل کنفرانس او د ن
يغوږ کې ويده وي و.، دا چانسونه     ! او وخت به تېر وي بيا به السونه م

ولو ړومبی روشنفکرانونه به  ، د ساس، پوهان او د نظرخاوندان د هېوادپالنې په لوړ اح، قلمواله وي چې تر 
ن په الراچولو سره د   ! هراړخيزي مبارزې لپاره راودانګياداری فساد او ترهګرو په وړاندې د يو مست غور

  
  پای

  
 

ونه    : اخ
ې ناپا ول افغان او تاند بري   ــ 

   
             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


