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   او نجاتخالصون

  
اغلي اوباممریکپه ا  یو ل سياسي او نظامي  بحران د حلولو لپاره  د افغانستان د سمسره او راتگ  د بريها کي، د 

ته سوي دي کى دا ونو بحث د روانو. نوي فکرونه را مين رنگه افغانستان وژغورل سي اصلي   د نجات او  .دى چي 
  په بل عبارت،.الره سمه، سيده، او مطمينه دهد حل  کمه .و پرمختگ تامين سيرنگه ثبات ا.  خالصون الره کمه ده

ن کي، ي د تېرو اوو کلونو د پرله پسې زیانونو او غفلتونوپه واشنگ و په افغانستان کي .  جاج اخيستل کې  پر تېرو پې
ي باناو حوادثو ي هم باندي غور درسونوژوندي تاریخ د عبرت پر  د یوه  په عين حال کي،. دي تجدید نظر کې .   کې

ي باید طالبان، په افغانستان کي د ثبات، سولي، او اقتصادي پرمختگ لپارهيني مبصرین نظر لري چي  القاعده،  لم
.  سيو چاره االرانو او بدنامو مامورینوپه حکومت کي د جنگس دننه وروسته ، او بيامخالفان ختم سيمسلح او نور 

ى باید مانا دا چي ل من مات او ختم م   د قاتالنواو د القاعدې ، یاغيانو او بېشماره، مسلحد طالبانو. سيخارجي د
 به په حکومت هغه وختدوى گومان کوي چي  .  فرصت برابرسي لپارهد داخلي تصفيېو تر  ،نوغى و ایستل سي

ولنه  ۍ ورځواړي چي د نوي حکومت په  دوى نه غ . اسانه سي د بدو عناصر ليري کولکي او  د جنگساالرانو  لم
يني د خپلو.خ او موثر عمليات پيل سيف پراخالرپ يني محکمو ته راکش سي، او  يني بې وسلې سي،   جرمونو  

ياو بدو ى سرتکراروي دوى هغه اشتباه  بده مرغه  له  . اعمالو په سزا ورسې هچي په لم  په .کي د بوش ادارې وک
ي له قبرونو نستان کي  په افغا د بوش ادارې کي،٢٠٠١کال   یې همدا دله  اته کا پوره او، را اوستلخه  سياسي م

ي للحدونو م دغي    د. ده، او د اضافه بيان حاجت یې نستهيتجه یې اوس هر چا ته معلومهن.  ونازول او حمایت یې ک
ل، او بې واکه  همدا ادارهه د اوبام ناکامي مفکورې د تقویې لپاره  به ، ش د امریکا  نور ه کاللور ران جنگساال غ

ه وډه وینم دا معا. په پيسو او عسکرو ساتي ه ډېره گ مسياسي حماقت پوره دا مفکوره . مله  دا په الره کي  په .   گ
ان اچول بولمک   .  يندلي کوهي کي په قصده 
  

سياسي   یوه سپېره ن حال کي، په عي.وي گران پېچلى او سياسي بحران ال موجوده  الره او پاليسيدا حقيقت دا دى چي
کاري رگنده وي، نو   ډېره وي او یا تر مشخصهلي ستونزهکه که چيري اص .بې همتي هم  یې چاره نه بيا حده 

خه  له اوو کالو . اخالقي کمزوري دهرگنده  او  بې مسوليتي،،غفلت کول را متواترو اشتباهاتو او تېروتونو 
ولو لویه ستونزه دننه  چي د افغانستانيهېره پوپدې خباکثره خلک  فعال وروسته ت تر  په  د حاکم سياسي جوړ

خه د جنگساالرد کر .دىقدرت  د بدنامو خلکو شتون او حکومت کي ي  ۍ ور انو حضور زي په حکومت کي له لم
د افغانستان  ،خه  پرته له مبالغې، دا اشتباه.ر او مشروعيت ته کاري صدمه ورسولهاومت اعتبحک  د کابل داو واک

ولو ستره سياسي خطا دهيس ئجمهوررد په متعلق  که.بوش تر     د په نشته والي کي مرکزي او قوي حکومت د 
  او له سياسي درایت له هره لحاظه ناقصه ډلي تيوريدې  د نو بنا،. افغانستان سياسي بحران دوامداره او ابدي دى

خه ليري دهبصيرتاو ۍ کي ديسئمهوررشپاړلسم ج د امریکا .    پر مریيتوبد   بني ادمانو او په متحده ایاالتو او ن
یو کور چي ":  ، ابراهيم لينکن، د امریکا د تباه کونکي داخلي جنگ په سر کي ویلي وو مشرزادۍ مخکآخالف د 
ي، په بهر که هغه قوه چي په  دننه کي کمزورې او فاسده و  ". دوام نلري هغه کي  وېشلى او متفرق وي،په داخل

  . په کور کي قوت او وحدت د بهر شان او شوکت دى په مقابل کي، .کي هم  بې اعتباره وي
  

 سراسري د کابل په حکومت کي   باید د نوي حکومت د پيلېدو سره سمدستيد افغانستان د خالصون او نجات لپاره، 
ينگولو او دد امنيت ا  .ضرورت دى دا یو سياسي او حياتي . سي شروعاتاصالحسياسي  ولني و ثبات د   یوې مدني 

ه تېره ، پسي و او تصفيه کارۍ پراخ اصالحاتآنگو کي په درو  واړو باید د حکومت د جوړولو لپاره هرو مرو 
اي یې  مقننه قوه باید سمدستي منحله او لغوه سي، او . قوې کيبيا، په اجرایيه او قضایيه  ته یوې مشورتي شورا پر 

و _ که په اوسن شورا کي.  سياسي شخصيتونه ونومول سي معتبري منورین اومستقل او مترق البته پرته له یو 
خه شریفو محدودو  د افغانستان د دیرش کلن ناورین مشهور  جنگي جنایتکاران او اول لمبر قانون ماتونکي  - کسانو 

خه نه شورا ډېره.  راغون سوي دي  جلب او  او قاضياننوي مامورین راز، دغه.   بهتره ده ډېره لدې ډول شورا 
نيد مامورینو معاش د. زل سيوور ه ني ژوندانه د اقتصادي ضرورتونو سره سم تعي  ور اکلي وخت ورک   او پر 
ودل سي چي  دولتي  مانا دا چي . عزت ژوند برابر سي او د ه مرف یوو ته  بایدحکومتي مامورین. سي پرې نه 

و مخه په حکومت کي د.    سي اخيستلو ته مجبوره ت و رشمامورین او قاضيان    توگهجديپه   اداري فساد او ب
ي  بېرته.  ونيول سي   . سي اعاده ک راد دولت او حکومت صالحيت او آتوری
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ل بيا،  يیو   حکومت د د . سيجوړ   سياسي مرکز او مشروع معتبریو .   وسي، بيا د بهر د کور چاره  باید لم

ينگي او زوراید د افغانانو په مروعيت آډانې بمش و زور پر یوه عمارت دسياسي   افغان د د. الړي ويو    پاخه کآ
ر او اخالق د  .وي  بنياد باندياو مشروع  په بل عبارت، . ي وزن خاوند ويدولت استازي او مامورین د کرک

وانان، نوي اجتماعي  چي د هېواد اکثره قابید دونه باعزته دنده او وظيفه ويحکومتي ماموریت با يار  ل او هو
 البته -پارهد افغانستان د انکشاف لمجبوره دى چي مرکزي حکومت .   ډلي راجلبي او منظمي کاندي مدنيقشرونه، او

ه واخي -پاره کلونو لو محدودو د  ي، او له بلي خوا، خصوصي . محوري او بنيادي ون  له یوې خوا کارونه خلق ک
ي د د افغانستان بياودانېدل یواز. ي داخلېدو اسانتياوي برابري کاند را او جوړونکي فعالصاد کي دسکتور ته په اقت

ولني تر مين په تلي وحدتدولت او  دولتي او خصوصي سکتورونه باید په .  او همکارۍ کي ترالسه کېداى سي غ
ه کار سره وکي   .گ

  
د کرزي  .  سي تصفيه   لپاره باید د کابل حکومت او نجاتژغورلود افغانستان او منطقې د   د همدغو دالیلو په اساس،

ل سوي  حکومت کپه شمول د هغه په ین، تش په نامه جنراالن، مامور عالي  رتبه  وزیران، بېکاره ي  زیاتره  فاسد ر
وطن  او ن، که قاضيا او غله جنگساالران، اکثره ناپا  جاني قومندانان، بدماش ، د محلي او قومي مليشاووبدنامه واليان
منه سفيران  او د اینجيو گانو وور  تاجرانپراددغه راز، په خصوصي سکتور کي هم د کم.   باید پسي واخيستل سيد

پوسانو  که د کال  . حساب او کتاب وسي باید هرو مرو سره د  لس راهيسي افغانستان ته قریب٢٠٠١   بيلونه  پن
 ته راستنه سوې ده، او یا د کابلبسپنه ورکونکو هېوادونه   یا بېرتهه برخهد دغه رقم لوی. ديډالره استول سوي 

ي دي   . حکومت داړمارانو حيف او ميل ک
  

ى سياو  فاسقانخالصون او نجات دا ایجابوي چي د افغانستان  یوازي سوله که . ظالم حاکمان  محکمو ته راکش ک
ينگېداى سي چي عدالت او انصاف تامين سي خه د سولي او ثبات تامين امکان نلري، او که پ.  هله  رته له عدالت 

 ده  دا  قاعدهپه ننني عصر کي . تما به موقتي وي ح نو ضرور د برچې په زور وي، خوچيري تامين هم سي بيا به
ېم ناکامه سي، الوداع کوياچي کله یو سي   سمد راتگ سره ه  اوباموش دوره پوره سوه، د په امریکا کي، د ب.  سي 

ول وزیران نوي نومول سوي دي، او د امریکا په سياسي پوستونو کي به  خه نور  هم اکثره نوي پرته له دفاع وزیر 
ېم په ازموینه کي ناکام سو، او. دا یوه معقوله او پخه قاعده ده. مامورین مقرره سي  وزارتونه او  گرده بایدد کزري  

ېم له پاتي همدې عالي ادارې د خه پاکي سي شو زاړه  ه   هغوى .نو   یې و نه ، خو هي بریرهکاله وخت لکم اته  
  . کى

  
ي تجربه په افغانستان کي  د سني اقوامو د عراقغواړيبلخوا، امریکا    د قاتالنو ه عراق کي، د القاعدې پ. تکرار ک

ي  مرگانيو حملو پرله پسې د القاعدې ى مجبوره وه چي  هغو. وهعراقي سنيان د مسلم مرگ او تباه سره مخامخ ک
خه تصفيه کانديواخلي، او دغه مذهبي جانيان پر خالف وسله را د عراق سنيان مجبوره سول چي د .  له خپلو سيمو 

رول کي راولي، او د القاعدې او نورو خ  قساوت مارانو د حيرانونکيه ارجي مذهبي جگخپلو سيمو امنيت پخپل کن
  کي په افغانستانپه.  الره نظام دیکتاتوري اومرکزيو کاله پرله پسې یو  عراق از، همدا ر. او بربریت مخه ونيسي

ول پرمختگ او تلي مرکزي حکومت نشته والى د هغه هېواد   ثبات ته کاري صدمې رسولې کلونو کلونو د یوه غ
ه هم . دي ى عامه خلکو دوره په یاد ده، خه او لغوړن هتور  د طالبانوو افغاناند اکثرو  بلخوا، که   طالبانو ته و دم گ
خه او غفلتله وچ ظلم د هغه د  بهرنيو حاميانو  او کزري د حکومتد حکومت امنيت   د کابل.  ور وړې ده پناه  

تنو ته جواب نسي ویالي او دنسي تامينوالى؛ بمبارۍ نسي ختموالى؛ بېکاري نسي کموالى؛ نيو غو د  . خلکو لم
.  او ظرفيت نلريقابليت  حکومت دکار او خدمت هي ډول د کرزي.   واحد مرکز نلريافغانستان حکومت په دننه کي

راو دى ال  ولني پر اوږو باندي یو . و ى دىد خارجي  که چيري د . تل مفلس او خوار دى. دروند او دایمي پې
اى ته ورسېت روان وي، خداى سته افغانستان پر مختگ په همدې سرع همدا . ه ترې بود سي  که یاي اوکه یا 

ي اصالح چي باید د کابل په اداره وجه ده   .والسالم .  الره نسته هي او نجاتد خالصون بله. ات راوستل سيکي بنس
  

  پایان
    
 
 


