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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

    ۲۶/۰۳/۲۰۲۰                شهسوارسنګروال
 

 ،پرون افغانستان نن او د
 

 ځغم وړنه دی  د  ،وزیرسپکاوی چارو بهرنېیو امریکا د  د
 
 

کښل کېږي اولیکل ٫ټولنېزواوګڼ اړخیزورسا نېیوکې دیوشمېرکسانوله خواویل کېږي٬په یوشمېربېال بېلوانځورېزو
وګو   دوۍ په افغانستان کې په دندو کیږي،هغه څوک چې په بهر کې استوګن دي ،په مزوکې دي ...اوال کله چې

لګوي،چې دوۍ هم خارج  هم ډول تورونه پرېددوۍ په وړاندې یوه ډول حساسیتونه راوال ړیږي اوان ډول   شي مارل
  ددوۍ په الس دی. الهم وخوړاوهم دادی اوس دلته دچاروسمبالښت

  موهم په دې فکرکړی،چې ولې په افغانانودبهرنېیوهېوادونوکوڅې ډکې دی؟ له بده مرغه کله ولې
پې خاطرې ورسره په زړه له خپأواوپردېیولرې په پر دي وطن کې دپردېسئ شپې ورځې تېروي...دخپل وطن لپې ل

  په همدې یادویده شي او په همدې یاد ویښېږي...، کې اوړي اوراوړي،دخپل وطن یادونو یی خوبونه ورتختولي
راځۍ لومړی په دې وغږېږو،چې دوۍ ولې دېته اړ شول چې له هېواده ووځي،ایادوې له مستئ وتلي که له نیستۍ،چې 

  مېشت دي؟ اوس په بهرکې
ډوالوستربهیرهغه وخت پیل شو،چې شوروي سرولښکروپه افغانستان خونړی یرغل لومړی دافغان ک

وکړاودافغانانولویه بدمرغي هم له دغې نېټې پیل شوه اوجوپه جوپه،په ډله ییزه توګه کدوالي اومها جرتونه لومړۍ  
  پاکستان،ایران،روسې اوبیا ټولې نړۍ ته پیل شول ...

جنګیالي ،دجهالت ساالري  ه وه،چې له پاکستان اواایران نه ډلې ډلې وسله واللویه بدمرغي هغ بله دویم دافغانستان
هم افغانان په  ته راغلل اوپه خپل مینځي جګړویي افغانستان سمبولونه اودحامدکرزي په خبره جنګساران

په  سرووینوولمبول اوهم یي هرڅه ترې چوراولوټ کړل ...دجنرال دوستم ملیشا،چې دډاکترصېب نجیب اله دواک
..دغه دوکانداري ؟مهال یي په هر مترپېسې اخستې،چې که له مجاهدینودومره ځمکه ونیسم څونه پېسې اووسلې راکوۍ.

تراحمدشاه مسعود راوغوځېده اوپه جبل سراج کې لومړۍ دافغان وژنې تړون السلېک شو...ورپسې له  ان
دین لکه محقق،کریم خلیلي اونوروان دافغانانوپه هم اهنګي شورا جوړه.کړه...اوله ایران نه راغلي مجاه حکمتېارسره

په مېراث پرېښودې،چې  ته سرونو کې میخونه ډک وهل...دمړوپه نڅا ېې ملنډې وهلې اوداسې جزاوې دبشریت تاریخ
  ساری یی لږلېدل شوی دی...

خارج ته نه دي  ښه نوچې دچا سر،مال اوناموس خوندي نه وو...افغانانوبایدڅه کړیوی؟ماناداچې افغانان له مستي
  زندګي،جایداداوهرڅه ېې پرسپین مېدان پرېښودل اوله ګران وطنه ووتل...،تللي،بلکې داددوی مجبوري وه،چې کور

په یوې  پخپله دپاې ټکۍ کیښود...ولې په پاې کې دوۍ   پیل وو،دوۍیوې سترې خونړۍ غمیزې ته دریم دطالبانودواک
ولس ته په میراث پرېښود،چې دسرولښکروتوپان ورته له سره خولې اوداسې یو ناورین ېې  سترې غمیزې بدل شول

  هواې برېدونوپه خلکوزلزله جوړوله . ۵۲ښکته کړه ...دامریکایانوخونړی یرغل یادوم،چې دامریکا
په سرکې ځنوداسې فکرکاوه،چې امریکا راغله اوس به په ونوکې ډوډۍ شنې شي بېغمه ېې شکوۍ...لکه شوروی  

اوامریکا یوڅوسپینې خلطې راوغوځولې،ځنوفکرکاووچې نوره ...وږافغانانوته پخې ډوډۍ رالېږواتحادبه چۍ وېل م
  زموږروزی دپولې په سردی.

څلورمه خبره داده،چې موږکله هم دځپلورهبرانو)؟( په کړواوناکړوفکرکړې دی؟چې دوۍ څومره دپوهې خاوندان 
  دی اودخپلوخلکوپه فکرکې دي؟

ورلسېزې کومې خونړۍ غمېزې روانې دي یوسترالمل ېې ترډیره بریده همدغه سېاسي  په افغانستان کې چې دا څل
غولوونکې رهبران وواودي...تاسوولیدل،چې دغه رهبران اکثره په پردي دسترخوان لوې شول اودهغه  

   هېوادداستخباراتوپه خدمت کې وواودي...
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له رنګا رنګه غمیزوسره الس وګرېوان یواوهېواد موپه  اوموږ روان دي  اوکړاوونه اوس چې کومې ناخوالې،ستونزې
سرولمبو کې سوځي ستر ال مل ې دادی،چې زموږرهبران اوس هم دبهرنېیواستخباراتوتراغېز ال ندي دي دوېته وسلې  
اوپېسې ورکوي ،نوځکه ځوموږپه خپلواکه توګه دپرېکړې کولو جوګه نه یو،چې ددې سترې سیاسي غمېزې څوبېلګې 

  : وهي اوپرموږملنډې ږته زموږتاریخي دښمنان پیغورونه راکويدادي،چې مو
مې نېټې به یوې اعالمیه کې وویل،که دافغانستان سېاسی رهبران نشي کولی،چې ۲۳داېران هېواددمارچ په .1

  خپل مینځي ستونځې حل کړي موږچمتویوچې دافغانستان دسیاسی ثبات لپاره مینځګړیتوب وکړو.
ایک پامپېیوله نن نه دوه ورځې دمخه کابل ته راغی،له ولسمشرغني اوعبداله دامریکادبهرنېیوچارووزیرم .2

  ېې وکړه،چې پخپلوکې جوړجاړی وکړي اوکنه یوملیاردډالرمرستې درسره نه کوو... عبداله سره ولیدل اوسپارښتنه
مینه برابره بل لورته پاکستان په ډاګه داخبره کوي،داموږ وو،چې امریکا اوطالبانولپاره مودسیاسي ناستې ز .3

مې نېټې په ډېرې سپین سترګۍ دروېټرزدخبرې اژانس له مخې ووېل که پاکستان ۲کړه.شاه محمودقرېشي دمارچ په 
  نه وی هېڅکله به امریکا له طا لبانوسره دسولې هوکړه نه وه السلیک کړې ...ددې خبرې مانا ّڅه ده؟

ن،چې دپاکستان لومړی وزیرعمران خان مې نېټې دسي اې اې اواې اس اې جګپوړي جنراال۲۸دفبروري په .4
هم ورسره وودوحې ته الړچې دې طالبانواوامریکا ترمینځ دهوکړې السلېک ننداره وکړي...یوشمېرډله ېېزوامریکا 
ېې رسانېیوداسې څرګندونې کړي ،چې دپاکستان لومړي وزیر له امرېکا ېې چارواکوسره لیدلي اوسینه ېې ورته 

چ اوپه ټوله کې دافغانستان هراړخیزې چارې پاکستان ته وسپاري...ددې خبروترشا ډېرې ډبولې چې دافغانستان کړکې
  .استخباري پریکړې شتون لري

له یوې خوا بهرنی السوهنې دي اوله بلې خواکوردننه دیوشمېرککړوانسانانوشومې غوښتنې دي،چې غواړي  .5
یوشمېرسېاسي کسانوناستې والړې درلودې اوپه  خپلوځاني ګټوته الره پرانېزي...هغه مهال چې الټاکنې په الره وې

دې ېې ټینګارکاوه چې یواېتالفي حکومت مینځته راشي اودداډول څرګندونوترشا دزاړه ولسمشرحامدکرزي الس 
  وو...اوورسره نوریونس قانوني،عبدهللا،احدي،کریم خلیلي،محقق اوپه لسګونونوردساري په توګه یادولی شو.

ه سېاسي عادتونه دي،چې دی په واک کې نه وي نوبیا دې هېواداور واخلي. ایا دازموږدیوشمېرمشرانوزاړ .6
وه،له  ورته النجه دده اودعبداله ترمینځ موجوده، هغه وخت چې حامدکرزی په واک کې وواوورته ټاکنې ترسره شوې

  هلل سره ګډ اویاایتالف حکومت جوړ نه کړ؟ ولې تاسوله عبد ا حامدکرزي پوښتنه کېږي،چې
ده  نن چې افغانستان دامریکاتراقتصادي ګواښ ال ندې راځي یوالمل ېې پخپله کرزی دی.که چېرې .7

کلنه پاچاهۍ کې یوشمېربنسټېزې پروژې رغاولې وی اوس به امریکا دا ګواښ نشوکولی،چې که زما فرمان ۱۴پخپله
  .ته الره پرانېزم سکوت   دنظام تيته غاړه کېنږدې نودپوځ اوامنېتي ځواک تنخوا نه درکووم...نوپه دې سره د ې د س

افغانستان خوبیاهم دپاکستان په څېرنه دی،کله چې امریکا ورته داقتصادي بندېزونوګواښ وکړ،دستي ېې یوپال   .8
وی روسې ته اوبل ېې چین ته واستوه اوده په ناڅرګنده توګه امریکا ته ګواښ وکړاو ورته وې وېل ته نه چین 

رېکا نه وي بل څوک دی،چې اوروسېه...موږخونااهلومشرانوپه خام اواومړي تارتړلي یو...که ام
  اقتصادي،سېاسي وپوځي تشه ډکه کړي؟ دغه

زکال دفبروري په میاشت کې نېیویارک ټایمزدافغان چارواکوپه تړاویوراپورخپور کړاوټینګار ېې ۲۰۱۳په  .9
چې څوک دې دیوباېسکل څښتن نه وي   ،وکړ،موږ په امریکا کې داسې کوم پانګوال نه لرو،چې دافغانستان پّه څېر

  بیا دپه لږه موده کې میلونرشي...ایاکرزی صېب ددې پوښتنې ځواب لرې؟او
  

که چېرې موږیوازې دبېلګې په توګه ددولت ترحاکمېت الندې دلږې نه دلږې غضب شوې ځمکې څونمونې وړاندې 
  :  دې بېوځله ولس ترسره شوی دی،دمثال په ډول په کړوپوه به شو،چې څومره ظلم

  
  دې يوازې د دولتي ځمکې غضب ال بشپړ ندید دولت تر حاکميت الن

  

  هر واليت   ګڼه
د کسانو  

  شمېر
د غضب شوې ځکمې  

  اندازه څو جريبه
  دولتي يا شخصی

  کتنې
  

  دولتي  ۷۰۶۹۸  ۶۲۶  هرات   ۱
يوازې چې د  
دولت واک کې  

  دى

  .  //  ۳۰۵۸۴  ۷۴۰  ننګرهار  ۲

  .  //  ۱۹۴۷۵۶  ۹۰۱  بلخ  ۳

  .  //  ۷۷۹۲  ۹۶۵  کندز  ۴

  .  //  ۲۲۱۵  ۶۹  کندهار  ۵
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  .  //  ۴۲۴  ۵۱۸  لغمان  ۶

  .  //  ۱۹۵۶۶  ۱۳۲  غزنی  ۷

  .  //  ۱۴۶۴  ۱۴۷۳  کاپيسا  ۸

  .  //  ۴۴۷۲۶  ۱۶۴۷  تخار  ۹

  .  //  ۴۹۴۵  ۱۶۷  پروان  ۱۰

  .  //  ۷۰۸۲  ۲۰۴  فارياب   ۱۱

  .  //  ۱۶۶۳۹  ۱۱۲۶  لوګر  ۱۲

  .  //  ۶۷۹۳  ۲۷۱  زابل   ۱۳

  .  //  ۷۲۵۸۷  ۱۳  ارزګان  ۱۴

  .  //  ۲۳۴۹۵  ۵۹  بادغيس  ۱۵

  .  //  ۴۵۲۹۵  ۵۶  خوست   ۱۶

  .  //  ۵۳۲۴  ۲۸۷  ميدان وردګ  ۱۷

  .  //  ۳۳۰۰۲  ۱۸۱۲  بغالن  ۱۸

  .  //  ۳۳۳۳۹  ۶۳۳  سمنګان  ۱۹

  .  //  ۱۲۵۴۰۰  ۳۶  هلمند  ۲۰

  .  //  ۱۳۸۷۱۹  ۱۱۶۸  نيمروز  ۲۱

  .  //  ۵۸۰۰  ۱۶  پکتيا   ۲۲

  .  //  ۸۰۳۱۳  ۵۶۸  سرپل  ۲۳

  .  //  ۱۳۹۳  ۳۷  باميان  ۲۴

  .  //  ۳۲۱۰  ۱۴۷  بدخشان  ۲۵

  .  //  ۶۱۳۱  ۴۶۹  کنړ  ۲۶

  .  //  ۱۰۴۴۴  ۴۷۱  جوز جان  ۲۷

  .  //  ۸۷۱۹  ۱۱۷  فراه  ۲۸

  جريبه ځمکه لوټ شوې. ۴۴۸۹ د بېالبېلو کسانو لخوا  د ننګرهار کانال  ۲۹

  
قوم او مشرانو جهادي غړو، پارلمان د والیانو، او وزیرانو شمېر یو چارواکو، مهال د واک د حامدکرزي درازهمدا

  .ړیديک غنیمت موټر حکومتي سلګونه په ندانانو
 خان، اسمعیل یاسیني، میرویس محمدي، اله بسم قانوني، یونس خلیلي، رباني، الدین برهان مجددي، هللا صبغت چې

  .دي وړ یادولو د نور لسګونو په او مدبر صادق خرم، عبدالکریم فراهي، نبی محمد روفي، هللا رحمت
  :کې ترڅ دغه په
  .لکسس او لنډکروز زرې عرادې پنځه قانوني یونس – ۱
  \\\\عرادې پنځه خلیلي – ۲
  .لکسس عراده یوه او لنډکروزر عراده یوه (سالکار کرزي د) ساعي عالم ۳
  \\\\ یاسیني میرویس – ۴
  \\ځدراڼ خان پادشا  – ۵
  .هایلکس زرې یو او لنډکروزر یو وردګ فاروق – ۶
  (دي زرې ټول) کروزر یولند خان اسماعیل – ۷
  \\\\نجفي علي – ۸
  .کروزر لند یو والي پخوانی کندهار د رووفي – ۹

  \\ نقیبي زوی اخوند هللا مالنقیب د – ۱۰
  .کروزر لنډ یو فراهي نبي محمد – ۱۱
  .کروزر لنډ یو خرم – ۱۲
  .کروال عراده یوه او لندکروزر یوازې مدبر صادق – ۱۳
  .هایلکس پیکپ عراده یوه هللا نعمت حاجي ۱۴
ول یې موټر دولتي سلګونه په چې شو یادولی چارواکي دولتي او غړي شورا د والیان، وزیران، نور لسګونو په او
  .اخلي ترې ګټې شخصي او دي کړي که
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

) فرمان لمبر ۲۱۲۴ کرزي حامد د ورته دوی نو کېده، پوښتنه کې پاڅو ناستو شخصي په چارواکي کوم له چې کله
  .کوله وړاندې ورته (کال ۲۵/۱/۱۳۹۳) مصوبه ګڼه (۴) څلورمه او (کال ۲۱/۳/۱۳۹۳
 دولت د چې دي الزم ورته لپاره امنیت د دي، شوي ګوښه دندې له چې کسان کوم دي، ویلي ډاګه په نوموړي چې

  .وساتي سره ځان له موټر زرې
  :ده شوې اشاره داسې ورته کې فرمان دغه په ول شوي ټاکل مقامونو لوړو په چې کسان شمېر یو
  .ریس دفتر د ریاست جمهوري د •
  .ریس اداري ریاست جمهوري د •
  .سکرتر ځانګړی ریاست جمهوري د •
  .غړي شورا وزیرانو د •
  .څارنوال لوی •
  .ریس امنیت ملي د •
  .سالکار امنیت ملی د •
  .سالکاران پوړي لوړ •
  .وزیران سالکاره •
  .نور لسګونو په او

اوس   اوداسې بېباکه چلن مونه وی کړی که چېرې مودهېواددغه ملي پانګه له زور واکواوجګړه ماروډلوژغورلې وی
به دامریکا دباندېنیوچارووزیرپامپېیونه ګواښلو،چې دایوازې دولسمشرغني لپاره له سپکا وي ډک ګواښ نه دی،بلکې 

...اودا هرڅه  ..دتاریخ دغې دب دبې ته هم سپکاوی دی داچې موږدپنځه زره کلن لرغوني تاریخ ډبره په سینه ماتوو.
  درهبرانودسېاسي کمزورۍ له مله .
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