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  ددوهمو ولسمشريزو ټول ټاکنو درسونه
  

س په ٢٠٠٩دادی د  اکني تر سره شوې ٢٠ کال دا ل ټول ه دافغانستان دولسمشرۍ لپاره دوهم    .  مه نې
نې موجودي وېدټول ټاکنو نه مخکي دهغو دترسره کولو  اوس يني کسانو ويل، چي اصًال . په هکله زياتي اندې

که نو بايد هغه تر سره نه سي   هم  نور داليل ينو. دټول ټاکنو لپاره شرايط اماده نه دي او امنيتي حالت خراب دی، 
اکني نه وای تر سره سوي  ه دقناعت وړ بديل نه خو هي چا هم ددغو ټول ټاکنو لپار .ويل، چي له مخي ئې بايد ټول

  . ل، هغو هم قانوني او نوري ستونزي لري کوم بديلونه چي وړاندي کېد. وړاندي کاوه
اکني تر سره سوې  ه کوم تر خپله .په هر صورت دامنيتي ستونزو سره سره په افغانستان کي ولسمشريزي ټول  زه ه

م    . وسه دتېرو ولسمشريزو ټول ټاکنو نه راپورته ستونزو او دهغو نه تر السه سوؤ درسونو ته ايشاره وک
ه نه مخکي غواړ ونکي دافغانستان خل دي تر هر م، چي ددغو ټاکنو اصلي  ه هم هغوی ته . م يادونه وک که 

ي  انه درايو صندوقونو ته والړل او دخپلي خو ونه سوي وه، خوهغوی دټولو ستونزو سره سره په ډېره مې وا ډېر 
ې    .کانديد ته ئې خپلي رايي ورک

ناه اتو نه مخکي او دهغو پتر ټولو زياته خواشينونکې خبره داده، چي دانتخاب ه جريان کي زموږ يو زيات شمېر بې 
  . له درباره ورته فردوس جنت غواړم او خپلوانوته ئې جميل صبر ) ج(هيوادوال په شهادت ورسېدل، چي دخدای 

ه داوه، چي دټول ټاکنو نه مخکي دتبليغاتي کمپاينونو، ديباتونو  يکنو نه او ل) جروبحثونو ( دټول ټاکنو يوه لويه 
ه واورېدل، ولوستل او ترې نه زده  ل ئې افغانانو ډېر    . ک

ه  ېرنه په راتلونکي پارلماني ئې بله  ندي سوې او زما په ان ر ېرې هم افغانانو ته  داوه، چي دډېرو کسانو اصلي 
دي، چي دغه ډول کسان ددوی له ي او پرې به ن ددوی  نوم نه انتخاباتو کي به خل دهغوی سره مناسب چلند وک

و پر ضد کار واخلي    . د
و ته ور وپېژندل  وانان ئې خل زه . تېرو انتخاباتو يوه بله السته راوړنه داهم ده، چي يو شمېر دلوړ استعداد لرونکي 

و دهغوی نه  ي تر هيله مند يم چي زموږ تجربه لرونکي سياستوال به دهغوی په راتلونکې روزنه کي مرسته وک
  .لرونکي سياستوال جوړ سي ) کيفيت ( دلوړ کالس 

ې، چي زه هيله مند يم افغان روڼ آندي به هغه په پوره  يني ستونزي هم رامېن ته ک دغو انتخاباتو له بده مرغه 
ي  ياری سره ليري ک يني وطنپالو روڼ . هو يوه له هغو ستونزو نه داده، چي دانتخاباتي کمپاينونو په وخت کي 

لورم او آندو له يوه کانديد ينو نورو له بل او يو شمېر بيا ددريم او  ينوبه ئې په . نه مالت کاوه .....  او  له دوی نه 
من او آن بدۍ ته ورسول دې مالت کي دومره مخ ته والړل ، د زه هيله من يم چي دغه . ، چي خبره به ئې خواشين

وري او تر انتخاباتو وروسته ه به انتخاباتي کمپاين ته ديوه مؤقتي او تېرېدونکران ورو ه و ي په ستر دغو به ي پې
و په ران افغانستان د ي او دپخوا په شان د ر کي ناندريو او مخالفتونو ته دوام ورنه ک  خاطر په يوه واحدسن

ي هغوی ډې. ودرې من منان لري، چي دوطنپالو افغانانو دغه ډول ناندرۍ او د ر زموږ هيواد ډېر بهرني او کورني د
ه پورته کوي    .خوشحاله کوي او دهغوی نه ډېره ناوړه 

کاري چي سره جوړسوي وي  او ستونزي ئې تر له بله پلوه هغه نوماندان، چي دوی ئې مالت کاوه، اوس داسي 
ي ئې هم بايد يو . مېن نه دي پاتي ه سره ديو آمن، دکه نو مالت بل سره دمخالفت نه الس واخلي او ټول په 

ي راونغاړي سمسور ي ئې دانتخاباتي .  او پرمخ تللي افغانستان لپاره م دايوه عادي خبره ده، چي نوماندان او مالت
کمپاينونو په وخت کي يو له بل سره مخالفتونه او ناندرۍ کوي، خو دانتخاباتو نه وروسته بيا بېرته يوله بل سره 

تياوؤ دلېري کولو لپاره دي نيوکي نه خو دلته زما منظور د. مرستي او همکاری ته دوام ورکوي  انه دی، چي دنيم
ي  ه ئې دلېري کولو لپاره زوروري ه وته او په  ه په  تياوي او ناخوالي بايد په جدي تو ي، بلکي ټولي نيم کې

  . او هاندونه وسي 
و هيوادونو دلوړپوړيو چارواک هم ( و او رسنيو لخوا په تېرو انتخاباتو کي دافغانستان سره دمرسته کونکو لوېدي

ندوني وسوې ) دانتخاباتو نه مخکي او هم وروسته  ر غواړم نه زه دلته . دافغانستان دانتخاباتو په اړوند ډېري منفي 
ندوني  ر ه ووايم، چي دامنفي  ای وې که نه په دې هکله  بلکي دلته زه غواړم يوه بل خورا مهم ټکي . سمي او پر

وته ونيسم، چي هغه د     . خه عبارت دی  سياسي ـ ډيپلوماټيکو اړيکود ه دافغانستان بهرنيو هيوادونو سرته 
يو او په ټوليز ډول دافغانستان  ی سره دافغانستان اړيکي په بهر کي دافغانستان دسفارتونو او سياسي نماينده  دټولي ن

ي  ې نده سره، چي. دبهرنيو چارو دوزارت لخوا ټېن ر  په ټولو اروپايي او اسيايي هيوادونو، دتېرو انتخاباتو نه دا
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ی کي دافغانستان دانتخاباتو په هکله منفي نظر موجود وه او تر اوسه ال هم دغه حالت دوام  راليا او ټوله ن امريکا، اس
ايه چي ماته مالومات دي خو. لري   په دې ټوله دوره کي، په هي يوه هيواد کي دافغانستان سفارت او يا ،تر کومه 
انولو لپاره رسنيو او ډيپلوماټيکي- کومي سياسيبلي ، دموضوعاتو درو ه تاړوندو هيوادونو چارواکو د  نماينده 

ل نمالومات وړاندي توضيحي  ل او ددغه حالت دبدلون لپاره ئې هي هم ترسره نک تابه ويل چي دافغانستان . ک
ندونو پلويان  ر   . دي ان او طراحسفيران او نورډيپلوماټان ددغو منفي 

يو مسئولينو کوالی سول په کوربه هيواد کی داړوندو  ه په بهر کي دافغانستان سفيرانو او دسياسي نمايند ي په تو دبېل
ه ددغه منفي نظر دلېري کولولپاره توضيحي خبري چارواکو سره او  ياله الري په مخامخ تو هم دهغه هيواد دمي

يو و دهغه زيان مخه نيول سوې وایک ی واله کچه رسېدلی ، تر  ، چي اوس دافغانستان او افغانانو حيثيت ته په ن
ه ماری. دی  ی کي داروحيه رامېن ته سوېده، چي افغانان دج ن اوله بده مرغه اوس په ن ولو تر    نظم نه خو

راو قانون ماتونکي هم دي ېده، . درغل  تنه راپورته ک و ته داپو و هيوادونو خل چي آيا زموږ دغه دې حالت دلوېدي
و دژوند سمولو لپاره کوؤ  ای کار دی، چي موږ ئې ددغه ډول خل  ؟پيسې او دسرتېرو ژوند په خطر کي اچول پر

ندوني وکه نو حکومتونه ئې اوس دې ته اړ سوي دي، چي دافغانستان نه دخپلو سرتېرو دراايستلو په اړ ر ند 
ي   .وک

 دافغانستان دحکومت ددفاع په دري کي اړوندو سفارتونو او سياسي نماينده دافغانستان دبهرنيو چارو وزارت هم بايد
ونه ې وای، چي په مېشتو هيوادونو کي دافغانستان درسمي دريو ته الر امونه دفاعپه  نه ي ک انولو کي   اورو

ي يو. پورته ک  دغه ډول مضر دري دبهرنيو چارو وزارت او په بهر کي دافغانستان دسفارتونو او سياسي نماينده 
ددې سبب سو، چي دافغانستان اړيکي دبهرنيو هيوادونو، خصوصًا دامريکا او نورو مرسته کونکو هيوادونو سره 

کېچن   . سييک
انه ده، چي پاکستان او اېران دافغانستان په کورنيو چارو کي السوهني کوي او تروريستانو دا خبره دلمر غوندي رو

ی . ته روزني، وسلې، پيسې او نوري مرستي ورکوي  خو دبهرنيو چارو وزارت په دې ندی بريالی سوی، چي ن
و هيوادونو ته، چي په افغ و ددغو والي ټولني او په تېره بيا هغو لوېدي ي، تر انستان کي سرتېري لري، قناعت ورک

و په دفاع کي درې . تېريو او السوهنو مخه ونيسي  ای چي دافغانستان دملي  دبهرنيو چارو وزارت ددې پر
ی والي ټولني ذهنيت ئې دافغانستان  ې کوي او پايله ئې هم داده، چي دن ن ونيسي، دافغانستان دحکومت پر ضد پروپا

ی دیپه اړوند  ی وای، نو دغه کار به ئې . منحرف ک هم دغه که دوی دپاکستان اواېران دالسوهنو په اړوند کار ک
 کال نه دبهرنيو چارو دمحمد ولي خان دروازي ٢٠٠١بايد ووايم چي له بده مرغه له . ډول اغېزناکي پايلي لرالی

  .دمېراث خورو په الس کي دی 
دخپل حکومت پر ضد تبليغات او رنيو چارو وزارت او نژدې ټول ډيپلماټان ئې دبله پلوه کله چي د ديوه هيواد دبه

ه ددې توقع کېدای سي، چي هغوی دي دافغانستان پر ضد خصمانه دري  ن ی والي ټولني نه  لمسوني کوي، نو دن
ی مرستيال، دپارلمان رئس، دبونلري ؟ ېده، چي دولسمشر لوم س ک ن ی واله ټولنه هم  هرنيو چارو  دغه حالت ن

ې ټول ډيپلوماټان دافغانستان دحکومت په مخالف دري دوزير او يو شمېر نور وزيران او په ټوليز ډول دافغانستان نژ
ه پر افغان حکومت وراچوي ، . کي والړ دي  نو هغوی هم دستونزو دراوالړېدو په صورت کي دورانو حاالتو ټوله پ

ی وا ي دي چي په پايله کي ئې دافغانستان او ن کېچن ک   .لي ټولني ترمېن اړيکي ک
، دافغانست ان دبهرنيو يعني په ټوليز ډول ويالی سو، چي دبهرنيو هيوادونو دلوړپوړيو چارواکو او رسنيو منفي دري

يو او په ټوليز ډول دبهرنيو چارو . چارو وزارت ناکامي وه په بهر کي دافغانستان سفارتونو او سياسي نماينده 
ي او دهغه نه دفاع وزارت ونه  انه ک يوالو ته رو تل، چي دافغانستان دري او موقف ن ای سول او يا ئې ونه غو ک

ي  اصًال په بهر کي ديوه هيواد دسفيرانو او نورو لوړپوړيو ډيپلوماټانو دنده هم داده، چي دخپل متبوع هيواد د . وک
ی کي و او ملي هويت نه په کوربه هيواد او ټوله ن  ، ي دري ه او دفاع وک نه داچي يوازي لوړ معاشونه او .  نن

ي نور امتيازو مارلو له همدې امله دی. نه تر السه ک ، چي حکومتونه هرکله په بهر کي دخپل هيواد دډيپلوماټانو په 
ی ش چي په نظر . او انتخاب کي له بشپ جديت او احتياط نه کار اخلي  کي ددغه انتخاب په وخت کي تر ټولو لوم

و ته د غوره کېدونکي شخص وفاداري ده  ي، هغه دخپل هيواد ملي  خو له بده مرغه دافغانستان دبهرنيو . نيول کې
او  چارو وزارت دغه اصل هي په نظر کي نه نيسي او اساسي معيار په يوه قوم پوري دغوره کېدونکي شخص ت

  .لرل دي 
يز  بايديو درس دا هم وي، چي به دتېرو انتخاباتو نه  ېر بنس دبهرنيو چارو په وزارت کي هم دنورو وزارتونو په 

م، چي تر اوسه پوري ولي دې خطرناکه مسئلې ته پاملرنه نه ده سوې، چي . بدلونونه راسي  زه نه پوهې
ان، ُازبکان اونور قومونه هلته په هي . دبهرنيوچارووزارت په ټوليز ډول ديوه قوم په الس کي دی  تانه، هزاره  پ

  .کي حساب دي 
و ته وفادار وي،  ودل سي او داسي کسان چي دافغانستان ملي  ې زما په آند دې حالت ته بايد ډېر ژر دپای ټک ک

مارل سي    .دبهرنيوچارو په وزارت کي په کار و
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و مرسته کونکو هيوادونو په خالف دافغانستان په رسنيو کي  و کي دلوېدي ې تو( په داوروستيو ور ان ه په په 
ندوني ډېري سوي دي ) ملي ټلويزيون کي  ول . ر ه وسي چي دا په يو معينه کچه وساتل سي اوپرې نه  بايد ه

منان ئې . سي، چي په افغانانو کي لوېدي خالف روحيه زور واخلي  ه دي چي دافغانستان د که چي دا هغه 
واښ غواړي او که دافغانستان او لوېدي تر مېن اړيکي په جدي ډول ي دستر   خرابي سي نوداد افغانستان ملي 

    . سره مخامخ کوي 
ه، چي دافغانستان دحکومت تبليغاتي پاليسي ډېره کمزوره او ناسمه وه  وته ک که به چا . تېرو انتخاباتو دا هم په 

وک چي پرتي وايي په دحکومت ددري نه  کارېده، لکه يو  که چي په . دفاع کي کومه خبره کول، نو داسي به  دا
ي  تياوؤ يادونه وک   .رسنيوکي واکمنه فضا داسي راغلې وه، چي يوازي او يوازي بايد دحکومت دنيم

تيا دليري کولوپه موخه بايد داسي يو مرکز جوړسي، چي دبهرنيو او کورنيو افغان ضد تبليغاتو په مقابل  ددغي نيم
ي ا کي دهغوی د ي رد په موخه تبليغاتي مواد ترتيب ک   .و دهغوی دخپرولو لپاره ميکانيزمونه جوړ ک

ېده او خل ئې دمايوسی او ناراضايت خواته ټېل وهلي دي،  و پر ذهنونو منفي اغېزه ک ناسمو تبليغاتي پاليسيودخل
ېده  ه ناوړه استفاده ک منانوددغه حالت نه په خپله    .چي دافغانستان د

وته ک ان ( ه او هغه داچي زموږ دټولني ايلي تېرو انتخاباتو يوه بله تشه هم په  تونو په ) نخبه  دافغانستان دملي از
ي او ددغي .ته نه دي رسېدلي ) اجماع ( هکله واحد نظر   راتلونکی حکومت بايد دغي مسئلې ته ډېره پاملرنه وک

ي  امونه پورته ک   .ستونزي دلېري کولو لپاره بايد تر جدي تدابيرو ورسته کوټلي 
مکي غواړم ديوې بلي خبريپه اخر  خو زما له نظره ډېره سمبوليکه  ، چي دانتخاباتو سره اړه نه لري، يادونه هم وک
ه لري دنوي ودان . ب رو ملتونو لپاره دافغانستان ددايمي نماينده  هغه دا چي تېره اون په نيويارک کي دمل

اغلي حامد کرز ، په هم هغومره اندازه او لوړدپرانستلو په مراسمو کي دافغانستان دولسمشر  ن  ي دعکس تر 
ينوالي اغلي رن ول سوی وه، دافغانستان دبهرنيو چارو دوزير  ما تر اوسه پوري په هي .  دادفر سپنتا عکس هم 

ن دي د بهرنيو چارو دوزير عکس وړند وي هيواد کي نه دي ليدلي چي دولسمشر دعکس تر  ه مانا لرالی .   دا 
ي دبهرنيو چارو په وزارت پوري اړه لري، او ؟ که دليسي رو ملتونو کي دافغانستان نماينده  ل داوي چي په مل

ين دادفر سپنتا دبهرنيو چارو وز ول سيرن که ئې عکس بايد و نو په دې صورت کي خوبه دافغانستان . ير دی، 
ه هيله من يم، چي ز.  کال ته بوزي٢٠٠١بېرته به کي هم داکار وسي او خبره په اړوندو ادارو نورو وزارتونو د

ي اغلی سپنتا به ددې خبري سپيناوی وک ه  ې تو ان رو ملتونو .دبهرنيو چارو وزارت او په   که چېري دا په مل
ی وي، نو بايد په  ت وي او ده په خپل سر داکار ک اغلي ظاهر طنين شخصي نو کي دافغانستان ددايمي استازي 

و په راتلونکمقابل کي ئې جدي غبر ودل سي تر  يون و دبله پلوه کله چي . ي کي نور ډيپلوماټان داکار ونک
ې وای  ونه ک ته کولو الر   .اغلي سپنتا داعکس وليدی، نوبايد ورته ئې دراک

  
  د يوه يوموټی، سمسور او سرلوړي افغانستان په هيله

    
   

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


