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 بسم اهللا الرحـمن الرحيم

)صدق اهللا العظيم( يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن اهللاال

واولئك لى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرإوالتكن منكم أمة يدعون

)صدق اهللا العظيم( هم المهتدون

ترىمئ20ما امريكا ته په رسمي دعوتد او. سفر وكړ 2008جون9څخه په واشـنګتن

پـه واشـنګتن، ويرجينيـا،الس. مـات وليـدل ائي مقاويارك كې مـې مختلـف امريكـ ني

و ډيــرو انجلــس، سانفرانسســكو، شــيكاګو، ميشــيګن او نيويــارك كــي مــي تــر زر 

د افغانستان دبحـران او ددغـه كـړكېچ هغوى. افغانانو سره خبرى وكړې ټولو زما څخه

د افغانسـتان پـه بـاب چـې افغانـانو غوښـتل پـوه سـي. وكـړېېدحل په باب پوښـتن  مـا

ــي دي ام ــه څــه ويل ــانو ت ــانو نظــر څــه وو؟ ريكاي ــاب دامريكاي ــه ب ــا او دافغانســتان پ م

مـېافغانـانو تـه خپـلد مــذاكراتو لنـډ معلومـات وړانـد  جوابونــهېئـېاو ســؤالونو تـه

ېد كتــاب پــه شــكل وړانــدپرخپــل وخــت وطنوالــو تــهېمختصــر راپــور يــل چــېوركــړ

.*سويدى

ــدېدد د وړانــ ــور ــډ راپــ ــه داوېلنــ ــو موخــ ــه كولــ ــېچــ ــي چــ ــوه ســ ــوال پــ ــاېوطنــ مــ

د ګــــران وطــــنىدېافغانســــتان پــــه الس كــــېاوس يــــېامريكايــــانو تــــه چــــ زمــــوږ

ــو  ــا هغ ــده؟ م ــوازىاوضــاع څنګــه تشــريح كړي ــه ي ــاط پــېت ــه ارتب ښيدافغانســتان پ

ــواز ــدي ويلــي او ي ــېمشــكالت ن ــارز نكــاتېم د حــل ب ــړي بلكــه ــدي ك  انتقادونــه ن

.يد هم ورښووليېم

___________________ 

د كرك* .پاكستان-، ددانش مؤسسې چاپ، پيښور 2008چ دحل الر، اګستيد افغانستان
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ــړو ــل ك ــوه برخــه رانق ــور ي ــه راپ ــه دهغ ــه شــكل. راســئ دلت ــابد ســؤال او جــواب پ كت

ــو  ــه.دىى ليكـــل سـ ــه علـــت كـ د هغـ ــو ــوم سـ ــه معلـ ــر اوږد درتـ ــواب ډيـ ــؤال جـ ــو سـ ديـ

ېبرخــېده او نــورېويلــېمــا ددغــه جــواب يــوه برخــه پــه يــوه مجلــس كــېچــىداد

د اســانېدلتــه مــې،يــې پــه نــورو مجلســوك لپــاره دعــين يــا مشــابه ســـؤالئد كـــار

ــه چــ  ــول جوابون ــ پــه مختلفــو مجالســوېټ ــوهېمــېك ــر ي ــا تشــريح كړيــدي ت وركــړي ي

زمــا نــدياوېنكــات ســته چــېداســېپــدې جوابونــوك. راوســتيديېجــواب النــد 

ــ او دخپـــل اســـتدالىاقتبـــاس كـــړمـــى مـــا لـــه نـــورو  . راوړيـــديېل دتقـــويې لپـــاره مـ

د كتــــاب پــــايڅوړ معلومــــاتېځينــــ وروســــته ددې كتــــابدېمــــاو پــــه تيــــره بيــــا

.ورزيات كړيديېليكلو په وختك

ــ هرڅـــوك وافغانســـتان تـــه ورپـــېښ مشـــكالتېچـــوو اصـــلي هـــدفداېددې ليكنـ

ــه وائـــي  ــائې نـ ــري او يـ ــو دحـــل الر يـــې نلـ ــړي خـ ــريح او څيـ ــكالتو. تشـ ــا دمشـ ــه مـ دلتـ

ا كړېــــدهېو دمــــرض ترتشــــخيص وروســــته دحــــل الر او دواء هــــم وړانــــد ترتشــــريح

كيــداى ســي پرهغــه غــور وســي، اصــالح ســي او بيــا دكــار خلــك پـــيدا او پــرېچــ

.*كار بايد له يوځايه پـيل سي او ما لدغه ځايه پـيلكړ.والړ سي

____________________ 

ــ* ــته مـ ــفر وروسـ ــا ترسـ ــتان،ېدامريكـ ــتان، پاكسـ ــعودافغانسـ ــويسـ ــائي هيوادونـ ــتان او دوه واره اروپـ ــارو(عربسـ ،ېنـ

ــ ــارك، جرمنـ ــويدن، دنمـ ــرانسيسـ ــيم او فـ ــد، بلجـ ــ)، هالينـ ــران دسياسـ ــتان دبحـ ــه دافغانسـ ــوريتـ ــه منظـ ــدو پـ ــل دپيداكيـ حـ

ــر يوكــال ســفرونه وكــړه  ــ. تي ــه زرو افغانــان او غيــر افغانــان م ــه شــمول وليــدلېپ ددى ســفرونو. دمتخاصــمو ډلــو دمشــرانو پ

.راغلىدىېددې كتاب په پاىك جريان
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اوېپخپــل دربــار كــشاهللا پــاك عزوجــل زمــا دا وړوكــى تــالېدعــاء كــوم چــ قبــول

ــو كســانو تــه چــ  اوېهغ د افغانســتان لپــاره پــه سياســي حــل پســې ګرځــي دا نســخه

ل ــدو د راټولېــ ــانو ــو افغانــ ــور او دمخلصــ ــارمول ګټــ ــورم فــ ــر او پلتفــ ــو منبــ ــاره يــ پــ

.وګرځوي

د وطـــن دو پـــه پـــاى كـــې زه اوهد دردمنـــو ځوانـــانو، ښـــاغليو حفـــيظ الـــدين پيـــرزاده

د ســـفرونو پــه وخـــت كــې زمـــا ډېره مننـــه كــؤ،ننــګ مقبــول احمـــد  م چـــې هــم يـــې زمــا

.خدمتونه وكړه او هم يېد دغه كتاب په ترتيب او چاپ كې مرسته كړيده

.امين وماذلك على اهللا بعزيز

 دكتور فاروق أعظم
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چ كېلومړى سؤال چهرچا د افغانستان امنيتيېاوه هغه دا وو

 ګورئ؟ وضع څنګه

ــر وســوهتر:جــواب ــه ډي ـــږ كال ــ* شپ ــده چــېچ ــه تواني ــه ون ــه ټولن دېنړيوال ــانو د افغان

پربنســــټ ډاډمــــن افغــــان ملــــي فــــوج جــــوړ كــــړي او تــــر اوســــه هــــم او مالتــــړ بــــاور

ــى  ــړي او حت ــاد وك ــوج اعتم ــان ف ــر افغ ــه دې چــې پ ــل ســر بېل ــاټو پخپ ــان او ن امريكاي

حتــــىد. هغـــه خبــــر كـــړيد مخــــالفينو پخـــالف نظــــامي عمليـــات او بمبــــارډ كـــوي 

ــر افغــان اردو او پوليســو  ــم پ ــو كــې ه ــه راټولول ــاتو پ ــاره كــې دمعلوم ــه ب مخــالفينو پ

ــتخباراتي الرې لــــري  ــه اســ ــاد نكــــوي او خپــــل ځانتــ ــاتو،. اعتمــ ــه دغســــې عمليــ پــ

يــــان وژل الرو،بمبــــاريو او نيونــــو كــــې اكثــــره عــــام ولــــس تــــه تــــاوان رســــيدلى دى 

ــومان  ــځې او ماشـ ــويدي، ښـ ــارډ سـ ــازې بمبـ ــه او جنـ ــويدي، ودونـ ــويدي، سـ ــړه سـ مـ

ــدلي دي،يب ــويدي، زوريـ ــديان سـ ــاه خلـــك بنـ ــګنـ ــويدى،ړمـ وره سـ ــه ــالي تاوانونـ مـ

.ته سويدي او مهاجرت ته اړسويديبيعزرسيدلي دي، 

دا ټــــول هغــــو كړنــــو تــــه ورتــــه دي چــــې روســــانو دخپــــل اشــــغال پــــه وختكــــېد

ځ د څرنګـــه چـــې هغـــه تاكتيـــك كـــار ورنكـــړ او ټـــول. پـــه منظوركـــول لـــوبمجاهـــدينو

ــي  ــنۍ پاليسـ ــاټو اوسـ ــانو او نـ د امريكايـ ــاراوه، ــالف راوپـ ــانو پخـ ــېد روسـ ــت يـ ملـ

ــالۍ نســـي  ــه. بـــه هـــم بريـ ــته راوړو الر نـــده بلكـ د السـ د زړنـــو داځكـــه چـــې دا دخلكـــو

.دامنيت دخرابۍ يومهم عامل همدادى. مخالفين نورهم تقويه كوي

_________________ 

د اشغال شپږنيم كاله تير سويوهه* .غه وختد امريكا لخوا دافغانستان
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د طالبـــانو پــــه نظـــر كتــــلد د القاعــــده پـــه ســـترګه او ټولــــو پښـــتنوته طالبـــانو تـــه

نـــه ټـــول طالبـــان.*عامـــلدىۍبلـــه لويـــه غلطـــي او دامنيـــت دخرابـــېټـــولنېنړيـــوال

ــه ــده دي او نـ ــم القاعـ ــان هـ ــتانه طالبـ ــداراز،.دي ټـــول پښـ د همـ ــده ــانو او القاعـ دطالبـ

د خپـــل هيـــواد لپـــاره. هـــدفونو او ســـتراتيجۍ تـــرمنځ هـــم ډېـــر تـــوپير دى  طالبـــان

د غـــرب ســـره خاصـــه دښـــمني نلـــري خـــو القاعـــده پـــه عربـــي نـــړۍ كـــېد  جنګيــــږي او

ــ ټوليـــــدوو كمبلـــــېامريكايـــــانو  ه متعهـــــد دي او افغانســـــتان دخپلـــــو اهـــــدافو تـــ

همـــداراز، ټـــول پښـــتانه طالبـــان. ډول اســـتعمالويه دويشـــتلو لپـــاره ديـــو ســـنګر پـــ

ــه سياســي صــحن  د هيــواد ل ــور ټــول پښــتانه ټكــول، ځــورول او د هغــو پــه ت ــل او ېبل

.بله لويه غلطيدهېټولنېساتلد نړيوالېريل

ټـــول پـــه يـــو هيـــواد كـــې حتمـــي نـــده چـــې ټـــول فـــوج، پـــوليس، ددولـــت مـــامورين او

ــر او پالي  د فكــــ ــس دې دهغــــــه هيــــــواد دمشــــــر ځينــــــې؛ســــــيو ملګــــــري وي ولــــ

ــه او  ــاالتمجبوريتونـ ــړي حـ ــار وكـ ــره كـ ــې ددولـــت سـ ــوروي چـ ــې خلـــك مجبـ . وي چـ

ــه نـــومبر ــت پـ ــانو حكومـ ــېد طالبـ ــه چـ ــه زرهـــاو 2001كلـ ــوى پـ ــو دهغـ ــګ سـ ــې ړنـ كـ

ــه  ــه ځانون ــوې ادارې ت ــه شــمال كــې ون ــواد پ د هي ــړل عســكر ــه وخــت تســليم ك ېچــهغ

ــياطم ــو چـ ــړه سـ ــان وركـ ــورىدوېنـ ــه تـ ــدمت پـ ــه دطالبـــانو دخـ ــه زورول كيــــږي بـ . نـ

ارامېاو يـــا پخپلـــو كـــوروك ومـــت ســـره كـــار وكـــړي دوى غوښـــته چـــېد نـــوي حك

د هغــوى ســره داســ  معاملــهېكښــيني او خپــل شخصــي كاروبــار تــه مخــه كــړي خــو

چ .**د يهودو سره وكړهېوسوه لكه هټلر

ص وروستهترطالبانو(خپل كتابپ)جيمز ډابنز(امريكا خاص استازىدېد بون په كنفرانسك* ك”:يليكېك)77، ېپه بون

چيزموږ لويه غلط دكنفـرانس پـهېسهم هلته دومره لږ ووچېموږ پښتانه طالبان او طالبان مو القاعده ګڼل او دپښتوژبېداوه

ــتلوكې ــوه پرانســـــ ــتو يـــــ ــه پښـــــ ــاپـــــ وه وينـــــ ــه ــم نـــــ ــراوه هـــــ ــې ډېـــــ ــل شـــــــك يـــــ ــړي تمثيـــــ د نيمګـــــ ــتو ــېد پښـــــ .“چـــــ
Jams Dobbins, After the Taliban: Nation building in Afghanistan. Potamac Books Inc. Washington DC. 2008, P 77.  

ــر پخپـــــل كتـــــاب ** ــان كيمپنـــ ــر جنګونـــــه،ص(جـــ ــ) 139دبليـــ ــترا”:يليكـــ ــده شـــــورويان او جـــــك ســـ د(بـــــوش القاعـــ

ن) انګليستان دوخت خارجه وزير (“ازيان ګڼلهغوى وه. ).دامريكايانو په نظر ټول طالبان القاعده
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ــه ــولنېد نړيــوالان طالبــ زروپ ــېټ ــديان ســول، پــه قلعــۀېپــه مــخ ك ونيــول ســول، بن

ــانتينرونو كــېجنګــي كــ  ــه ك ــه دښــتېمــړه ســول، پ د ليلــى پ ســوري ســوري ســول او

ډونالــــډ( وزيرجنــــګد امريكــــا دپخــــواني. الس تړلــــي ژونــــدي ښــــخ ســــولېكــــ 

ــ) لـــډرمزفي د هيـــواد پـــه. وئـــې ســـوځوئېزړه اليـــخ ســـوى نـــه وو او امـــر يـــې وكـــړ چـ

ــه الړل چــ ــو ت ــو كلي ــان خپل ــور طالب ــه زرو ن ــوكي پ ــه برخ ــړيېپات ــل ك ــد خپ ــادي ژون ع

ــن وه چــ  ــه م ــه هيل ــو ت ــو تغييرات ــېاو هغــو مثبت ــولېېمسلســلې وعــدېغــرب ي . ورك

د طالـــب او القاعـــده پـــه هرځـــاىىمګـــر دو نـــوم مـــړه تعقيـــب ســـول، ونيـــول ســـول او

د غزنــي پــه شــلګر ولســوال. ســول د حكومــتېكــۍيــو طالــب قومانــدان د طالبــانو

ــ ــه والړ چـ ــل كورتـ ــته خپـ ــقوط وروسـ ــړيېترسـ ــد وكـ ــادي ژونـ ــه. عـ ــانو هغـ امريكايـ

ــ ــىكلـ ــارډ او خلـــك يـ ــېبمبـ ــړلېپكښـ ــړه كـ ــ. مـ ــول كلـ ــاره ټـ ــام لپـ ــته دانتقـ ىوروسـ

دىېيـــاغي ســـو او اوس شـــلګر پـــه ســـيمه كـــ د مـــال تيـــر يـــو اســـتراليائي.د طالبـــانو

ېپكښــېكــار كــاوه يــو فلــم خپــور كــړ چــېد بــي بــي ســي لپــاره يــېژورنالســت چــ 

ــان كـــېښـــئي چـــ ــائي عســـكرو پـــه ارزګـ د. عفتـــه كړيـــديېســـپين ږيـــري بـــېامريكـ

ــ ــړ چـ ــانو هـــوډ وكـ ــانوېكـــډېخپلـــېكلـــي ځوانـ ــه امريكايـ ــايي او لـ ــه بيـ ــتان تـ پاكسـ

ــيم  د غـــچ اخيســـتو لپـــاره بيرتـــه سـ ــه طا. تـــه ستنيــــږيېڅخـ لبـــانو خارجـــه وزيـــرد

پخپلــــه خوښـــه امريكايــــانو تـــه تســــليم ســـو خــــو) مولـــوي وكيـــل احمــــد متوكـــل(

ــد او شــكنجىهغــو ــه بن ــړ او ترڅــو كال ــدي ك ــېبن ــل ك ــه كاب ــم پ ــهېوروســته اوس ه پ

ــخپـــل  ــور كـ ــديدېكـ ــارت النـ ــر نظـ ــعيف.ىتـ ــالم ضـ ــوي عبدالسـ ــهمولـ ــتان پـ پاكسـ

ــ ووېكـ ــفير ــانو سـ ــ،د طالبـ ــه يـ ــو قوانيېهغـ ــو نړيوالـ ــالفد ټولـ ــو پخـ ــو او نورمونـ نـ

ېد كنــــدهار، بګـــرام او ګوانتانـــامو پــــه زنـــدانونو كــــېونيـــوى، او پنځـــه كالــــه يـــ 

د كورنيـــو چـــارو وزيـــر(مـــال خاكســـار. بنـــدي او شـــكنجه كـــړ د رژيـــم )د طالبـــانو

ــ ــلد حكومــت ســره ي د كاب ــړ او ــه تســليم ك ــانو ت ــل عمــېځــان امريكاي ال همكــاري پي

ــو ــړه سـ ــړ كـ ــو مـ ــړه خـ ــا.كـ ــدې ډول امريكـ ــه پـ ــا پـ ــدا او يـ ــواوو قصـ ــي قـ ئي او ائتالفـ
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الر نـــاپوهۍ كـــې طالبـــان او پښـــتانه كـــونج تـــه تختـــه كـــړل او بيلـــه مقاومتـــه يـــې بلـــه

دى. ورته پرينښوول .دامنيت دخرابېدو لوى عامل دا هم

د قــومي تصــفي د هيــواد دشــمال څخــه تقريبــا دوه نــيم لكــه پښــتانه تــرېهمــداراز،

ــ  ــدي چــ ــرام النــ ــېپروګــ ــه يــ ــېفيلمونــ د موجــ ــور ــه تــ ــده پــ ــب او القاعــ ود ديد طالــ

ــوال ــولنېنړي ــېټ ــه حضــور ك ــېپ ــړه ســول، ب ــوېم د خپل ــوټ ســول او ــه ســول، ل حرمت

ــه وشــــړل ســــول  ــامونو. كورونــــو څخــ ــته) جنوســــايډ(هيچــــا ددغــــو قتــــل عــ او دســ

، بـــي بـــي ســـياوېســـربېره پـــرد. مـــخ ونـــه نيـــو) كوليكتيـــو ټـــورچر(جمعـــي تعـــذيب 

ــو واره راپو ــانو څـ ــا ږغ راديوګـ ــ امريكـ ــدي چـ ــاره كړيـ ــه خپـ ــكېرونـ ــمير اوزبـ ــو شـ يـ

د شــړل ســويېد ســرحد لــه هــا غــاړۍاو تاجيــك كــورن  پښــتنووراوســتل ســوي او

تراوســـه ددغـــو لكونـــو شـــړل. ميشـــته ســـويديېپـــر مځكـــو او جايـــدادونو بانـــد 

ــا ونكــړهوســوي ــتنه چ ــو. ســرګردانه پښــتنو پوښ ــاًئهغ ــ تقريب ـــږي چ ــه كي ېدا اوه كال

د ژړۍ پـــه ســـوزان دد كنــدهار د ســـرانان پـــه كمـــپ او د پاكســـتان پــه چمـــن، ه دښـــت،

ــو كــېكــوئټ ــه شــاوخوا كمپون ــدرېد ښــار پ ــرويۍددرب ــد تي ــه. ژون ــين المللــي ټولن ب

خپلـــوىدوېړه بلكـــه هـــيڅ اراده نلـــري چـــونكــ زار حالـــت تـــه توجـــهىددوېنــه يـــواز 

(يپريـــږدكورونـــو تـــه  ــ. خپلـــوېيوكـــال كيـــږى چـــېدتخـــار پـــه خواجـــه بهاءالـــدين كـ

او ځـــــائي زورواكـــــان ئـــــې خپلـــــويكالبنـــــددۍكـــــورنېســـــوېتـــــه ســـــتنكورونو

حكومــــت او نړيوالــــه ټولنــــه دزورواكــــانو پخــــالف هــــيڅ. كورونــــو تــــه نــــه پريــــږدى

.)قانوني عمل نكوي

دېپــه كابــل كــ ېوويــل چــ) كــريس(مؤسســې دنماينــدګى مرســتيالد ملګروملتــو

د ېان كــــمســــلح غيرمســــؤل ګروپونــــه پــــه افغانســــتېپــــه حــــدود كــــ 2000اوس هــــم

د مخـــدره مـــوادو پـــه قاچـــاقياكثـــره يـــې پـــه تروريســـتېفعاليـــت لـــري چـــ اعمـــالو،

ــه او  ــازمانپـ ــاتويسـ ــريېكنوجنايـ ــ. الس لـ ــه وويـــل چـ ــږېهغـ ــه ددولـــت28هلږترلـ تنـ

ــړياومهــــم مــــامورين  د پارلمــــان غــ ــتان ددغــــوېدي چــــيپيژنــــدل ســــود افغانســ
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نيتــــى خصوصــــيام)كــــريس(. ګروپونــــو ســــره اړيكــــي لــــريومســــلحوغيرمســــؤل

د. شـــــركتونه هـــــم مـــــتهم كـــــړل چـــــي ددغـــــو ګروپـــــو ســـــره ټينګـــــى اړيكـــــى لـــــري 

ېملګروملتودمؤسســـې دبشـــر دحقوقـــو اداره پخپـــل كلنـــى راپـــور كـــي وايـــي چـــ

ــتان كـــ ــه افغانسـ ــا پـ ــوي چـــېامريكـ ــاالرانو حمايـــت كـ ــو هغـــو جنګسـ ــرېدځينـ دبشـ

ــوابق لـــري  ــر خـــراب سـ ــه رابطـــه ډيـ ــتم، عطامحمـــد. دحقوقـــو پـ د جنـــرال دوسـ ــور راپـ

ا ــور ــان اخلـــى نـ ــو محمـــد محقـــق نومـ ــهېچـ ــنظم او پـ ــتماتمـ ــه شـــمالك ډوليسسـ پـ

ــه يــې ورچــوروي او پــر حقوقــو يــې تيــرى كــوي ځــپښــتانهېكــ (وروي، مالون ــي. ــي ب ب

 ). 2003جنوري14: سي

ــوي ــړل ســ ــو شــ ــمال دغــ ــهود شــ ــو بيلــ ــانو او نړيوالــ ــتنوته امريكايــ ــدلو پښــ او زورېــ

څ ايـښـــــېېمقاوتــــه بلــــه څــــه الر پــــر  وخــــه دهمــــدغو شــــړل ســــوي ده؟ اوس دشــــمال

دجنګـــى دطالبـــانوېكـــ، زابـــل، ارزګـــان او هيلمنـــد كورنيـــو ځوانـــان پـــه كنـــدهار

.يدمال تېر جوړوقوت 

ــ ــواد دى چـ ــدونكى هيـ ــه كيـ ــه تجزيـ ــد او نـ ــو واحـ ــتان يـ ــه اوږدوېافغانسـ ــاريخ پـ دتـ

پـــه شـــمال.د وروڼـــو پشـــان ژونـــد كړيـــدىيودبـــل ســـره پكښـــېاقواموومختلفـــېكـــ

اوېكــــ ــ دتــــاجيكو، ازبكــــو پښــــتانه اوســــي او دپښــــتنو پــــهېتركمنــــو پــــه منځكــ

د ســـوو كلوېســـيمو كـــ ــ نـــوبيـــا داقليتونـــهېراهيسـ دكنـــدهار دښـــار پـــه.يميشـــته

ــ ــورنۍېزړه كـ ــه زرو كـ ــبونه پـ ــره كسـ ــار اكثـ ــي او دښـ ــان اوسـ ــيعه ګـ ــى شـ ــه دولتـ ، پـ

ترخــه خبـــره هــم نـــده چـــا ماموريتونـــه او شــاوخوا شـــنه باغونــه ددوى دي؛ېادارو كــ

يانو خپــــل كنــــدهارېاو دظاهرشــــاه پــــه وختكــــ،رام يــــې كيـــــږيورتــــه كــــړې؛ احتــــ

ــري(وكيـــل  ــان) اكبـ ــيعه ګـ ــه شـ ــه همدغـ ــه لـ ــاكوو څخـ ــ.ئټـ ــد كـ ــه هيلمنـ ــدا راز پـ ېهمـ

ــاقلين او ــركمن نـ ــك، ازبـــك او تـ ــزاره، تاجيـ ــ هـ ــكرګاه كـ ــرش او لښـ ــه ګـ ــيعهېپـ شـ

دا ډول تاجيــك، عــرب او نــور قومونــه دغزنــي،. زار كــړياچــا نــديېګــان ســته چــ 

ــا، پكت ــو كــ پكتي ــه مركزون ــار پ ــان او ننګره ــر، لغم ــ اوســيېيكــا، كن ــه كــومېچ بيل
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ــ خـــو.يدوروڼـــو پشـــان پـــه عـــزت ژونـــد كـــوېتهديـــد او فشـــاره دپښـــتنو پـــه منځكـ

ــه  ــواد پــ ــمال دهيــ ــشــ ــوېكــ ــتعمار ځينــ ــي اســ ــانو دبهرنــ ــو زورواكــ او فرصــــت طلبــ

ــډيانو  ــواز ګاونـ ــه يـ ــته نـ ــه مرسـ ــهېپـ ــيم هلتـ ــرر دسـ ــه ضـ ــتنو پـ ــهېدپښـ دموګرافيكـ

ــره اي څهـ ـــتيكاو ــړ تـنوپوليـ ــدل كـ ــډول بـ اتل انـ ــرو ــه تيـ ــه پـ ــ بلكـ ــو كـ ــس كلونـ ــېېلـ يـ

ــارو  ــو ښـ ــواد دلويـ ــاًنودهيـ ــو، خصوصـ ــم دخپلـ ــره هـ ــه څهـ ــار ډموګرافيكـ ــل دښـ د كابـ

ــو ــه ق ــه ګټ ــدافو پ ــاوړه اه ــد پرددوى. واړولمي ن ــه مرســته ي ــوا پښــتانهو پ ــوې خ ــه ي ل

ــږدي چــ  ــه پري ــېن ــواد پــه شــمال ك ــېدهي ــه بل ــه والړ ســي او ل ــو كوروت ــوېخپل ا يــې خ

ــدتاً ــار چـــي عمـ ــ دكابـــل ښـ ــيمه ده پخپلـ ــتنو سـ ــړدپښـ ــانو ډك كـ ــه حالـــت.و قوميـ دغـ

اوئقـــومي نـــاارام ټـــول هيـــواد  ديـــو ايتنوپوليتيكـــل يـــې پايتخـــت خصوصـــاً تـــه

.بحران سره مخ كړيدى

ــه ــم 1976پـ ــېكـ ــه چـ ــه مقابـــل كـــېكلـ ــان پـ ــه كنـــړېدداؤدخـ ــان او پـ ــير، لغمـ ، پنجشـ

د ســـيمو خلكـــو. بغـــاوت وكــړ) انيـــانواخو(يــو شـــمير مســـلمان ځوانــانوېپكتيــا كـــ

نــــور ورڅخــــهېتســــليم كــــړل او ځينــــېونيــــول او دولــــت تــــه يــــىډيــــرىدهغــــو

ــتيدل ــانو. وتښــ ــو كســ د هغــ ــه او ــل بالــ ــت خپــ ــو حكومــ ــت خلكــ ــه وخــ ــه هغــ داځكــ

هغـــه وخـــتد اســـالم. كـــاوهنـــاكرارهېدغـــه مشـــروع دولـــت يـــېپخـــالف ودرېـــدل چـــ

ــذبوالىنســوا شــعارونو خلــك  ــم اســالم افغىج ــه ه ــانو تــه تر كــه څ ــه ګــران او ان هرڅ

ــز دى ــان پښــتون وو پداســ. عزي ــېداؤدخ ــال ك ــه بــاغيېچــېح ډيــرو غيرپښــتنو دغ

دشــوروي پــه كــېپــه كابــلېكلــه چــ،كالــه وروســتهېخــو فقــطدر. ځوانــان ونيــول 

ــوډاګمرســـته  ــر قـــدرتحكومـــتىيـــو ګـ ــ پـ ــانوىراغـ ــه همـــاغو باغيـ ــه قـــوم پـ همهغـ

ــې والړ ــ. پسـ ــوريېهمداسـ ــه جنـ ــم 2002، پـ ــهېكـ ــ پـ ــدهار كـ ــوېكنـ ــر يـ ــړي پـ ــوه سـ يـ

تســليمېخلكــو پــه تــش الس هغــه ونيــو او دولــت تــه يــ. بهرنــي عســكر حملــه وكــړه 

ــړ ــار. ك ــېخلكــو ن دېچــېوهل ــه ــو ت ــواړو، نړيوال ــوږ ســوله غ ــول ســيېم ــع ورك موق

د كابــــلاخـــو نـــنهم. افغانســـتان ابـــاد كـــړيېچـــ  غـــه خلـــك مـــايوس ســـويدي او
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لــهىحامــد كــرزىښــاغل.ايــت كــوي دطالبــانوحمېپــه مقابــل كــ دحكومــت او نــاټو

ــ ــاهمـ ــار كـ ــي ښـ ــل پلرنـ ــو پخپـ ــو خلكـ ــتهېغو خپلـ ــه تيښـ ــالص پـ ــان خـ ــه ځـ ــه مرګـ لـ

كنور ولس دحكومت سره اوس.كړ .مرسته نكويېدامنيت په ټينګولو

ضــيق البنيــاده حكومــت جــوړ كــړېيــو داســېافغانــانو تــه پــه بــون كــېټــولنېنړيــوال

ډيــر خــرابېمــوږ پــه تــاريخ كــ. ســارى نســتهېيــېد افغانســتان پــه تــاريخ كــېچــ

نړيوالــوېچــېخــراب حكومــت لكــه پــه بــون كــېحكومتونــه درلودليــدي خــو داســ 

د نشــــئي مــــوادو.ىتيــــر ســــوىافغانــــانو تــــه جــــوړ كــــړ نــــد  نړيوالــــو مشــــهورغله،

د بشـــــري حقوقـــــو پايمـــــالونكاققاچـــــ يبران، زورواكـــــان، فاســـــد تكنوكراتـــــان او

اوبايـــددېتيرولـــېشـــپئبيوســـدېيــېخبـــره پــه نـــورو هيـــوادو كـــ پـــه دكـــرزيېچــ

پــه حكومــتىكمــه ســويواامحېبشرضــد جنايــاتو پــه تــور پــه نړيوالــه محكمــه كــ 

ــ ــړلېكـ ــول كـ ــ. راټـ ــتان ئـ ــهېافغانسـ ــو تـ ــي دالالنـ ــدانانو او سياسـ ــو قومانـ ــې،هغـ چـ

د عســـكرو پحيـــث خـــدمت كـــړى وو اويـــائې بهرنيـــو اســـتخباراتو يـــېخارجيـــانو تـــه 

.ئوويش په ډولد مال غنيمتد،ته كار كاوه

ــ دد قـــومد هيـــواد اكثريـــت، ســـخت جنګـــيېامريكايـــانو پښـــتانه چـ هيـــواد لـــهېاو

ــ ـــته يـ ــه الس كـــېپـيدايـښـ ــړلېقـــدرت پـ ــروم كـ ــه محـ ــه قدرتـ ــول. وو لـ ــانو ټـ امريكايـ

د تروريســــتانو پشــــان يــــ ورســــره معاملــــهېپښــــتانه طالبــــان او القاعــــده وګڼــــل او

ــ  ــړه او كوښـــښ يـ ــېوكـ ــړ چـ ــتنوېوكـ ــطحد پښـ ــه سـ ــواد پـ ــئياود هيـ ــم وښـ ــمير كـ شـ

ــ ــېورپسـ ــړيېيـ ــم كـ ــي رول وركـ ــ. سياسـ ــه وختكـ ــغال پـ ــل اشـ د خپـ ــم ــانو هـ دېروسـ

د ځپ ــلــو پــه منظــور څــو پښــتنو ــه يــېاحصــائيه اعــالن او هــر وارېځل پښــتانه كــمېب

د پښـــتنو پـــه ســـيمو پـــه ټــول افغانســـتان او خصوصـــاًېچـــېحـــال كـــېښــوول پداســـ 

د احصـــائيېكـــ ووېجنـــګ وو او يـــې پښـــتانهېكـــ 1982پـــه(.د اخيســـتلو مجـــال نـــه

و67لـــه  ــ 1986وښـــوول، پـــه٪ تـــه راټيـــټ55٪ څخـــه كـــي 1988٪ او پـــه51يـــېېكـ

و لـــوېهـــدف دا وو چـــىد هغـــو).٪ وبلـــل48يـــې  ګـــروپ تـــهىپښـــتانه لـــه اكثريتـــه
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فـــوج، پـــوليس، دولتـــي ادارو او سياســـي مجـــال پـــهېډول يـــېراټيـــټ كـــړي او پـــد

ــ ــړيېك ــډه ور كمــه ك ــهد. ون ــانفرانس پ ــورد كــېهمــدبــون ك ــر پلــه روانېم د روس پ

ــئ ــور هــم ټكن ــل ســو او او ن ــم لــږ وګڼ ــدا كــار نــاټو).٪38(پښــتانه يــې نــور ه نــن هم

ــ كــــوي شــــورى، فــــوج، پــــوليس، سياســــى(ېاو پښــــتنوته دژونــــد پــــه هرمجــــال كــ

ــډون،  ــوري38 ...)ګـ ــ.٪ ګـ ــبب دى چـ ــه سـ ــېدغـ ــل كـ ــه كابـ ــتانه پـ ــر پښـ ــنېډېـ ىاوسـ

.ته حاضر نديۍاره ئې قرباننظام خپل نه بولي او دبرياليتوب لپ

ــ ــه كابــــل كــ ــته پــ ــقوط وروســ ــر ســ ــانو تــ ــامورينېد طالبــ ــي مــ ــتانه دولتــ ــول پښــ ټــ

ــور  ــه ت ــانو پ ــا دطالب ــاره وايســتل ســول او ځ ــه ك ــد او ل ــىتهدي ــه غيرپښــتنوډكېي پ

د استادســياف ترســيوريىليــدل كيــدل هغــوېڅــو محــدود پښــتانه كــه چيــر. ســو

يـــې جمعيـــت تـــهېجهـــاد پـــه دوران كـــدېناســـت وه او يـــا هغـــه كســـان وه چـــېالنـــد

ــر زغســتلي وه  ــد. ډي ــوجېچــېســره ل د ف ــم ــدل ســويدي خــو اوس ه ــه ب اوس حــاالت څ

ــران  ــول(افسـ ــه قـ ــابعو پـ ــائي منـ ــي او امريكـ ــرو انګليسـ ٪ تاجيـــك دياو70) دمعتبـ

ــه چــاروك ــي امنيــت پ دېدمل ــم ــر ك د پښــتنو ســهم ډي ــو ــ.ىخ ــه ملكــي ادارو ك ــمېپ ه

د  ــال ــدا حـ ــرات راغ.ىهمـ ــه تغييـ ــ څـ ــران او ځينـ ــدي، وزيـ ــامورينېليـ ــه مـ ــالي رتبـ عـ

ده پښــــتانه مقــــرر ســــويدي خــــو اوس يــــو پارلمــــاني. هــــم تعــــادل تــــه ډيــــره الر پاتــــه

ــ  ــور ښـــئي چـ ــهېراپـ ــم 2007پـ ــېكـ ــر كـ ــه دفتـ ــه پـ د هغـ ــه شـــمول ــور پـ ېد رئـــيس جمهـ

ــواز ــتان8ېيـ ــامورين پښـ وه٪ مـ ــببد.ه ــه سـ ــاركېچـــىدغـ ــه ښـ ــهېچـــېدكابـــل پـ پـ

اوېپښــتني ســيمه كــ  ــ واقــع اكثــره پښــتانه دي څــوكد رئــيس جمهــورېشــاوخوا ي

د پښــــتو ويلــــو جرئــــت نلــــري  ــ. او وزيرانــــو پــــه شــــمول پلــــهخچــــې يوحالــــتېداســ

.ىدهيواد اكثريت وګړي ځان بېګانه وبولي امن نسي تأمينوال

پــهېپــه تيــرو ديرشــو كلــو كــېپــر حكومــت دعــدم اعتمــاد يــو بــل عامــل دادى چــ

ــرو  ــه تيــ ــام ډول او پــ ــ اتلــــس عــ ــو كــ ــيېكلــ ــارجي تعليمــ ــره خــ ــاص ډول اكثــ ــه خــ پــ

ېددغــه غيرعادالنــه توزيــع پــه نتيجــه كــ. بورســونه غيرپښــتنو تــه وركــول ســويدي 
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ېپـــه زرو غيرپښـــتانه تعليميافتـــه هركـــال هيـــواد تـــه راســـتينيږي او دمملكـــت چـــار

ــ ــه الس كـ ــيېپـ ــم. اخلـ ــور هـ ــتانه نـ ــهپـــدې ډول پښـ ور لـ ــه ــانو څخـ ــهځدولتـــي اورګـ پـ

. مــــت غيرملــــي او انحصــــاري شــــكل اخلــــي حكو يــــږياومكپــــه نســــبي ډول ورځ 

موجـــودېپـــه دولـــت كـــېشـــرايطو كـــوظالمانـــه، غيرعادالنـــه او نـــامتوازنېپدغســـ

بېواكــه پښــتانه نــور نــو دولتــي اداره خپلــه نــه بــولي او دزړه لــه كــومي همكــاري نــه 

. ته الر پرانيزيئناامنورسره كوي بلكه 

ــ ــه چـ ــمالېلكـــه څرنګـ ــانو شـ ــانو پخـــالف امريكايـ ائـــتالفد خپلـــو عســـكرود طالبـ

ــ  ــړ، داسـ ــتعمال كـ ــث اسـ ــه حيـ ــزبېپـ ــانو، حـ د طالبـ ــان ــم امريكايـ ــتالف هـ ــمال ائـ شـ

ــالفين  ــورو مخــ ــړل اســــالمي او نــ ــتعمال كــ ــور اســ ــه منظــ ــو پــ د ټكولــ ــانو.و امريكايــ

د شــمال ائــتالف پــه وجــه پــه بــون كــې حكمتيــار تــ  ېچــېدعــوت ورنكــړ ســره لــده

د ربـــــاني صـــــدرأعظم او دطالبـــــانو مخـــــالف .ووىاو ورســـــره جنګيـــــدلحكمتيـــــار

ــد ــره لـ ــړه سـ ــع ورنكـ ــم موقـ ــانو هـ ــېايرانيـ ــهې چـ ــه ټولـ ــت پـ د حكومـ ــانو د طالبـ ــه هغـ

ــهېيــېســره وو بلكــه پــه عــوض كــىدهغــوېپــه ايــران كــېدوره كــ د بــون كنفــرانس ت

پښــــتونووېوبالــــه او بــــل زوم ئــــې چــــ)ىهمــــايون جريــــر پنجشــــير(دهغــــه زوم

ــر داكتر( ــرت بهيـ ــړ) غيـ ــدي كـ ــره. وربنـ ــو ددې ټولوسـ ــاهم څـ ــار بيـ ــره حكمتيـ ــه سـ كالـ

ــ  ــړه پداسـ ــع ورنكـ ــا موقـ ــو چـ ــار ويوســـت خـ ــېانتظـ ــال كـ ــېحـ ــولېچـ ــور ټـ ــاد نـ د جهـ

حكمتيـــار ځـــان. شـــريكديېناســـت او پـــه حكومـــت كـــېمشـــران اوس پـــه كابـــل كـــ

ــړ او داد  ــاس كـ ــور احسـ ـــږيد امر اوسىمجبـ ــالف جنګيـ ــانو پخـ ــې. يكايـ ــه چـ  څرنګـ

نــه پـــر كــاوه، تـــر ډيــره وختـــهېاد يـــامريكايــانو ټــول پښـــتانه طالبــان ګڼـــل او اعتمــ

ــ ــانېيـ ــوازېترجمانـ ــتانه اســـتخدامول يـ ــتالف غيرپښـ ــمال ائـ ــه وائـــي.د شـ راپورونـ

ــتنو تـــرمنځ داوبـــو دخړولـــوېچـــ ــه ځينـــو دامريكايـــانو او پښـ لـــدغو ترجمانـــانو څخـ

ــ  ــررېكوښـــښ كـــاوه او ځينـــو بيـــا دژبـ دنـــه پوهېـــدو پـــه وجـــه عـــام ولـــس تـــه ډيـــر ضـ

ېچــېه خلــك مــړه، بنــديان او وځــورول ســول تــرد ورســاوه؛ كلــي بمبــارډ او بېګنــا 
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ــرز ــال وژړلېيــيك ــ) 2007مــئ2(پــر ح اوېاو وېويــل چ ــه وس نــدي پــوره زمــا څــه پ

ــه نكــــوي  ــه خولــ ــا پــ ــان زمــ ــه. امريكايــ ــلوكېد پــ ــاروى اوســ ــاع نــ ــود ددفــ وزارت يــ

م ــه وويــل چــ مــامور ــوه پنجشــيېات ــه پــه هــرات كــ هغــه ترجمــانيري ېچــيوهويلــېت

ــي″ ــدهار كـ ــه كنـ وم زه پـ ــان ــره ترجمـ ــانو سـ ــدهارى.د امريكايـ ــو كنـ ــړى يـ ــوږ سـ ــه مـ پـ

طالـــبېر ونيـــو او پوښـــتنه مـــو ځينـــى وكـــړه چـــ دطالـــب پـــه تـــوســـپين بولـــدك كـــى 

پــــه. هــــو ترجمــــان امريكايــــانو تــــه وويــــل چــــي دى وائــــي،.″يــــا: يـــې؟ هغــــه وويــــل 

ــه) هــو( انګليســى كــى  ــا(ت ــى) ي ــه. وائ ــوږ پ ــړ چــي ســړى زم ــانو چــى فكــر وك امريكاي

ــو؛ نـــو هغـــه ېـــې بنـــدى كـــړ مخكـــى وويـــل  دا16ترجمـــان. چـــي هـ ــته مياشـــتى وروسـ

ورتـــه مـــامور. پــه هـــرات كـــي كـــړى وه دفـــاع وزارت دغـــه مـــامور تـــهد قصــه دنـــاروى 

او. ويلــــى وه چــــى داخــــو تــــا ســــرچپه ترجمــــه كړيــــده هغــــه دا موضــــوع افشــــاء ســــوه

مياشـــتى وروســـته دنـــاروى دفـــوج پـــه وســـاطت لـــه بنـــده خوشـــى16 كنـــدهارى ســـړى

تـــه وويـــل چـــي) دكتـــاب ليكـــونكى(روې ددفـــاع وزارت دغـــه مـــامور مـــاد نـــا. ســـو

دپنجشـــيرى ترجمـــان پـــه ترجمـــه كـــي اراده بـــده نـــه وه خـــو پښـــتو يـــې نـــه وه زده او دا 

يــــې نــــه ويــــل چــــي ترجمــــانى نســــى كــــوالى داځكــــه ډيــــر معــــاش يــــې اخيســــت او 

وهد متأســفانه دمــورميرېېدغســ. امريكايــانو هــم يــوازى پــر همــدى خلكــو تكيــه

.ىسوله او امنيت نسي راوستالورولځاو بيځايه پـيدا كولۍبدبين،سلوك

ــ ــاتو كـ ــه انتخابـ ــت پـ ــوري رياسـ ــه دجمهـ ــرزي تـ ــېكـ ــوم چـ ــتنو كـ ــره پښـ اوسدېاكثـ

ــر اور النـــدې  ــاټو تـ ــړه نـ ــه وركـ ــاء كـــ. دي رايـ ــن پـــه فضـ ــاتد امـ ېپارلمـــاني انتخابـ

ــد ــول پـ ــره سـ ــېترسـ ــه چـ ــهې هيلـ ــمڅـ ــو هغسـ ــي خـ ــه سـ ــه رامنځتـ ــاف بـ ېثبـــت انكشـ

ــ. نســوهو ــه كــړه چ ــه منتخــبېوخــت ثابت ــيس او ن ــه منتخــب جمهــور رئ ــه ن ــانو ت افغان

ــول  ــه ورسـ ــه ګټـ ــان څـ ــل. پارلمـ ــرزي خپـ ــه كـ ــو ځكـ ــايلود نـ ــاور بـ ــر حكومـــت بـ ملـــت پـ

ــ  ــواد كـ ــه هيـ ــره پـ ــره سـ ــړ سـ ــه مالتـ د بيدريغـ د نړيوالـــو ــرول اوېتســـلط او كنتـ ــور خپـ

بىســواىټينــګ نكــړا  دهاو اوس يــېد هيــواد ډيــره برخــه لــه كنترولــه د هيــواد. هــر
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ــوب ــي، شــرقيجن ــهېســيمياو غرب ــدي او پ ــه كړي ــا ارام ــو ن ــواؤ ســره جنګون ــاټو دق دن

ك . خلكد زورواكانو زور، ناروا او ظلم ځورويېشمال

ــ ــۍدموكراسـ د غربـ ــړۍزراو ــواوزي نـ ــد كـ ــه ژونـ ــانو پـ د افغانـ ــو ــتېر ټولـ ــه مثبـ څـ

د بشـــــريحقىســـــواىبـــــدلون رانوســـــتال د بلكـــــه بـــــرعكسد زورواكـــــانو، وقـــــو

ــ  ــه الس كـ ــاقبرانو پـ د قاچـ ــوادو ــدره مـ ــالونكو او مخـ ــزار ســـول چـــېپايمـ ــوادېابـ هيـ

.استقرار او امن ته نه پريـږدي

ــن ــى روبـ ــ(برنـ ــرانس كـ ــه كنفـ ــون پـ ــړېدبـ ــالوى غـ ــې دپـ د مؤسسـ ــو اويدملګروملتـ

ــيس اوسد امري ــور رئـ د جمهـ ــا ــا–كـ ــ–اوبامـ ــاوريامنيتـ ــي) مشـ ــطرار: وائـ يد اضـ

ــ(ېپــــه وختكــــېجرګــــېلــــوئ دكابــــل) ون تركنفــــرانس شــــپږ مياشــــتى وروســــتهدبــ

د بـــــون دقـــــراردادېه الس كـــــبايـــــدد ايســـــاف پـــــېبازارونــــه او كـــــوڅې چـــــ  واى؛

د مليشـــپ ډونالـــډ(دامريكـــا پخـــواني دفـــاع وزيـــر.وهېپـــه الس كـــوخـــالف اوس هـــم

سياســـت دجوړښـــتيديـــو ســـوله ايــز ملـــېدغــه مليشـــېددې پرځـــاى چـــ) رمزفيلــډ 

ددت، هغـــه يـــېيلپـــاره تنظـــيم كـــړ ايســـاف. قيـــب پـــه هيلـــه تقويـــه كـــولتعرورســـتانو

ن مســؤل وو دمليشــو دامــېپــه كابــل كــ دبــون دكنفــرانس او ملــل متحــد لخــواېچــ

ــواز ــه مـ ــه بلكـ ــاوهعيپخـــالف نـ ــل كـ ــاف. مـ ــې ايسـ ــه يـ ــې موخـ ــچـ ــويدداخلـ جنګونـ

ــهېمګــر مليشــلوهامــن ســات عــام نيــوى او ددولــت مخ ــه ظلــم او چپــاول څخــه ن يــې ل

تــه والړنواخوا واليــاتوايســاف تــر كابــل هــېپريښــوول چــ رمزفيلــډ نــه.ېمنــع كــول 

پرېمليشــوته وخــت وركــړ چــونومــوړ يــې ســي؛ پــدې  اويدارائيـــ خلكــو، دهيــواد

. ګمركاتو كنترول پيدا كړي
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د ملي فوج او پوليس وو :دوهم سؤال

د كابـــــل حكومـــــت لـــــه متضـــــادو شخصـــــيتونو، متضـــــادوېڅرنګـــــه چـــــ: جـــــواب

دخلــــه متضــــادو ګټــــودعقائــــدو او يــــوه ملــــيهاو ټــــول پــــىاونــــدانو څخــــه جــــوړ

هـــم پـــر همـــدغوېملـــي فـــوج او پـــولس يـــېهمداســـ،مفكـــوره او هـــدف نـــدي راټـــول

ــ. او ملـــي هـــدف نلـــرييپولـــو ويشـــليد اوېلكـــه څرنګـــه چـ حكومـــتد ولـــس بـــاور

بلكـــه تـــر ډيـــرهيملـــي فـــوج او پـــوليسد خلكـــو حمايـــت نلـــرېمالتـــړ نلـــري همداســـ

ــانو د خارجيـ ــاالرانحـــده ــو، جنګسـ ــه خـــدمت كـــو او اقليتونـ ــه.ديېپـ  2008مـــئ9پـ

ــ ــي چ ــور وائ ــر راپ ــوال معتب ــو نړي ــريېي ــوج ملــي تشــخص نل د افغانســتان ف ــم اوس ه

ديې٪ افســـران يـــ70او  فـــوجېســـيمېد يـــوېچـــىهمـــدا ســـببد. ديـــو اقليـــت قـــوم

ــه ســيمه كــ  ــه بل ــدىبريــالېپ ــه ورســرهىاو حتــىن ــوليس همكــاري ن ــائي فــوج او پ ځ

ــم. كـــوي ــه څـــه هـ ــز كـ ــه او تجهيـ د پوليســـو پـــه تربيـ د فـــوج او جرمنيـــانو امريكايـــانو

ــ ــوىكـــار كړيـــد څـــهېكـ ــده وركـــړېنتيجـــه يـــ مطلوبـــهخـ ، پـــهېكـــم 2006پـــه.ېنـ

ــيموك ــتني سـ ــوجېپښـ ــتيدل40د فـ اوي٪ تښـ وو اوسوو ــر ــم ډيـ ــه هـ ــر دغـ ــم تـ دا رقـ

ــانېدا ځكــه چــ  ــوليس خصوصــاًفوجي ــه دغــو ســيمو كــېفكــر كــوي چــ پ ــتېپ ددول

ــا  ــره همكـ ــه ده او ددوسـ ديىري كمـ ــر ــات ډېـ ــزوره. تلفـ ــت كمـ ــم امنيـ ــل هـ ــه عامـ دغـ

.كړيدى

ــرياوېدكابــل حكومــت شــكايت كــوي چــ ــه ســمه تربيــه ل ــر اوســه ن فــوج او پــوليس ت

ــايل  ــه وسـ ــوږ. نـ مؤ مـ ــوت او ــو قـ ــوج او پوليسـ ــان فـ ــا ږغ راديـــو دافغـ ــت دامريكـ ثريـ

وائـــــي دامريكـــــا پـــــهېلدغـــــه راپورڅخـــــه معلومـــــوالى ســــو چـــــ) 2008جــــون18(

د كمېټـــــې مشـــــرېكـــــانګرس كـــــ د) جـــــان ټرنـــــي(دملـــــي امنيـــــت او بهرنيوچـــــارو

ــ ــه مخـ ــور لـ ــتان كـــېوويـــل چـــېپنتـــاګون دراپـ ــه افغانسـ ــه 433دپوليســـوېپـ يونټـ

ــ ــدېدي چـ ــار نـ ــه تيـ ــوره عملياتوتـ ــم پـ ــې هـ ــو ئـ ــيڅ يـ ــوازې هـ ــو يـ ــې3 ى؛ خـ ــه ئـ يونټـ
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ــي ــه كـــــوالى ســـ ــاتو تـــــه زړه ښـــ ــه حمايـــــت عمليـــ ــارجي فـــــوج پـــ د امريكـــــا. دخـــ

ــا ــ دبهرنيوچــ ــه وزارت كــ ــرېرو پــ ــرول مشــ ــدراتو دكنتــ ــتان دمخــ ــامس(دافغانســ تــ

پنتــاګون او كابــلېوويــل چــم كــې 2008جــوالي27نيويــارك ټــايمز تــه پــه) شــوئچ

نـــهېباكفايتـــه افغـــان اردو او ملـــي پـــوليس لـــري خـــو حقيقـــت داســـېولـــي چـــېبـــاټ

ــه. دى ــوليس جنـــګ تـ ــاره پـ ــدو لپـ ــالء دډكيـ ــري او دخـ ــت نلـ ــي اردو دجنـــګ قابليـ ملـ

ــږ ــو لې ـــږي؛ هغ ــديىل كي ــه تيــار ن ــه كارت ــ. هــم دغ ــه چ پريــوهېواســتول ســي چــېكل

ــر تلفـــات وركـــوي  ــرول قـــائم كـــړي ډيـ ــيمه ددولـــت كنتـ ــ. خطرناكـــه سـ دېپـــه كابـــل كـ

ــ تير د اتمـ ــور د ثـ ــال ــېكـ ــه كـ ــه واقعـ ــن پـ ــېد جشـ ــدل چـ ــو وليـ اوېخلكـ ــوج ــان فـ افغـ

د ډاډ وړ دي ــومره ــوليس څـ ــ. پـ ــدل چـ ــو وليـ ــلېخلكـ ــه ويـ ــل تـ ــو او بـ ــكرو يـ ــعسـ ېچـ

ــز ــته(بګريـ ــتل او رئـــيس)تښـ ــولي ځغسـ ــونه نيـ ــډالونو السـ ــو مـ ــر خپلـ ــو پـ او جنراالنـ

ي . خطر ته پرميدان پريښوولېجمهور او وزيران

دوېافغـــان فـــوج دا شـــكايت هـــم كـــوي چـــ تـــه بيـــائيۍ كرښـــېد جنـــګ لـــومړىنـــاټو

كــه څــه هــم.د خپــل ســـپر پــه توګــه اســتعمالويېډول يــېاو خپلــه شــاته وي او پــد 

ــ ماتـــه پـــه دانګليســـتان دنظـــامي قـــواؤ وزيـــر دغـــه شـــكايت بيځايـــهېيـــوه ليـــك كـ

ــد كــ  ــه هيلمن ــريېبللــى خــو پ ــه ل ــدا ګيل ــم هم ســربيره پردغــه،. افغــان عســكر اوس ه

د  ــو واره ــه څـ ــيدو څخـ ــه رسـ ــتد نـ ــر وخـ ــم پـ ــه هـ ــاش او هغـ ــږ معـ ــوليسد لـ ــوج او پـ فـ

ــو او تلويزيــــون لــــه الر  ــدى او وائــــي چــــېراديــ ېالرېځكــــه لــــوئېشــــكايت كړيــ

مونيس .ران شكويټي، خلك او
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د دولتد مشروعيت وو .دريم سؤال

دېپــه افغانســتان كــېويــل چــېمطــرح كــړ اوويد مشــروعيت ســؤال يــوه امريكــائ

د جمهــــوري رياســــت او پارلمــــان لپــــاره انتخابــــات وســــول او نړيوالــــو پــــه مرســــته

د  اوس هغــــه هيــــواد يــــو منتخــــب رئــــيس جمهــــور او منتخــــب پارلمــــان لــــري مګــــر

 خپلو منتخبو مشرانو مالتړ نكوي؟دېخلكولېچىدادىځاتشويش 

ــواب ــه درلــوده: ج ــو مشــرانو ســره دلچســپي ن ــر منتخب د منتخــب او يــا غي ــانو . افغان

يخپــل كښـــينولېنړيوالــو قوتونــو غوښــتل چــېدغــه انتخابــات پــه افغانســتان كــ

ــړي ــه مشــروعيت ورك ــم ت ــ. رژي ــه وه چ ــه ن ــه دا مهم ــانو ت ــرزى منتخــبووېافغان او ك

ــ  ــده ي ــا ابادي د هيــواد بي ــه وو بلكــه امنيــت، ســم حكومــت او ېغوښــته كــوم چــېكــه ن

ولـــس ويـــل ښـــه، مـــوږ بـــه انتخابـــات هـــم پـــه. نړيوالـــو مكـــرره وعـــده ورســـره كړيـــوه

ــه ايــا هغــه څــه وكــړېوكــړو خــو تاســېارامــه فضــاء كــ  زمــوږ ســره مــو بيــا بيــاېچــئب

دېوعـــدې كړيـــدي؟ نتيجـــه داســـوه چـــ  ېخلكـــو ســـره وعـــدانتخابـــات وســـوه مګـــر

د عــدم همكــار.ېترســره نســو پــه شــكلۍخلكــو بيرتــه لــه حكومتــه خپــل اعتمــاد

.واخيست

ــاره كــ ېيــو دولــت هغــه وخــت مشــروع دى چــېمــا ورتــه وويــل چــېدمشــروعيت پــه ب

د.د تســلط ادعــاء كــويېپرهغــه ســيمه پــوره كنتــرول ولــري پــر كومــه چــ د امريكــا

د اد ــتخباراتو ــي اســ ــېارملــ ــور وائــ ــازه راپــ ــتــ ــوازېي چــ ــت يــ ــل حكومــ دېد كابــ

ــر ــري30هيــواد پ ــرول ل ــ.٪ كنت ــاظرين دا عــدد هــم مبالغــه ګڼــي او وائ ېڅرنګــه چــين

ــ ــور ئ ــو دا راپ ــلد حكومــت حــامي ده ن د كاب ــىدېامريكــا ــه ليكل ــه ګټ ــه پ ــه.ىد هغ پ

او. حقيقـــت كـــېد حكومـــت كنتـــرول تـــر دغـــه ډېـــر كـــم دى  د جمهـــور رئـــيس ســـالكار

ــكاي د ادادشـ ــدو د اورېـ ــاغل اتو ــر ښـ ــارچيرې مشـ ــومړى مـ ــه لـ ــاء پـ ــداهللا وفـ  2009اسـ

ولســـواليو كـــي دولـــت يـــوازى17خبرنګـــارانو تـــه وويـــل چـــي دكنـــدهار دواليـــت پـــه
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ــر ــري او بــس3پ ــرول ل ــ. ولســواليو كنت ــل چ ــم ووي ــه دا ه ــو الروېهغ ــر لوي پوليســو پ

كـــم او داغــــيېدغســــ.، مســـافر او مــــوټران شـــكوييپاټكونـــه اچــــوليغيرقـــانون 

.راوليېمشروعيت ترجدي سؤال الندتسلط ددولت 

دېيــو دولــت خپــل مشــروعيت تــه قــانوني بڼــه وركــړي پكــار ده چــېددې لپــاره چــ

د هغـــو قيـــادت تـــه خلكـــو اعتمـــاد، د هيـــواد قوانينوتـــه اطاعـــت جلـــبىاحتـــرام او

ــړي ــ. كــ ــتګاه كــ ــه دولتــــي دســ ــاقبرانوېپــ ــالونكو او قاچــ د پايمــ ــو ــري حقوقــ د بشــ

د ــانو قـــــدرت او د زورواكـــ ــان قـــــوت، د افغـــ ــه، ــاد غوړيدنـــ رشـــــوت او اداري فســـ

ــول  ــت ټ ــېدول ــېهغــه هل ــېددغســېچــېځل ــاره ي ــاوي لپ كــويېملــي اعتمــاد او درن

ــ ــواز. كړيـــديىخنثـ ــه يـ ــاقبران نـ ــان او قاچـ ــه دولـــت كـــېزورواكـ ــوئېپـ رتبـــېاوېلـ

ــېقـــوي الســـونه لـــري بلكـــه شخصـــي مل  اوىهغـــو. هـــم لـــريېشـ د جوړېـــدو د قـــانون

پـــه قـــوت ناســت دي او نـــه پرېـــږديېدواړو ارګـــانونو كــ دقــانون دتطبيـــق كېــدو پـــه

د ژونــد ښـــه كولوتـــه توجــه وكـــړيېچــ  د خلكـــو دغـــه. دولـــت امنيـــت تــأمين كـــړي او

ــ  ــائي چـ ــېنارسـ ــه كـ ــه نتيجـ ــتانېپـ ــايلي دافغانسـ ــاد بـ ــت اعتمـ ــر دولـ ــې خلـــك پـ ئـ

د افغانســــتان دولــــت. خطــــر ســــره مــــخ كړيــــدىيجــــددولــــتد عــــدم مشــــروعيتد 

ــا دمو ــروعيت او يــ ــل مشــ ــدخپــ ــوالۍكراســ ــي كــ ــو نســ ــا ترهغــ ــهىادعــ ــو هغــ ترڅــ

ــ  ــاران چـ ــهور جنايتكـ ــېمشـ ــه كـ ــه محكمـ ــه نړيوالـ ــدمحېپـ ــويواابايـ ــه سـ ازادىكمـ

.او خلك تهديدويي، قدرتلرګرځي، بريتونه تاووي

ــوال ــا كــ ــروعيت ادعــ ــه وخــــت دمشــ ــت هغــ ــو دولــ ــىيــ ــي چــ ــويېســ ــو معنــ د خلكــ

ونو دولــــت ددغـــــو ارزشـــــېچـــــيولــــس مطمـــــئنواويو تـــــه وفـــــادار ښــــتونو ارز

ــو  ــار كـ ــاره كـ ــدلو لپـ ــاتلو او غوړېـ ــواز.يدسـ ــروعيت يـ ــه راځـــي پـــدېېمشـ ــته نـ السـ

ــر ســيمه مســلطوېچــ ــت پ ــايدول ــت كــ او ي ــه دول ــوكراتېپ ــاهر او تكن ــو شــمير م ي

ىدا كســــان ددوېقــــانع ســــي چــــېبلكــــه خلــــك بايــــد پــــديكســــان راټــــول ســــويو

د تطبيــق لپــاره پــه اخــالص كــار ښــت دارز . كــوي ونو او غوښــتنو درك لــري او دهغــو
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ــ د حكومـــت واګـ ــه، ــره تكيـ ــانو ډيـ اوېپرخارجيـ ــالمو ــوتخورو، ظـ ــو، رشـ ــاروا، غلـ نـ

ــو  ــروعيت معنــ ــتد مشــ ــان دولــ د افغــ ــول ــه الس وركــ ــه پــ ــدينو تــ ــختيبېــ اړخ ســ

ســـي تريوڅـــه وختـــهىبـــدون شـــك يوغيرمشـــروع حكومـــت كـــوال. تخريـــب كړيـــدى

ــيمو كنتـــرو  ــو سـ ـــږي، پـــر ځينـ ــته وچليـ ــامي زور او مـــالي مرسـ ــه نظـ ــانو پـ لد بهرنيـ

د خلكــــو درنـــاو ولـــري او يــــو لږو دىډيــــر كــــار هـــم وكــــړي خــــو د هغــــو پــــه نظــــر او

دهحكومت كول .و مستحق اوسيدل بيا بله خبره

د ســر، مــال او عــزت ســاتل او د خلكــو د مشــروعيت بــل مهــم عنصــر ددولــت لخــوا

ــ.د هيـــواد دقوانينـــو تطبيقـــول دي دولـــتېيـــوازېخلـــك بايـــد پـــدې معتقـــد وي چـ

ــوت دى  ــب قـ ــه مناسـ ــهغـ ــو وړ او ددوېچـ ــت كولـ ــارىد حكومـ ــت او همكـ ۍد اطاعـ

ــه عـــوض كـــې ــر،ىددو پـ ــال سـ ــاتال، عـــزتمـ ــاموس سـ ــيىاو نـ ــوده. سـ ــان موجـ افغـ

ددولــتىد خلكــو امنيــت وســاتي او حتــېچــىدولــت پــه هــيڅ وجــه ددې قابــل نــد 

.پرزورواكانو قانون تطبيق كړيېپه داخلك

ــ ــدد قـ ــاره بايـ ـــيت لپـ ــروعيتد تـثـبـ ــو دولـــت دخپـــل مشـ ــواز يـ ــتعمال يـ ۍنيوېد اسـ

ــه يــواز. مرجــع وي كــه كــوم تصــميم نيســي هغــهېبايــد خلــك قــانع كــړي چــېدولــت ن

د  ــه ګټـــه ــم او دخلكـــو پـ ــتىسـ ــه داهـــم بايـــد ثابـ ــ بلكـ دخپـــل هرتصـــميمېكـــړي چـ

دعملـــي كولـــو تـــوان لـــري او خلـــكد قوانينـــو پـــه اطاعـــت مجبـــوروالى ســـي او كـــه 

دولـــت اوســـنى افغـــان. لويقـــوه اســـتعما مـــؤثرهېالر كـــېضـــرورت پـېــــښ ســـي پـــد

ــ  ــواد كـ ــه هيـ ــه پـ ــار نلـــري بلكـ ــه انحصـ ــتعمال دغـ د قـــوېد اسـ ــورېد ارادې او ــر نـ ډيـ

د تعميـــل پـــه الر كـــېقوتونـــه ســـته چـــ د خپلـــو غوښـــتنو دېپـــر خلكـــو مســـلط دي او

دغــــه حالــــت ددولــــت مشــــروعيت تــــه لويــــه صــــدمه. قــــوېد اســــتعمال تــــوان لــــري

. رسولېده
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ــ د خپـــل هيـــوادېفكـــره خلكـــو مجموعـــه ده چـــهمىداعتبـــار وړ يـــو حكومـــت دداسـ

خپـــل تصـــاميمېلپـــاره چـــېدد. لپـــاره ګـــډ اهـــداف او مشـــتركه ســـتراتيجي لـــري

ــ  ــه ادارو كـ ــو حكومـــت پـ ــړي يـ ــهېعملـــي كـ ــادق او ددولـــت اهدافوتـ ــه، صـ ــار پوهـ كـ

حكومـــت غـــړي ګـــډيداوســـنېپـــه افغانســـتان كـــ. وفـــادار كســـان اســـتخداموي 

د متضـــادو عقائـــدو او خاصـــو منـــافعو اهـــداف او مشـــتركه ســـتراتيژي نلـــري بلكـــه 

حكومــــــت پــــــوه او صــــــادق. څښــــــتنان ددنيــــــا لــــــه هرځايــــــه راوســــــتل ســــــويدي

ېافغــان دولــت معــين اهــداف نلــري چــېڅرنګــه چــ. كــاركوونكي هــم ډيــر كــم لــري 

ــې ــاداري ب ــه وف ــامعلومو او متشــتتو اهدافوت ــو ځكــه ن ــول وي ن ــې غــړي راټ ــه ئ پرهغ

د يــــو زورواكېت پــــه حقيقــــت كــــهــــر وزارېدغــــه ســــبب دى چــــ. مــــورده توقــــع ده

د يــو قــوم مســافرخانه ده د يــو تنظــيم اډه او افغــان دولــت بــه ترهغــو غيـــر. پوســته،

مــــؤثر او نامشــــروع وي ترڅــــو دا فاســــد او نابكــــار عناصــــر پــــه حكومــــت كــــي پــــر 

ويېقـــدرت او دولـــت همداســـ  ېكـــه څـــه هـــم پـــه موجـــوده حكومـــت كـــ. بېهدفـــه

ــ ــرىځينـ ــه عناصـ ــ ښـ ــمير كـ ــو شـ د هغـ ــو ــته خـ ــي سـ ــدلون نسـ ــت بـ ــه مثبـ م او حاالتوتـ

د مخـــدره مـــوادو دكښـــت، اســـتعمال او قاچـــاق كـــارېچـــئوګـــورېتاســـ.ىوركـــوال

شخصـــــي.ىو مشـــــهورو قاچـــــاقبرانو تـــــه ســـــپارل ســـــويداو دلويـــــو الرو امنيـــــت

د مخـــدره مـــوادو لـــه تجارتـــه راوالړ اقتصـــادي تـــوان، او دحكومـــت لـــه  مليشـــو،

ــه  ــو څخــه سياســي اســتفاده، زورواكانوت ــ مواقف ــوع ك ــه مجم ــر قــوتېپ ــت ډي تردول

ــدى ــوت. وركړيـ ــه قـ ــت،دغـ ــل اطاعـ ــامورين پخپـ ــوچني مـ ــت كـ ــس او ددولـ ــام ولـ عـ

ــه جبرانيـــدونك  ــه نـ ــروعيت تـ ډولېپـــد. صـــدمه رســـويېمجبـــوروي او ددولـــت مشـ

د يـــو واليـــتد والـــي لـــه دفتـــره. ددولـــت مشـــروعيت لـــه دننـــه ســـخت تخريـــب كيــــږي

ېچــــىڅــــه هــــم هغــــه ددې پرځــــا كــــه. اتــــه ټـــــنه تريــــاك راوايســــتل ســــوه تصــــادفاً

ــه مقابــل كــ ــه تصــادفي تــوهين پ ــه بيــا هــم ددغ ــازول ســو خــو هغ ېمجــازات ســي ون

د دولــــت دردســــرىلــــوېنــــاټو او حكومــــت تــــه پخپلــــه ســــيمه كــــ جــــوړ كړيــــدى او

ي . لويه ضربه وركړيدهېمشروعيت ته
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ــ د خلكـــو ســـرهېيـــو دولـــت خپـــل مشـــروعيت هغـــه وخـــت پـــه خلكـــو مـــنالى ســـي چـ

ــ د خلكــوېكــړي كــوم چــىاو پرخپــل ځــان هغــه قــوانين اول پلــ عملــيېوعــدېخپل

او.د تطبيـــق غوښـــتنه كـــويېڅخـــه يـــ كـــه ددولـــت متـنـفــــذ غـــړي هغـــو قوانينـــو

ــ  ــه چـ ــېمقرراتوتـ ــاوېپخپلـــه يـ ــوړ كړيـــدي درنـ دوىجـ ــړي، كـــه ــه تـــرىونكـ ځانونـ

ــوړ وګڼــي او څــوك ئــ  ــوېد خيانــت پــه جــرم محكمــېقوانينــو ل ــه كــش نكــړاى ســي ن ت

. راولـــيېدولـــت مشـــروعيت تـــر جـــدي ســـؤال النـــدېشـــك دداســـخلـــك بـــه بـــدون 

ــ ــي دي چـ ــه ويلـ ــډيا تـ ــان او ميـ ــه وار وار پارلمـ ــت پـ ــدالجبار ثابـ ــارنوال عبـ ــوى څـ ېلـ

ـــږي او هغـــوېيـــواز ـــحكمه كيـ ــزوري كســـان مـ ــهېچـــىكمـ زور لـــري ازاد ګرځـــي بيلـ

ــېچــېد ــوم اخيســتلوجرېزه ي ــد ن ــړمئ ــ.ت وك ــل چ ــت ووي ــرېثاب ــه هغــه وخــت ډي مات

) عطــاء محمــد نــور(د بلــخ والــيېء كــړه چــافشــاېمــېپــيښ ســول كلــه چــ مشــكالت

او لـــري، اساســـي قـــانون تـــه احتـــرام نلـــريېيـــو جنګســـاالر دى، شخصـــي مليشـــ

ــ لـــوى. امـــر نـــه منـــي رئـــيس جمهـــورد د بلـــخ والـــي دا هـــمېڅـــارنوال دا هـــم وويـــل چـ

ــ ــه ويلـــي وه چـ ــېورتـ ــوافقۍمخكنـــېدده بـ ــلېمـ ــامور پخپـ ــو مـ ــه ددولـــت هـــيڅ يـ بـ

ــ هـــم پـــه) حســـين انـــوري(عبـــدالجبار ثابـــتد هـــرات والـــي. پـــرې نــــږديېت كـــواليـ

ــړ  ــورن كـ ــو تـ ــه تورونـ ــو. ورتـ ــانو لـ ــعىدواړو واليـ ــه منـ ــرات څخـ ــخ او هـ د بلـ ــارنوال څـ

ــړ ــړ او پـــد. كـ ــت ونكـ ــول دده حمايـ ــه قـ ــوى څـــارنوال پـ ــم دلـ ــور هـ ــيس جمهـ ډولېرئـ

مشـــهور. دغـــو اعمـــالو ددولـــت مشـــروعيت تـــه شـــديده صـــدمه ورســـولىدهغـــو

د فــــوج لــــو جنګ ــتان د افغانســ ــاالر او ــتيزىســ ــتم(درســ ــ) رشــــيد دوســ ېڅــــوك چــ

ــان كـــې لـــري،ېشخصـــي مليشـــ ــه پارلمـ ــتان پـ ــدهد افغانسـ ــبرغان نماينـ فـــيض(د شـ

ــه هــدايت كــړ) كــيذاهللا  ــه وركــړيې پــه ولســي جرګــه كــېوو چــىت ــه راي ــر ت . كــوم وزي

ــ ــوه چــ ــه ســ ــته معلومــ ــهېوروســ ــه رأيــ د هــــدايت پخــــالف خپلــ ــتم نومــــوړيد دوســ

ــتع ــوهاسـ ــ. مال كړيـ ــبرغان كـ ــه شـ ــه پـ ــتم هغـ ــيد دوسـ ــېرشـ ــخ كـ ــه مـ ــو پـ ېد زرو خلكـ

ېددې لپــاره چـــ. پــه وينــو لژنــد او بيســده ســوېوواهــه چــېكــړ او ترهغــو ئــ راچپــه

ــد ــت پـ ــېحكومـ ــه كـ ــړاېواقعـ ــه ونكـ ــىمداخلـ ــي او دواقعـ ــرېسـ ــوك خبـ ــه رازڅـ پـ
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روغتـــون تـــه پرينښـــودل ســـو بلكـــه رشـــيد دوســـتم هغـــهېكـــي نـــژدذنســـي، ښـــاغلى

ــل  ــ پخپـ ــوپتر كـ ــي هليكـ ــاهرېشخصـ ــه ظـ ــتان تـ ــداواًازبكسـ ــتاوهئد تـ ــاره واسـ . لپـ

د پارلمــــان دد ېســــربېره پردغــــه، نــــژد. وكيــــل پوښــــتنه ونكــــړاى ســــواىېهيچــــا

د)اكبـــر بـــاى( پخـــوانى مرســـتيال دمخـــه رشـــيد دوســـتم خپـــل يـــوېدوې مياشـــت

ــ ــور ئ ــر ك ــل وويشــت او پ ــه بوت ــېچــېشــرابو پ ــل ك ــه كاب ــژدېپ ــه ن ېجمهــوري ارګ ت

د لــــوى څــــارنوال دحكــــم بــــاوجود چــــا بنــــدي. راكټونــــو حملــــه وكــــړهدىد دوســــتم

ددوســــتم ســــره تــــرېبــــرعكس، كــــرزي اكبــــر بــــاى وروغوښــــت چــــ. نكـــړاى ســــواى 

ــر ســهېدعــو ــه دغســ. تي ــدېچــېشــرايطو كــېپ ــانون ترپښــو الن ــه ق ــان پخپل ېحاكم

ــه څــه وهڅــوي ــه يــې واحتــرام ت ــور ب ــېهلتــه چــ؟كــوي ن ــان ي ــانون او مجري ــومېق مظل

 دولت څه مشروعيت لري؟ىمايت كوالنسيح

ــېدد ــاره چـ ــاېلپـ ــه تقريبـ ــت تـ ــان دولـ ــوده افغـ ــړي، موجـ ــت كـ ــروعيت ثابـ ــل مشـ خپـ

دښـــمنانو ســـره پـــه يـــو وخـــتيد خپـــل مشـــروعيت دټولـــو داخلـــېغيـــر ممكـــن ده چـــ

ــاالر  ــه جنګسـ ـــږي لكـ ــلحيوجنګيـ ــكل او مسـ ــى مشـ ــوت، بهرنـ ــواد، رشـ ــدره مـ ، مخـ

ــالفين ــن. مخـ ــان دولـــت اوسـ ــهۍد افغـ ــه ده چـــ وضـــع هغـ ــاروغ تـــه ورتـ دېســـخت نـ

ــه كــ ــه خون د شــديد مراقبــت پ ــوېروغتــون د څــو خطرناكــه ق ــهيبســتر او ــاروغيو پ ن

ــ  ــل كـ ــېمقابـ ــمكش كـ ــه كشـ ــرګ پـ ــد او مـ ويېد ژونـ ــر د. راګيـ ــه ــوړي څخـ د نومـ ــه كـ

. ســـي ډيــــر ژر بـــه مـــړ ســــيېون وســـائل، اكســـيجن او شــــديد مراقبـــت ليـــر روغتـــ 

د اوســـن د اويـــا زرهه څخـــېي حكومـــت لـــه ســـاتن همـــدا راز كـــه  بهرنـــي عســـكر او

ــر ــارۍ ليـ ــرو پيچكـ ــو ډالـ ــړيېزرو مليونـ ــقوط وكـ ــه سـ ــر ژر بـ ــي ډيـ ــ. سـ ــو دغسـ ى يـ

 مشروعيت څنګه قانع كړي؟ صحت او دولت به ولس پخپل ناروغ

خلـــكد حكومـــت پـــه اطاعـــت مجبـــور او پـــه مشـــروعيتېنـــاټو كلـــي بمبـــارډوي چـــ

د. اعتـــراف وكـــړيېيـــ د قناعـــت مـــؤثرهد زور بيځايـــه او بيموجبـــه اســـتعمال خلكـــو

د.ىزور يـــو منفـــور دولـــت پـــه يـــوه مشـــروعه مؤسســـه نســـي بـــدلوال. وســـيله نـــده 
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ــه الر ــته راوړلـــو لـ د السـ د زړونـــو دېخلكـــو حمايـــت بايـــدد خلكـــو ــه حاصـــل ســـي نـ

د نړيوالـــ. پـــه اســـتعمال ســـرهېقـــو دېحقوقـــو مـــاهرين فكـــر كـــوي چـــويوشـــمير

ســـره پـــه جنـــګ بدلـــه ســـويده پرګنـــۍېتروريـــزم پرضـــد جګـــړه اوسد پښـــتنو دلـــوئ

راوســـتى دى بلكـــهېددولـــت مشـــروعيت ئـــې تـــر جـــدي ســـؤال النـــدېنـــه يـــوازېچـــ

ي .راوالړ كړيديېدعام وژني حقوقي سؤالونه

نــــاټو، امريكــــا او دهغــــو) 2007نــــومبر18يكشــــنبه،(دواشــــنګتن پســــت پــــه قــــول

 دنـــاټو سرمنشـــي. افغـــاني ملګـــرو دطالبـــانو پـــه نســـبت افغـــان عـــوام ډېـــر وژلـــي دي 

دملكــــي خلكــــو زياتيــــدونكې وژنــــهېاخطــــار وركــــړ چــــ) جــــاپ دي هــــوپ شــــيفر(

ــد  ــه وړانـ ــو پـ ــېدخلكـ ــوم چـ ــړ كـ ــواؤ مالتـ ــي قـ ــديېدغربـ ــت ورغليـ ــه حمايـ ددوى پـ

ــ 2007د ملګروملتـــو دمؤسســـې دســـپتمبر. كمـــوي ۍهـــوائي بمبـــارىراپـــور وائـــي چـ

ډيـــر بيګنـــاهېچـــىدانتحـــاري حملـــو اصـــل باعـــث او مشـــوقدېپـــه افغانســـتان كـــ

ــكو ــه خلــ ــه لويــ ــالف دروي او مخالفينوتــ ــه خــ ــت پــ ــل دحكومــ ــس دكابــ ــي، ولــ ژنــ

ــ. تبليغـــاتي ګټـــه رســـوي دتروريـــزم پخـــالفېحامـــد كـــرزي پـــه وار وار ويلـــي دي چـ

دننــــه وســــي خــــوېنــــه بلكــــه پــــه پاكســــتان كــــېمبـــارزه بايــــد زمــــوږ پــــه كليــــو كــــ 

ــو  ــروعيت ديـ ــت دمشـ ــې دده حكومـ ــدې ډول ئـ ــي او پـ ــره منـ ــه ورسـ ــې نـ ــان يـ امريكايـ

س .ره مخ كړىدىجدي سؤال

د عـــامېېامريكايـــانو دنورســتان پــه واليـــت كــېد جــوالى پـــه اوائلــوك 2008كــالد

او22ئـــېېپـــه نتيجـــه كـــېران بمبـــارډ كـــړل چـــۍ دوه مـــوټســـورل ملكـــي كســـان مـــړه

ــان ســول  ــور زخمي ــر ن ــړ. ډي ــول ترورســتان. خلكــو احتجــاج وك ــل دا ټ ــانو ووي امريكاي

تــه هيئــتېدفشــار پــه ســبب ســيم ځــائي حكومــت دخلكــو دشــكايت. او اشــرار وه

ــ  ــتاوه چـ ــېواسـ ــه كـ ــه نتيجـ ــه پـ ــېدهغـ ــتان والـ ــتانيد نورسـ ــيم نورسـ ــهيتمـ ــه دغـ پـ

ــ ــه كـــ ــد وكـــــړېواقعـــ د وژلـــــو تائيـــ ــومانو ــاموخلكو، ښـــــځو او ماشـــ ــو.د عـــ ددغـــ

ګوښــه كـــړه ســو او امريكايــانو خپلـــهېاظهــاراتو پــه ســـبا تمــيم نورســتانى لـــه دنــد 
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). 2008جـــوالى6-اريانــا تلويزيــون(وه داټــول ترورســـتانېخبــره بيــا تكــرار كـــړه چــ

د والـــي څـــه حيثيـــت وي او دخلكـــو پـــه نظـــر بـــه حكومـــتېيوحالـــت كـــېپدغســـ بـــه

 څه مشروعيت ولري؟

وروســـته امريكايــــانو دشـــينوارو پــــه هســــكهىد نورســـتان تــــر واقعـــې دوې ورځــــ

ــه كــ  ــارډ كــړه چــېمين ــه نتيجــه كــېد واده ورا بمب ــېېپ ــه ښــځ48ي او ماشــومانېتن

ــاو اوېد نــــ ــول ــهيدان ســــ ــمول شــــ ــه شــــ ــار34او زوم پــــ ــېد ننګرهــــ ــان يــــ زخميــــ

ــووړل  ــه يـ ــ. روغتونونوتـ ــړ چـ ــالن وكـ ــانو اعـ ــتانېامريكايـ ــرار او ترورسـ ــول اشـ دا ټـ

ــ. وه ــړ چ ــور ك ــيس كــرزى مجب ــاتحېاوېدخلكــو مظــاهرو، جمهــور رئ ــه ف هغــه كلــي ت

ــه ورســي پــه كــوم كــ  لــو ســره غمناكــه واقعــه پيښــه ســوېوه او دغمځپداېچــېعــذر ت

ــړيغ ــرازي وكــ ــ. مــ ــړ چــ ــه دوام وركــ ــل انكارتــ ــانو خپــ ــو امريكايــ ــوازىدوېخــ ىيــ

ــدي ــارد كړيــ ــتان بمبــ كن. ترورســ د ــته دړوروســ ــانو او ــورى ګــ ــتان شــ ــو او نورســ ونــ

امريكايــــان پخپلــــوېولســــوال خلكــــو او خبرنګارانوتــــه وويــــل چــــېمېنــــې هســــك

دخپلـــوېدوى پـــه ســـيمه كـــ. دغـــو بيمســـؤليته كـــړو پښـــتانه بغـــاوت تـــه هڅـــوي 

د تحقــــق لپــــاره پــــه افغانســــتان كــــاهــــداف 8اريانــــا تلويزيــــون(جنــــګ غــــواړيېو

ــوالى ــ). 2008جـ ــېدغسـ ــري چـ ــروعيت ولـ ــه مشـ ــه څـ ــت بـ ــو دولـ ــتېيـ ــيس دولـ د رئـ

دى پـــه عـــذر ورځـــي هغـــوىېخبـــره دده بهرنـــي مالتـــړي نـــه منـــي؛ هغـــه كســـانوته چـــ

ــ ــىېيـ ــو والـ ــه يـ ــولي او كـ ــتان بـ ــر ترورسـ ــه روا تعبيـ ــاروا پـ ــردو نـ ــس دپـ ــل ولـ پرخپـ

 شړل كيـږي؟ېپه سبا ئې له دندنكړي 

ــ ــمال كـ ــه شـ ــواد پـ ــرېد هيـ ــه،د حكومـــت پخـــالف علنـــېچـــېچيـ ــده روانـ ــړه نـ ي جګـ

ــومت خلـــــكد زورواكـــــ د فاســـــدو حكـــ ــو، د حقوقـــــو دتيـــــري كوونكـــ ــر د بشـــ يو،

پـــر ســـيمه حكومـــت كـــوي او نړيـــوال مالتـــړ هـــمېمـــامورينو او قاچـــاقبرانو څخـــه چـــ

ېمعــاش يــېبهانــه شــكوي چــېپــوليس پــر لويــو الرو خلــك پــد. لــري ســر ټكــوي 

د مبـــارز. وركـــول ســـوىىكـــم او هغـــه هـــم ډيـــر وخـــت نـــد د ادارېېد فســـاد ســـره
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ــ ــفي وائـــي چـ ــرعزت اهللا واصـ ــانون نـــه“ېمشـ ــوړي چـــارواكي قـ ــت لوړپـ ترڅـــو ددولـ

ــل ســي  ــه ګڼ ــرم ون ــه ج ــاتوي اداري فســاد ب ــل ســي. مراع ــوړه پي ــه ل ــد ل . اصــالحات باي

ــ كـــه لوړپـــوړي چـــارواكي پـــه مليونـــو ډالـــره ســـوء ياســـتفاده كـــوي او څـــوك څـــه نسـ

”.ره مــه اخلــهلــډا40ېنــو تــه څنګــه يــو كــوچني مــامور تــه ويــالى ســې چــىورتــه ويــال

پـــر حكومـــتد خلكـــو اعتمـــاد كمـــوي بلكـــه پـــه ټولنـــهېدغســـي يـــو حالـــت نـــه يـــواز

ــ ــويېكـ ــامخ كـ ــره مخـ ــران سـ د بحـ ــواد ــوي او هيـ ــم مختلـ ــه. نظـ ــواد پـ د هيـ پـــدې ډول

لـــهد حكومـــتاو يكـــا او نـــاټو لـــه بمبـــاريو خلـــكد امرېجنـــوب، شـــرق او غـــرب كـــ 

ــه اداري فســــاده ــ عــــذاب پــ ــه شــــمال كــ ــانواودېدي او پــ ولــــسد فاســــدو حكمرانــ

ــرو زورواكانو  ــربد ملګــــ ــهغــــ ــه ژړا څخــــ ــت.ىد پــــ ــان دولــــ ــت دافغــــ ــه حالــــ دغــــ

د نظـــاميېپـــوه ســـي چـــېنـــاټو بايـــد پـــد. مشـــروعيت تـــه ســـخته صـــدمه رســـولېده 

دهيـــوه كاميابـــه هـــموى كـــهولوقـــوې اســـتعمال د خلكـــو حمايـــت. مـــؤقتي چـــاره كـــه

داريا. بـــه څـــه نتيجـــه ورنكـــړيېځلـــېنـــه ويد قـــوې دغـــه اســـتعمال اوعمرانـــي هلـــ

ــو  ــان لـ ــه ځـ ــت پـ د حكومـ ــر ــو ډيـ ــر ټولـ ــاد تـ ــىفسـ ــال ده چـ ــت او بـ ــت،ېافـ ــدم امنيـ عـ

ــه كــــوي  ــا تقويــ ــوادو مافيــ ــدره مــ د مخــ ــم. بغــــاوت او ــان هــ ــه كســ ــاد هغــ اداري فســ

چ كپهېناراضه او بغاوت ته وهڅول . حكومت ته خوشبينوهېاول سر

ــه ــدكرزي پ ــهم 2008مــئ2حام ــا خپــل پ ــي وه چــې م ــه ويل ــې ت ــانۍ مجل دشــپيګل الم

ــارواكى  د) رشيددوســـتم(حكومـــت كـــې يـــو لوړپـــوړى چـ ــه ــاوه خـــو لـ ــه كـ نـــدې ګوښـ

ــواد  ــى هيـ ــو بهرنـ ــه( يـ او) تركيـ ــد ــر ودرېـ ــري پـ ــه لـ ــې فوجونـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــې پـ چـ

)2008ســـپتمبر6(حوالـــه ســـنډي ټـــايمز پـــهد همـــداراز،. ايســـته مـــي نكـــړاى ســـواى

ــ ــيرمحمد اخنــ ــي شــ ــواني والــ ــدد پخــ ــرزيد هلمنــ ــر كــ ــهدولسمشــ ــر لــ ــر ســ زاده پــ

دانګليســــتان دوخـــــت ولسمشــــر وايـــــې چــــې. بريټــــانيې ســــره شـــــخړي كــــړي دي 

د صــــدراعظم تــــونى بلېــــر ورتــــه وويــــل چــــى هلمنــــد والــــي شــــيرمحمد كــــه چيرتــــه

ل ټــول عســـكر لـــه افغانســـتانه ليـــري نكـــړي نــو دى بـــه خپـــ اخنــزاده لـــه خپلـــى دنــدى 
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د ســنډي ټــايمز ورځپاڼــه لــه كــرزي څخــه پــه حوالــه ليكــي چــې شــيرمحمد. وباســي

د ــو ــه نـ ــه نـ ــړاى شـــو كـ ــه كـ ــوا ګوښـ ــه خـ د ده لـ ــه ــه املـ ــار لـ د فشـ ــو د انګريزانـ ــزاده اخنـ

د افغانســـتان ولســـ. هلمنـــد لپـــاره يـــو مناســـب والـــي وو  ه جرګـــېدويپروســـږكال

ــپ(وزيـــران ــارو وزيـــر سـ ــرد بهرنيـــو چـ ــارو وزيـ ــاجرينو دچـ د مهـ نتا رنګـــين دادفـــر او

لـــه اورېـــدو. پـــه تـــور ســـلب اعتمـــاد كـــړلد بيكفـــايتۍ) اكبـــر ځـــاځئحـــاجي محمـــد 

ــدل  ــر ودريـ ــر دادفـ ــان پـ ــ. جرمنيـ ــبب دى چـ ــه سـ ــهېدغـ ــه تراوسـ ــهغـ ــدېخپلـ ــهېدنـ تـ

. لـــه وظيفـــې ګوښـــه ســـوى مالتـــړ ئـــې نـــه درلـــود بهرنـــېچـــيوركـــوي او ځـــاځ ادامـــه

ــ) ســـداهللا خالـــد او صـــديق چكـــرىا(ســـږكال دوه نـــور وزيـــران جرګـــې لخـــوايد ولسـ

جرګـــه يــــېدياو ولســـيخپلــــو دنـــدو تـــه ادامـــه وركــــويغيرقـــانون رد ســـول خـــو 

د افغـــان حكومـــتېد شـــپيګل مجلـــې دا ادعـــاء هـــم كړيـــوه چـــ.ي پوښـــتلو تـــوان نلـــر

او يـــوېدغســـ. اســـتخباراتو تـــه كـــار كـــويواكثـــره وزيـــران بهرنيـــ الســـپوڅى فاســـد

 خلكو په نظر څه مشروعيت ولري؟دولت به دخپلو 

چ د رشوت او اداريېهرچا كاوه هغه په دولتكېڅلرم سؤال

.فساد وو

ــواب ــوند: جــ ــه بــ ــ پــ ــرانس كــ ــاېكنفــ ــتان امريكــ ــه او دافغانســ ــومتي مقامونــ حكــ

د خـــدمت پـــه مقابـــل كـــ د غنيمـــت مـــال پـــهېڅـــوكۍ زورواكـــانو او غربـــزده ګـــانو تـــه

ــل؛ ــ ډول وويشـــ ــپارل ســـ ــل وار ورســـ ــوي پخپـــ ــ هغـــ ــه او ادارې خپلـــ ىوي وزارتونـــ

ــت ــومي پوسـ ــتفادېقـ ــوء اسـ د سـ ــو اډې او ــازې، دتنظيمونـ ــولېېمغـ ــو. وګرځـ ىهغـ

ــاتو ــرانو جرګـــه، واليتـــي جرګـــې، پـــه مركـــز او واليـ وزارتونـــه، ولســـي جرګـــه او مشـ

ــولېدولتـــي ادارېكـــ ــادارانوېټـ ــو، حزبـــي وتنظيمـــي ملګـــرو او وفـ پخپلـــو خپلوانـ
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د كـــه. كــړېېونيســـي ډكــېاهليــت پـــه نظــر كــد چــا لياقـــت، كفايــتاوېچــېبيلــه

ــ  ــم ځينـ ــه هـ ــه خلـــكېڅـ د ښـ ــو ــول خـ ــارل سـ ــار وګومـ ــه كـ ــم او پـ ــر كـ ــمير ډېـ ــوى شـ هغـ

دى مؤثريـــت ئـــې  غربـــي هيوادونـــو لكـــه ايتاليـــا كوښـــښېهمـــداراز، ځينـــ. ډېـــر لــــږ

د افغانســـتان قضـــائي نظـــام اصـــالح كـــړي خـــو تراوســـه دا مهـــم ارګـــانېچـــىكړيـــد

د زورواكـــانو او دقاضـــيانوىلـــه اثـــر، دمســـلكي قاضـــيانو لـــه كمـــلـــه اداري فســـاد،

اوس بېطرفــــه نـــــده نوځكـــــه دا مهمــــه اداره.د امنيــــتد نــــه تـــــأمين ســــره مــــخ دى 

ــدالت نســي تــأمينوال  ــول عدليــه ددولــتد نــورو.ىاوع ــتد لــوى رئــيس پــه ق د امني

پكــــار دى نســــيېارګــــانونو ســــره هماهنګــــه نــــده نوځكــــه امنيــــت لكــــه څنګــــه چــــ

پال.الىمنځتـــه راتـــ  د بشـــريېزمېنـــه كابـــل او ټـــول هيـــواد كـــ پـــه د زورواكـــانو،

ــوم ــدينو بيلـــــه كـــ ــالونكو، رشـــــوتخورو او اداري مفســـ د پايمـــ ــو ېويـــــرېحقوقـــ

ــ ــروعيت او دموكراســـ ــت مشـــ ــدل ددولـــ ــاره ګرځيـــ ــرريسرشـــ ــخت متضـــ دواړه ســـ

. كړيدي

چ إنېډير وزيران، واليان او رئيسان عالوه پردې ېجى أو ګانشخصي مليشې لري

چاو شخصي انت چېفاعي مؤسسې هم لري د مرستېهغه پيسې په نومېله بهره

ك ك. واچويېافغانستان ته راځي پخپلو جيبو خپله ونډهېدوى په هرخارجي قرارداد

تر. هم لري ك 60000يو وزير يا مشاور چېډالره په مياشت د هغه وزارتېمعاش لري

ا. ډالره نلري60يو سابقه داره مأمور نوارالحق احدي اريانا تلويزيون ته دماليې وزير

او 60000وويل چي معاش يي په مياشت كي  دا. ئې وركويېادارۍبهرن يوهډالره

داخله وزير علي أحمد جالليىپخوان. وضع خپله اداري فساد پـيدا او تقويه كوي

چ او4ېوائي د مخدره موادو په قاچاق او اداري فساداًواليان مستقيم13وزيران

د وروڼو په شمول الس لريېك چ.د كرزي د جاللي ددغهېكله ادعاءد كرزي څخه

ي ئې په دروغو او فساد بانيت دغه ادعاء رد كړه اوجاللپوښتنه وسوه هغه په ډير عص
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ك. تورن كړ فېپه دولت چېد اداري د شرم نمونه داده دد ساد ښكاره او فساد

د ادارې مشر ښاغلى كعزت اهللا واصف مخنيوي ارياناتلويزيون(ېي په عام محضر

لوى څارنوال ښاغلى عبدالجبار ثابت په رشوت او سوء استفاده) 2008اپريل-17

اوىلو. متهم كړ څارنوال پخپل وار عزت اهللا واصفي په رشوت او اختالس تورن كړ

چ چېويويل چېېزما سره كره اسناد دي ككله والي وو سوءېواصفي په فراه

چ. كړيدي استفادې حكومت. ته محول كويېموضوع به محكمېدواړو ادعاء وكړه

او قيادي جبن تردي حده تردې حده شوړيدلى، اداري فساد تردې حده رسېدلى 

چمستولي  چيلومړ رئيس جمهوردېدى ېمرستيال ضياء مسعود ادعاء وكړه

ك د مخدره موادو په قاچاق د رئيسېچ كله. الس لريېددولت لوړ پوړي چارواكي

كېجمهور څخه دد د اكتوبرېادعاء په باره پوښتنه وسوه هغه په ډيرم 2007په اوله

جرېطنزيه ډول وويلچ د يعنې.ت لري نومان دي ئې واخليئكه د نومانو سته خو مګر

جراخيستل كئو چ.نستهېت په چا تهېعبدالجبار ثابت ادعا وكړه د شلو يې وكرزي

كرزى دى دهغوى له تعقيبه منع نو او رشوتخورو نومان وركړه خو لوړپوړو قاچاقبرا

جرا رشوتخورو، قاچاقبرانود لوړپوړو. كړ د اخيستلو د نومانو پهئو مفسدينو ت نه

ك د رئيس جمهور په مرستيال او نه پخپله په رئيس جمهور دامريكا. ستهېوزير، نه

تا وائي) هيلرى كلنتن(وزيره خارجه  چيرياكافغانستان يو اوېدولت دى  كمظرفۍ

چې معتبر ځينې.فساد فلج كړيدىپه لويه كچه ادارى له څه وخته منابع وائي

ئي راهيسې دفساد. يږي دكابل دفوج او پوليس لخوا پر مخالفينو خرڅوسله امريكا

چ انجنير يوسف پښتون ولو وزيردښار جوړ ديو بل اړخ په باره كې ېادعاء وكړه

م“ د كهيواد اوس د مافيا په الس اداري فساد تردې.“دىېځكو او مخدره موادو

.د كرزي مالقاتونه خرڅيـږيېحده اوس رسيدلى دىچ
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پرخپلـــو يوشـــمېر وزيرانـــو او دپارلمـــان پرغـــړوم 2007نـــومبر13ښـــاغلي كـــرزي پـــه

لــه خپلــو دنـــدو څخــه ســـوء اســتفاده كــوي، رشـــوت خــوري او پـــهېتــور ولګــاوه چـــ 

د  ــه ــاد اختـ ــ.ياداري فسـ ــل چـ ــېده وويـ ــوېده چـ ــه سـ ــره پراخـ ــاروغي اوس دومـ ېدا نـ

ــاو ــواد دبيـ ــدى دهيـ ــې نيوليـ ــخ يـ ــې. دانولو مـ ــرزى پداسـ ــ كـ ــال كـ ــېحـ ــدلېچـ ېقهرېـ

ــ”ېوويـــل چـــدهمعلوميـــ ـــږي پداسـ ــادي افغـــان ژونـــد ورځ پـــه ورځ خرابيـ ــالېدعـ حـ

دي چــې څنګــه خپلــه شخصــيېفكــر كــېپــدېحكــومتي مــامورين يــوازېچــېكــ

ــي ــړي دارائ ــره ك ــدې. ډې ــ پ ــړلېنظــام ك ــدا ك ــه پي ــارواكو هرڅ ــوړو چ پيســې،– لوړپ

زمــــوږ. كــــړېېيــــې ټــــولېرېــــترحــــدډېخــــداى پــــه پوهيـــــږي چــــ–.پيســــېېرېــــډ

ــړۍ بان  ــو دنـــ ــه پيســـ ــامورينو پـــ ــوړو مـــ ــت دلوړپـــ ــه ډكديدحكومـــ ــوكس. كونـــ لـــ

ــرونه ــوازې،قصـ ــه يـ ــ نـ ــل كـ ــه كابـ ــتاوېپـ ــوږ دحكومـ ــول زمـ ــه ټـ ــه او هلتـ ــه دلتـ بلكـ

ــو  ــړو دي؛ هريـ ــان دغـ ــ دپارلمـ ــو كـ ــو هيوادونـ ــو بيلـ ــه بيلـ ــه پـ ــور كورونـ ېئـــې درې څلـ

كــــرزى پــــه هرڅــــه پوهيـــــږياوېدحيرانتيــــا او پريشــــانۍ خبــــره داده چــــ.“لــــري

دجمهــور رئــيس.اعتــراف كــوي خــو داصــالح لپــاره يــې هــيڅ او يــا ډېــر كــم څــه كــوي 

ــارچ  ــومړى مـ ــه لـ ــاء پـ ــداهللا وفـ ــالكار اسـ ــ 2009سـ ــېكـ ــل چـ ــېوويـ ــدهار كـ ــه كنـ دېپـ

د ادار ولو كـــاربيـــاودان دىيددولـــتد مـــامورينو . فســـاد پـــه وجـــه وروســـته پاتـــه

ــ د خلكــــو اعتمــــاد كــــم كړيــــدى چــــېېدغســ يــــو حالــــت پــــر حكومــــت او پوليســــو

ــه لويــه صــدمه رســولې ده  ــې امنيــت ت ــاً ئ ــت، ولــس پرحكومــت ډېــر. نتيجت دغــه حال

كېب . دتنفر او انزجار تومنه شاربيېباوره كړيدى او په ځان

ــوال افېټــولنې نړي ــېغــان حكومــت لــه اولــ او ېخلكــو تــه وعــدې وركــولې چــې ورځ

ــه بـــه ــواد بيـــا رغونـ ــه راولـــي او دهيـ ــم او مؤثرحكومـــت بـ ــه تـــأمينوي، سـ ــت بـ امنيـ

ــوي دو. كـ ــانو ــىافغانـ ــاري يـ ــه همكـ ــړ او الزمـ ــافي وخـــت وركـ ــه كـ ــړهېتـ ــره وكـ ورسـ

كـــړي خـــو متأســـفانه تراوســـه هـــيڅ يـــو لـــه دغـــوىخپـــل تعهـــدات پرځـــاىترڅـــو دو

ــ  ــي نسـ ــداتو عملـ ــ.وتعهـ ــىاو حتـ ــېداسـ ــوه چـ ــم ونسـ ــواېهـ ــحيح خـ ــمه او صـ ــر سـ پـ
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د ارامـــ ــه ايښـــوول ســـويوي څـــو دهغـــه پـــه بركـــت هيـــواد ورځ پـــه ورځ اوۍقدمونـ

د ريښـــــو.ۍ خواتـــــه تللـــــى واىســـــوكال د اداري فســـــاد د كـــــرزي څخـــــه افغانـــــانو

ــرو هيــوادو كــ  ــه ډي ــوده داځكــه اداري فســاد پ ــه درل ــع ن ــره توق خــو. ســتهېايســتلو ډي

ــ  ــه يـ ــدېدده څخـ ــع وه چـ ــدكارو،ېا توقـ د بـ ــور ــه منظـ ــأمين پـ ــدالتد تـ ــدائي عـ د ابتـ

ــتفاده ــوء اســـ ــالونكو، او ســـ ــو دپايمـــ ــر دحقوقـــ د بشـــ ــاقبرانو، ــانو، قاچـــ زورواكـــ

ــ او دهغـــو كســـانو مـــخ ونيســـي چـــې كونكـــو مالتـــړ ونكـــړي پخپلـــوېمرســـتۍبهرنـ

اوۍد حكومتــــدار. خلكوتــــه ورسيـــــږيېاچــــوي او نــــه پريـــــږدي چــــېجيبونــــو كــــ

ــه ــدالت ددغـ ــايوك عـ ــرو ځـ ــه ډيـ ــزوري او پـ ــر كمـ ــيط عنصـ ــت ددېېبسـ ــه موجوديـ نـ

ــببد ــىسـ ــاېچـ ــى ځـ ــه الر او حتـ ــړي او مخالفينوتـ ــاع ونكـ ــت دفـ ــكد حكومـ ىخلـ

ــي ــه ســ ــاوت پاتــ ــداقل بېتفــ ــا حــ ــړي او يــ ــه. وركــ ــران او عاليرتبــ ــت وزيــ ــه ددولــ كــ

ــ  ــاهدي وركــــوي چــ ــامورين شــ ــيس جمهــــورېمــ د رئــ ــان او ــابينې غــــړي، واليــ دكــ

اوېپـــه قاچـــاق او فســـاد كـــ خپلـــوان نـــژدېكـــورنۍ او  اختـــه دي او بيـــا هـــم امريكـــا

د رئــيس جمهــور مرســتيال شــاهدي  نړيوالــه ټولنــه يــې بېدريغــه مرســته كــوي؛ كــه

ــ  ــوي چـ ــدين دياوېوركـ ــارواكي مفسـ ــوړي چـ ــت لوړپـ د حكومـ ــو دده ــې دنيولـ دى يـ

ــى ــړۍ دهمــدې مفســدينو او حت ــه غربــي ن ــا هــم ټول ــري خــو بي نــوم اخيســتلو تــوان نل

ــا والړه  ــ ترشـ ــه دداسـ ــان بـ ــېېده افغانـ ــوه بـ ــاكف يـ ــه حكومـــت او لـ ــه يتـ ــېداسـ يبهرنـ

د خير څه توقعو ؟ لريحمايت څخه

ــ ــه توقـــع وي چـ ــار څـ ــم كـ د سـ ــا ــه دچـ ــه بـ ــېدكابـــل حكومـــت څخـ ــر يـ ــپيګل مشـ ې دشـ

ــې ــه كــ ــوه مركــ ــه يــ ــره پــ ــاله(وائــــي مجلــــې ســ ــان رســ ــ)3،ص 2008مــــئ-افغــ ېچــ

طاېټــول هغــه غلــه او جنګســاالران چــېټــولنېنړيــوال لبــانو تښــتيدلي وه بيرتــه لــه

ډيــــر بهرنــــي كــــرزي وويــــل چــــې. يــــې شــــامل كــــړلېراوســــتل او پــــه حكومــــت كــــ 

ــار لـــري او اوس هـــم هغـــو  تـــه پيســـې وركـــوياوىهيوادونـــه دجنګســـاالرانو ســـره تـ

ټوپكيـــــانو څخـــــهاوهمـــــدا بهرنيـــــان دهمـــــدې جنګســـــاالرانو. يـــــې كـــــوي مالتـــــړ
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غــړيې ځينــېټــولنېدنړيــوال“ېكــرزي وويــل چــ. دعســكرو او پوليســو كــار اخلــي

ســـره تـــړاو لـــري او دهغـــو څخـــه اســـتفاده او مـــامورينو زمـــوږ دځينـــو فاســـدو خلكـــو 

يــوه غــړي هيــواد دافغانســتان پــه يــوهېدمثــال پــه توګــه دبــين المللــي ټــولن. كــوي 

ــ  ــه كـــ ــادارېبرخـــ ــه دوفـــ ــه دهغـــ ــدان تـــ ــهۍيوقومانـــ ــې او مځكـــ ــاطر پيســـ ــه خـــ پـــ

زه.وركړېده “م؟هغه محكمې ته راكشكړ) والىسمك(ايا

ــتر ــونېدسـ ــا تلويزيـ ــاء اريانـ ــدين بهـ ــي بهاءالـ ــړي قاضـ ــورى غـ ــالي شـ ــې دعـ محكمـ

ــه  ــه پـ ــوالى6تـ ــم 2008جـ دېوويـــل چـ ــان او ــوى معينـ ــران، دهغـ ــر وزيـ د حكومـــت ډيـ

ــتر د ســ ــان ــرو رئيســ ــومېدوائــ ــاد محكــ ــه رشــــوت او اداري فســ ــوا پــ محكمــــې لخــ

شـــريعتاوېيـــو نظـــام بـــه چـــ دغســـې. كـــوالىاني خـــو څـــوك ئـــې نســـي بنـــديســـويد

سرشــــاره او پركمــــزوره تطبيــــق كيـــــږي او زورواكــــان ترقــــانون لــــوړېقــــانون يــــواز

 ګرځي دخلكو اعتماد څنګه خپل كړي؟

ــ ــوالى نــاټو پــه زورېنســمخــالفينېد اوضــاع ډېــر څيړونكــي پــدې عقيــده دي چ ك

ېحتمــي مــاتېخــو بيلــه شــكه اداري فســاد، بيعــدالتي او قاچــاق بــه ئــ.يماتــه كــړ 

ب .ه ئې ورلنډويته ورټېله كوي او عمر

د توليد وو د مخدره موادو .پنځم سؤال

دغربــي نــړۍ پاليســيو افغانســتان پــه يــوه تاريــاكي هيــواد بــدل كــړ څــو دغــرب پــه

دامريكــا خارجــه وزيــره.د مخــدره مــوادو تقاضــا تــه جــواب وويــل ســيېبــازارو كــ 

 180د تريـــاكو توليـــد لـــهېپـــه افغانســـتان كـــ.يكى دولـــت بـــولافغانســـتان يـــو تاريـــا

د بدخشــانېچــېكــ 2001نــه پــهټ كىكــپــه يــوه محــدوده ســاحه هغــه هــم و ېــكــرل ده

د40اوس تاريـــــاك تقريبـــــا. ورســـــيدېكـــــ 2007ټنـــــه تـــــه پـــــه 6500 د افغانســـــتان ٪
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د نـــړۍد عرضـــې) بليـــون ډالـــر1،3(ناخالصـــو ملـــي عوايـــدو .٪ تشـــكيلوي93او

ــ ا 430ېددغـــو تريـــاكو بيـــه پـــه امريكـــائي بـــازار كـ فغانـــانو تـــه بليـــون ډالـــره ده چـــې

ــې ــواز يــ ــر3(٪7،0ېيــ ــون ډالــ ـــږي) بليــ ــاقي. رسيــ ــېد 427متبــ ــره يــ ــون ډالــ بليــ

ــائي  ــائي او امريكـ ــې اروپـ ــو كـ ــه جيبـ ــوداګرو پـ ـــږي سـ ــد. لويـ ــي پـ ــدهېڅيړونكـ عقيـ

ــالفينو فعاليــــت، برمتــــهېدي چــــ د مخــ د حكومــــت اداري فســــاد، مخــــدره مــــواد،

ــه ادا  ــت پــ ــد، ددولــ ــو تهديــ د خلكــ ــكلونو ــو شــ ــه بيلــ ــول او پــ ــ نيــ ــتګاه كــ ېري دســ

ــه ټينګــــ ــه بلــ ــول يولــ ــه دا ټــ ــوذ او جنايتونــ ــانو نفــ ــېدزورواكــ ــرېاړيكــ ــره لــ د.يســ

مخـــــدره مـــــوادو كاروبـــــاركونكو ددولـــــت پـــــه اداري، مـــــالي اوعـــــدلي نظـــــام،

ــدار  ــو، حكمومتـ ــافي پالنونـ ــۍانكشـ ــدد كـ ــار مجـ ــدىېاو اعمـ ــوذ كړيـ ــافي نفـ د. كـ

ليشــې ســاتي، زورواكــان شخصــيم مخــدره مــوادو پــه پيســو او دغــرب پــه مالتــړ

ــادروي  ــه اوامــــر صــ ــانون جوړولــــو او تطبيــــق كولــــو ارګانونوتــ ــه. او ددولــــتد قــ پــ

ــالو كــ  ــرو څــو ك ــولىتي ــاره ټ ــو لپ ــه منځــه وړل ــوادو دكښــت او قاچــاقد ل د مخــدره م

ېد ســـــينلس مؤسســـــه ادعـــــاء كـــــوي چـــــ. پالنونـــــه او فعاليتونـــــه ناكـــــام ســـــويدي

د كښـــت او قاچــاق پــه د مخــدره مــوادو ديېمخنيــوي كــ امريكــا او نړيــوال . ناكـــام

ــاك ــور دي تريـ ــه مجبـ ــو ځكـ ــته نـ ــع نسـ ــه منبـ ــه بلـ ــدو كومـ ــار او دعائـ ــه كـ ــانو تـ افغانـ

د اريانـــا تلويزيـــون ســـره پـــه. وكــري  م 2008 جـــوالى6د بلـــخ والـــي عطـــاء محمـــد نـــور

ــ ــه كـ ــوه مركـ ــه يـ ــېپـ ــل چـ ــېوويـ ــه حكومـــت كـ ــل پـ ــه او دكابـ ــه ټولنـ ــؤثرېنړيوالـ ېمـ

ك .شويقويدترياك كښتتېحلقې په افغانستان

ــم 2007د ــر كـ ــه سـ ــل پـ د اپريـ ــال ــونكى(زهېكـ ــاب ليكـ ــىوم) ددې كتـ ــه تللـ ــن تـ وطـ

ــه مــ  ــدىاوهلت ــه ولي ــتالف خپل ــو عناصــرو ائ ــه كوئ. ددې ټول ــپ ــټ ــاليېه ك مدرســې خ

دااوېو د نـــېښ وهلـــو لپـــاره تللـــي وه د كوكنـــارو كـــهځټـــول طالبـــان افغانســـتان تـــه

ــار دى  ــانو ك ــېښ وهــل دطالب ــه قديمــه ن ــه افغا. ل ــت كــمېنســتان كــ پ عســكرو او ددول

ــه داځكــه معاشــونه  ــامورينو هــم دســهار لخــوا تــر رســمياتو دمخــه نــېښ واه ــه م رتب
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د ــم وه او ــ ئـــې كـ ــه كښـــت كـ ــاكو پـ ــويـــېدېتريـ ــتېيـ ــوارىمياشـ ــه خـ ــالۍپـ ــول كـ دټـ

ــواى  ــروالى ســ ــاش برابــ ــ. ددولــــت معــ ــات ځينــ ــل زكــ ــدانانو خپــ ــانو قومانــ ېدطالبــ

و يــا پخپلــو مځكــو خاشــخاش كرلــي ددولــت اكثــره عــالي رتبــه مــامورين. اخيســت

. وه او كــه ئــې مځكــه نــه وه بيــا دوظيفــې ترڅنــګ دتريــاكو پــه تجــارت مصــروف وو

ــ ــدګي وه او حتـ ــدا زنـ ــو پـ ــاقبرانو خـ ــارجي قاچـ ــي او خـ ــارجيعىدداخلـ ــم خـ ــكر هـ سـ

وه ددغــه ســـخي بـــوټي څخـــه بـــې برخـــې  پـــدې ډول خاشخاشـــو خپـــل دكـــرم ســـايه. نــه

اوىكښـــېنولســـرهىيـــې پـــه يـــو ســـنګرك پـــر ټولـــو غـــوړولې وه او دوســـت او دښـــمن 

ــه منځــه وړلــو. يــو وســيع ائــتالف ئــې پــه جــوړ كــړى وو ــاټو دتريــاكو دل كــه دولــت يــا ن

داېلپـــاره كومـــه عملـــي هڅـــه كړېـــواى نـــو ټولـــو بـــه ئـــې پـــه ګـــډه مقابلـــه كړېـــواى چـــ 

نــــه كــــرزي غوښــــت، نــــهېچــــىدكابــــل دولــــت تــــه يــــو لــــوى ګــــواښ كيــــداى ســــوا

ــاټو  ــه نـ ــانو او نـ ــه ازادۍ. امريكايـ ــه پـ ــومبر16راديـــو تـ ــم 2007نـ ــر وويـــل چـ ېيـــو بزګـ

ــدان چــ ــو قومان ــه ي ــه پارلمــان كــېمات ــړ ورســره دى وويــل چــېپ كــهېديووكيــل مالت

د كوكنــارو دتوليــد دكنتــرول. مــات نســي نــو پيســه بــه راكــوېىغــواړې تاريــاكد 

دحكومــت او دهغــهېداداري فســاد دمخنيــوي لپــاره نــه يــوازېاو هــم پــه دولــت كــ

ســته هغــهېتــړو تــرمنځ مشــتركه ســتراتيژي نســته بلكــه كومــه يــوه چــ دبهرنــيمال 

دامريكـــا او نـــاټو پـــه نظـــر اول بايـــد طالبـــان مـــات. ددې دواړو ادامـــه او تقويـــه ده 

ــه وســــي خــــو زه وايــــم دا  ــاكو او اداري فســــاد تــــه توجــ ــي اووروســــته بيــــا تريــ ســ

ــتۍ  ــوروسـ ــوئېدواړه داسـ ــالوېلـ ــېبـ ــهېدي چـ ــم بـ ــوري او هـ ــان وخـ ــه افغانـ ــم بـ هـ

ــ. اشـــغالګران پـــر ســـريهـــم دتريـــاكو دكښـــت دمخنيـــوېپخپلـــه پـــه افغـــان دولـــت كـ

ــ ــمير مـــامورين وايـــ.ډ موقـــف نســـته ګـ ــييوشـ ــه تيـــرو ديرشـــوېڅرنګـــه چـــېچـ پـ

د بزګرانــو داوبولګولـــو نظــام خــراب كړيــدېكلونــو كــ  ې، دغنمــو او پنبـــىجنګونــو

ــو ــالح سـ ــرايطودىاصـ ــانه شـ ــه اسـ ــيږي او پـ ــه وررسـ ــره نـ ــاوي سـ ــري، كيميـ ــم نلـ  تخـ

. تريــاك وكــريېكښــت لپــاره پــور نــه ورپيــدا كيــږي نوځكــه بزګــران مجبــور دي چــ

ــ خـــو. ترســـره ســـيېدبزګرانـــو دغـــه مشـــروع غوښـــتنېدنيـــا بايـــد مرســـته وكـــړي چـ
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ــ ــا حتــېځين ــي چــىبي ــه ســويه وائ ــو پ ــتېد وزيران ــه مجبوري ــه، خاشــخاش خلــك ل ن

ــر اوغريبـــــۍ ــه ډيـــ ــري بلكـــ ــه كـــ ــوړويېنـــ ــ. پيســـــې جـــ ــد كـــ ــداراز، حامـــ رزى همـــ

دزهريـــاتو دپاشـــلو شـــديد مخـــالف دى خـــو اشـــو پركښـــتد هـــوا لـــه الرې دخاشخ

.لومړى مرستيال يې بيا په شدت طرفدار دى

دافغانســـتان لپـــاره دتريـــاك دكنتـــرول پخـــوانئېدامريكـــا پـــه خارجـــه وزارت كـــ

ــ  ــه كـ ــوه مركـ ــه يـ ــره پـ ــايمز سـ ــارك ټـ ــوئچ دنيويـ ــامس شـ ــؤل تـ ــوى مسـ ــوالى27(ېلـ جـ

ــيئو) 2008 ــ يلـ ــېدي چـ ــه افغانســـتان كـ ــه منظـــورېپـ ــړ پـ ــاك دكښـــت دمالتـ دتاريـ

دافغـــــان دولـــــت دلوړپـــــوړو فاســـــدو چـــــارواكو، ډارنـــــو اروپائيـــــانو، دپنتـــــاګون 

ــوړ دى  ــتالف جـــ ــامطلوب ائـــ ــو نـــ ــانو يـــ ــانو او طالبـــ ــرو فوجيـــ دا. تنګنظـــ ــو او ترڅـــ

و  ــه ــدلى پاتـــ ــه غوړيـــ ــوټى بـــ ــتالف وي دا بـــ د.يائـــ ــاع ــوږ وزارت دفـــ ــاټو او زمـــ نـــ

ــ  ــارو پرضــدد عمل ــدام مخــالفديكوكن ــياق ــد ك ــه هيلمن ــانو پ خلكــو تــهې؛ برتانوي

ــ. پـــه تاريـــاكو غـــرض نلـــريىدوېويلـــي دي چـــ بزګـــرانېچـــيافغـــان حكومـــت وايـ

نـــه داكـــار لـــه مســـتۍ ري خـــو ملـــل متحـــد بيـــا وايـــي چـــې خاشـــخاش لـــه غريبـــۍ كـــ 

پــــدې ډول دتاريــــاكو دكښــــت دمخنيــــوي لپــــاره هــــيڅ مشــــتركه ســــتراتيژي. كــــوي

ېكـــم 2007س وكـــانګرس تـــه پـــه ډســـمبر دامريكـــا ددفـــاع وزيـــر رابـــرت ګېـــت. نســـته

ــ ــل چـ ــېوويـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــوږ پـ ــحهېمـ ــاره واضـ ــو لپـ ــه وړلـ ــه منځـ د لـ ــارو دكوكنـ

ــ. ســـتراتيژي نلـــرو نـــويكـــه طالبـــان لـــدې كښـــته ګټـــه اخلـــېچـــيتـــامس شـــوئچ وائـ

ــرز ــيىك ــره اخل ــم ډي ــې ه ــت ي ــ. او دول ــه حكومــت ك بيســارى اداري فســادېدكــرزي پ

ــ  ازېددې ســـبب ســـوى چـ ــه ــاقبران پـ ــاًهادقاچـ ــه احيانـ ــړي او كـ ــار وكـ ــول خپـــل كـ ونيـ

مـــاېچـــ عبـــدالجبارثابت ماتـــه ويليـــدي. كيــــږيىســـي رشـــوت وركـــوي او خوشـــ 

ــ  ــان چــ ــارواكو نومــ ــلو لوړپــــوړو چــ ــه اداريېدشــ ــار كــــوي او پــ ــدراتو كاروبــ د مخــ

ــه وركــړ ــه دي كــرزي ت ــعېچــلفســاد اخت ــاره من ــدې ك ــد تعقيــب ســي خــو زه هغــه ل باي

http://www.hewad.com


w
w
w
.h
ew
ad
.c
o
m

37 
 

ــړم ــنډېد. كـ ــه سـ ــه حوالـ ــايمز پـ ــپتمبر6(ټـ ــه) 2008سـ ــه ټنـ ــوره نهـ ــه كـ ــى لـ ــوه والـ ديـ

و تارياك راوايستل سول .نكړهخو چا ترخه خبره هم ورته

ــ خا ــو برخـــو كـ ــه ځينـ ــتان پـ ــدېشـــخاشد افغانسـ ــار او هيلمنـ ــان، ننګرهـ ــه بدخشـ لكـ

ــږ  ــره ل ــرانقالب پخــوا هــم كــرل كيــده خــو البتــه پــه ډې ــههت ــه مــثالً. پېمان ېكــم 1975 پ

ــ ــد ك ــه هيلمن تا22ېپ ـــنه ــه ټ ــاك اخيســتل ســويوه او پ ــيم 2007ري ــه 6500ك پخــوا. ټن

زمــوږ دغربــي ســرحداتو څخــهېچــ بهرتــه دتاريــاكو دقاچــاق يــوازنۍ الر ايــران وو 

ــه الر  ــتان لـ ــا دپاكسـ ــوروپېاو يـ ــه يـ ــه ځايـ ــه هغـ ــه او لـ ــران تـ ــل ايـ ــه تلـ ــا تـ . او امريكـ

 ره وشـــمال تــه دتريــاك دقاچـــاق الر روســانو دافغانســتان داشـــغال دلــومړي ځــل لپــا

روســـانو پـــر افغانســـتان يرغـــل وكـــړ او پخـــالفىكلـــه چـــ. خالصـــه كـــړهىپــه وختكـــ

ــان  ــې دافغانـ ــو يـ ــديد سـ ــت شـ ــت دځپ.و مقاومـ ــو دمقاومـ ــو او نـ ــو دخپلولـ ــو، دخلكـ لـ

منظــور بــه دوى ترخپــل خپــل ګــوډاګي حكومــت تــه دوســيع حمايــت دحاصــلولو پــه 

ــدې  ــع كــولېســيموك كنتــرول الن ــه من ــاد. دخاشــخاش كــرل ن ــو وف ــه خپل ارو روســانو ب

مخـــدراتودملېشـــه قوماندانوتـــه دخاشـــخاش كرلـــو او عـــالي رتبـــه مـــامورينو تـــه 

مجاهـــدينو هـــم دتاريـــاك كـــرل نـــه منـــع كـــول داځكـــه دوى. دقاچـــاق امتيـــاز وركـــاوه

ــه  ــه بال ــه وو او دا يــى دځــان مكلفيــت ن ــ. دولــت ن ــه بل ېخــوا روســانو ددې لپــاره چــېل

ــ ــه افغانســتان ك ــل عســكر پ ــوادوېخپ ــه اســتعمال او خــوښ وســاتي دنشــئي م پــر ن

ــه كــاوه  ــو ټينګــار ن ــه وړل ــه پــه افغانســتانديېدروســ. ددوى لخــوا ئــې پــر ن عســكرو ب

ــ ــد وو او چــېك ــدوباره ژون ــې بن ــهېنشــه او ب ــه ب ــوره ســو او كورت ــې وخــت پ ــه ي ــه ب كل

ښــهېهغــه بــه پــه دننــه روســيه كــ. تلــه نــو دځــان ســره بــه يــې څــه مخــدرات هــم وړل 

ــورنۍ  ــړه او دوى او كـ ــوړه كـ ــه ورجـ ــول پيسـ ــوښ سـ ــې خـ ــه يـ ــ. بـ ــته چـ ېروسانوغوښـ

پــدې ډول روســـانو. وافغانســتان تــه پــه تلــو تشــويق كــړيېخپــل عســكر لدغــه الر

روســـي عســـكر. پټـــولېېدخپلـــو عســـكرو لخـــوا دمخـــدره مـــوادو پـــر وړلـــو ســـترګ 

ــه عســكري الوتكــوك  تالېپ ــتلــل او نــه ــه ازاده او اطمنــان ئــې ش ي كيــدل او تقريبــا پ
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د تاريــــاكو دقاچــــاقالرېانســــتان پــــه تــــاريخ كــــپــــدې ډول دافغ. داكاروبــــار كــــاوه

ــه ده ــه فعالـ ــه دا الر ښـ ــړه او تراوسـ ــه كـ ــانو خالصـ ــه روسـ ــمال تـ د. وشـ ــتانه ــه افغانسـ لـ

د تاجكســــتان پرســــرحد لــــس زره  د افغانســــتان ســـره روســـانو دوتلوڅخــــه تراوســــه

ــدره  ــې دمخـ ــراالن يـ ــى جنـ ــكر حتـ ــي عسـ ــر واره روسـ ــه دي او ډېـ ــكر پراتـ روســـي عسـ

او. رن ســـويدىمـــوادو پـــه قاچـــاق تـــو  همـــدا تـــور اوس افغانـــان پـــر امريكـــا او نـــاټو

ــو پرعســكرو لګــوي چــ  ېملــل متحــد هــم وايــي چــ. دروســانو پرپلــه روانديېدهغ

بهرنيـــان چلـــوياوېلـــه تارياكـــه دهيروئينـــو دجوړولـــو فـــابريكې پـــه افغانســـتان كـــ

اريانــا(نــه نيــول كيــږيېضــروري كيميــاوي مــواد يــې لــه بهــره ورتــه راځــي خــو مــخ يــ 

).2008جوالى28تلويزيون 

.د بهرنيو مرستود مؤثريتوو شپږم سؤال په افغانستان كې

افغانســــتانېدا وو چــــشتــــالد غــــرب ظــــاهراًېد جرمنـــي دبــــون پــــه كنفــــرانس كــــ

د تربيـــې مركـــز نـــه وي نوځكـــه يـــېدېچـــييوحالـــت تـــه راولـــېداســـ د تروريـــزم بيـــا

ــار  ــالح لپـ ــاء داصـ د قضـ ــاتو او ــانون، انتخابـ ــي قـ ــړ اساسـ ــويب كـ ــرام تصـ ــو پروګـ .ه يـ

د كابــل دحكومــتد ســاتلو او ددغــه پروګــرام دعملــي او كابــل تــه يــې نړيــوال فــوج

ــتاوه  ــاره واسـ ــو لپـ ــ. كولـ ــه كـ ــامي برخـ ــه غيرنظـ ــتنه داوهېپـ ــرانس غوښـ ــون دكنفـ د بـ

ــ ــېچـ ــواد وي چـ ــتقر هيـ ــو مسـ ــتان يـ ــېافغانسـ ــوله كـ ــه سـ ــره پـ ــډيو سـ ــدېدګاونـ ژونـ

ــ  ــري، مـ ــت ولـ ــده حكومـ ــو نماينـ ــړي، دخلكـ ــه وكـ ــاجر بيرتـ ــول مهـ ــري، ټـ ــوج ولـ ؤثر فـ

ــادي وده  ــاد او اقتصـ ــا ابـ ــواد بيـ ــي، هيـ ــتانه سـ ــه سـ ــواد تـ ــې خپـــل هيـ ــي يـ . يقينـــي سـ

ــورى پخپــــل ــو دمؤسســــې دامنيــــت شــ د ملګروملتــ ــرارداد ــه 1386داقــ ــړه مــ پريكــ

.هم تائيدكړېك
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ېيـــروعـــدېډېكـــړېكالـــه نړيوالـــو خپلـــ تـــها كـــه پـــه ځيـــر وكتـــل ســـي پســـله تقريبـــاً

ــږ ــديېل ات. پــوره كړي ــر ــتراوســه ت د بيــا اباديــدوس بليــونل ــه ــر افغانســتان ت ــره ډي ډال

ــ. لپـــاره راغليـــدي د هغـــوېخـــو ډيـــر لـــږ يـ پـــه روزمـــره ژونـــدىخلكوتـــه رســـيدلي او

ــ كــالو7البتــه دديــرش كــالو خرابــۍ پــه.دىډيــر كــم مثبــت تغييــر راوســتىېئــېك

د افغانــــانو غوښــــتنېكــــ خــــوې، بســــيطســــادهېډيــــرېټــــول نســــي ســــميداى خــــو

ــ ــيوېواقعـ ــييعنـ ــدد لومړنيـ ــودلود ژونـ ــرورياتو درلـ ــه. ضـ ــو نـ حكومـــت او نړيوالـ

ــواز ــانو ســره ددغــېي ــتنوبســيطود افغان ــوغوښ ــدو ك ــه پــوره كي مرســته ونكــړهېپ

د تـــرميم لپـــاره يـــ  هـــم ډيـــر لـــږېبلكـــه ددغـــو بســـيطو او لومړنيـــو غوښـــتنو دزيربنـــاء

ــړ  ــار وك ــ. ك ــه افغانســتان ك ــو پ ــم نړيوال ــه ه ــه څ ــو ســاحوېك ــه ځين ــپ ــه سياســيېك څ

ــه دجمهــــوري رياســــت، ولســــي جرګــــې، واليتــــي جرګــــوېبريــــاو درلودليــــدي لكــ

ــاء،  ــوليس، قضـــ ــوج، پـــ ــرات، فـــ ــابرات، نشـــ ــه، مخـــ ــيم او تربيـــ ــات، تعلـــ انتخابـــ

روغتيـــا او دكليـــو پراختيـــا خـــو غيـــر مـــؤثر او فاســـد حكومـــت، ډيـــره بيكـــاري، پـــه 

ــت  ــو مرسـ ــوبهرنيـ ــو كـ ــتتاوېلګولـ ــاد، تشـ ــه نيـــت شـــك فسـ ــر ښـ ــاټو پـ ــدماود نـ عـ

ــ ــاويهمږغـ ــه بريـ ــېدغـ ــديىخنثـ ــ. كړيـ ــده دي چـ ــدې عقيـ ــابع پـ ــاخبره منـ ــى بـ ېحتـ

ــتان ــا او انګليسـ ــاره امريكـ ــتان لپـ ــته افغانسـ ــګ وروسـ ــه ترجنـ ــتراتيجي نـ ــيڅ سـ هـ

 2001اكتـــوبر-7دانګليســـتان صـــدراعظم تـــونى بليـــر پـــر افغانســـتان پـــر. درلـــوده

ــد ــرېحملـ دروامـ ــه ــړ بيلـ ــېكـ ــېچـ ــابينېدخپلـ ــژدېكـ ــه نـ ــوېلـ ــره وزيرانـ ــئله سـ مسـ

دمؤسســـې دمســـؤلينو دملګـــرو ملتـــو).129جـــان كيمپنـــر،ص(جـــدي مطـــرح كـــړي 

اولــه بلــې خــوا(روملتــو اداره بيواكــه وه دملګ) لــه يــوې خــوا( پــه قــول پــه بــون كــې 

). واىكـــردار يـــې ادا نكـــړاى ســـ امريكايـــانو داســـې اســـتعمال كـــړه چـــې اصـــولي 

هــــم ونكــــړاى شپږمياشـــتى وروســــته داضــــطراري لــــويې جرګــــې پــــه وختكــــې يــــې 

ــړي  ــاك ك ــه شخصــي مليشــو پ ــون دفيصــلې مطــابق ل ــل دب دامريكــا. ســواى چــې كاب

دطالبــــانو دشــــمال ائــــتالف پــــهالس) دونالــــډ رمزفيلــــډ(دوخــــت دجنــــګ وزيــــر 

نــــه يــــې غوښــــتل دغــــه مليشــــې مهــــار او ددولــــت پــــه وژلوتــــه دومــــره اړم وو چــــې
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د. روســـه كـــې منســـجم ســـيپ سياســـي بلايســـاف پـــر كـــه غـــو مليشـــو واك نـــه درلـــود

ــوازي ــ مـ ــره كـ ــار ورسـ ــقوط او حملـــې. اوهيـــې كـ ــه سـ ــاف، دولـــت لـ ــات ايسـ د سـ ــو ي خـ

رمزفيلـــډ پـــرې نښـــود. ائمـــو مـــخ يـــې نـــه نيـــوىجر مليشـــو دظلـــم، تجـــاوز او جنګـــي

ــړه ايســـافخ چـــې ــه اجـــازه يـــې وركـ ــور كـــړي بلكـ ــتان خپـ پـــل تســـلط پرټـــول افغانسـ

ــې ــې چـ ــ مليشـ ــانو او ګمركـ ــي ګـ ــي دارائـ ــانونو، دولتـ ــي اورګـ ــر امنيتـ ــت پـ اتو ددولـ

لـــو، دافغـــان حكومـــت جوړو نړيـــوالې ټـــولنې هـــم بيلـــه دې چـــې. كنتـــرول پيـــدا كـــړي

أو ګــــانو او قرارداديــــانو پــــه پــــالن او ترجيحــــاتو تــــه صــــبر وكــــړي دخپلــــو إن جــــي 

پـــه نتيجـــه. ســـنجش پيـــل كـــړل رو مليونـــو ډالـــرو مصـــرفول پـــه موهـــوميالســـونو دز

د هيــــوادو مهــــم سياېنــــه يــــوازېكــــ د نــــاټو ســــيو نظــــامي عــــادي افغانــــان بلكــــه

د امريكـــا جنـــرال جيمـــز جـــونز، اروپـــائي  د انګليســـتان پـــډي اشـــډن، مقامـــات لكـــه

شخصــــــيتونه او ادارې پــــــه كــــــارپوه اتحاديــــــه، ســــــينلس او ډيــــــر نــــــور نړيــــــوال 

د كابــلد حكومــت پــه كــړوېافغانســتان كــ  حتــى. قــانع نــدي اجراأتــود نړيوالــو او

مســـعود پخپـــل كلـــي دافغانســـتان دجمهـــور رئـــيس لـــومړى مرســـتيال احمـــد ضـــياء 

ــل  ــې وويــ ــير كــ ــروري16(پنجشــ ــې) 2009فبــ ــه”:چــ ــام او لــ ــت ناكــ ــنى حكومــ اوســ

ــار  ــه ګټـــه كـ ــرزى پـــه راتلونكـــو انتخابـــاتو كـــې دځـــان پـ درغليـــو ډك دى، ممكـــن كـ

د جــوزا لــه لــومړۍ نيټــې وروســته بايــد لنډمهالــه اداره واك پــه الس كـــې  وكــړي او

”.واخلي

دىېئــــې پرهمــــد افغانســــتان يــــو زراعتــــي هيــــواد او اقتصــــاد د. ســــكتور والړ

نــه داوبــو يــو ضــروري بنــد جــوړ ســو او نــه يــوه مهمــهېكــالو پــه مــوده كــ8 تقريبــاً

ــه  ــه كارخان ــوه غټ ــرميم ســو او نــه ي ــا ت ــاك او ي ــال پ ــه او كان ــوړه ويال ــاج تــرميم حتىي

نيــول ســويديېپــروژېد پــي ار ټــي لخــوا تــرالس النــدېيوڅــووړېيــواز. ســوېده

ــ ــېچ د پ ــه طالبــانو پســېروژو تــر نامــه النــدد هغــو هــدف هــم افغــاني. كتــلديېپ

ــ  د كرنـ ــم ــر كـ ــه ډيـ ــو تـ ــېبزګرانـ ــايل او حتـ ــم او وسـ ــورىتخـ ــداري پـ ــي او مالـ زراعتـ
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ديېچـــىوركـــول ســـويد و خاشـــخاش كرلوتـــه موقـــع وركـــول ــ. دا خپلـــه ېڅرنګـــه چـ

ســــخته صــــدمهېكلونــــو كــــ30پــــه تيــــروېپــــه افغانســــتان كــــ كرنــــې او مالــــدارۍ

نړې ليـــدل د ــه فرصـــت وو چـــېټـــولنېيـــوالده ــه دا توقـــع وه او ورتـــه ښـ ــنعتېڅخـ صـ

ــړيــــې  د.ى واىتقويــــه كــ ــوا او ــواريكښ كــــارګر شــــتون لــــه يــــوې خــ د ارزانــــه او خــ

د مركــزي اســيا، جنــوبي اســيا،ېخــوا چــېافغانســتان جغرافيــائي موقعيــت لــه بلــ

ــ ــه منځكـ ــيج پـ ــيا او خلـ ــي اسـ ــروتدېغربـ ــويقوالىىپـ ــه تشـ ــانګوال ښـ ــارجي پـ خـ

ــار ونســو خــو. ســواى ــ. داك ــه توګــه چ ــواد پ ــي هي ــو غرن د ي ــډېافغانســتان ــاكېرې ېپ

ښــــنا لــــوى او واړه بندونــــهېســــته او ډيرځايونــــه دبرېپــــه هــــره دره كــــېاوبــــه يــــ

ــدا ــى جوړيـ ــرورت زياتـ ــل ضـ ــي او ترخپـ ــناسـ ــي اوسده برېښـ ــادروالى سـ ــه صـ بهرتـ

ــې واردويېبر ــه بهــره ئ ــه محــروم دى او ل ا. ښــنا لــه نعمت ــدا پســله ــحتــى هم كت ده الــه

ب  د ــانو د بهرنيـ ــدو او ــرو دراتوئيـ ــليزرو مليونـــو ډالـ د كابـ ــره ــره سـ ــور سـ ــاري حضـ سـ

ــ  د اوســ ــار ــيد ښــ ــرييئادونكو نيمــ ــنا نلــ ب. بريښــ ــه ــه كچــ ــه لويــ ــايپــ د بيــ ــاري، كــ

ــتب  د حكومـ ــى، ــوكه والـ د عمليـــې سـ ــدو ــكېاباديـ ــاريو خلـ ــاټو بمبـ د نـ ــدالتيو او عـ

ــدي چــ  ــېاړ كړي ــډه وكــړي او ي ــه ك ــران ت ــا اي ــا پاكســتان ي ــرار ي ا دځــان دحمايــت او ام

د زورواكـــانو او دبهرنيـــو مرســـتو. ســـيىطالبـــانو ســـره يوځـــا يـــا معيشـــت لپـــاره

. عدم مؤثريت ددولت مشروعيت ته هم لويه صدمه رسوليدهېدغس

پــــاريس ميشـــته يـــوه نړيوالــــهېپـــه چـــارو كـــۍســــيد امنيـــت او پالېســـينلس چـــ

ــور كــــ  ــل وروســــتي راپــ ــورتي اداره ده پخپــ ــي چــــېمشــ ــلېليكــ ېاو نړيــــوال كابــ

د اعمــــار مجــــدد مكــــررېټــــولن د افغانــــانو ســــره تــــر ســــرهېوعــــدېد افغانســــتان

ــ. نكــړې ــد ك ــه ژون ــان خپــل پ ــر افغان ــد يــېډې ــه وينــي بلكــه ژون ــدلون ن ــت ب ېڅــه مثب

پـــــهېبليونونـــــه ډالـــــره چـــــېخلـــــك ســـــؤال كـــــوي چـــــ. ترپخـــــوا خـــــراب ســـــويدى

ــتان كــــ  ــرف ســــويديچېافغانســ ــمصــ ــوادو څخــــ. تللــــيديېريــ ــه بــــډايو هيــ ه لــ

ــ ــه تللــ ــتان تــ ــتېافغانســ ــجمېمرســ ــؤثرېغيرمنســ ــر مــ ــويديې، غيــ ــائع ســ . او ضــ
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ــ ــوه داسـ ــه يـ ــتدالل پـ ــتان اوسد اسـ ــېافغانسـ ــره كـ ــېدائـ ــر دى چـ اوېراګيـ ــا امريكـ

ــار او پرمختـــګ  ــاټو وائـــي امنيـــتد كـ ــو ډيـــر افغانـــان پـــد. لپـــاره شـــرط دى نـ ېخـ

ــه افغانســـــتان كـــــېعقيـــــده دي چـــــ ــاودانول او پرمختـــــګ پـــ امنيـــــتېكـــــار، بيـــ

كــــه عــــامو خلكوتــــه كـــار پـــــيدا، بيــــاودانول پـــــيل او انكشــــاف. ســــيىوســـتال را

ــې راووزي  ــه ېـ ــړ بـ ــه مالتـ ــاده او پـ ــت اعـ ــه پرحكومـ ــاد بـ ــو اعتمـ ــي دخلكـ ــي سـ . يقينـ

ــپاري او ــه سـ ــه نـ ــاالر تـ ــالم جنګسـ ــق او ظـ ــو فاسـ ــازولى زوى يـ ــل نـ ــا خپـ ــه بيـ څـــوك بـ

ــ. دهغـــه داقتـــدار او حـــرص لپـــاره بـــه خپـــل اوالد نـــه قربـــانوي  بيـــاېوازدوى بـــه نـــه يـ

ــ  ــيمو كـ ــو سـ ــه پخپلـ ــوى بـ ــه هغـ ــړي بلكـ ــته ونكـ ــره مرسـ ــالفينو سـ ــتېدمخـ دحكومـ

چريكـــي جنـــګ بـــې دولــس لـــه مالتـــړه ممكـــن نـــدى؛ كـــه. ضــد عملياتوتـــه پريــــنږدي 

 ولس خپل سي چريكي جنګ به څنګه ادامه پـيدا كړي او بريالى سي؟

د اقتصادي حالت دڅرنګوال د افغانانو .ووىاووم سؤال

د زړونــو پــه الســته راوړو كــ اصــلي امنيــتد كــه څــوك پــه افغانســتان.ىدې خلكــو

ــ ــادييامينـــت، دموكراســـېكـ ــه اقتصـ ــوكالي غـــواړي نـــو بايـــد پـ ، پرمختـــګ او سـ

ــ. كاميـــاب كـــار وكـــړيېســـاحه كـــ اوېپـــه افغانســـتان كـــېښـــوولېده چـــېتجربـ زور

دلتــه ســكندر خپــل ســرزوره ســر خــوړلى دى،. عمليــات نــدي بريــالي ســويينظــام

ــو ــ دانګريزانـ ډوېپـــزه چـ ــه ــې لمـــر نـ ــولبيـــپرپاچـــاهي يـ ده، سورلښـــكر دلېيدى سـ

ددنيــــا دتســــخير خوبونــــه يــــې ليــــدل شــــرميدلى دى او داده امريكــــا ورپســــېېچــــ

ــه ده ــ. روان ــړو چــېراســئ ســرچپه ئ ــر وي او هغــه داچــېعملــي ك ــو پكښــې خي ېدټول

ــړو او پــد ــه وك ــواد اقتصــادي بيــا رغون ــړو او دهي ــه موقــع ورك ډولېسياســي حــل ت

د خلكــو پــه رضــائيت او اقتصـــادي نــه بلكــه پــه ښــكيالك او زبيښــاك كــې امنيــت 

ــوكال ــوېكــــۍســ ــره حــــده سياســــي،. وپلټــ ــران تــــر ډيــ د افغانســــتان بحــ داځكــــه

http://www.hewad.com


w
w
w
.h
ew
ad
.c
o
m

43 
 

يو خـــــارجاتـــــر يولــــك زيــــات داخلــــي. نــــه نظــــاميىســــازماني او اقتصــــاديد

ــرمخېلښـــكرو چـــ ــه ټولـــو پـ ــر پـ بد عصـ ــز دي او ــلو مجهـ ــيڅيتللـــو وسـ ــه دهـ ــه اټومـ لـ

ــ ډول تخريبــــي  ــه يــ ــتعمال څخــ ــم نــــدى كــــړىېوســــلې داســ ــالو كــــېدريــــغ هــ  اتوكــ

ــهونكــړاى ســو ــه افغانســتان ك و مــاېپ ــړي او ــائم ك ــه ورځ اوضــاعن ق يـــږي شوړرځ پ

ــئي ــ دا ښــ ــيېچــ ــادي او سياســ ــه اقتصــ ــه پــ ــه بلكــ ــه زور نــ ــران پــ ــتان بحــ د افغانســ

.سيى رغاوي حل كيـدا

ــد ــره لـ ــېسـ ــوږېچـ ــو زمـ ــه وي خـ ــق نـ ــائي موافـ ــتان ښـ ــي ستراتيجسـ ــر غربـ ــاور ډېـ بـ

. ســـره متناســـبدي بيكـــاري او بغـــاوت مســـتقيماًېپـــه افغانســـتان كـــېدادى چـــ

ــار ــه دحكومــت اعتب ــه مــوړ ســي دا ب ــه كــار پيــدا ســي او ولــس پــه يــو ګول كــه خلكــو ت

ــروعيت وروبخښـــــي  ــه مشـــ ــه بـــ ــه تـــ ــر او هغـــ د. ډيـــ ــه ــده بـــ ــار پيداكيـــ ــه كـــ خلكوتـــ

ــ  ــه وي چـــ ــږ خلـــــك بـــ ــر لـــ ــړي او ډيـــ ــه كـــ ــانو زور اوبـــ اېزورواكـــ ــار و ديوجنايتكـــ

واچــوي او دده لپــاره خپــل هيــوادوال مــړه كــړياوېجنګســاالر توپــك پــه غــاړه كــ

ــان كــړي  ــه حاضــريږي چــېڅــوك چــ. يــا ځــان قرب ــه وي پــه اســانه ن ځــانېډيــر مجبــور ن

ــل اوالد يت  ــوره او خپــ ــور بــ ــړ، مــ ــړييمــ ــان كــ ــه. مــ ــت دغــ ــار موجوديــ ــبو كــ د كســ

ناكــــامېكــــېد كابــــل حكومــــت او نړيوالــــه ټولنــــه پــــد. مجبوريــــت لــــه منځــــه وړي

د كـــــار زمينـــــه مســــاعده كـــــړي، مـــــالي او پـــــوليوعـــــامېســــويدي چـــــ  خلكوتــــه

ــدد  ــرمنځد ژونـ ــډاى تـ ــوار او بـ د خـ ــرول او ــه كنتـ ــې او نرخونـ ــته، كرائـ ــوب كښـ پاړسـ

ــ. ســـطح تفـــاوت كـــم كـــړي د خـــارجيېهمـــدا راز دوى بريـــالي نســـول چـ پـــه اصـــطالح

د چــــور إن جــــي  ــانأمتخصصــــينو لښــــكر راكــــم او پــــه زرو ېالنــــد تركنتــــرولېو ګــ

د يــــوېونــــه توانيــــدل چــــىدو. راولــــي د خــــارجي مــــاهرانو د مليــــارډونو ډالــــرو او

د خلكـــو پـــر ژونـــد يـــو مثبـــت اثـــر وكـــړي دغـــه. لـــوى فـــوج پـــه درلودلـــو ســـره بيـــا هـــم

ــانو څخـــــهىد بيكـــــارانو يـــــو لـــــو،نـــــامطلوب حالـــــت لښـــــكر ددولـــــت او خارجيـــ

.ىدېكړىدخوابدو كسانو او مخالفينو سره يوځا
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ي، دكابــــل حكومــــت تــــه مشــــروعيت او پــــراخ مالتــــړ ترالســــه كــــړېددې لپــــاره چــــ

مهــــاجرين پخپلــــو غــــوړو وعــــدو افغــــانېدحكومــــت بهرنــــي مالتــــړو پــــه بهــــر كــــ

ــ ــول چـ ــيېوهڅـ ــتانه سـ ــه سـ ــن تـ ــاس. خپـــل وطـ ــه اسـ ــويق پـ ــراخ تشـ ــوال پـ ــه نړيـ ددغـ

مليونونــه افغــان مهــاجرين لــه پاكســتان، ايــران او نــورو هيــوادو څخــه افغانســتان 

ب ددوى دكـــور او كـــار غـــم پـــه افغانســـتان كـــېنړيوالـــوېلـــه دى چـــيتـــه ســـتانه ســـول

م نـــوتيـــرو ديرشـــو كلو. خـــوړلى وي هـــاجرت دهغـــوى كورونـــه پخپلـــو جنګونـــو او

ــ ــيمو كــ ــاړېســ ــراب، كښــــتو كرونــــدې ويجــ ــېخــ ــار مختــــل كړيــ اودىاو كاروبــ

ــ ــاروتهـدراست ــو ښ ــې لوي ــاره ي ــه ناچ ــو ل ــا مرســته ورســره ونكــړه ن ــم چ نيدو پروخــت ه

ــار  ــرو دب اودډال ــهد كــار ان ــه هيل ــو ښــارو، خصوصــاً.همخــه كــړ دپيداكيــدو پ ــه لوي  پ

ــ دحكومـــت پـــر كمـــزوروۍبيكـــارې، دنفـــوس دغـــه زيـــات تـــراكم او پراخـــېكابـــل كـ

پياوږو  ، چاپېريـــــالټـــــى ور زيـــــات كـــــړ او ددولـــــت اقتصـــــادي،ېوبـــــل درونـــــد

. كړېېاو حادېهم ورډيرېيې نوراو سياسي ستونزېېټولنيز

دنفـــت دهمكــارۍ پـــه طمـــعېيـــران څخـــه پــه افغانســـتان اوعـــراق كـــداامريكايــانو،

د جوړولـــو هغـــه پـــروژه وځنـــډول كومـــه چـــ  بـــه لـــهېوغازدپـــايپالئن او تجـــارتي الرو

ئـــېيتلـــل او دمركـــزي اســـيا انـــرژېتركمنســـتانه پاكســـتان تـــه دافغانســـتان لـــه الر 

ــه رســول  ــړۍ ت ــي ن ــوبي اســيا او غرب ــدى. جن ــروژې مخالفــت كړي ــل ددغــه پ ــران ت او اي

ــه ســيمه كــ  ــه پدغ ــو وڅنګت ــورو علتون ــمېدن ــل ه ــم عام ــو مه ــدو ي د بلي دجنــګ داور

دعــدم امنيــتېايــران غــواړي دافغانســتان پــه غــرب او جنــوب غــرب كــ. ايــران دى

الرېدايـــران پـــه خـــاوره كـــېداپـــروژه عملـــي نســـي او پـــه عـــوض كـــېلـــه الر ېدغـــه

د 300دغـــه پـــروژه كـــه عملـــي ســـي دكالـــه. ســـيېتيـــر افغانســــتان مليونـــه ډالـــره

ــه  ــوي، او پـ ـــيدا كـ ــار پـ ــه كـ ــانو تـ ــرو افغانـ ــرلس زره ډيـ ــوي، تـ ــه وركـ ــه ماليـ ــت تـ دولـ

ــ ــويېالركــ ــاز وركــ ــنا او غــ ــه برېښــ ــر ارزانــ ــاروته ډېــ ــو او ښــ ــو كليــ ــروژه. پرتــ داپــ

دجنــــوبي اســــيا او مركــــزي اســــيا تــــرمنځ تجــــارت تقويــــه كــــوي او پــــه افغانســــتان 
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راولـــــي؛ يـــــو ډيـــــر اقتصـــــادي تحـــــول خصوصـــــاًېاو غربـــــي ســـــيموك عمومـــــاً

ــږي او دالر  ــه كيــ ــپورت تقويــ ــېترانســ ــه اوږدو كــ ــېپــ ــاپونه، رســ ورانونه،ټوركشــ

. رامنځتــــه كيــــږي فعاليتونــــهلونــــه، بازارونــــه او نورمرســــتندويه اقتصــــاديټهو

و ــه ئـــې دا ــه بـ ــه سياســـي ګتـ ــه اوس چـــيمهمـ دىېلكـ ــه اړ ــډيانو تـ ــتان ګاونـ افغانسـ

ــتا  ــم افغانســ ــډيان هــ ــه ګاونــ ــره بــ ــه عملــــي كېــــدو ســ ــروژې پــ ــي؛ ددې پــ ــه اړ ســ ن تــ

ــه ــه هيـــواد ثبـــات او اســـتقرار بـــه پخپلـــه ګټـ افغانســـتان بـــه ورتـــه مهـــم ســـي او ددغـ

ــولي ــ. وبــ ــه چــ ــداراز، څرنګــ اوېهمــ ــه ــرى اوبــ ــواد او ډيــ ــوغرنى هيــ ــتان يــ افغانســ

ــ  ــع وه چـ ــري توقـ ــات لـ ــر امكانـ ــد ډيـ ــنا دتوليـ ــهېدبرېښـ ــه بـ ــه ټولنـ ــا او نړيوالـ امريكـ

و څخـــه دويـــالو پذريعـــهونددغـــو بنـــد. داوبـــو بندونـــه جـــوړ ســـيېمرســـته وكـــړي چـــ

نـــور مشـــروعىدتريـــاك پرځـــا بـــه او دښـــتونه اوبـــه ســـي او خلـــكېالمـــزروع مځكـــ

ــر  ــ.يكښــتونه ول ــروژې چــېخــو دا مهم ــانېپ ــېېســروې ګ ــور ي ــاتردث د دمخــه كودت

ــ ــه وختكـ ــان پـ ــوېداؤدخـ ــرېتكميـــل سـ ــهوې تېـ او اتـ ــينو ــو، متخصصـ ــه دپيسـ كالـ

ــوړ  ــره جـ ــره سـ ــور سـ ــوال حضـ ــوېنړيـ ــتانېنسـ ــ او افغانسـ ــاى چـ ــناېددې پرځـ برېښـ

پــــهېاو ددې علــــت دادى چــــ. صــــادره كړېــــواى اوس لــــه بهــــره برېښــــنا واردويېئــــ

ــورد كــ دغــه  ــ. سياســي اراده نســتهېم ــه ســيمو ك ــان دپښــتنو پ ــرانېچــېامريكاي اي

او پاكســـتان تـــه څرمـــه دي جنـــګ تـــه ضـــرورت لـــري څـــو لـــه يـــوې خـــوا ايـــران خـــوښ 

لپــاره اهــدافوواوږدمهاليودخپلــ دپــايپالئن پــروژه پاتــه ســوه، دوهــمېوســاتي چــ 

ــ  ــيمه كـ ــه سـ ــم پـ ــر كـــړي او دريـ ــار ډېـ ــتان فشـ ــر پاكسـ ــړيېپـ ــه كـ ــور توجيـ . خپـــل حضـ

ېمنګلــــېخپلــــېپــــه مركــــزي اســــيا كــــېبــــرعكس، امريكايــــان ددې لپــــاره چــــ

ــتان كــــېښــــخېمضــــبوط ــمال دافغانســ ــرورت لــــريېكــــړي پــــه شــ ــه ضــ .و امــــن تــ

ونـــــډي هيوادونـــــه دافغانســـــتان شـــــماليګاېهمـــــداراز، امريكـــــا ددې لپـــــاره چـــــ

پــــه اســــانۍ كــــار وكــــړي نــــو پــــهېخــــوښ وســــاتي ترڅــــو پــــه نومــــوړو هيــــوادو كــــ

ــ ــازېافغانســـتان كـ ــارتي امتيـ ــه سياســـي، فرهنګـــي، او تجـ وركـــوياواتهغـــوى تـ

او. قبلــــويېدهغــــوىد نفــــوذ پــــه ســــاحه كــــېدافغانســــتان شــــمالي برخــــ امريكــــا
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ــ ــوي چـ ــه كوښـــښ كـ ــوال بانكونـ ــېنړيـ ــه عـــوض كـ ــتان پـ ــتېدافغانسـ ــه دقرغزسـ ان پـ

ــوك  ــډي هيوادونـ ــمالي ګاونـ ــه شـ ــوږ پـ ــمول زمـ اوېشـ ــه ــو بندونـ ــناكوټونه داوبـ برېښـ

د افغانســـتان لـــه الر  و پاكســـتانېجـــوړ كـــړي او دهغـــو څخـــه توليـــد ســـوې برېښـــنا

ــ. تـــه انتقـــال كـــړي بـــه پرمـــوږ هـــم برېښـــنا خرڅـــوي او پـــدې ډول بـــه زمـــوږېپـــه الر كـ

.ابع او ظرفيتونه راكد پاتيـږيمن

د كابـــلد غ نــاټو او د ربـــي نــړۍد اقتصـــادي نظـــام پـــه حكومـــت اقتصــادي مـــاهرينو

ــاپ د ازاد بـــازار اقتصـــاد پلـــى كـــړ، دولتـــيېكولـــو ســـره پـــه افغانســـتان كـــيراكـ

ــ ــه يـ ــكتورونو تـ ــوازېسـ ــه يـ ــرېنـ ــې پـ ــه يـ ــه هغـ ــړه بلكـ ــه ونكـ او توجـ ــاالرانو جنګسـ

ــ لكـــه ديو. اشخاصـــو وپلـــورلمتنفـــذو  خـــراب عواقـــبېسياســـي نظـــام وارديـــدل چـ

كــــول هـــم نــــامطوب نتــــائجىقتصـــادي نظــــام كــــاپي او بېفكـــره پلــــداېلـــري داســــ 

ــه راوړي ــاټ. منځتـ ــ نـ ــدود داسـ ــر معـ ــت ډيـ ــل حكومـ د كابـ ــريېو او ــادپوهان لـ اقتصـ

جوړښــــت ســـره بلـــد دي څـــو توانيــــدليواىيدافغانســـتان دټـــولنيز او كلتـــورېچـــ 

ــ ــېچــ ــادي تجربــ ــي اقتصــ ــېغربــ ــازګارېيــ ــره ســ ــرايطو ســ د شــ ــواد ــل هيــ ېد خپــ

ــواى ــر. كړيــ ــئددوى ډيــ ــرب كــ ــه غــ ــوازېپــ ــويدي او يــ ــه ســ ــوى او تربيــ ــهېلــ دا پــ

او پــــهيدي كــــاپ ليــــدليې يــــې پــــه غــــرب كــــېڅنګــــه هغــــه څــــه چــــېپوهيـــــږي چــــ

ــ  ــتان كـ ــېافغانسـ ــړيىپلـ ــ. كـ ــري چـ ــوان نلـ ــېدوى ددې تـ ــر كـ ــه بهـ ــته راوړېېپـ السـ

دى. پوهــه دافغانســـتان دشـــرايطو ســـره منطبـــق كـــړي  ماتـــه يـــو افغـــان ځـــوان معلـــوم

او چــې امريكــا كــې  پخــوا. كالــه ښــوونځى يــې هلتــه پــه تكليــف ويلــېدى12 پيــدا

ــدلى  ــه وو ليـ ــيڅ نـ ــتان هـ ــې افغانسـ ــ يـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــه پـ ــو اوس دا څوكالـ ــوېخـ ديـ

د نظـــام او ســـړيو. ډيـــر مهـــم وزارت مشـــاور دى او پـــه ډالـــرو ډېـــر لـــوړ معـــاش اخلـــي 

نظـــاميدازاد بـــازار اقتصـــادپـــه غـــرب كـــى؟يداډول واردات بـــه څـــه نتيجـــه وركـــړ

څ ــه ــ لكـ ــه چـ ــېنګـ ــز ويلـ ــان كينـ ــميت او جـ ــ وه اوسيادم سـ ــته او غربـ ــهينسـ دولتونـ

ــ ــيډي خپلــ ــه سبســ ــوپير(و بزګرانوتــ ــتيتــ ــورو)ېمرســ ــانكونو او نــ ــوي او دبــ وركــ
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ــاد ودياقتصــ ــتقرار او د اســ ــكتورونو ــورېســ ــه منظــ ــداخل پــ ــوېمــ ــهيكــ ــو پــ خــ

ــاېافغانســتان كــ  ــه بي ــواړي هغ ــازار غ ــوم ازاد ب ــك ــريېچ ــې نل ــه ي ــواړ. خپل يدوى غ

ځينـــى ئـــې او يـــايهرڅـــه څـــوك ورتـــه راوړېوي چـــلديـــواواروېانســـتان بـــ افغ

ودېپــه افغانســتان كــ.يســمــخ يــې څــوك ونــه ني باســىو ېد ازاد بــازار داقتصــاد

د يــوهېچــيددولــت فــرضد تــه تــر رســيدو دمخــهېمرحلــېدتــه ضــرورت دى خــو

ېلپــــاره ځينــــېودياقتصــــادېنظــــام او دوامــــداره متــــوازنيباثبــــات اقتصــــاد

ــ ــل الس كـ ــكتورونه پخپـ ــرېسـ ــ،يولـ ــورېځينـ ــد نـ ــر النـ ــل نظـ ــر خپـ ــاتېتـ ي او وسـ

پــالن جــوړ كــړيييــو اقتصــادېدا ددولــت وظيفــه ده چــ.خلكوتــه وســپاري ځينــې

ــ ــادېچـ ــوم اقتصـ ــويكـ ــت كـ ــه دولـ ــه بـ ــايفعاليتونـ ــه شخصـ ــوم بـ ــبثاتوتهتيو كـ شـ

ــ. پريـــــږدي  ســـــكتورونه او شخصـــــي تشـــــبثاتياقتصـــــادېحكومـــــت بايـــــد ځينـــ

.يرونو له تهاجمه وساتدخارجي بازا

ــاورينو، متخصصـــينو، ــو مشـ ــربيره، بهرنيـ ــا سـ ــۍ مافيـ ــر بهرنـ ــوادو پـ ــدره مـ د مخـ

د پـــــروژوىد هغـــــوېو ګـــــانو او قرارداديـــــانو هـــــم چـــــأإن جـــــي مســـــلكي پوهـــــه،

ــ ــول مؤلـ ــاب وركـ ــديت او روڼ حسـ ــدي شـــك ديت او مفـ ــتنېترجـ ــد او پوښـ ديېالنـ

ــد ــاد يرغـــل كړيـ ــر اقتصـ ــتان پـ ــ.ىد افغانسـ ــه چـ ــه څنګـ ــهېلكـ ــكر ازادانـ ــاټو عسـ دنـ

، وژالى او بمبـــارډ كـــوالى ســـي همـــدارازي، بنـــدي كـــوالى ســـيهرڅـــوك نيـــوالى ســـ

و ګـــــانو او قرارداديـــــانو لښـــــكرأد خـــــارجي مشـــــاورينو، متخصصـــــينو، إن جـــــي

د اقتصــاد هــره برخــه چــېازادي لــري چــ وغــواړي ګــوډه، فلــج او يــاېد افغانســتان

د حكومـــت لـــهېين چـــاو دعيســـائيت مبلغـــېلكـــه فاحشـــې ښـــځ. مـــړه كـــړي پـــه زرو

اجـــازې او خبـــر پرتـــه افغانســـتان تـــه ځـــي او راځـــي او پـــه ډاډه زړه خپـــل كـــار كـــوي، 

ه ټــــهــــم دحكومــــت لــــه علــــم او چوكاو ګــــانېأرين او إن جــــي دا ډول خــــارجي مشــــاو

ــر ــر چيـ ــېبهـ ــويېچـ ــابوي فعاليـــت كـ ــې ايجـ ــه يـ ــواړي او ګټـ ــې زړه غـ ــه. يـ ــې مالكـ بـ

ــى دى  ــه الس ورغلـ ــتان. ملـــك پـ ــه افغانسـ ــ پـ ــاًېكـ ــانې 2600 تقريبـ ــي أو ګـ ــار إن جـ كـ
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ىددو. اخلــــيېكـــوي او لــــه خـــارجي مرســــته كونكــــو هيـــوادو څخــــه مـــالي مرســــت

ــدان ــارونو چنـ ــړېكـ ــه نـــده وركـ ــې ګرځـــوي،ېملموســـه نتيجـ ــوك ســـر پسـ او نـــه څـ

د خپلـــو خلكـــوېهمـــدا مرســـته كـــونكي پخپلـــو هيـــوادو كـــېچـــېحـــال كـــېپداســـ

د يـــوه يـــوه ــ)پيـــنس،ســـينټ(پـــول ســـره د مـــاليې وزيـــر.ويحســـاب كـ د افغانســـتان

م 2008مـــئ5پـــهېچـــېانوارالحـــق احـــدي داريانـــا تلويزيـــون ســـره پـــه يـــوه مركـــه كـــ

ــ ــړ چــ ــكايت وكــ ــوه شــ ــره ســ ــه“ېخپــ ــر درې برخــ ــه دوه پــ ــونكي هيوادونــ ــته كــ مرســ

ــه رأســاًېمرســت ــانو ت ــوط إن جــي أو ګ ــه خپــل مرب ـــږو او ن ــه خبري ــه پ ــوږ ن وركــوي او م

اوېپوهيـــــږو چــــ ؟ مــــوږ نــــه پوهيـــــږو څونــــه كــــاردييمصــــرف ســــوېرېــــچڅــــومره

ېدوى خپلــېپــه كــار دى؟ پــه حقيقــت كــېســويدى او څونــه نــور پكــار دى او چيــر

ــت ــه وړيېمرسـ ــكل بيرتـ ــل شـ ــه يواوبـ ــه. پـ ــي اوبيلـ ــر قيمتـ ــار ډيـ ــداراز، ددوى كـ همـ

دوى يـــو كيلـــومتر ســـرك پـــه يـــو مليـــون ډالـــره جـــوړوي مـــثالً.دىۍحســـابدهېروڼـــ

ــه  ــم نـ ــم سـ ــه هـ ــ. هغـ ــاېپداسـ ــحـ ــهتردمـــوږېچـــېل كـ ــار غـ ــه كـ ــهد ددوىښـ مصـــرف پـ

ــ.“دريمــــه كــــوالى ســــو د افغــــان حكومــــتد اقتصــــادي اداروېدا قابــــل فهــــم ده چــ

ــود خــوېكــم وو او بهرنــۍ مرســتېكــاري ظرفيــت پــه اول ســر كــ ــې ضــرورت درل ــه ئ ت

ــر  ــهتــ ــك اتــ ــ لــ ــول ده چــ ــل قبــ ــع وه او دا غيرقابــ ــود توقــ د بهبــ ــته ــمېو وروســ اوس هــ

د خارجيـــانو پـــه الس مصـــرف كيــــږيد حكومـــتېخـــارجي مرســـت . تـــر چوكـــات بهـــر

ــ ــېپداسـ ــال كـ ــېحـ ــاهمېچـ ــرمنځ بـ ــو تـ ــرفد دواړو اړخونـ ــتو مصـ ــو مرسـ يد بهرنيـ

ــار ــواړييهمكـــ ــادي ادارې. غـــ ــان دولـــــت اقتصـــ ــتثماري يرغـــــل دافغـــ ــه اســـ دغـــ

معاشـــونو ددولتـــي اداروواوچتـــېپـــه إن جـــي أو ګــانو كـــ. كړيـــديېكمـــزورېســخت 

ــانو  ــلكي كسـ ــو او مسـ د پوهـ ــه ــي څخـ ــېد فنـ ــت يـ ــده او دولـ ــواره كړيـ ــه الر هـ ــرار تـ فـ

لكــه څنګــه. پرســونل پــه قلــت او دكــاري ظرفيــت پــه مزيــد كمــوالي مواجــه كړيــدى 

ــ ــتان كـــېچـ ــه افغانسـ ــه خـــارجي فوجونـــو تـــه پـ ــغال ګرانـــوېبـ تـــل ضـــرورت وي، اشـ

ــ  ــاء داسـ ــادي فضـ ــېاقتصـ ــتلېده چـ ــېراوسـ ــارجيېهمداسـ ــت خـ ــل حكومـ ــه دكابـ بـ

د(احـــديىښـــاغلېبـــه ئـــې داوي چـــ نتيجـــه. مـــاهرانو تـــه تـــل اړ وي  د انګلســـتان
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ــول ــل ق ــه نق ــ) فايننشــلټايمز پ ــراف كــوي چ ــولي ســازمان هغــهېاعت ــوال پ د نړي ــوږ م

ــوره نكــړاى ســواى چــ  ــې وه چــېغوښــتنه پ ــي ي ــېويل د خپل ــه ــودجېېافغانســتان ب ب

ــ.٪ دداخلـــي عوايـــدو څخـــه پـــوره كـــوي8 ، دكابـــل دحكومـــت كـــاريئوګـــورېتاسـ

مليونـــه ډالـــره پـــه ډيـــر مصـــرف او درې15تـــرېدى چـــ ظرفيـــت تـــردې حـــده كمـــزورى

ــ  ــار يـــې دداسـ ــه مسلســـل كـ ــواېكالـ ــړاى سـ ــوړه نكـ ــه جـ ــافي پـــالن خاكـ ــىانكشـ ېچـ

ونړيـــوال بانـــك او نـــ د منلـــو وړ د احـــدي پـــه قـــول نړيـــوال.يورو مرســـته كونكـــو تـــه

ــول ــل ســازمانيپ ــړ دكاب ــاره مســترد ك ــا غــور لپ د بي ــالن ــل حكومــت. دغــه پ ــه دكاب ك

. موقع ئې هم نه وركول بيا غورنه واى ددغه او السپوڅى يل دغربي نړۍ عم

6بريښــــنا رئــــيس انجنيــــر محمدسرورصــــديقي اريانــــا تلويزيــــون تــــه پــــهد دكابــــل

ــ“ېوويـــل چـــم 2008جـــوالى كورونـــه نـــوبتي65ېدكابـــلد ښـــار يـــوازي پـــه ســـلو كـ

ــري ــنا لـ ا“.بريښـ ــله ــپسـ ــواز تـ ــرف يـ ــه مصـ ــرو پـ ــو ډالـ ــه حكومـــتد زرو مليونـ ېه كالـ

ــوبتي چــ دك ــم ن ــده او هغــه ه ــه كړي ــل هغــو ســيموته بريښــنا تهي اوېاب ــان ــه خارجي هلت

. دحكومت غټان پراته دي

ا پرهمدغـــهېيـــا پـــه ســـلوكتافغانســـتان يـــو زراعتـــي هيـــواد او اقتصـــاد يـــې هـــم تـــر

د. ســــكتور والړ دى د اكســــفام پــــه قــــول دغــــه مهــــم ســــكتور تراوســــه  16000خــــو

ددې مبلـــغېداچـــ. ره ترالســـه كړيـــدي مليونـــه ډالـــ 400مليونـــو ډالـــرو څخـــه فقـــط

ډيـــر بـــه كـــمېڅخـــه بـــه څونـــه بزګرتـــه رســـيدلي وي معلومـــه نـــده خـــو دايقينـــي ده چـــ 

ــواز. وي ــېيــ ــتان كــ ــه افغانســ ــا پــ ــېامريكــ د ورځــ ــره ــه ډالــ ــل مليونــ ــاميېســ نظــ

ــ). 2008جـــوالى28-واشـــنګتن پســـت(مصـــرف لـــري  د ورځـــېچـــيدوى وايـ ېمـــوږ

ــرو چــ7 ــه ډالــره ملكــي مصــارف ل ــه ځــي چــېمليون ــو واليــاتو ت ــه يــې هغ ېډيــره برخ

د پــي ار ټــي لــه الرى لګيــږي دوى عســكر پكښــې لــري پــه بشــري مرســتو. او اكثــره

اوېكـــ ېتنظـــيم نســـته او ډيـــر ليـــدل ســـويدي چـــد مرســـته كوونكـــو تـــرمنځ مفاهمـــه

ــه پيســه اخيســتل ســو ــروژه څــو ځاي ــوه پ ــر ي ــه خرڅــه ســويدهېپ او پيســې او څــو ځاي
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اد. ضــــائع ســــويدي ناكــــامېكــــې مرســــته كــــوونكي پــــدېعــــاء كــــوي چــــاكســــفام

دحكومـــت ســـره خپــل كارونـــه همږغـــي بيــااوېپخپـــل منځكـــلــومړىېســويدي چـــ 

دېپاتــه راغليــدي چــېكــېمؤسســې او هيوادونــه يــې پــدېمرســته كــوونك. كــړي

ــا ــه ځـ ــرف پـ ــو دمصـ ــو پيسـ ــتراتيجىخپلـ ــه سـ ــو پـ د لګولـ ــتو د مرسـ ــت او ۍ، مؤثريـ

دىېمؤسســـاتو كـــ پـــه بهرنيـــو مرســـتندويه. پســـې وګرځـــي . ډيـــر فســـاد موجـــود

ــ ــاره چـ ــه،ېددې لپـ ــو شـــرائطو ژر ترالسـ ــه پخپلـ ــاد پـــټ قراردادونـ ــل اداري فسـ خپـ

ــډه ووهــي خــارجي إن جــي أو ګــان  ــه كابــل كــېكوښــښ كــوي چــېاو ماليــه پــه ب ــوېپ ي

ــه اداري  ــوتخور او پـ ــزور، رشـ ــې كمـ ــاد كـ ــودوي ډوب فسـ ــد. حكومـــت موجـ ډولېپـ

ــاد  ــه اداري فسـ ــزورئاود كابـــل دحكومـــت پـ ــ كمـ ــتندويانو لـــوېكـ ىد بهرنيـــو مرسـ

.الس دى

وي داشـــغالګر قـــوت لخـــواېاشـــغال النـــد بهرنـــيترېدهغـــه هيـــواد اقتصـــاد چـــ

ــ ــېداسـ ـــږي چـ دېتنظيميـ ــه او ــورو تكيـ ــې پرنـ ــل يـ ـــږي او تـ ــه دريـ ــو ونـ ــو پښـ پرخپلـ

دطبيعـــيېدنـــړۍ پـــه ټولـــو قـــارو كـــېافريقـــا چـــ. الس يـــې نوروتـــه اوږدويېمرســـت

اوسيـــږيېده او پــه ســوو كالــه دغربــي نــړۍ ترتســلط النــد زېرمــو پــه لحــاظ غنــي 

ــې دمرســت  ــره ي ــه ســوو زره مليونــه ډال ــدي، تراوســهېاو پ ــوم پكــې مصــرف كړي ــه ن پ

خ ډ يـــې نـــه موكراســـي پكښـــې راغلـــه بلكـــه دا لـــك پـــه وچـــه ډوډۍ مـــاړه ســـوه او نـــه

ــت ــىددوېمرسـ ــاران دي چـ ــان مـ ــه ځـ ــېپـ ــده ددوى دبـ ــره حـ ــر ډېـ اوېتـ ــو ــاق كولـ اتفـ

ــ  ــو منځـ ددېوكپخپلـ ــوم ــه نـ ــژاد پـ ــذهب او نـ ــمت، مـ ــى، سـ ــوم، ژبـ ــاره قـ ــو لپـ جنګولـ

ــتعمال ــوي اسـ ــدو سـ ــه كيـ ــه دپاتـ ــه هلتـ ــره وختـ ــه ډاډه زړه ترډېـ ــتعمارګرته پـ ترڅواسـ

و اســــتعمارګر،او اقتصــــاد حالــــت، روحـــي ددغــــو هيوادونــــو امنيــــت. فرصـــت وي 

ــ ــړىاوېداسـ ــراب كـ ــارت ورخـ ــه مهـ ــه پـ ــو پـ ــخلكـ ــوديېكـ ــې خـ ــنفس يـ ــزت الـ او عـ

ــنـــور بيلـــه بهرنيـــانوېچـــىكړيـــد كمـــزورهدومـــره  .ه يـــوه فاجعـــه ښـــكاري ژونـــد ورتـ

ــ ــدا كـــړېېددوى پـــه منځكـ ــه بـــدبيني پيـ ــره يـــې يـــې دومـــره موهومـ ــوداو دومـ خلكـ
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ــدى ــل كړيـ ــيت ور ذليـ ــ شخصـ ــرهېچـ ــه اكثـ ــې تعليمافتـ ــان ووزي يـ ــه بهرنيـ ــې كـ وايـ

ــې اقتصــا  ــره ي ــه ســره وخــورو او دوم ــد مــوږ ب ــج كــړى او پرخــارج متكــي كړي ىد ورفل

پـــدې ډول دوى بهرنيـــان خپـــل حـــافظ كـــه بهرنيـــان نـــه وي څـــه بـــه خـــورو؟ وايـــېېچـــ

ــي  ــر او رزاق ګڼـ ــت. وناصـ ــه سياسـ ــه همدغـ ــانوپـ ــان بهرنيـ ــه دوى غالمـ ــوو كالـ ــه سـ پـ

.ساتلي او ثروتونه يې ورلوټ كړيدي

ــ ـــږي چ ــېاســتعمارګران پوهي ــواد ك ــه هي ــوه ورســته پات ــه ي ــه دمخــهېپ خلــك ترهرڅ

دو. واقتصــــادي مرســــتوته اړ دي ېمرســــتېلــــه يــــوې خــــوا ډيــــرى ظــــاهراًنوځكــــه

ېخلــك ورتــه خوشــبين ســي او پخپلــه خــاوره كــېمســتعمره هيــواد تــه اســتوي چــ

ــه بلــــ ــور ومنــــي؛ اولــ ــوا څرنګــــه چــــېداســــتعمارګر حضــ ددوى اصــــلي هــــدفېخــ

ــ ــتعمره هيـــ ــتول ســـــو دمســـ ــدا اســـ ــو همـــ ــادول نـــــدي نـــ ــتېواد ابـــ ــوېمرســـ دخپلـــ

البتـــه ددغـــو مرســـتو.وړيېعـــاش او پـــه نـــورو نومونـــو بيرتـــه ځينـــمتخصصـــينو دم

د خولـــو دخوږولـــو لپـــاره  څخـــه يـــولږ بايـــد دخپـــل حضـــور دتوجيـــه كولـــو او دخلكـــو

ــلو)2009مئـــى28(د كنيـــډين پـــريس پـــه حوالـــه. هـــم ولګـــوي افغانســـتان كـــې پـــه سـ

مرســــــــته دبهرنيوقرارداديــــــــانو لـــــــه الرې بېرتــــــــه مرســـــــتې كـــــــې اتيــــــــابهرنۍ 

ــي  ــه ځــ ــادپ كوونكوهيوادونوتــ ــېد اداري فســ ــلو كــ ــه ســ ــه شــــل پــ ــكار دياو اتــ ښــ

ــ.افغـــان ولـــس تـــه ډېـــر كـــم شـــى رســـېږي  ېاســـتعمارګر هغـــه قصـــاب تـــه ورتـــه دى چـ

ترڅــو پــه كــرارهينيــولې او پســه تــه ئــې ښــوروېدتــازه وښــو دســته ئــې پــه الس كــ

پســـه دده ســـره پخپلـــه خوښـــهېنومـــوړى پوهيــــږي چـــ. يـــې دحاللولـــو ترځايـــه بـــوزي

ــوي او  ــه ښــكاره ك ــه ورت ــو ځكــه واښ ــه ځــي ن ــه ن ــاًقصــابخانې ت ــم احيان ــه فرصــت ه څ

ــه ســي خــو پــه هــيڅ وجــه واښــه  ــد يــې ترخول ــه ورواچــوي او څــه خون وركــوي چــي خول

ــه الس كــ  ــاره قصــاب پ ــدېددې لپ ــوريىوږېنيــولي چــين  او پــه مــوړ پســه يــې وخ

ــي ــ. سـ ــىحتـ ــخت دى چـ ــه زړه سـ ــره پـ ــاب دومـ ــهېقصـ ــره بېلـ ــه دده سـ ــلخ تـ ــه مسـ پسـ

ــه الس كــ  ــولي واښــه دغــېمقاومتــه والړ هــم ســي هغــه پ ــه وركــوي ني ــه ن ه وږي پســه ت
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ــه رســوي ــور پســونه مســلخ ت ــه همهغــه وښــو ن د وږو او ســاده پســو. بلكــه پ ــدې ډول پ

. ته بېله مقاومته بيائېىتوزنه هيله هغوى دهوښيار قصاب سره دمرګ ځا

چ پهېاتم سؤال داكثروافغانانو دا وو د خارجيانو حضور ايا

ك تهېافغانستان دافغانانو ؟ىګټور

ــرار ــ دبــــون قــ ــتان كــ ــه افغانســ ــورى پــ ېداد او دملګروملتــــو دمؤسســــې امنيــــت شــ

تـــه قـــانوني بڼــه وركـــړه او دافغانســتان راتلـــونكې ئـــېېمـــداخلې اوالســوهنۍبهرنــ

37د نــــړۍ. څرنګــــه ګاونــــډيانو ئــــې او لويــــو طــــاقتونو غوښــــتل ترســــيم كــــړهېچــــ

د افغانســـتان سرنوشـــتېحـــق وركـــړ چـــېهيوادونـــو تـــه يـــېد ايســـاف ترنامـــه النـــد

د بـــونېكــوم حكومـــت چـــ.ويېد اســـتعمال پـــه شــمول ددوى پـــه الس كـــېودقــېد

دېد افغانـــــانو لپـــــاره جـــــوړ ســـــو پـــــه حقيقـــــت كـــــېد كنفـــــرانس پـــــه نتيجـــــه كـــــ

ــېد ــه مؤسســــ د هغــــ ــابق او ــلې مطــــ ــوانۍ فيصــــ ــېد پخــــ د مؤسســــ ــو ملګروملتــــ

ــتازي  ــاص اســـ ــواني خـــ ــيد پخـــ ــي(سرمنشـــ ــر إبراهيمـــ د) األخضـــ ــول ــه قـــ 2+6پـــ

د دا حكومــــتب. حكومــــت وو او6ايــــدد افغانســــتان لويــــو طــــاقتونو2ګاونــــډيو

وروســــــته پردغــــــه فــــــارموال. دګټــــــو خونــــــدي كــــــوونكىوي) امريكــــــا او روس(

ــ  ــو يعنـ ــات سـ ــم ورزيـ ــتان هـ ــه.1+2+6ېهندوسـ ــانوددلتـ ــق ګټوافغانـ ــت حـ د اوليـ ــه تـ

د نــورو ګټــ  پــهېورنكــړه ســو بلكــه دافغانســتان حكومــت بايــدد افغانــانو تــر ګټــو

نــــو ځكــــه تقريبــــا دهــــر وزارت يــــا واليــــت مقــــام. وګڼــــيېانــــدوړېافغانســــتان كــــ

ــاخوا يــــو  ــرحداتو هــ ــتان ترســ ــړىدافغانســ ــ. لــــري مالتــ ــه مخــ ــاتو لــ ــه معلومــ ېدثقــ

ــر ــوافقې پرسـ د مـ ــدو ــي دتبديليـ ــو والـ ــه ديـ ــه ووزارت تـ ــام څخـ ــه مقـ ــت لـ دوې دواليـ

د مياشــــتې د ملــــل متحــــد پواســــطه د يوګاونــــډيامريكايــــانو هيــــواد افغانســــتان
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د نومـــوړي وكـــړې ســـره خبـــرې څـــو هغـــه هيـــواد دځينـــو شـــرايطو پـــه ايښـــوولو ســـره

ــديلۍ  ــړه ســره كــس دتب ــه وك ــه. موافق ــې ســره پ ــي دشــپيګل مجل ــرزي دجرمن ــد ك حام

ــازم 2008مــــئ2 ــتندويانو بــــې اجــ ــارجي مرســ ــوړى دخــ ــړ چــــي نومــ ــراف وكــ ېاعتــ

ــا عــزل نســي كــوالى ــرر او ي ــه مــامورينو تق ــرر. ددولــت دعــالي رتب دچــاچى عــزل او تق

ــه الس  ــل پ ــويويدب ــرام ك ــه اشــاره او م ــم دهغــو پ ــه ه ــار ب ــي شخصــيت،.، ك ــه مل دلت

د وطـــن صـــادقانه خـــدمت مطـــرح نـــدىېګټـــ ملـــي يـــو ســـناتور او دمشـــرانو ماتـــه. او

دشـــورى يـــو(مـــوږ چـــي) 2009مـــئ15(ديـــوې جرګګـــۍ مشـــر وويـــل پـــه جرګـــه كـــې

هغــه راتـــه. ورســره مطــرح كــړل مشـــكالت مــوو او ځينــې تــه ورغلــو كــرزي) هيئــت 

ــ وويــــل چــــې د نــــورو پــــه الس كــــې مــــوږ كــــوم صــ مــــخ يــــې.دى الحيت نلــــرو؛ كــــار

ــدالرح ــر(يم وردك عبـ ــاع وزيـ ــې) دفـ ــه واړاوه چـ ــرې؟ تـ ــالحيت لـ ــه صـ ــه څـ ــو تـ ــه خـ تـ

ــې ــانو هسـ ــو دامريكايـ ــې يـ ــټپنۍ يـ ــرې شـ ــې چيـ ــهويدوى روان، چـ ــېتـ ــې ورپسـ . يـ

ــې ــا يـ ــر بيـ ــه وزيـ ــدى داكتر(ماليـ ــق أحـ ــړ) انوارالحـ ــب كـ ــې مخاطـ ــه چـ ــه تـ ــه ووايـ څـ

ه ضـــراراحمد،كـــرزي.، مشـــكالت ســـتهغـــه ورتـــه وويـــل چـــې بلـــېصـــالحيت لـــرې؟

وپهته) داخله وزير(مقبل  . دى خو پر هيڅ حسابدىچې ويلاشاره

ــوال ــولنېنړيـ ــېټـ ــدي چـ ــه وركړيـ ــي واليتونـ ــه جنـــوب غربـ ــران تـ ــېېايـ ــاد يـ ــړيابـ . كـ

ي دپټلــــۍ غځولــــو كــــار پاكســــتان تــــه وركــــول چمــــن تــــرمنځد اورګــــاډ-دكنــــدهار

ــه. ســـويدى ــه پـ ــ تركيـــې تـ ــمال كـ ــارېشـ ــويديېعمرانـــي چـ ــول سـ ــتان،. محـ تاجكسـ

ــ  ــتان كـ ــه افغانسـ ــه پـ ــتان تـ ــتان او تركمنسـ ــاتوېازبكسـ ــډيو واليـ ــره وګاونـ ــو سـ دهغـ

ــنا وركـــول او دكليـــو دپراختيـــا كارونـــه وركـــول ســـويدي  د. تـــه بريښـ هندوســـتان تـــه

د ايـــران او دالرام تـــرمنځ ســـړكېافغانســـتان پـــه ډيـــرو برخـــو كـــ لكـــه ســـلما پـــروژه،

د ونـــو انكشـــاف او نـــور دپاكســـتان ســـرحداتوړخوســـت ســـړك، دكن-كابـــلجـــوړول،

د فعاليت موقع وركول سويده .ته څرمه
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لـــه بـــدهېد افغانســـتان پـــه حســـاس جغرافيـــائي موقعيـــت ځـــان پوهـــول پكـــار دي چـــ

ــه حساســــيت نــــدى درك كــــړى  ــرو دغــ ــه ډيــ ــه مرغــ ــواد يــــېد بالوكالــ ــه(او دا هيــ پــ

ــ. جنـــګ ډګـــر ګرځوليـــدى)نماينـــدګۍ افغانســـتان ګاونـــډيان پخپلـــودېڅرنګـــه چـ

د نړيــوالېمنځــوك زمــوږېدا پاليســي چــېټــولنېرقابتونــه حتــى دښــمنۍ لــري نــو

د ابـــادۍ پـــه ظـــاهري پلمـــه  ســـكتور يـــوه برخـــه يـــا هـــر ګاونـــډي تـــه يـــېد افغانســـتان

ېهمكـــاري او تعـــاون رامنځتـــه كـــړي پـــد ســـيمه ايـــزهېســـپارلې ددې پرځـــاى چـــ 

ــدا كړيـــداو تـــاوتريخوالىېيـــې النجـــېهيـــواد كـــ ــانېچـــىپيـ قربانيـــان يـــې افغانـ

د. رسيـــږيتــه هــمىدي او تــاو بــه يــې خپلــه دو  د روښــانولو لپــاره راســئ دموضــوع

ــ  ــتان كــ ــه افغانســ ــه ډول پــ ــال پــ ــوروېمثــ ــه وګــ ــتان رقابــــت تــ ــد او پاكســ ــه.د هنــ پــ

دهنــــدد يــــوه پخــــواني ســــفير بهادركومــــار پــــه قــــول هندوســــتانېافغانســــتان كــــ

ــ  ــه وختكــ ــاوز پــ ــوروي دتجــ ــهدكېدشــ ــتان پــ ــرې وو او دافغانســ ــم ملګــ ــلد رژيــ ابــ

او وروســـته يـــېد طالبـــانو(يـــې دشـــمال ائـــتالف مالتـــړ كـــاوهېداخلـــي جنګونـــو كـــ

ــاوه چــ  ــېمخالفــت پــدې ك داپښــتانه وه، اســالمي نظــام يــې غوښــتاوېاكثريــت ي

ووېچـــوو بـــاور د بهادركومـــار پـــه وينـــا هـنــــد اوس دكابـــلد ). پاكســـتان يـــې ترشـــا

افســران يــېېاويــا پــه ســلو كــېكــوي؛ فــوج تــه چــېمرســت حكومــت ســره نظــامي

ــم  ــره اوس هـ ــتالف سـ ــمال ائـ د شـ ــوي او ــائل وركـ ــه او وسـ و تربيـ ــيم تاجيـــك دي تعلـ

يــېېلــري؛ پــه جــالل ابــاد، كنــدهار، هــرات او مزارشــريف كــېنــژدې اړيكــېډيــر

د زرنــــجېپرانيســــتۍقونصــــلګر د پارلمــــان تعميــــر–دي؛ دالرام ســــړك جــــوړوي؛

پ  ــه ــادوي؛ لـ ــي ابـ ــيد حرارتـ ــل كـ ــه كابـ ــروي؛ پـ ــزي تيـ ــنا مـ د بريښـ ــه ــري تركابلـ لخمـ

نصـــبوي؛ پـــر هريـــرود دســـلما بنـــد جـــوړوي؛ يـــوولس واليـــاتوهبريښـــنا يـــوه دســـتګا

ــوتك  ــه يـــې الـ ــوي؛ كابـــل تـ ــزي غځـ ــون مـ د تلفـ ــه ــدي؛ېتـ ــونه وركړيـ ــوو بسـ ــه سـ او پـ

افغانــــانو تــــه مســــلكي روزنــــه 3000دولتــــي مــــامورين تربيــــه كــــوي؛ تراوســــه يــــې 

پــــــه ســــــووو سكالرشــــــپونه يــــــې افغــــــان ځوانــــــانو تــــــه وركړيــــــدي؛ وركړيــــــده؛

كــــوي؛ يــــونيم مليــــون ماشــــومانوته بســــكوتېروغتونونــــو ســــره طبــــي مرســــت 
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ــوي؛ پـــه كن خوســـت ســـړك-دكابـــل(پـــروژې جـــوړوي؛ پراختيـــاييېونـــو كـــړوركـ

ــدا ــىجـــوړوي او كيـ ــدهارېســـي چـ ــول ســـي-د كنـ ــم وركـ ــپين بولـــدك ســـرك هـ ). سـ

ــ هنـــديان 4000ه افغانســـتان كـــي شـــاوخوا داوخـــت پـــېچـــينومـــوړى دپلومـــات وايـ

ــ  ــاليوډ فلمونـــو، كلتـــوركـــار كـــوي او هنـــدي نشـــراتېپـــه مختلفـــو پـــروژو كـ د بـ او

ــ  ــانو كـ ــه افغانـ ــو پـ ــدىېخـ ــوذ كړيـ ــر نفـ او. ډيـ ــانيې، جاپـــان ــا، برتـ ــر امريكـ ــد تـ هنـ

ــر مــؤثر هيــواد دى  ــو لــوى مرســته كــوونكى او ډي ــي وروســته تــر ټول نومــوړى. جرمن

ســـرحد تـــه نـــژدې پـــه تاجكســـتان كـــي يوهـــوائي ډګـــر جـــوړ هنـــد دافغانســـتانيوايـــ

دا».اخلـــيېدافغانســـتان لپـــاره كـــارځينېكړيـــدى چـــ د بـــي بـــي ســـي پـــه وينـــا هنـــد

ك د اثر دكمولو لپاره كويېټول كارونه په افغانستان .دپاكستان

ــ د ثبـــات،ېلـــه بلـ د پاكســـتان حاكميـــت او ارضـــي تماميـــتيملـــخـــوا، افغانســـتان

ــ.ريلپـــاره حيـــاتي ارزش لـــ د افغانســـتان بهرنـــۍ پاليسـ تـــهۍنـــو ځكـــه هغـــه هيـــواد

ــوري  ــت ګ ــر اهميــت او دق ــه ډي ــ. پ ــه افغانســتان ك ــد داســي حضــورېپاكســتان پ د هن

هغـــه پـــه افغانســـتان. تهديـــد كـــړيېدده امنيتـــي ګټـــېچـــىهيڅكلـــه نســـي زغمـــال

افغانســتان بايــد پخپلــه خــاوره. دهنــد دنفــوذ دخنثــى كولــو لپــاره هرڅــه كــويېكــ

دمرســتى داهيــوادېنــه چــېګاونــډيانو دكــړو ســخت مراقــب وي؛ هســ دخپلــوېكــ

لــــــومړى ددوى دسياســـــــي كشــــــمكش ميــــــدان او وروســـــــته ترعنــــــوان النــــــدى 

ــو واړوي  ــو او كړاونـ ــه وژنـ ــان پـ ــي او افغانـ ــر وګرځـ ــه جنـــګ ډګـ او. دبالوكالـ ــا امريكـ

د فشــــار  د رســـيدو او پـــر ايـــران غـــربد افغانســـتان او مركـــزي اســـيا منــــابعو تـــه

دىان تـــه پـــه جيولپـــاره پاكســـت پاكســـتان بـــه. پوليټـــك لحـــاظ ترهندوســـتان ډيـــر اړ

دهنــــد دطرفــــدار حكومــــتېد غــــرب لدغــــه مجبوريتــــه دهنــــد او پــــه كابــــل كــــ 

ماتــــهېدكمزورولــــو لپــــاره اســــتفاده كــــوي اوهغوتــــه بــــه پــــه دننــــه افغانســــتان كــــ 

د افغانــانو پـــه مرګونـــو او كړاونـــو كيـــږيېوركــوي چـــ  پاكســـتان فكـــر كـــوي. دا هـــم

د پاكســـتان پـــرېل موجـــوده حكومـــت هندوســـتان تـــه موقـــع وركړېـــده چـــ دكابـــېچـــ
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ــال ــتخباراتو ادارې فعــ ــل داســ ــرحداتو خپــ ــتانېســ ــه پاكســ ــه ځايــ ــه هغــ ــړي او لــ كــ

عقيــــده دى او څــــوواره يــــې شــــكايتونه هــــمېهمــــداراز پاكســــتان پــــد. وڅــــاري

ــ ــاورېكړيــــدي چــ ــتان دخــ ــهېدافغانســ ــران پــ د ايــ ــتان ــره هندوســ ــتفاده ســ ــه اســ پــ

ــپين  ــ–بولـــدك همكـــارۍد سـ ــتان پـــه خـــالفېدالرام او زرنـــج پـــه مثلـــث كـ د پاكسـ

. بلوڅانو ته نظامي تربيه وركوي او پاكستان ته يېد تخريب لپاره ليـږي

ــ ــمال كـ ــه شـ ــتان پـ ــتان دافغانسـ ــه او ازبكسـ ــور تركژبـــيېتركيـ ــتم او نـ ــيد دوسـ رشـ

دخپلــــوېپــــه ســــيمه كــــېترنامــــه النــــدېتقويــــه كــــوي او دهغــــو ســــره دمرســــت 

روســـيه، تاجكســــتان او ايـــران يـــې مخالفــــت.و لپـــاره كــــار كـــوي ســـتراتيژكو ګټـــ 

نســـتان شـــمال هـــم دګاونـــډيانو رقابـــت پـــدې ډول دافغاېكـــوي او مـــخ ئـــې نيســـي چـــ

ــ ــاى چــ. ورويځ ــه يــوهېاكبرب ــان ســره پ ــاون وو دپيــام افغ پخــوا درشــيد دوســتم مع

ــ) 2008جـــوالى28(ېمركـــه كـــ دهېتركيـــه پـــه افغانســـتان كـــېوويـــل چـ ډېـــره فعالـــه

زه پخــوا درشــيد دوســـتمېده وويــل چـــ. درشــيد دوســتم هراړخيــزه مرســـته كــوي او 

ــتوك  ــه مياشـ ــه نهـ ــې پـ ــتيال وم او تركيـ ــووارېمرسـ ــاره يـ ــويې لپـ ــورى دتقـ ــوږ دشـ زمـ

ــره راكــړل  ــا درې لكــه ډال ــيم لكــه ډالــره او بي ــدكرزي پــه. درې ن ــئ2حام ېكــم 2008م

وړى لوړپــ يــوېمــا خپــل پــه حكومــت كــېدشــپيګل المــانۍ مجلــې تــه ويلــي وه چــ

ــارواكى  ــتم(چـ ــدې) رشيددوسـ ــه دنـ ــواد لـ ــى هيـ ــو بهرنـ ــو يـ ــاوه خـ ــه كـ ــه(ګوښـ ) تركيـ

مېپه افغانستانكېچ .نكړاى سواىېفوجونه لري پر ودرېد او ايسته

ــوږ نــور ګاونــډيان هــم پخپلــو منځــوك ســم نــدي او ددوى حــرص او منافقــت پــهېزم

.ا كړيـــــديسياســـــي، امنيتـــــي او نـــــور ډول ډول النجـــــې راپــــــيدېافغانســـــتان كـــــ

ــ د كنفـــرانس پـــه وختكـــېددوى هغـــه اتفـــاق چـ د بـــون د راپرزولـــو او ووېد طالبـــانو

ــته ــه ناســـتدي. اوس نسـ ــدو تـ ــو توئيـ ــل وينـ ــري يودبـ ــرون ملګـ د پـ ــه د. اوس همهغـ

ــر ــاع وزيـ ــا ددفـ ــټس(امريكـ ــرټ ګېـ ــه) رابـ ــل17پـ ــ 2009اپريـ ــف پـ ــىد اې ايـ ــهيكـ پـ

ــديز  ــه وړانــ ــران هغــ ــه دايــ ــړحوالــ ــ رد كــ ــرانېچــ ــتان وائــــي ايــ ــر دى دافغانســ حاضــ
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ــوليس تربيــه كــړي دوويــل هغــه. پ . اول مخالفينوتــه دوســلو ليــږل بنــد كــړيېايــران

 او غربـــى نـــاټو(اوس دامريكـــا پـــه پخوانيـــو ملګـــرو او ســـتراتيجيكو انـــډيواالنو

ــوادو ــ) هيــ ــهېكــ ــت پــ د بخارســ ــه او ــدى پاتــ ــاق نــ ــاب اتفــ ــه بــ ــتان پــ ــم دافغانســ هــ

ډېلــــه ټــــولېسرمشــــريزه كــــ  د عســــكر 800يــــر تكليــــف غربــــي نــــړۍ څخــــه پــــه

د جنـــګ لپـــاره ورټـــول ســـول بـــل كـــال بـــه دغـــومره عســـكر هـــم نـــه پــــيدا. افغانســـتان

كيــــږي او امريكـــا بـــه مجبـــوره وي خپـــل عســـكر زيـــات كـــړي او پـــدې ډول بـــه كـــرار 

ـــږي  ــړه بدليـ ــه جګـ ــانو پـ د امريكايـ ــړه ــرار دا جګـ ــدا اوس،.كـ ــ همـ ــتان كـ ــه افغانسـ ېپـ

ــو دمؤس ــتازى دملګروملتـ ــاص اسـ ــې خـ ــاى(سـ ــدېكـ ــ) ايـ ــيوايـ ــهېچـ ــانو پـ اروپايـ

ك . كا اچولىدىيخپل مسؤليتونه هير كړي او بار يې پر امرېافغانستان

د روســانو لپـــاره ديـــو دامېچـــېلكــه پـــه اتيايمــه لســـيزه كــ  غربيـــانو افغانســتان تـــه

ــاره دام ــانو لپـ د امريكايـ ــتان ــرو يـــې افغانسـ ــانو او ملګـ ــترګه كتـــل اوس روسـ ــه سـ پـ

ــدى ــانو. ګرځوليـ ــدامريكايـ ــېوينـ ــوي، ځينـ ــه تويـ ــېبـ ــه چكچكـ ــوياېبـ ــه كـ و ورتـ

د ــور ــاوت دوىن ــه بيتف ــه پ ــه شــمول ب ــډيواالنو پ ــه ګــوريۍدان ــ. ورت افغــانېڅرنګــه چ

ــديالوجي  ــوج دجنـــګ ايـ ــان بـــه مجبـــور ويداو فـ ــيت نلـــري امريكايـ ملـــي خصوصـ

ــار  ــر بـ ــګ ډيـ ــياوپجنـ ــه واخلـ ــاندخپلـ ــووتوپكيـ ــري حقوقـ د بشـ اووپايمـــالونكد،

ورو ملګرتيقاچـــاقبران او ســـاتيواو پرقـــدرت يـــې يـــې وكـــړي ي، دفـــاعړكـــاتـــه دوام

ــدې ډول ــت پــ ــو معنــــوي ارزښــ ــرم او رســــوائ دخپلــ ــه ادامــــهىونو پايمــــالولو، شــ تــ

د مقاومـــت ملګــرى ســـي افغـــان ولــس بـــه نــور.يړوركــ  جنــګ بـــه نـــور. هم ناراضـــه او

ا  ــي ــونړى سـ ــړدوخـ ــاټو غـ ــوازينـ ــه جنـــګ يـ ــه بـ ــږدېهيوادونـ ــه ورپريـ اويامريكاتـ

دړپـــدې ډول بـــه نـــړۍ ســـختياثـــر بـــه يـــې پـــر غربـــېچـــيســـېوړېدنـــاټو ســـازمان

.ناګواره وي

ــ) كرنيـــل اوليـــګ كلكـــوف(روســـى افســـر يـــو پخـــوانى دوهېپـــه افغانســـتان كـــېچـ

امريكايــــانو": دتــــاريخ اســــتاد دى وائــــيېپــــه ماســــكو كــــواره جنګيــــدلى او اوس 
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ن مســئلهد افغانســتا.ي دفــوج ډيــرول څــه ګټــه ونــه رســوېتــه بــه پــه افغانســتان كــ

ه بريــا لــيسياســېهيڅــوك پــه افغانســتان كــ.و ســرابدى؛ دا يــيحــل نلــرينظــام

دېصـــفا وايـــم چـــترالســـه كـــوالى؛ينســـېالرينظـــام يزمـــوږ غلطـــاويدوى روان

ــولى وارنتســوف".ي تكــرارو ــه(ي ــل كــي دروســيې پخــوانى ســفير پ ــ) كاب ــريواي پ

ــ افغا ــه غلطــ ــوه لويــ ــه يــ ــيې حملــ د روســ ــتان د ډپلوينســ ــوږ ــه الر وه؛ مــ ېماســــۍ لــ

ــ. خـــو ومـــونكړه خپلـــو موخوتـــه رســـيداى ســـواى دبرتانيـــا پخـــوانىېپـــه ماســـكو كـ

ــ) ســــر رودريــــك بريتويــــټ(ســــفير  د امريكــــا پــــهېپــــه افغانســــتان كــــېوايــــي چــ

تهېاخله به موږته همداسمشرى دناټو مد . تباه كوونكى وى لكه روسانو

ددولــت مخـــالفېپــه افغانســتان كــ او حتــى محافظــه كــار دولتونــه يــې ډېرعربــان

ــه  ــان، حــزب اســالمى،(قوتون ــه كــوي ...) طالب ــ. تقوي ــه چ ــدې ن ــېديېهغــه پ خــوښ ي

كـــهېپــه ډاګــه وائـــي چــىهغـــو. لــه بريــالۍ امريكـــا څخــه ويريـــږيېبلكــه پــدې چـــ 

ــراق كــ  راځــي او دا ويــرهېكاميابــه ســوه پــه مــوږ پســې امريكــا پــه افغانســتان او ع

لــــه بيابيــــا اظهــــاراتو راپـــــيدا)ډبــــوش او رمزفيلــــ(دوى تــــه دامريكــــائي مقامــــاتو 

كــړكيچ امريكايــانودىاوســنېپــه افغانســتان كــېعربــان وائــي چــېځينــ. ســويده 

د  ــور ــل حضـ د خپـ ــدى او ــدا كړيـ ــور راپيـ ــه منظـ ــأمين پـ د تـ ــو ــتراتيجكو ګټـ ــو سـ خپلـ

ــه غــواړي هلتــه امــن او ارامــي راســي  ــ. توجيــه لپــاره ن كــه څــوكېدوى ادعــا كــوي چ

ب  ــانو ټــك هــم ونكــړي ــه افغانــان تحريكــوي او جنــګ تــه بــه پرامريكاي يــا هــم دوى ب

د. امريكـــا بايـــد لـــه افغانســـتانه ووزيېدوى وائـــي چـــ. ئـــې مجبـــوروي  پـــدې ډول

د كنفـــرانس پـــه وختكـــېعربـــانو هغـــه اتفـــاق چـــ درلـــودېد غربيـــانو ســـره يـــېد بـــون

.اوس نلري

ــورن ــداخالتو تــ ــه مــ ــران پــ ــان ايــ ــر افغانــ ــاټو او ډېــ ــا، نــ ــ امريكــ ــه.ويكــ ــل پــ دكابــ

ايـــران پـــهېبيـــا بيـــا نشـــر ســـويدي چـــېونو او دغربـــي نـــړۍ پـــه مطبوعـــاتو كـــاخبـــار

ــ  ــتان كـ ــلېافغانسـ ــه وسـ ــالفينو تـ ــت مخـ ــان دولـ ــويېدافغـ ــې وركـ ــمال. او پيسـ دشـ
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الرېائـــتالف مالتـــړ خـــو ئـــې علنـــي او پخـــوانى دى چـــ كايـــان او امريېدهغـــو لـــه

ــد  ــار النـ ــت ترفشـ ــان دولـ ــيېافغـ ــه. راولـ ــوالى27پـ ــم 2008جـ كاېكـ ــه ــر لـ ــه روئتـ بلـ

الر ترورســــتان لــــه عربــــي نــــړۍ خصوصــــاًېوليكــــل چــــ د ايــــران لــــه ېعــــراق څخــــه

. افغانســـتان او پاكســـتان تـــه ځـــي او هلتـــه افغـــاني او ميشـــته بهرنـــي عســـكر وژنـــي

ــئن دهليـــز دى ــران اوسد ترورســـتانو دتـــګ او راتـــګ مطمـ ديېداســـ. ايـ خبرونـــه

الرېچ د تاجكستان له . لېږيافغانستان ته وسله او پيسهېروسيه هم

ــاف ــاټو او ايســـ ــاتود نـــ ــرو عمليـــ او خودســـ ــتقرار ــت اســـ ــزوره دولـــ ــلد كمـــ د كابـــ

ــولېده ــه لويـــه صـــدمه رسـ ــازو. مشـــروعيت تـ  پرعـــام ولـــس، الرويـــانو، ودونـــو او جنـ

د خلكـــو بيعزتـــي او بـــبمبـــاري، دخلكـــو وكوروتـــه پـــه زور اوېننوتـــل، عفتـــي كـــول

ــكد محكمــ  ــول او بنــديانول افغانــان ډيــېخل .ر خوابــدي كړيــدي لــه حكمــه پرتــه ني

د منتخـــب جمهـــور رئـــيس، منتخـــب پارلمـــان، منتخبـــو واليتـــي داډول خپلســـريو

شــــورى ګــــانو او نــــورو دموكراتيكــــو او بشــــري حقوقــــو ارګــــانونو موقــــف ډيــــر 

ــدى  ــ. كمــزوره كړي ــه نتيجــه ك ــسد فشــار پ د عــام ول دېژړليــدي چــېكــرزي څــو واره

ــوره ــه وس نــــدي پــ ــا پــ ــده زمــ ــاريو بنديــ ــو دبمبــ ــاه خلكــ ــه.بيګنــ ــرزي دغــ ــه دكــ دلتــ

و ددولــــت مشــــروعيت ترجــــدي ســــؤال النــــدې اعتــــرافد هيــــواد ملــــي حاكميــــتا

ــي ــس. راولـ ــان ولـ ــاىد افغـ ــابلې پرځـ د مقـ ــره ــزم سـ ــرار داجنـــګ اوسد تروريـ كراركـ

 خـــارجىد وخـــت پـــه تيريـــدو بـــه نـــوروېدى چـــجنـــګ دپښـــتون قـــوم ســـره خصوصـــاً

ېعســــكرو چــــ 120000د ســــره فــــوجېپــــه يــــاد ولــــرئ چــــ. ســــرتيرو تــــه ضــــرورت وي

د لــس كالــه مسلســل شــديد جنــګ ســرهېهرشپـــږ مياشــت بدلېــدل او تــازه دم كيــدل

ــ  ــود چـ ــه درلـ ــره ددې وس ونـ ــړيېسـ ــات كـ ــت مـ ــانو مقاومـ د. دافغانـ ــه ــتان تـ افغانسـ

ـــږل مشــكل نســي حلــوالى  ــورو امريكــائي عســكرو لي ــې ن ــور ئ ــوياو بلكــه ن ــم خراب ه

ــه ســيمه كــ  ـــيچلى كــوي او پ ــه چــېپ ــه قوتون ــوېهغ ــه ناســتدي ددوى وين ــدو ت توئې

ــ  ــويقوي چـ ــورېتشـ ــالفين نـ ــړيهممخـ ــه كـ ــالي امنيـــت. تقويـ د اوږدمهـ ــتان د افغانسـ
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ــ ــوې پراخـ ــدد يـ ــوت بايـ ــامي قـ ــاره نظـ ــتراتيجېلپـ ــۍسـ ــات كـ ــه چوكـ ــتد(ېپـ امنيـ

ــه الر  ــ)ېســوكالۍ ل ــه لــوم.ونســوېاســتعمال ســويواى چ ــه ل ړي غــرب افغانســتان ت

يله اتـــه كالـــه حتـــى پـــالن نلـــرس پســـســـره اوږدمهالـــه ســـتراتيجى نـــه درلـــوده او او 

.ي څنګه ووزېچ

د نـــاټوۍد عـــامو خلكـــو وژلـــو، قهـــر او دولـــت تـــه ورځ پـــه ورځ زياتيـــدونكې بدبــــين

ــ ــدا كړيــدى كــوم چ ــرمنځ دنظــر تــوپير راپي لــه لــومړيېاو امريكــائي قومانــدانانو ت

ــه افغانســتان كــ  ــر ســتراتيژېســره پ وهۍد جنــګ پ ــه ــو ن ــ. ي ــاټو ځين غــړي وائــيېدن

ــ ــدېچـ ــې پروائـ ــىبـ ــه كـ ــه نتيجـ ــدم دقـــت پـ ــهېاوعـ ــړو وژل بـ ــام وګـ ــاريو دعـ ــه بمبـ پـ

دامريكــــا او برتانيــــا تــــرمنځ پــــه. امريكــــا او متحــــدينو تــــه افغانــــان بــــدبين كــــړي 

ــ ــتراتيژېوروســـتۍ نانـــدرېهيلمنـــد كـ ــتالفۍدجنګـــي سـ ــرمنځ اخـ ــر ددوى تـ پرسـ

ــئي ــاټو. ښـ ــدې ډول دنـ ــدپـ ــرمنځ چـ ــوادو تـ ــړو هيـ ــېغـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــږيېپـ جنګيـ

ــ. مــه ښــكاره او واضــحه ګــډه تګــالره نســته كو ــه عــراق ك ــان پ ــه امريكاي ــوج كــمېك ف

ــرمنځ  ــاټو غــړو ت ــم خــراب ســي او دن ــور ه ــه ن ــې واســتوي حــاالت ب ــه ي او افغانســتان ت

ــړي  ــر ك ــم ډي ــور ه ــات ن ــه اختالف د. ب ــه ــوړه ســويوه ن د شــوروي اتحــاد پخــالف ج ــاټو ن

ــاره  ــو لپـ د ټكولـ ــواد ــوچني هيـ ــو كـ ــتان غونـــدي يـ ــا. افغانسـ ــا، لتونيـ ، چـــك، لتوانيـ

ــه افغانســتان كــ ــډ او هالينــډ پ ــري چــېڅــه ګټــېاســتونيا، پولين ــړهېل خپــل زامــن م

د خوښــۍ لپــاره ځانونــه وژنــي خــو دا قربــاني ترډيــره نســـيىكــړي؟ هغــو  د امريكــا

ــوالى ــ. وركـ ــره داده چـ ــه خبـ ــه مهمـ ــېبلـ ــرب كـ ــه غـ دېپـ ــان او ــارواكي، افغانـ ــر چـ ډيـ

ام. خصوصـــيات نـــه پــــېژنيىهغـــو ريكايانوتـــه تـــر عـــراق ډيـــر خطرنـــاك افغانســـتان

مخــالفيند امريكايــانو خــالف مخــامخ نــه جنګيـــږي بلكــه بمــانېپــه عــراق كــ. دى

ــ  ـــږدي خـــو پـــه افغانســـتان كـ امريكايـــانو پـــه ســـوو مخـــالفين مخـــامخ پـــرېورتـــه ايـ

 نيســــي او پــــر يوشــــمير ســــيمو همــــدا اوس طالبــــان عمــــالًېځينــــېورځــــي، ســــيم

طا. حكومـــت كـــوي لبانوتـــه ســـمه وســـله پـــه الس ورســـي بيـــا كـــه جنـــګ اوږد ســـي او
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ــ او نــــژدېېد افغانســــتان پــــه ليــــر. جنــــګ يوســــيېبــــه نــــاټو تــــه مشــــكله ســــي چــ

ــ  ــډيانو كــ ــېګاونــ ــته چــ ــه ســ ــي هيوادونــ ــېداســ ــواړي چــ ــه جنــــګ اوږدول غــ ېدغــ

د برتانيـــاېپـــه كابـــل كـــ. ســـيىامريكايـــان پكښـــي راګيـــر وي او ډيـــره وينـــه ېـــې تـــو

ــي بــي ســ و ب ــه جــون ســفير ښــاغلى شــيررد كوپركــولز ــه پ ېكــي ويلــي وه چــم 2007ي ت

ــواړي ــا غـ ــ30برتانيـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــه پـ دېكالـ ــوږ ــواد زمـ ــه دا هيـ ــي داځكـ ــه سـ پاتـ

، ايتاليــا او هســپانيا دښــاغلي كــولزيخــو جرمنــ.دىېخــارجي سياســت پــه ســر كــ 

ــ30برتانيـــاېســـره موافـــق نـــدي او فكـــر نكـــوي چـــ جنـــګېكالـــه پـــه افغانســـتان كـ

لـــس كالـــه تـــه مـــوده دغـــهصـــدراعظم ګـــورډن بـــراؤن دانګلســـتان. اى ســـيوړمختـــه 

. راټيټه كړه

وويــل ســوه، زمــوږ ګاونــډيان او لــوى طاقتونــه پــه نړيوالــه او ســيمه ايــزهېلكــه چــ

ــ  ــو كــ ــريېډګرونــ ــمنۍ لــ ــى دښــ ــت او حتــ ــه. رقابــ ــمنان اوس پــ ــان او دښــ او دا رقيبــ

ــالًېافغانســتان كــ  ــري او عم ــال حضــور ل دي فع ــا ــه فعاليــت لګي ــوم. پ ــو چــ ك ــېېي ي

چـــه هغـــه بـــلييـــو وائــ. شـــكمن دى دوه قدمــه اخلـــيېو قـــدم اخلـــي هغــه بـــل بانـــد يــ 

افغانســـتانېرقابتونـــه بـــه هغـــه وخـــت ښـــه واى چـــېداســـ. مختـــه ســـو زه پاتـــه ســـوم

ــانو. يـــو ملـــي او پرخپلـــو پښـــو والړ دولـــت درلـــوداى  ــه دافغانـ مګـــر اوس دا رقابتونـ

وكالـــــه دښـــــمنۍ بالېپــــه ډيـــــر ضـــــرر تماميــــــږي داځكـــــه همـــــدا هيوادونـــــه خپلـــــ 

ديېاني يــ مختـــه بيــائي او قربـــېپــه افغانســـتان كــ) دافغانــانو پواســـطه( . افغانـــان

ــور ددې ــ ددوى حضـ ــاى چـ ــېپرځـ ــرر يـ ــوي ضـ ــه ورسـ ــه ګټـ ــوليدىاوېافغانانوتـ رسـ

ځ همـــدا ګاونـــډيان اوس. ورخـــراب كړيـــدى لـــي هيـــواد اســـتقرار يـــېپددې جګـــړه

ــه غــواړي يــو مركــزي قــويحكېدامريكــا داشــغال پــه پلمــه پــه افغانســتان كــ  ومــت ن

دوى تــه محتــاجېبلكــه يــو كمــزوره او تــل پــر نــورو تكيــه هيــواد يــې خــوښ دى چــ 

.يسىوي، ددوى مرعوب وي او څوك حساب ورسره ونكړا
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ــ ــررونو چـ ــو ضـ ــر پورتنيـ ــربيره پـ ــېسـ ــهودبهرنيـ ــتان تـ ــې افغانسـ ــور ئـ ــو حضـ فوجونـ

ــت  ــان دافغانسـ ــوي خارجيـ د رسـ ــم ــرر هـ ــه ضـ ــور پـ ــاد او كلتـ ــتان.ي ان داقتصـ  افغانسـ

ــان نســبتاً وو پخــوا پخپــل ځ ــواد ــو زراعتــي هي ــو. بســيا ي ــج او ي ــې زراعــت فل اوس ئ

ــ93د نـــــړۍېتاريـــــاكي هيـــــواد دى چـــــ اوېپـــــه ســـــلو كـــ مخـــــدره مـــــواد توليـــــد

د غنمــــو او پنبـــېهغــــه هيلمنــــد چـــ. صـــادروي  ګــــودام وو نــــن دخارجيــــانوېپخــــوا

ــوادو پايتخـــــت دى  ــدره مـــ ــا دمخـــ ــه ددنيـــ ــه بركتـــ ــور لـــ ــال حضـــ ــداراز،. دفعـــ همـــ

ــړل خار ــم لـــوټ كـ ــار هـ ــاريخي اثـ ــتان تـ ــانو دافغانسـ ــاروې افت. جيـ ــهندنـ ــتن پـ 18پوسـ

دېوليكــــــل چــــــم 2008جــــــون ــ 4000دنــــــاروې عســــــكرو دافغانســــــتان لو زاړهاكــــ

نــــاروې دافغــــان. تــــاريخي اثــــار غــــال كړيــــدي او لــــه افغانســــتانه يــــې ايســــتلي دي

د. همـــدا كـــوى همـــدا. مرســـته كړيـــدهېمـــوزيم پـــه بيـــا ودانولـــو كـــ ه دافســـوس خبـــره

ــ ــان چ ــه عســكر او بهرني ــه دمرســتېهغ ــهېافغانســتان ت ــو پ ــا ودانول ، صــداقت او بي

. لوټويېكوي او تاريخي شتمنۍ او فرهنګي خزانېنوم راځي غالو

ېافغانســـتان كـــ:ېليكـــي چـــېګڼـــه كـــمـــه 2008جـــوالى28واشـــنګتن پســـت پخپـــل

ــويدي ــول سـ ــه وركـ ــانو تـ ــه بهرنـــي قرارداديـ ــافاد. هرڅـ ــوال انكشـ ــا دنړيـ اره دامريكـ

دامريكـــــا او نـــــاټوېقضـــــا او عدليـــــه هـــــم بهرنـــــي قرارداديـــــانو تـــــه وركـــــوي چـــــ 

ــړي  ــام اصـــالح كـ ــدلي نظـ ــه او عـ ــتره محكمـ ــوره سـ ــه مشـ ــره پـ ــانو سـ ــه. دفوجيـ دوى بـ

ــړيېافغــان قاضــيانوته دقضــا چــل ورزده كــوي چــ  ــاب څنګــه قضــاوت وك ــه ب دچــا پ

ده كـــړي دوى بـــه قاضـــيانو تـــه ورز. او كـــوم مجـــرم تـــه څـــومره او څنګـــه ســـزاء وركـــړي

. دخلكــــو څــــه حقــــوق دي او دښــــځو ســــره پــــه قضــــا كــــي څــــه معاملــــه وكــــړيېچــــ

. دافغانســتان قضــا تراواســه اســـالمي تشــخص درلــود او هرچـــا ورتــه احتــرام كـــاوه

ــه تســليم ــه قيــد او يــا داعــدام حكــم راوايســت، محكــوم ب ــه پرتــورن شــل كال قاضــي ب

ت. او حكــم بــه تطبيــق ســو  وه. هديــداوهخــو چــا قاضــي تــه بــد نــه ويــل او نــه يــې مــوږ نــه

مجــرم تــه يــېد مــرګ ســزاېچــىوياورېــدلي چــي يــو قاضــي پــدې ســبب چــا مــړ كــړ 
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ــې وه ــل چـــ. اورولـ ــه ويـ ــه خلكـــو بـ السېبلكـ ــوم ــي پـــرې كـ ــړي درد نكـــوي قاضـ . كـ

دامريكايــــانو او نــــوروېقضــــا تــــه بــــه څــــه تقــــدس پاتــــه ســــي كومــــه چــــېهغــــ

ــيمه  ــه ســـ ـــږي او پـــ ــائي كيـــ ــيم او رهنمـــ ــوا تنظـــ ــلمانو لخـــ ــ غيرمســـ دېكـــ ــورو د نـــ

ــ ــدمت كــ ــه خــ ــو پــ ــتراتيژكو ګټــ ــېســ ــام كــ ــائي نظــ ــه قضــ ــتان پــ داېوي؟ دافغانســ

ــور د لــــوى فتــ د نــــورو ســــكتورو پشــــان ، الســــوهنه بــــه دا مهمــــه او محترمــــه اداره

. او بحران سره مخ كړي سپكاوي

ــومړ ــه ل ــوږ دماشــومانو لپــاره ل ــولګيزم تعليمــي نصــاب اوسېپــوريتــر دولســم ټ

ــ  ــران كـ ــه ايـ ـــږيېپـ ــ. جوړيـ ــىددې معنـ ــېداده چـ ــواد كـ ــل هيـ ــوږ پخپـ ــيېمـ دتعليمـ

ېيــــا غــــواړو زمــــوږ راتلــــونكى نســــل داســــ نصــــاب دجوړولــــو تــــوان نــــه درلــــود او

ــ ــي چـ ــوړ سـ ــان جـ ــورېمهربـ ــونـ ــه ترخپلـ ــو ورتـ ــې ترخپلـ ــورو ګټـ ــرم او دنـ ــه محتـ ورتـ

ــدم ــا.ويېمقـ ــدې ډول امريكـ ــلاو پـ ــوي دكابـ ــوى الس هڅـ ــه لـ ــان پـ ــت افغانـ حكومـ

ــ ــېچــ ــوځوي چــ ــه وســ ــه كتابونــ ــرديېهغــ ــدير پــ ــل دتخــ ــوي نســ ــې ددوىد نــ او يــ

ــوړ او چــا تضــليل  ــاره ج ــپلپ ــه اور ور واچــوى مكتبونووي او هغ ــه كــېچــ وت ــه هغ ېپ

. كيـږي وركولاو روزنه تذليل درساو دتغدير راتلونكي نسلتهوىدد

ډيــــر دي چــــېد اشــــغال هغــــه ســــوغاتونه فســــاد او ټــــولنيز انحطــــاط خــــو اخالقــــي

ــدي  ــه نــ ــه متوجــ ــك ورتــ ــذهب. خلــ ــراف،يمــ ــرابانحــ ــور خوريشــ ــياتاو نــ ، منشــ

ــه، فحاشــــي ،، رشــــوت، فريــــب، وطنفروشــــياو خــــدمت، غــــدر جاسوســــيپردوتــ

 هغـــه بيګانـــه پرســـتياو بـــازي قومد شخصـــيت تـــذليل او قتلـــول،، خيانـــت ملـــي

.ورويځخراب اثرات به يې تر ډيره زموږ شريف ولس افتونه دي چې

ت مـــورد اعتمــــاد وي داكثريـــېيـــو ملــــي حكومـــت چـــېترڅـــو پـــه افغانســـتان كـــ

ېمســـــلحۍافغانســـــتان اشـــــغال او بهرنـــــېاو ترڅـــــو چـــــىمنځتـــــه نـــــه وي راغلـــــ
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ــ ــېقابضـ ــه دګټـ ــتان تـ ــور افغانسـ ــانو حضـ ــه دخارجيـ ــو بـ ــواوې پكښـــې وي ترهغـ ېقـ

و .يپرځاى مضر

د راتلـــونكيېپـــه امريكـــا كـــېنهـــم ســـؤال دا وو چـــ د بـــه نـــومبر

ــاتو پــه نتيجــه كــ  ــوېانتخاب اڼۍ جمهــور رئــيس پــه ســپينه مــىن

 هغه بايدد افغانستان په باب څه وكړي؟.يكښينېك

ــواب ــ: جــ ــوك چــ ــيس هرڅــ ــور رئــ ــوى جمهــ ــا نــ ــه وي،ېد امريكــ ــين وى كــ ــه مكــ كــ

جنـــګ بـــه؛افغانســـتان تـــه بـــه ډېرعســـكر اســـتويېزمـــا پيشـــبيني داده چـــاوبامـــا، 

ــ. او جنــــګ بــــه تــــودوي پراخــــوى خپــــل عســــكر كمــــوياوېهغــــه بــــه پــــه عــــراق كــ

عــراق دعــرب لــوى قــومېامريكايــان فكــر كــوي چــ.ويافغانســتان تــه بــه ئــې اســت 

. وړاىو اهــــدافو لپـــاره چـــي پيـــل ســـوى وو نســــي يـــوه برخـــه ده او داجنـــګ دكومـــ 

ــه ســـړي او پيســـې دوى فكـــر كـــوي چـــې ــر كلونـ ــراق عربـــي نـــړۍ كـــوالى ســـي ډيـ دعـ

 خپــــل اهــــداف يــــوازېاوس امريكــــا بايــــد. جنــــګ تــــه دامريكــــا پرضــــد واســــتوي 

ده دتيلــــو وړلوتــــه محــــدود كــــړي زى څلويښــــت يــــا پنځــــوس زره غــــه لپــــاره يــــوااو

ېپــه افغانســتان كــ دعــراق بــرخالف امريكايــان فكــر كــوي چــې.دي عســكر كــافي 

دهكاميــابي ورتــه ــه يــوې خــوا. اســانه ــه عراقــه وتــلېددې لپــاره چــ ل ــه څــوك ل  پــه مات

د اوړو دپــز دايښــوولو پــه منظــور پــرېتلقــي نكــړي نــو امريكايــان بــه خپــل ځانتــه

او لــه بلــې خــوا فكــر كــوي چــې پــه افغانســتان. فشــار ډېــروي افغانســتان عســكري 

تـــر كـــې يـــوازې ددوى پخـــالف پښـــتانه جنګيـــږي او دا يـــو كـــوچنى قـــوم دى چـــې 

ه چــــېد ډيورنــــډ خــــط ســــرحداتو هــــاخوا څــــوك خواخــــوږى نلــــري؛ څــــه پښــــتان 
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ه ســي شــاوخوا وربنــد كــړ يــې بايــد پــه جنــګ كــى راګيــر او بيــا هغــه هــم هــاخوادي

ــه رســيږي ــدې.چــې مرســته ورون ــل پ ــه دخپ ــه ســيمه كــې ب ــتم او پ ــه مقاومــت خ ډول ب

.يكړ مرام مطابق منګولې ټينګې

ــو، ــاخبره خـ ــه نـ ــه تاريخـ ــي او دوى لـ ــدف ګڼـ ــانه هـ ــو اسـ ــتان يـ ــتان. افغانسـ دافغانسـ

د دهــــاخوا دپښــــتنو خواخــــوږي يــــو طبيعــــي ســــره دســــرحد  دې مــــخموضــــوع ده او

ــو طاقــت نســي ــا هــيڅ ي ــ ددني ــوازې. والىني ــه ي مــت ددغــو پښــتنود پاكســتان حكو ن

پخپـــل روســـته روســـانو تـــر راواومنـــع كـــوالى بلكـــه انګريزانـــو وراتـــګ نســـيګ تـــ

امريكايــــان بــــه ترڅــــو دا نــــه. پخپــــل ټــــول قــــوت داكــــار ونكــــړاى ســــواى وختكــــې

.ادامه وركويتردوى پخوا نور هم ناكام سويوه چـېجنګته ګټونكي

،راديــــو(دامريكــــا ميــــډيا، افغانســــتان تـــه ډېــــر عســــكر واســــتول ســـيېكلـــه چــــ

ــ)، اخبــــار، مجلــــهتلويزيــــون پــــه. فعاليــــت ډېــــر كــــړيېبــــه هــــم پــــه افغانســــتان كــ

او نـــــژدېېليــــر دافغانســـــتاندامريكايـــــانو پــــراخ حضـــــور بــــهېافغانســــتان كــــ 

وســـله او مـــاليېمخـــالفينو تـــه نـــوره پرمختللـــېګاونـــډيان ووېـــروي او وهڅـــوي چـــ

ت بــه نــور هــم دابــه جنــګ ډېــر تــود كــړي او دبهرنيــو عســكرو تلفــا. مالتــړ وركــړي 

بـــه دنـــاټو غـــړي هيوادونـــه خپـــل عســـكرېدتلفـــاتو دډېرېـــدو پـــه صـــورتك. ډېـــر ســـي

ــ  ــتان كـ ــه افغانسـ ــه پـ ــار بـ ــا وباســـي او دجنـــګ بـ ــم او يـ ــوازېكـ ــراوږوېيـ ــا پـ دامريكـ

ــ. پاتــه ســي  ــه ئــې پــه امريكــا ك ــر ســي او ميــډيا ب ــور هــم ډې ــه ن ــانو تلفــات ب ېدامريكاي

د دا حـــال بـــه دوه درې كالـــ. پـــه ښـــه تفصـــيل خپـــروي ه دوام وكـــړي او بيـــا بـــه لكـــه

ــپين ــان دسـ ــو پشـ ــام دوختـ ــه مخكـــېويتنـ ــاڼۍ پـ ــېمـ ــاهرې كـــوي چـ ــهېخلـــك مظـ لـ

د ــتانه ــكر راووزيېافغانسـ ــوږ عسـ ــ. زمـ ــام كـ ــه ويټنـ ــهېپـ ــوه بلكـ ــه نسـ ــا ماتـ امريكـ

ــپين  ــو دسـ ــه خلكـ ــته داځكـ ــار راوايسـ ــو فشـ ــو خلكـ ــېدخپلـ ــه مخكـ ــاڼۍ پـ ــارېېمـ نـ

الرانو دبرســـراقتدار ســـاتلو جنګســـادكـــې پـــه ويټنـــامېزمـــوږ زامـــن ولـــېوهلـــې چـــ

ــاره مــري؟ زمــوږ  ولــې پرويټنــام دجنايتكــارانو دمســلط ســاتلو لپــاره وينــه ســړيلپ
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ــ ــه ولـ ــوږ وروڼـ ــايګون كـــېتويـــوي؟ زمـ ــه سـ ــاني كيـــږي؟ېپـ  دقاچـــاقبرانو دګټـــو قربـ

زه مــــا امريكايــــانو او افغانانوتــــه پــــه امريكــــا كــــى پــــه ډيــــر وضــــاحت وويــــل چــــي

مــاڼۍېوروســته بــه دامريكــا ولــس دســپين درې كالــهېتاســوته پېشــبيني كــوم چــ

پـــه افغانســـتانېزمـــوږ زامـــن ولـــېنـــارې وهـــل پيـــل كـــړي چـــ همداســـېېپـــه مخكـــ

ېدفالنـــي قاچـــاقبر وزيـــر دبرســـراقتدار ســـاتلو لپـــاره مـــري؟ زمـــوږ ســـړيان ولـــېكـــ

ــ ــل كــ ــه كابــ ــوږېپــ ـــږي؟ زمــ ــاره قربانيــ ــدو لپــ ــانو دچاغېــ ــوتخورو او طفيليــ درشــ

دتپرخلكـــو دجنګســـاالرانېوروڼـــه ولـــ تويـــوي؟ مـــوږ څـــهېوينـــېپلـــو لپـــاره خپلـــو

افغانـــانو دبشـــردحقوقو دښـــمنان مســـلط وســـاتو؟ مـــوږوپـــر زورېـــدليېحـــق لـــرو چـــ

ويېنــــه غــــواړو دكابــــل فاســــد حكومــــت دژور  دا . ..... نــــو وپــــائيپشــــان زمــــوږ پــــه

خپــــلېميــــډيا، دامظــــاهرې او دا فشــــار بــــه دامريكــــا حكومــــت مجبــــور كــــړي چــــ 

پــدې ډول زه دامريكــا راتلــونكې پـــه.ټ ســـر وباســي فوجونــه لــه افغانســتانه پــه ټيــ 

ــ  ــتان كـ ــرهېافغانسـ ــت سـ ــام دجنـــګ دوخـ ــهدويټنـ ــوم پرتلـ دا. كـ ــه ــانو تـ ــا امريكايـ مـ

ــ ــره دخپلـ ــېخبـ ــده چـ ــاحت كړېـ ــوره وضـ ــه پـ ــه درس پـ ــه پـ ــاريخ څخـ ــې او تـ ــهېتجربـ كـ

ــه افغانســتان كــېتاســ ــمېپ ــه واي ــوره ډاډ درت ــه پ ــو زه پ پرنظــامي حــل اصــرار كــوى ن

پــــه يولــــك وشــــل زره فــــوج خپــــل روســــان. وشــــت دروســــانودىسرنېستاســــېچــــ

ــ  ــ.ىرســـېدائهـــم نســـېمطلـــب تـــه ونـــه رســـېدل، تاسـ پـــهېخـــو داهـــم درتـــه وايـــم چـ

ې، دنـــاټو غـــړو هيوادونـــو، افغانـــانو او دســـيمتاســـېودنـــاټو ماتـــهېافغانســـتان كـــ

(نلــريېپـــايلېخلكــو تـــه ښـــ پـــه تفصـــيل ورتـــه تشـــريحېعواقـــب مــې دنـــاټو دمـــات.

ېدمخــه تــردې چــېمــا ورتــه وويــل چــ).ه يــېد ذكــر مجــال نســته دلتــېكړيــدي چــ 

ــيس ــوى جمهــور رئ هرڅــوك امريكــا ددغــه شــوم سرنوشــت ســره مــخ ســي دامريكــا ن

بايـــد دافغانســـتان پـــه بـــاب دامريكـــا پاليســـي بدلـــه كـــړي او سياســـي حـــلېويچـــ

ــړي  ــرجيح ورك ــه پرنظــامي حــل ت ــ. ت ــدې ك دىېپ ــر ــو خي ــوى جمهــور. دټول دامريكــا ن

ــد  ــ رئـــيس بايـ ــه مخـ ــارمول لـ ــه فـ ــېد هغـ ــوم چـ ــه كـ ــه ورتـ ــه تـ ــا هغـ ــېاو يـ ــهېستاسـ پـ
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د خپلـــېمـــېوړانـــد د ايســـتلووايښـــى دى عمـــل وكـــړي او لـــه افغانســـتانه فوجونـــو

. مهالوېش اعالن كړي

چ كېلسم سؤال دا وو كيپه راتلونكېپه افغانستان دېكال

ي رياست لپاره انتخابات دي، ستاسې په نظر څوك به جمهور

 وي؟ سړىموزون

ــ ــا او نـــاټو پاليســـي همداسـ ېوي لكـــه اوس چـــېكـــه دافغانســـتان پـــه بـــابد امريكـ

ده او بدلـــه نســـي نـــو اول ممكـــن دامنيتـــي شـــرايطو دخرابـــۍ پـــه وجـــه انتخابـــات

نوېونســـي او كـــه وســـي نـــو هرڅـــوك چـــ  مشـــر ســـيېانتخابـــاتو پـــه نتيجـــه كـــويـــد

ــه وي  ــه نـ ــاب بـ ــد. كاميـ ــوې فاسـ ــتګاه اوس يـ ــي دسـ ــتان دولتـ ــهېدافغانسـ ــدې تـ معـ

. ورســـي فاسديــــږيېورتـــه ده ترڅـــو اساســـي عـــالج يـــې ونســـي هـــره ســـالمه غـــذا چـــ

ـــئي ــوي ســړي ســره راســي خــو هغســ البتــه څــه سليق ــه دهــر ن ــه وي چــېتغييــر ب ــه ن ېب

ــري ــې طمــع ل ــد جــوړ. خلــك ئ ــو ســم نظــام باي ــه غــواړم بلكــه ي ــاره نظــام ن زه دســړي لپ

ــ. ســي او بيــا دهغــه لپــاره پــه ســړي پســې وكتــل ســي  وينېيعن ــه د ســړي لپــاره ن ظــام

دا. بلكـــه ســـړى دنظـــام لپـــاره وي نـــو ځكـــه زه اوس پـــر ســـړي هـــيڅ فكـــر نكـــوم بلكـــه

څنګـــه دا نظـــام پـــه يـــو ښـــه نظـــام بـــدل ســـي څـــو وكـــوالى ســـي صـــالحېفكـــر كـــوم چـــ

. خلك راجلب كړي
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چ د هرچا دا وو دېڅه بايد وسيچېاخير سؤال افغانستان

؟څخه خالصسيېفاجعېروان

د اوســني نظــام دبـديـــل ترعنــوان النــدي پــه پخــواني كتــاب كــېل تــه مــا دغــه ســؤا

د افغان خــو پــدې كتــاب كــې مــې دپــاى خبــرې.ووجــواب وركــړى  ســتان دبحــران او

او پـــه پـــاى كـــې حات وركړيـــديجـــواب او تشـــري حـــل تـــر عنوانونـــو النـــدې سياســـي

چـــې دډيـــرو هلوځلـــو پـــه نتيجـــه كـــوم كړيـــدى فـــارمول وړانـــدېد بحـــران دحـــل مـــې

ــى ــويدى رامنځ كـ ــه سـ ــې. تـ ــې مـ ــاب كـ ــر كتـ ــه تيـ ــم داخ پـ ــم هـ ــړې وه او اوس هـ ــره كـ بـ

ــې  ــاى ده چــ كا پرځــ ــوكد ــت هرڅــ ــل پرحكومــ ــا بــ ــوي او امريكــ ــه كــ ــانتقادونــ ېچــ

د افغانســتا ــو ــه روان كــړى دى خ ــې تبــاهۍ ت څــهېنســخه نســته چــ پــوره چــا ســرهن ي

شـــكايتونه ډيـــر دي خـــو دحـــلالر. څخـــه راوګرځـــيۍلـــه دغـــه تبـــاهېبايـــد وســـي چـــ

ــه ــ. نامعلوم ــهېهرڅــوك دا ســؤال كــوي چ ــع ســي ك ــوم اشــغال رف ــې ك ــه ي ــو پرځــاى ب ن

ــ نظـــام د(وي ډاډهافغانـــان پـــه، راولـــي امـــنېهـــم پـــه هيـــواد كـــېوي چـ م 1992بيـــا

هيوادونـــه ورڅخـــه مطمـــئن وي او هـــمې، هـــم دســـيم)كـــورني جنګونـــه تكـــرار نســـي

ــ  ــانع وي چـ ــوال قـ ــوالېنړيـ د نړيـ ــتان ــولنېافغانسـ ــړىدىېټـ ــور غـ ــال او ګټـ ــو فعـ . يـ

تراوســــه. ســــؤالونو او تشويشــــونو تــــه جــــواب وركــــول ســــوىدى دلتــــه دغســــې

ــورد ــه منظـ ــران دحـــل پـ ــتان دبحـ ــوافغانسـ ــا يـ ــامع فـ ــبتاًرمول او جـ ــه نسـ ــه كاملـ طرحـ

ــدې  ــې وړانـ ــه چـ ــه دلتـ ــده لكـ ــويده نـ ــدېوړسـ ــوى انـ ــارمول. سـ ــه زه دا فـ ــيڅ وجـ ــه هـ پـ

ــودخپــــل  ــو هغــــو مولــ ــتانو او دټولــ ــه دا ددوســ ــولم بلكــ ــه بــ ــانونــ ــارۍد كســ ،همكــ

او فكــــرخپــــل پــــه خـــاطر يــــې دافغانســــتان نتيجـــه ده چــــې او ګــــډ كــــار پيرزوينـــې

.ىدشريك كړى سره ملګرواخالص زما او
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 دپـاى خــبري

ــه ــ 2001پـ ــته ډېـ ــقوط وروسـ ــانو ترسـ ــېد طالبـ ــالف كـ ــاريخ پخـ ــل تـ د خپـ ــانو رو افغانـ

ــه څــو  ــى وواي ــه ښــه راغل ــوج ت ــوال ف ــوم نړي ــې وســاتي ك ــه ي ــه ظلم ــانو ل دهغــو زورواك

داســــتاد ربــــانيد وخــــت. امريكــــا پــــه مرســــته بيــــا قــــدرت تــــه رســــيدليوهد چــــې 

همـــداراز،. دداخلـــي جنګونـــو او بشـــري نـــاورين ترخـــه يادونـــه دهرچـــا ســـره تـــازه وه 

د خپلــو وعــدو مطــابق ديــو ســم حكومــت دافغانــانو هيلــه وه چــې  نړيوالــه ټولنــه بــه

د وران ســوي افغانســـتان پــه بيــ  بــه فعـــالېاودانولو كـــجوړېدوتــه موقــع وركـــړي او

د. لـــي ســـهم واخ  وېهيـــره د مارشـــال پـــالن پشــــانينـــه بـــوش دافغانســـتان لپـــاره

ــه  ــه كړيــوه او دانګليســتان صــدراعظم خــو پ ــاودانولو ژمن ــ تكــراردبي مــوږېويــل چ

ــتان بـــه ــه يـــې افغانسـ ــادوو؛ بيـــا بـ ــ ابـ ــه پخـــوا چـ ــږدو لكـ ــوالېنـــه پريـ ېڅـــو واره نړيـ

).146جان كيمپنر،ص(كړىووېخوشېټولن

ــه ــو پـ ــاً خـ ــرو تقريبـ ــوتيـ ــې اتـ ــو كـ ــره كلونـ ــه وعـــدې ترسـ ــياو دغـ ــه ملكـ ــوې او پـ نسـ

 ســره ســره ډيــر لـــږ توجــه او مالتــړ دملــي او بــين المللــي بيســابقه نظــامي ســاحوكې 

ــاً خپلـــې هيلـــېواوس افغانـــان. كـــار وســـو نړيـــوال هـــم پـــه.ييـــدوركړلـــه الســـه تقريبـ

آ  ــانه ــې روښـ ــتان كـ ــوري افغانسـ ــه ګـ ــه نـ ــده ځانتـ ج. ينـ ــا ــىد امريكـ ــحتـ ــيس مهـ ور رئـ

. كاميابــــه نــــدهېپــــه افغانســــتان كــــاامريكــــېچــــېاعتــــراف كــــو) بــــارك اوبامــــا(

د انګليســـتان الرډ پـــاډي اشـــډن ــ”:وائـــيهمـــداراز، حـــاالت ډيـــرېپـــه افغانســـتان كـ

ــام دولـــتدى.ي خطرنـــاكد ــو ناكـ ــتان يـ ــر افغانسـ ــه فكـ ــا پـ ــژدېده. زمـ ــره نـ ــاټو ډيـ نـ

د پـــيار ټو پخـــوانىد نـــا“.افغانســـتان كنتـــرول لـــه الســـه وركـــړيدېچـــ قومانـــدان،

د اتالنتــــك كونســـل مشــــ  د امريكـــا ر جنـــرال جيمــــز جـــونز اخطــــار ټـــي مؤســــس او

ــوي ــاټو پــه افغانســتان كــې”چــې ورك ــونكې نــده ن ــان دبهرنيــ“.ګټ ــائي پارلم و داروپ

او”كـــې راپـــور وركـــړ چـــې 2008اړيكـــو څانګـــه پـــه اپريـــل دياغيـــانو دفعاليـــت دوام
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ــزوري پــه افغا داف ــان حكومــت كم ــه يقينــي كــوي نســتان كــې غ .د غــرب او اروپــا مات

ــتيال ــيس مرسـ ــور رئـ ــا دجمهـ با(دامريكـ ــو ــډنجـ ــل) يـ ــه وويـ ــانګريس تـ ــا كـ د امريكـ

ــ ــادېچــ ــتان اقتصــ ــيد افغانســ ــي، امنيتــ ــرائط ويرونكــ ــولنيز شــ او ددېيدياو ټــ

ــوي  ــار كـ ــالف كـ ــه خـ ــوږ پـ ــاريخ زمـ ــه، خلـــك او تـ ــت جغرافيـ ــيم. ملـ ــمين جـ كانګرسـ

ــل  ــورن وويـ ــ مكګـ ــردې چـ ــه تـ ــتوېدمخـ د اسـ ــكرو ــورو عسـ ــه دنـ ــتان تـ لو زه افغانسـ

زمــوږ راوتــل هــم شــاملېپــه هغــه كــېوويــنم چــيمالتــړ وكــړم غــواړم يــوه ســتراتيج 

ــل غـــړي. وي ــانګريس يـــو بـ د كـ ــا ــان تيـــرى(د امريكـ ــل مـــوږ) جـ ــوويـ دخلكـــوېچـ

مــوږ دڅــهېچــايــو يــې ګــورو، پلــرو تــه يــې څــهوې تــهمــړه كــړو او جنــازوركوچينيــان 

د يــو؟يه راغلــلپــاره افغانســتان تــ  ې چــ پــه بمبــاريو كــې 2009مــئ5دامريكايــانو

ــه بـــاالبلوك كـــې ــان،93 ملكـــي خلـــك چـــې140ئـــې دفـــراه واليـــت پـ 25يـــې كوچنيـ

ــځې ــولن22او ښــ ــرل مايــــك مــ ــړي وه ووژل، اډميــ ــان ســ ــې زاړه او ځوانــ ــور يــ د(نــ

دملكـــي” وويـــل پـــر موضـــوع دتبصـــرى پـــه وختكـــې) جـــو مشـــرامريكـــا دټولـــو افوا

ــالي كــوالى خلكــو وژل ــه افغانســتان كــې نســي بري ــر وارې چــې مــوږ ملكــي. مــوږ پ ه

د امريكـــا“.خلـــك وژنـــو پـــه حقيقـــت كـــې مـــوږ خپلـــې ســـتراتيجي تـــه ضـــرر رســـوو 

اور ډيــــوډ كيلكــــولن مشــــ) كونــــداليزه رايــــس(دبهرنيــــو چــــارو دپخــــوانۍ وزيــــرى

دجنـــګد پراخيـــدو څخـــهېد امريكـــا ســـنا پـــه افغانســـتان كـــېپـــدې نـــژدې وختـــوك

ــه وويـــل. يـــرولوو ــ: هغـ ــام كـ ــوږ پـــه ويتنـ ــه وكـــړلېمـ ــوږ؟څـ ــراخ كـــړ، مـ جنـــګ مـــو پـ

ــاوه او مشـــكل مـــو پخ  ــر راوغورځـ ــدهغـــو مشـ حـــل يـــېېواخيســـت چـــېپـــل الس كـ

ــ. مـــو نكـــړاى ســـواىحـــل خـــو كـــړو  نـــدان دامريكـــا دقـــواؤ ســـتر قوماېپـــه ســـيمه كـ

ــرئيس( ــوډ پتـ ــرال ډيـ ــ) جنـ ــي چـ ــوېوائـ د امپراتوريـ ــتان ــديره افغانسـ ــه هـ ــهرت پـ شـ

ــري د؛لــ ــوږ ــاريخ مــ ــه تــ ــوالىيغــ ــو غورځــ ــه نســ ــه پامــ او.واقعيــــت لــ ــتان افغانســ

ــت  ــيس خـــاص اسـ ــور رئـ ــا دجمهـ د امريكـ ــه ــتان تـ ــولبروك(ازى پاكسـ ــارډ هـ ــه) ريچـ پـ

ــلېمونشــن كــ  ــرانس تــه ووي ــوال امنيــت كنف ــوه اوږده او ســخته مبــارزه: دنړي دا بــه ي

ــ.ســــختههوي؛ ترعــــراق ډيــــر : وائــــي) ضــــميركابلوف(روســــيې ســــفيردېكابــــل كــ
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 كـــړيېمـــوږ پـــه افغانســـتان كـــېچـــېاو نـــاټو هغـــه غلطـــۍ تكـــراروي كـــومكـــا امري

. وې

حالـــت هغـــه ســـخت نـــاروغ تـــه ورتـــه بـــولي چـــېد ډيـــر څيړونكـــي دافغـــان حكومـــت

كلـــه هـــم دغـــه چـــې.دى پـــه مصـــنوعي تـــنفس ژونـــدى شـــديد مراقبـــت پـــه خونـــه كـــې 

ــنفس  ــنوعي تـــ ــارجي(مصـــ ــه خـــ ــىاو) فوجونـــ ــال كـــ ــه كـــ ــود پـــ ــرو زرو مليونـــ ډالـــ

ــ ليـــرې ځينـــېپيچكـــارۍ  مـــا خارجيـــانو تـــه ويلـــيدي.ي نـــاروغ سمدســـتي مـــريسـ

دا بيـــا پرپښـــو نـــه دريـــږي، دا شـــارون بـــه تـــر كلـــه پـــه مصـــنوعى تـــنفس ســـاتئ؟ چـــې

د 2008د پــــه كابــــل كــــې. پــــه تكليــــف كــــوىدواړه او ځــــانئد خوشــــې  اتمــــېثــــور

ــه ئـــې ښـــكاره مثـــال دى چـــې ــراالن دجشـــن واقعـ د اردو جنـ ــالفينو څـــو فيرونـــو د مخـ

خـــو ددې. پرميـــدان دښـــمن تـــه پريښـــوول او رئـــيس جمهـــور او وزيـــران ئـــې زغلـــولو

ــو مشــ  ــو چــې ټول ــاور ي ــدې ب ــم ســته دكــړكي كالتو ســره ســره مــوږ پ چد حــل الر اوس ه

د پــــدې شــــرط چــــې نړيوالــــه ټولنــــه ئــــې وغــــواړي او پــــر ســــمه الر ديــــو لــــوى ګــــام

. اخيستلو اراده او جرئت وكړي

نې پــــه ټولــــو ونكــــړاى ســــواى پــــهد افســــوس خبــــره ده چــــې نــــاټو او نړيــــوالې ټــــول

د امنيــــتداپامنيــــت راولــــي بلكــــه افغانســــتان كــــې . خــــالل ســــبب ســــويديخپلــــه

او چـــې څـــوك دولـــس ســـره جنګيــــږي ولـــسد پـــه بهانـــهد ترورســـتانو اوسدوى،

ــه يــې يقينــي ســره جنګيــږي  ــږ.ده مات ــر ل ــر اطرافــو ډي ــه بهــر پ ــه كابل د كابــل حكومــت ل

ــره وحكو ــارونه اكثـ ــوى ښـ ــري؛ لـ ــرول لـ د كنتـ ــه ــه مـــت تـ ــانو پـ ــاداره زورواكـ ــه وفـ نيمـ

د كلـــي او درې دحكومـــت لـــه كنتـــر پداســـې حـــال كـــې چـــې. الس كـــې دي ول بهـــر دي،

ــوبي، ختيـــزې او لويـــديزې برخـــې  ــواد جنـ ــه الس كـــې هيـ ــانو پـ ــره بالفعـــلد طالبـ اكثـ

ــې ه دي چـ د ــه جنـــګ دي او ــره پـ ــاټو سـ ــېد نـ ــو كـ ــه پنجـ ــانو پـ د زورواكـ ــمال ــواد شـ  يـ

ــه. دى ــمال تـ ــانو اوس شـ ــار طالبـ ــم فشـ ــولى دى او پركابـــل ئـــې هـ ــر خپـــل واك غځـ ډيـ

ــدى ــه شــمال كــې. كړي ــد پ ــاټو باي د ن ــانو د طالب ــم ــوج واســتوي چــې ه ــاره ف ــابلې لپ  مق
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دامريكايـــانو كلـــه چـــې.ن تـــه راولـــيددغـــه كـــار لپـــاره نـــور عســـكر بايـــد افغانســـتا

د پيښــــور پرځــــاىد روســــيې لــــه الرى  دلوجيســــتيكى مــــوادو دانتقــــال كاروانونــــه

د جنګســـاالران او غلـــه بــــه ددغـــه ســـيمو، شـــمال تـــه الر پيـــدا كــــړي دافغانســـتان 

پــه شــمال؛ كراركــرار بــه طالبانوتــه پيــل كــړي پردغــو كــاروانو حملــې ولجــې لپــاره

. ــــــيسمساعده نوره هم فعاليت موقعد كې

ــې ــرې چـ ــاركې چيـ ــه ښـ ــري امنيـــت دكابـــل پـ ــور لـ ــافي حضـ ــاټو كـ ــه او نـ ــه ټولنـ نړيوالـ

ــه ورځ خرا ـــږي؟ ورځ پـ ــوازې بيـ ــه يـ ــان اوس نـ ــراق پشـ او دعـ ــان ــاړي بمـ ــړك دغـ د سـ

ـــږي، ــه وهــــل كيــ ــا ورځ بانكونــ ــه رڼــ ــه پــ ــتل ډيرســــويدي بلكــ ــداف ويشــ ــانه اهــ اســ

ـــږي  ــور او ســوداګر تښــتول كي ــي چ ــو. دارائ ــيڅ ي ــ ه ــه م ــوړ رتب ــارال ــه ښ ــل پ د كاب مور

ــورې  ــد ت ــې هــم باي ــه مرمــۍ ضــد مــوټر چــې ښيښــې ئ  ورپســېاو باډيګــاردان كــې بيل

ــداى ــي ګرځيـ ــې. وي نسـ ــدې چـ ــره لـ ــرزى سـ ــي كـ ــه وائـ ــر ځانتـ ــب مشـ ــو منتخـ دخلكـ

ــارډانو  ــائي باډيګـ ــو امريكـ ــه خاصـ ــان پـ ــوالى او ځـ ــي كـ ــاد نسـ ــو اعتمـ ــو خلكـ پخپلـ

ه خــــالص خـــو ددومـــره احتيـــاط ســـره بيـــاهم څـــو واره لـــه مرګـــوني ګـــوزار. ســـاتي 

دي دا ټول په هيوادكې. سويدى .دكمزوره امنيت مثالونه

ــوازې ــه يــ ــت نــ ــل حكومــ ــاد كابــ ــلحو مخــ ــو مســ ــه ډيرهغــ ــدى بلكــ ــج كړيــ  لفينو فلــ

دي حكومتونــــو هــــم فلــــج كړيــــدى چــــېد كــــرزيد حكومــــت پــــه داخــــل كــــې . جــــوړ

ــېد ــتيال او ځينـ ــومړى مرسـ ــيس لـ ــور رئـ ــرا جمهـ ــه وزيـ ــه مخالفـ ــرزي پـ د كـ ــكاره ن ښـ

دي جبهـــه كـــې مر. والړ خپلـــه خاصـــه ســـتيال ئـــې پـــه دايكنـــدي او باميـــان كـــې دوهـــم

د فـــوج لـــوى نـــور پـــه بلـــخ كـــې بلـــخ والـــي عطـــاء محمـــدد. اجنـــدا مختـــه بيـــائي  ،

ر ــتيز ــې درسـ ــاب كـ ــبرغان او فاريـ ــه شـ ــتم پـ ــيد دوسـ ــرات شـ ــه هـ ــ، پـ ــه ادارهېكـ ځانتـ

پــــه كنــــدهار او كابــــل كــــې ټــــول خپلــــې يــــانو پــــه قــــولد خارجكــــرزي وروڼــــهد ده؛

ــوي چـــــې  ــروعيت او مؤثريـــــت ئـــــې شخصـــــي ادارې چلـــ ــزي حكومـــــت مشـــ د مركـــ

وائـــــي) يفرجـــــاپ ديهـــــوپ شـــــ(سرمنشـــــىد نـــــاټو.متضـــــرر كړيـــــدى شـــــديداً
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ــت،( ــنګتن پسـ ــوري18واشـ ــل”) 2009 جنـ ــتان كـــي اصـ ــه افغانسـ ــانيپـ ــتونزه طالبـ سـ

ــد ــه او پيســه هلتــه مصــرف كــړه چــيمــوږ كــاف. بلكــه خــراب حكومــتدىين ــهېوين ل

“.خو چندان نتيجه يې ورنكړهيمنځته راسفساده خالص او باكفايته اداره 

ــر ــر عــــراق ډېــ ــه تــ ــاټو او امريكايانوتــ ــه نــ ــه. طرنــــاك ثابــــت ســــيخ افغانســــتان بــ پــ

و ســــنّ افغانســــتان كــــې د شــــيعه او نــــور قــــومي حــــاد اختالفــــاتيد عــــراق پشــــان

ــكـــه څـــه. هغـــه تـــه لمـــن ووهـــل ســـيېنســـته چـــ امهـ ــر پـــه بـــون و ترهغـــه وروســـته ډيـ

مــــذهبي ان پرقــــومي، ســــمتي، ژبنــــي، نــــژادي او افغانســــت چــــې وســــوكوښــــښ

ــ. يـــې ورنكـــړه بنيـــادونو لكـــه عـــراق وويشـــي خـــو مطلوبـــه نتيجـــه  ه دروســـانو پـــه لكـ

ــال وختكــې ــو خــرڅ ســوو كســانو پوســيله ډيــر ت ــه هــم دڅ اقليتونــهش وســو چــې دلت

ــاروي  ــتنو پخـــالف راوپـ اووراو دپښـ ــريفو ــتان شـ ــو دافغانسـ ــوي خـ ــره ويـــې جنګـ سـ

د اتوطئـــه تراوســـه كاميـــابۍ تـــه نـــده پـــرې ايښـــې او پـــه نجيبـــو قومونـــو داســـتعمار

تي. دقومونـــو تـــرمنځ جګـــړه نســـته هـــيڅ ځـــاى كـــې دد وخـــت پـــه اشـــغال رېدوســـره بـــه

متحـــد، ټـــول ولـــسد خارجيـــانو پخـــالف پرضـــد مقاومـــت پـــدې قـــادر ســـي چـــې 

هيڅـــوكد امريكايـــانو پخـــالف عالوتـــاً، پـــه عـــراق كـــې.ړيكـــ منســـجمراپورتـــه او 

. ګيــــږي بلكـــه ډيـــر تلفـــاتد ســـړك دغـــاړې بمـــان او انفجـــارات كـــوي مخـــامخ نـــه جن

ــتان كــــې پداســــې ــه افغانســ ــې چــــې پــ ــال كــ م حــ ــان ــوو طالبــ ــه ســ ــاټو پــ ــامخد نــ  خــ

څ ســيمه پــه زور جنګيــاليو نــده نيــولې هــي پــه عــراق كــې. دعســكرو ســره جنګيـــږي

ــې ــت يـ ــل حكومـ ــه او خپـ ــو پـ ــړي خـ ــر كـ ــدى پـ ــرې نـ ــدا اوس ډيـ ــې همـ ــتان كـ افغانسـ

ــيم ــېېسـ ــه الس كـ ــانو پـ ــالًدي او دطالبـ ــوي عمـ ــر چلـ ــم پـ ــي. حكـ ــه جنـــګ اوږد سـ كـ

ـــيدا كـــړي چـــې مخـــالفين ويد نـــاټو لپـــاره بـــه نـــوره او ښـــه وســـله پـ . بـــه جـــدي خطـــر

دينلــــريســــتراتيجېنــــودجنــــګ دپايتــــه رســــيدو دافغانســــتان لپــــاره اوبامــــا او

ــر الر ځــ  ــوش پ ــ.ي ب ــاره چ ــل حــزب(دخلكــوېخــو ددې لپ ــه شــمول دخپ ــاده) پ ــه انتق ل

د امريكـــا ددفـــاع. پـــر زړو الرو نـــدى روانېچـــيښـــئې، داســـيځـــان خـــالص كـــړ 
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جـــوړه كړيـــدهېوختكـــ يـــې دبـــوش پـــهيدافغانســـتان دجنـــګ ســـتراتيجېزارت چــو

ــر  ــع لـ ــيتوقـ ــېچـ ــه تغييـ ــو پـ د اشخاصـ ــوا ــا لخـ ــهد اوبامـ ــه روانـ ــه ددوى دغـ ــره بـ ر سـ

د اوبامـــا ســره ســـر ښــوروي تطبيــق ســـيســتراتيج خــو پـــه حقيقــت كـــې.ي نــو ځكــه

نـــورو لكـــه افغانســتان چـــې پـــدې ترتيــب. دوى ټــول ځـــان دتبــاهۍ كنـــدې تــه بيـــايي 

ــم  ــې هـ ــه يـ ــا بـ ــواى امريكـ ــوړالى سـ ــه خـ ــغالګرانو ونـ ــي اشـ ــوړالى سـ ــه خـ ــاريخ. ونـ تـ

مارګر افغانســـتان تـــه څنګـــه ننـــوزي بلكـــه اســـتع ښـــوولې ده چـــې دا مهمـــه نـــده چـــې 

. وزي دا مهمه ده چې څنګه ځينې

ســـي جـــوړونكي خوشـــبينهيپاليـــو شـــمير پـــه افغانســـتان او نړيوالـــه ټولنـــه كـــې خـــو

كلــــو پــــه مــــوده كــــې ډيــــر8او پــــدې عقيــــده دي چــــې پــــه افغانســــتان كــــېد تيــــرو 

ســـوى او ژر بـــه موجـــود مقاومـــت مـــات او دا هيـــواد بـــه يـــو دموكراتيـــك پرمختـــګ 

پدغـــه بيـــا مهم څيړونكـــير ډيـــرينړيـــوالي ټـــولنې يوشـــمد مګـــر. ابـــاد مملكـــت ســـي

اســـتدالل قـــانع نـــدي او وائـــي چـــې دكابـــل حكومـــت او نړيوالـــه ټولنـــه دهغـــو وعـــدو 

ــه ســرته رســولو كــې  ــوم چــېد پ ــدي ك ــه راغلي ــوې پات ــې كړي دوى. افغــان ولــس ســره ئ

ه همـــدا اوس ناكامـــه ده؛ كـــېبـــل حكومـــت او نـــاټو پـــه افغانســـتان كـــدكاېچـــيوايـــ

و د ناكـــامۍ بـــه څـــه معيـــار لســـونه وينـــى چـــى دنـــاټو هيـــوادووې؟ كلـــه چـــينـــه، نـــو

ېپيســـې يـــې پـــه افغانســـتان كـــېلـــپـــه خولـــوګټياو دتنـــديددوى زامـــن وژل كيـــږ

دويځــــېخوشــــ ددوى دناكــــامۍېى دخپلــــو حكومتونــــو څخــــه ســــؤال كــــوي چــــ،

د واو اوس نســـته؟ېپـــه افغانســـتان كـــېچـــيكـــوم معيارونـــه بيـــايكـــه معيـــار نـــه

د  ــرګيچه ــران سـ ــې مشـ ــو يـ ــيخـ ــن او پيسـ ــاره زامـ ــن بيچـ ــېاو دوطـ ــوودخپلـ موهومـ

يزمـــوږ مشـــران هغـــه ســـوختيدوى وائـــ. كــوييو لپـــاره پـــه هـــدر قربـــانبلنــدپروازي 

د ــازانو تـــه ورتـــه . الصـــوىخ دګټلـــو پـــه اميـــد خپـــل ځـــان لـــه حاللـــوېچـــيقماربـ

دى دافغان عسكرو او پوليسو .حال تردغه هم بدتر
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ــوي چــې ــه څيړونكــي اســتدالل ك ــه ډل ــدون شــك دريم ــه افغانســتان كــې ب ــار پ ــه ك څ

ــدى  ــوق نـ ــوونكى او مشـ ــانع كـ ــو قـ ــويدى خـ ــې. سـ ــي چـ ــوده دوى وائـ ــه موجـ ــع كـ وضـ

ــولنې  ــوالې ټـ ــې دنړيـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــو پـ ــړي نـ ــه دوام وكـ ــيده ماتـ ــو. يقينـ ــد يـ ژر بايـ

ــ  ــي چـ ــار وسـ ــاتې كـ ــه روان جريـــانومې دغـــه دمـ ــېخواتـ ــه واړوي ثبتـ دا ډلـــه. خواتـ

ــري چــــې  ــه لــ ــأيوس نــــدي او هيلــ ــالفينو څيړونكــــي مــ د مخــ ــه ــه ټولنــ ــم نړيوالــ او هــ

حكومــت ســره نــه دكابــلد دهيــواد پــه داخــل او خــارج كــې دهغــو كســانو ســره چــې 

همــداراز،. ور پرانيــزي جنګيـــږي خــو پــه اوســنۍ وضــع هــم راضــي نــدي دمفــاهمې 

ــ باايمـــا ــته افغانـــان بايـــد دخپلـ بېوطنوالـــو پـــه وړانـــدون او وطندوسـ ــهينـــور تفاوتـ

ــوازې  ــه نســـي او يـ ــالً پاتـ ــه عمـ ــوده ونكـــړي بلكـ ــكايت دزړه سـ ــه شـ ــن دازادۍ پـ دوطـ

دمخنيــوي پــه خــاطر پــر يــوه پلتفــورم راټــول او وطنوالــو او دخپلــو خلكــو دتبــاهۍ 

. وه مرجــع ســي او دټولــو لپــاره دهيلــو يــ نړيوالوتــه دمشــكل دحــل بــديل وړانــدې او

ــردرې لســـيزو ــافيو افغانـــان تـ ــزيـــات كـ ــارجي ځـ ورول ســـول او دځينـــو داخلـــي او خـ

ددې.يزورول دتحمـــــل وړ نـــــدحلقـــــو دمفـــــاداتو لپـــــاره ددې مظلـــــوم ملـــــت نـــــور 

دوام كــــه پــــه هرسياســــي، مــــذهبي، قــــومي يــــا نړيــــوال ملحــــوظ وي يــــو تراژيــــدۍ

ــان ــامردي ده ډيرغيرانسـ ــه نـ ــل او لويـ ــ.ي عمـ ــيمې او نړيوالـ ــروعد سـ ــاقتونو مشـ و طـ

اوس هـــم مـــوږ فرصـــت لـــرو چـــې.و دګټـــو ســـره همـــاهنګې ســـي بايـــد دافغانـــان ګټـــې

ښـــه نتيجـــه وركـــړي طرحـــه يـــوه همږغـــې او منســـجمه ســـتراتيژي چـــې پـــه عمـــل كـــې 

ــړو چــ  دګاونــډيانو يــو مســتقر، فعــال،ېدهغــه پــه بركــت افغانــان وتوانيـــږي چــېك

. جوړ كړي قابل اعتماد انډيوال دولتېټولنېدوست او دنړيوال

د عـــدمېدافغانســتان ددولــت دمخــالفينو ســره دملــل متحــد يــا نــاټو مخــامخ خبــر

ــړي ــه ورنكـ ــه نتيجـ ــائي مطلوبـ ــه ښـ ــه وجـ ــاتو پـ ــورو ملحوظـ ــو نـ ــاد او ځينـ ــو. اعتمـ خـ

د افغانســـتان دراوتلـــو الر  ــه ــه بحـــران څخـ ــان ښـــائي لـ ــوه او ازمـــويلي افغانـ ېهغـــه پـ

او امريكـــادېپيـــدا كـــړي كـــوم چـــېچـــار پـــه كابـــل كـــى دهغـــو دنظـــامى كمپـــين
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بلكــه تــل ئــې دوطــن او اســالميدنــه غــړيكړيــودمســلحو مخــالفينوداو دملګــرو

ښــه روابــط ســاتليېاو دټولــو اړخونــو دســالمو عناصــرو ســره يــېدګټــو دفــاع كــړ 

ــ. دي ــه چـ ــوېڅرنګـ ــق كړيـــدى نـ ــداخلو خلـ ــو مـ ــران نړيوالـ ــوده بحـ ــتان موجـ د افغانسـ

ــ ــه وظيفــه ل ــه ټولن يــو مثبــت قــدمېپــدې الركــېري چــدعملــي قــدم پحيــث اول نړيوال

دخپــــل نجــــات لپــــاره ســــرهېدوهــــم او حتــــى اول دافغانــــانو وظيفــــه ده چــــ. واخلــــي

مرســتهېســره دبحــران دحــل پــه الركــېټــولنېراټــول او دخپلــو وطنوالــو او نړيــوال 

ــړي ــوږ. وكـ ــ مـ ــانو كـ ــه افغانـ ــد پـ ــول بايـ ــېټـ ــو داسـ ــوېيـ ــه ولټـ ــا ډلـ ــخص يـ ــوشـ ېچـ

، پـــه بـــد نـــوم ونـــه پـيــــژني، دطالبـــانو پـــورتني خصوصـــيات ولـــري، افغانـــان ئـــې

د ســـــيمېبـــــدېســـــره ئـــــې اړيكـــــاو نـــــورو وطندوســـــتانو مجاهـــــدينو ېنـــــه وي،

ــه ــي او ورڅخـ ــار وكړايسـ ــره كـ ــه ورسـ ــه ټولنـ ـــږي او نړيوالـ ــه ويريـ ــرې ونـ ــه تـ هيوادونـ

كېوغوښتل سيچ د حل په الر . يو مثبت كردار اداء كړيېدموجوده بحران

ــوده ــانو موجـ ــې دافغانـ ــه چـ ــداخلو څرنګـ ــو دمـ ــو قوتونـ ــده دبهرنيـ ــره حـ ــه ترډېـ كړاؤنـ

نتيجـــه ده نــــو دا دنړيــــوالې ټــــولنې فــــرض دي چـــې ددغــــه كړاؤنــــو پــــه ختمولــــوكې 

ــ ــته وكــ ــوېم.يړمرســ ــد ديــ ــتې بايــ ــوالې مرســ ــنړيــ ــوونكې ادارېېعينــ ــته كــ مرســ

اجـــازه ونلـــري چـــې هرچيـــرې او هرڅـــومره لكـــه اوس لخـــوا تنظـــيم ســـي او هرهيـــواد 

ــې مصـــرف  ــې ئـــې خوښـــه وي پيسـ ــوې پيســـې بايـــد ددولـــتد. كـــړيچـ مرســـته سـ

د بيـــارغونې لپـــاره ولګـــول ســـي  دا. پنځـــه كلـــن پـــالن پـــه چوكـــات كـــې دافغانســـتان

پـــالن بايـــد مارشـــال پـــالن تـــه ورتـــه وي دكـــوم دعملـــي كيـــدو چـــې ښـــاغلو بـــوش او

ــ. بليـــر وعـــدې كړيـــدي كلـــن پـــالن پـــه تطبيـــق ســـره بـــه افغـــان دولـــتهد لـــومړي پنځـ

ېه بــاور ترالســه كــړي چــې داهيــواد ســم نړيوالــو هغــ ترډېــره حــده دخپلــو خلكــو او 

خواتــه روان دى، امــن او عــدالت بــه تــأمين ســي، اقتصــاد بــه وده وكــړي او نړيــوال

ــزي  ــه الر پرانيـ ــه بـ ــازار تـ ــابتي بـ ــو. رقـ ــولنې يـ ــوالې ټـ د نړيـ ــتان ــه افغانسـ ــت بـ دا وخـ
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د ســـيمې پـــه اســـتقرار او دمخـــدره مـــوادو دتوليـــد او قاچـــاق پـــه مثبـــت غـــړى وي او

.يوي كې به معتنابه كردار ادا كړاىسيمخن

د بحران سياس حلـيدافغانستان

ــين دى ــا يقـ ــ زمـ ــوا چـ ــه پخـ ــزېلكـ ــيانګريـ ــې روسـ ــتعمار او ورپسـ ــكيالياسـ ك ښـ

دااوس دامريكــــا همــــ.يكيــــږۍنــــه بريــــال بــــه امريكــــا هــــمې، داســــنســــو كاميــــاب

ــ  ــي چـ ــيس وايـ ــور رئـ ــتاېجمهـ ــه افغانسـ ــوږ پـ ــمـ ــاټونېن كـ د نـ ــداى او ــو كاميابيـ سـ

اوېســـؤال دادى چـــ. جنـــګ دحـــل الر نـــدهېچـــيوايـــ مشـــر كـــه جنـــګد حـــل الر نـــده

ــه حتمــاً  ــه يــې څــه ډول حكومــت وي؟ ځــو امريكــا ب ــه څــه كيــږي او پرځــاى ب ــو بيــا ب ي ن

ــه ــا خپلـ ــو بيـ ــه مـ ــو دا ګټـ ــى دى خـ ــانيو ګټلـ ــرو قربـ ــه ډيـ ــه جنـــګ پـ ــر ځلـ ــوږ ډيـ ــده مـ نـ

ــر هــرېســمباله كــړې؛ او دغــه ســبب دى چــ  ــه پرمــوږ څلوېښــتلږوډي ــاه كال ــو تب ــا ي بي

يــــوېنــــه يـــو توانيــــدلى چـــېمــــوږ اكثـــره پـــد.ى جنـــګ تحميــــل ســـويدى كـــوونك 

د ګاونــېس تــه وفــادار قيــادت ولــرو؛ خپلــى ګټــ مخلــص او ولــ  يانوډتعريــف كــړو؛

ــ ــهېګټـ ــ او پـ ــيمه كـ ــېسـ ــاقتونو ګټـ ــو طـ ــوېد لويـ ــه وپيژنـ ــډيانو او پـ د ګاونـ ــا اوبيـ

هـــم اهنـــګ كـــړو؛اويدرتونو مصـــالح دخپلـــو ګټـــو ســـره مـــوازد لويـــو قـــېســـيمه كـــ

ــې  ــږه ي ــا لږترل ــو ســره ي ــو ګټ ــات دخپل ــه تصــادمه وس ــو نتيجــه.ول ــو كمزوري ــوږ ددغ زم

لپـــاره پـــر)ج(دخـــداى راســـئ. پـــر بـــل اوړوال خـــالص نـــه يـــولـــه يـــو مصـــيبتهېده چـــ

او، خپـــل راتلــــونكي ځـــان  څنګــــه وطــــن زړه وســـوځوو او ســـره كښــــينو چـــې نســـل

ــ  ــو ددغسـ ــوالى سـ ــو؟ېكـ ــخ ونيسـ ــرار مـ ــاريخد تكـ ــن تـ ــينه غمجـ ــړه سـ ــه سـ ــئ پـ راسـ

 باثباته مستقل دولت به كوم وي؟ مطمئن سياسي حلاو سوچ وكړو چې

ــ) 2008مـــئ(دمخـــه يوكـــال د امريكـــا پـــه ســـفر وم او راتـــه معلومـــه ســـوهېكلـــه چـ  زه

ــ ــېچـ ــيس سـ ــور رئـ ــا جمهـ ــوك دامريكـ ــيهرڅـ ــكر هغـ ــر عسـ ــه ډيـ ــتان تـ ــه افغانسـ ه بـ

ــتو ــوياسـ ــه پراخـ ــګ بـ ــودوي، جنـ دا(ياو تـ ــه ــا داځكـ ــددامريكـ ــت پاليسـ وهيدولـ
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د كــوم حــزب ب پــه تيــر كتــا دا جريــان مــې.يڅــه بايــد وســېســوچ وكــړ چــېنــو مــ)نــه

ــلالر( ــړكيچ دحـ ــتان دكـ ــې) دافغانسـ ــىدى كـ ــل ليكلـ ــور. مفصـ ــا تصـ ــت مـ ــه وخـ هغـ

او دده دحـــزب دبـــوشېداځكـــه چـــيكيـــږبـــه بـــارك اوبامـــا بريــالى غالبـــاًېچـــ كــاوه 

ــانڅخــه  ــه تنــګ ســوىوه امريكاي ــر پ ــاوب كــه مــا ويــل چــې. ډي ــالى ســ ام معنــىيا بري

. څلــــور كالــــه نــــور پــــر افغانــــانو تــــراوس شــــديد جنــــګ تحميــــلدىييــــې داده چــــ

ــېداتصــور ــ م ــاوه چ ــم ك ــاًېه ــه غالب ــا ب ــالىك اوبام ــم بري ــه دوره ه ــږدوهم داځكــهيي

ــا سياســـېچـــ دايدامريكـ ــاريخ او عنعنـــه ــېتـ ــ سـ ــر جمهـــور رئـــيسيـــوېده چـ ــه ډيـ لـ

و  ــه ــه نـ ــو پاتـ ــايپښـ ــه دوره بيـ ــاببلـ ــوش. يږيانتخـ ــو بـ ــالى سـ ــه دوره بريـ ــم دوهمـ الهـ

ــېپداســ ــال ك ــوېچــېح ــا خ ــوش اوبام ــر ب ــر ت ــهډي ــ تعليميافت ــال ســړى دى چ ېاو فع

اتـــه كالـــهېدا معنـــى چـــېددې خبـــر.يبـــه دوهمـــه دوره هـــم جمهـــور رئـــيس ســـ غالبـــاً

د خلكـــو قتـــل عـــام بـــه نـــور  ــ. دوام لـــري زمـــوږ دامريكـــا كلـــهېاتـــه كالـــه وروســـته چـ

ــوى رياســتيجمهــورد ــدكن ــړي اندي ــ شــعار ورك ــهېچ ــړ ك ــه راك ــه راي ــهزهئمات ــه ب ل

ــتانه فـــوج  ــموافغانسـ ــعار كاميـــاب ســـي باسـ ــه شـ ــت.او پدغـ ــم سمدسـ ــه هـ ــوجيهغـ فـ

ــ ــينسـ ــه اخلـ ــال دوه بـ ــه كـ او.يراايســـتالى بلكـ ــراخ ــور پـ ــه نـ پـــدې حســـاب لـــس كالـ

ــر  ــوم شــديد جنــګ زمــوږ پ ــستمظل ــىول ــولددىاو پل ــيټ ــړۍيپرمختلل ــه وســلې ن ب

ا  مــا داهــم.ياســتعماليږمــوږرپــ همكــارۍپــهو نــامردو ګاونــډيانو زمــوږ دمنــافقو

ــړه چــې  ــه ك ــه معلوم ــاطع كوښــښ كــوي چــې امريكــا ب ــانو ق ضــربات عســكريپرطالب

ــه ــې او ښـ ــړي يـ ــول كـ ــا زمـ ــې اوبيـ ــپيـ ــرايطووخپلـ ــذاكراتشـ ــواړيومـ ــه وروغـ ــه. تـ پـ

ــروطوكې ــو داو شـ ــه يـ ــي بـ ــوو او دافراطـ ــرې كـ ــره خبـ ــدل طالـــب سـ ــوږ دمعتـ ــې مـ ي چـ

جنــــګ؛ مــــوږ دهغــــه چاســــره خبــــرې كــــوو چــــې ســــره نــــهتروريســــتانواو طالبــــانو

ــان منــــي رد ــوږ روان ددموكراســــۍ جريــ ــتان كــــې زمــ ــده وي، پــــه افغانســ او دالقاعــ

غـــواړي دخپلـــو مســـلحو مخـــالفينو پـــه امريكـــاډول پـــدې. ســـره خپـــل تـــړاو شـــكوي

 فـــارمول پـــه اســـاس يـــې اول بيـــل تفرقـــه واچـــوي او دپخـــواني اســـتعماريېمنځكـــ

ــړي ــاو ك ــا ي ــل بي ــړيې اي ــده چــېما. ك ــم كړي ــره ه ــانو داخب ــه امريكاي ــانو ت دوى دطالب
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ــري ــره مشــــكل نلــ د ســ ــره ــده ســ ــكلد القاعــ ــده، ددوى مشــ ــان دالقاعــ ــه طالبــ ى؛ كــ

ــ څخـــه جـــال ســـي تـــه وويـــل يـــو ماور. ورســـره وكـــړير دي خبـــرېنـــو امريكايـــان حاضـ

ــې  ــاوه چـ ــښ كـ ــې كوښـ ــت تاسـ ــاىوي وخـ ــره يوځـ ــې او دا دواړه سـ ــره اوس يـ ــال سـ جـ

ــ يـــا كارونـــه داســـې نـــدي چـــې ددن. كـــوئ ت دچـــا زړه وغـــواړي هغـــه بـــه كـــوالى هروخـ

تاســې ســره اتــه ديــرش هيوادونــه. اوس پــه افغانســتان كــې نړيــوال جنــګدى. ســي

ــته كـــوي  ــمير نظـــامي مرسـ ــور مـــو مالتـــړيدي او يـــو شـ ــم داســـې. نـ ــا طالبـــان هـ طبعـ

ــري  ــتندويان لـ ــوال مرسـ ــې. نړيـ ــې چـ ــاهم تاسـ ــت بيـ ــوت ياسـ ــوى قـ ــو لـ ــا يـ ــدې ددنيـ پـ

بـــولئ اړ ځـــان تـــه كمـــزوره هيوادونو غونـــدېلتويـــا، لتوانيـــا او جورجيـــا جنـــګ كـــې

جنګـــي اوســـنى ترڅـــو. بـــه دنـــورو مرســـته ردوى نـــو طالبـــان چـــې كمـــزوري دي ولـــې 

ــتان كـــې  ــه افغانسـ ــ حالـــت پـ ــتنې عملـــي نـــدي نـ ــوى داســـې غوښـ ــتم سـ ــهه وى خـ بلكـ

ــائي ــې ښـ ــان يـ ــو طالبـ ــالف ديـ ــل خـ ــي پخپـ ــث تلقـ ــې پحيـ ــړي دسيسـ ــئ. كـ اول! راسـ

ــه افغانســتان كــې اوســنى جنګــ  پخپلــهتپايتــه ورســوو؛ دا نــور مشــكالي حالــت پ

ك .حــــــلـيږيرارـكرار

ــراراً او اوريـــدلې ده چـــېلـــه بهرنيـــانو داخبـــره هـــم مـــا تكـ دافغانســـتان پـــه اســـتقرار

دا دملګروملتــو ونــډيانو تــه لــوى كــردار وركــول ســي چــېګابايــدا ودانولــوكې بيــ

انــان همدغــه نړيــوال افغ كــې چــې پداســې حــال. دمؤسســې پخــوانى موقــف هــم دى 

سرنوشـــت يـــې ګاونـــډيانو او لويـــو طاقتوتـــه حوالـــه ســـويدى ظلـــم تبـــاه كړيـــدي چـــې

ــا نـــدي پـــرې ايښـــي چـــې او خپلـــه افغانـــان  ــه.خپـــل سرنوشـــت پخپلـــه وټـــاكي چـ دغـ

ــم دى چــې  ــوال ظل ــل نړي ــډيان اول دمرســتې ت ــ ګاون ــوم راځ ــه ن ــه پ ــا دافغانســتان پ ي بي

يـــې دغـــه رقابتونـــه ورپســـې، قابتونـــه كـــويررمضـــ تردغـــه نامـــه النـــدي خـــاوره كـــې

دافغانــانو ســـره دوى. بـــدليږيبالوكالــه جنــګ پـــهوا پــه ســيمه ايـــزې دښــمنۍ اوړي 

ــانو كــې  ــه ملګــرووپخپلــ دمرســتې ترنــوم النــدې پــه افغان مختــه امرده اجنــډانــخپل

. جنګويئې سره وروڼو انوافغانودخپلبيائي او 
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فيــــائي موقعيــــت قربــــاني وي، كــــه ددې پرځــــاى چــــې افغانســــتان تــــل دخپــــل جغرا

. بــه دا هيــواد ســـيمې تــه دثبــات يــو مهــم عنصــر وګرځـــي فرصــت وركــړه ســي يقينــاً 

داځكــه افغانســتان نــه يــوازېد اوبــو ښــې زيرمــې او ډيــر ګټــور معدنونــه لــري چــې

ــاي  ورڅخـــه كـــار اخيســـتل كيـــداىېاو پرمختـــګ كـــنېدســـيمې دهيـــوادو پـــه هوسـ

د مركــــزي اســــيا، جنــــو  تــــرمنځد خلــــيجبي اســــيا، چــــين، او ســــي بلكــــه دا هيــــواد

ــم پـــل كيـــداى ســـي  ــاره. راكـــړې وركـــړې مهـ ــتان دســـيمې دثبـــات لپـ يـــو ارام افغانسـ

يــاېه افغانســتان كــې نــا ارامــي پيــدا ســو تراوســه هروخــت چــې پــ. ډيــر ګټــور دى 

د  د ځـــان ســـاتلو چـــا پيـــدا كړېـــده نـــو ګاونـــډيانو او حتـــى نړيوالـــو دغـــه اور څخـــه

ــاره  ــتان تــــه لپــ ــو څرنګــــه چــــې دوى پخپــــل. ور دانګليــــدي پــــه پلمــــه افغانســ خــ

ــا  ــه بيــ ــويدى دوى هلتــ ــابو ســ ــه قــ ــه اور څــ ــې هغــ ــه چــ ــو كلــ ــدي نــ ــوړ نــ ــې جــ منځكــ

شهپـــدې ډول يـــې افغانـــان پـــه يـــو بـــل مـــد دخپلمنځـــي رقـــابتونو اور بـــل كړيـــدى او

بيـــااو. چــې دهغــه اور تـــاو هــم همــدغو اوربلوونكـــو تــه رســيدليدىيدياور اړولــ

دا ورانـــونكى بحـــران. اور څنګـــه مـــړ كـــړيىكـــړ همـــدوى حيـــران وي چـــې خپـــل بـــل 

ــوځي او  ــان پكـــې سـ ـــږي، افغانـ ــدا او تكراريـ ــا راپيـ ــا بيـ ــته بيـ ــيزي وروسـ ــو لسـ هرڅـ

زه توقـــع نلـــرم چـــې پرافغانـــانو دېد چـــا زړه وســـوځي او پـــردې. ســـيمه نـــاقراره كـــوي

ــم وســــي  ــاني. مظلــــوم او زوريــــدلي ولــــس دې څــــه رحــ ــه داډول انســ داځكــــه تراوســ

ــ  ــا كــې پ ــه چ ــه. ـيدا نســوضــمير پ ــه برخ ــوه مهم د ســيمې ي ــم چــې افغانســتان ــو واي خ

ــا ارامــه كړيــدي  ــا ارامــي يــې هروخــت ټــول ن د نړيــوال كلــي يــو مهــم كــور دى چــې ن . او

راســـئ ټـــول لـــږ پـــه ســـړه ســـينه غـــور وكـــړو چـــې زمـــوږ ټولـــو خيـــر پـــه څـــه كـــې دى او

څنګــــه دبحرانونــــو دا شــــيطاني دائــــره مــــاتوالى ســــو او ددې پــــه عــــوض كــــې چــــې 

ــاقر ــډيان او نـ ــا ګاونـ ــي او يـ ــبب سـ ــاقرارۍ سـ د نـ ــو ــيمې او نړيوالـ ــتان دسـ ار افغانسـ

ــه  د ســـيمې پـ ــتان ــي، افغانسـ ــتقرار ســـبب سـ ــدم اسـ ــېد عـ ــتان كـ ــه افغانسـ ــوال پـ نړيـ

هغــــه هيــــواد چــــېد ســــيمې او نــــړۍد. ثبــــات او ســــوكالۍ كــــې مهــــم رول ولوبــــوي

نـــاارامۍ او عـــدم اســـتقرار ســـبب كيـــداى ســـي دثبـــات او پرمختـــګ ســـبب كيـــداى 
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افغانســـتان، دديورنـــډ دخـــط هـــاخوا پـــه قبـــائلي ســـيمو، دهندوســـتان.ې هـــم ســـيئـــ

.په كشمير او دمركزي اسيا او ايران په ثبات كې مهم رول اداكوالى سي

كــــال دمخــــه مــــا نيولــــو ســــره پــــه نظركــــېغــــرب او زمــــوږ دګاونــــډيانو دعزائمــــود

ــ وكـــړ ســـوچدا ــ اوســـنيدجنـــګ پـــهېچـ ؟يدېچيـــر افغانـــانېمعادلـــه او معضـــله كـ

ځــاى لــروېپــه دغــه معادلــه كــ؟ ايــا مــوږ هــم يــودكــور مالكــان هــم يــو څــوك مــوږ ايــا

 چـــېن نـــاهغـــه افغا كـــردار اداء كـــوالى ســـو؟ يـــې كـــومېكـــاو حـــل او پـــه تعـــديل 

وائــــــي بيلــــــه مــــــوږېدي چــــــېچيــــــر تپوه وائــــــيســــــسياځانوتــــــه روشــــــنفكر او

ــه او  ــه ن ــړې ك ــده ك ــتنه ن ــا پوښ ــوږ څخــه چ ــږي؛ زم ــه حلي ــه دافغانســتان مشــكل ن س ب

ــه واى ــيبت نـ ــواد دا مصـ ــر هيـ ــه. پـ ــ هغـ ــان چـ ــه ځانېكسـ ــر وتـ ــز متفكـ ــولنىمغـ  او دټـ

ــروى ــريم( پيـ ــروائـــي)كـ ــله دي؟ېچيـ ــېفيصـ ــ مـ ــړه چـ ــه ارامېوكـ ــينمبـ ــه كښـ ــه نـ ، پـ

ــرځم ــه ګـ ــا بـ ــااو دنيـ ــه چـ ــ دهرهغـ ــه ننواتـ ــه بـ ــور تـ ــمـېكـ ــ ورځـ ــر وطـــنددېچـ خيردفكـ

ــ  ــع ځينـ ــږېتوقـ ــه.يكيـ ــه تـ ــه هغـ ــل بـ ــا خپـ ــا دامريكـ ــفره زمـ ــه سـ ــفر، لـ ــتاو سـ برداشـ

ــه  ــه ورڅخـ ــا بـ ــوم او بيـ ــريح كـ ــاالت تشـ ــتان حـ ــور دافغانسـ ــه منظـ ــات پـ ــن دنجـ د وطـ

دد غـح ــيسياسبحران . واړمـــل نسخه

ــ ــنګتن كــ ــه واشــ ــېپــ ــاېمــ الس انجلــــس، سانفرانسســــكو،مېخلــــك وليــــدل، بيــ

او افغانـــان وليــــدلېفالډلفيـــا، نيويـــارك او ويرجينيـــا كـــ شـــيكاګو، ميشـــيګن، 

راېمـــېپـــه كچكـــول كـــ او هرچاتـــه هـــم بيـــا مـــې. ټـــول كـــړلڅـــه خپـــل ادرس، تلفـــون

ســـي او خپـــل نظريـــاتېراســـره پـــه تمـــاس كـــېپـــه مـــورد كـــېايميـــل وركـــړ چـــ 

ه پــ. داروپــا پــه ســفر ووتــمېكــړ او داواريكچكــول خــالېمــېكــور كــ.يراواســتو

ــتان، هالينــــينــــاروې، ســــويدن، ډنمــــارك، جرمنــــ د، بلجــــيم، فرانســــه او انګليســ

ــ ــېېك ــدل م ــېدخپلــ.ډيــر كســان ولي ــېورك ــالښ ك ــدلو پــه ت ــرېچــېدمون چــاېچي

ــم  ــووليده ورغلـــى يـ ــه راښـ ــا ډلـ ــان يـ ــه درد دردمـــن افغـ ــن پـ ــوه او دوطـ ــادا. يـــو پـ روپـ

ــ دســفر اويخــالېهــم كــور كــېكچكــول م ــا كــړ دافغانســتان او پاكســتان پــه ســفر بي
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ــم ــورته والړم. ووتـ ــومړى پيښـ ــ. لـ ــه مـ ــادېهلتـ ــاجرين او دجهـ ــان مهـ ــويافغـ تنظيمونـ

نېچمهم كسان  وهكابل ته . ورسره وكړېېمېخبريكاف؛ وليدليتلله

ــه الر ــتمېدتـــورخم لـ ــه واوښـ ــتان تـ ــرالر. افغانسـ ــاد پـ ــميردجـــالل ابـ ــرام يوشـ علماء كـ

دهمـــيمېكـــوراتـــه والړ وه او زه يـــې پـــه بهســـود دقـــارى اســـراراهللا همـــيم پـــه مشـــرۍ

ل اغـــا ګــ(يكــه څــه هـــم دننګرهــار والــ. واړولېهلتـــه مــ.صــاحب مدرســې تــه بــوتلم 

يپـــــه دولتـــــېوكـــــړ چـــــيـــــې او اصـــــرار لمـــــه كـــــړم او ډيـــــر اخـــــالصېم) شـــــيرزى

اوېميلمســتون كــ ــه نكــړه اګــل اغــ. پاتــه ســومېپــه مدرســه كــ واوســم خــو مــا قبول

ــ ــكيرزېشـ ــا تحريـ ــرورت زمـ ــل ضـ ــو عاجـ اوو يـ ــه ــت ګاڼـ ــرراز مرسـ ــېېدهـ ــده يـ وعـ

ــړه ــ. وك ــاد ك ــه جــالل اب د اســتادانو، ليكواالنــوېمــېپ ــون ــاؤدپوهنت وهــانوپ،، علم

اوېوويـــل چـــېهغـــوى تـــه مـــ. ســـره وكتـــلمشـــرانوياو قـــوم پـــه وركـــه پســـې ګـــرځم

مرســـته زمـــا ســـره وكـــړئ، مرســـته دځـــانو ســـره. ستاســـو ټولـــو څخـــه مرســـته غـــواړم 

ــړئ و وكــ ــو او ــو خلكــ ــو مظلومــ ــته دخپلــ ــړئ او مرســ ــره وكــ ــ. طــــن ســ ــا ويــــل چــ ېمــ

ــتان دبحـــران دسياســـ ايدافغانسـ ــل لپـــاره ــارمول جـــوړول پـــه كـــا حـ ر ول فكـــر او فـ

ــ؛يد دهيكـــول او ملګـــريعملـ ــره ــته خبـ ــدا كـــول وروسـ ــوړ. پيـ ــارمول بايـــد جـ اول فـ

دهچـــې څـــه بايـــد وســـي ســـي بااول مـــوږ.؛ داشخاصـــو خبـــره وروســـته يـــد جـــوړ نظـــام

ــاره ســـړ  ــا دهغـــه لپـ ــړو لپـــاره چـــوكۍ. وګـــورويكـــړو او بيـ . وتراشـــل ســـينبايـــد دسـ

ــته ــد وروسـ ــدالقيوم مومنـ ــاجى عبـ ــل(حـ ــه منګـ ــهور پـ ــاجىمشـ ــرد) حـ ــه ګـ ــپـ ېاب كـ

ګـــډون كـــړى يوشـــمير مشـــرانو دقـــام دمومنـــدو چـــې پـــه هغـــه كـــېميلمســـتيا كړېـــوه

. موضــــوع مطــــرح كــــړهېوركــــېدخپلــــېجرګــــه كــــيپــــه پښــــتنېســــره مــــدهغو. وو

اويوروســـته دهمـــدې قـــوم.وې خبـــرې ګټـــورې ــه والړم مشـــرانو پـــه بدرګـــه كابـــل تـ

هــورجمېمــېكابــل كــ. ديــره ســومېپــه ځــاى كــىدهغــو هلتــه پــه نــوې كارتــه كــې 

د شـــورى وكـــيالن، دپوهنتـــون)حامـــد كـــرزى(رئـــيس  ، يـــو شـــمير وزيـــران، واليـــان،

ــومي ــان، قـ ــواالن، پوهـ ــتادان، ليكـ ــوراسـ ــالمي مخـ ــزب اسـ ــران، دحـ ــاد رهبـ ، دجهـ
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ورســـــــرهېمجلســـــــونه مـــــــ او مفصـــــــل وليـــــــدلمشـــــــرانيپخـــــــواناو طالبـــــــانو

بيــــا. مهــــم كســــان وليــــدلېځينــــېروســــته كنــــدهار تــــه والړم او هلتــــه مــــو.وكــــړه

همــدا ســؤال مطـــرحېټولــو تــه مــ. وليــدلېټى تــه والړم او افغــان مهــاجرين مــئكــو 

دى؟ هرچــا ويــل جنــګ يــې دحــلالر دبحــران حــل پــه څــه كــېد افغانســتانېچــ كــړ

هــم مخــالفين دوى ډيريــو ويــل چــېد. وړاى امريكايــان پــه جنــګ ميــدان نســي. نــده

ــي  ــوالى ســ ــت كــ ــو مزاحمــ ــه خــ ــو څخــ ــډيانو او نړيوالــ ــ ارام دګاونــ ــت نســ يحكومــ

كېپــه هرځــاى كــ مــا. كــوالى  نســيبحــران كــه جنــګېچــ ړيــدههريــوه تــه همــدا خبــره

ــو حلــوالى ــهيسياســدمســئلې ن ــه كــوم حــل وي چــ كــوم وي؟ حــل ب ــدېهغــه ب ــر الن ېپ

:وينكاتياو دغه يې اساسبينادونو والړ

افغانستان اوس اشغال دى او دا اشغال څرنګه ژرترژره رفع كيداى.1

 سي؟

اكثريــتېڅــه ډول يــو حكومــت بايــد راســي چــېكــ پــه افغانســتان.2

ېړ يـــې وكــړي خـــو كــوم كســـان او لږكــي چـــ يــې خپــل وګڼـــي او مالتــ 

ګ ټوپــكېڼــي دومــره ځــان محــروم احســاس نكــړي چــ يــې خپــل نــه

ــي  ــې راواخلـــ ف. پســـ ــتان، ــا، انګليســـ ــه امريكـــ ــورو پـــ ــه او نـــ رانســـ

ــوادو كـــې  ــو هيـ ــه پرمختللـ ــه هغـ ــېډلـ ــاتو كـــې چـ ــه انتخابـ ــالۍ پـ بريـ

نـــه ځـــاى پـــه حكومـــت كـــېوتـــه مخالفيناوويړحكومـــت جـــو كيـــږي

اخلـــي بلكـــه موقـــع وركـــوي هغـــوى توپـــك نـــه پســـېورخـــو وركـــوي

ــې ــړي چـ ــار وكـ ــام. كـ ــوده نظـ ــتان موجـ ــام دى دافغانسـ ــه ناكـ چـــې ځكـ

داهليـــــت، لياقـــــت، مؤثريـــــت، احتســـــاباو ونهددولـــــت منصـــــب 

ــاد  ــفافيت پربنيـ ــدي شـ ــ نـ ــع سـ ــهيوتوزيـ ــه بلكـ ــو پـ ــتعماري ګټـ داسـ

او پردوتـــه دخـــدمتريد او دتوپـــك پرشـــمپـــر قـــوم، ژبـــه، نـــژا حكـــم

دتيـــرو ديرشـــو كلـــو پـــه ســـربيره پـــردې،.يويشـــل ســـويدپـــه انـــدازه 
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ــه تــــوهي ــدارانو قــــوت دخلكــــو پــ ــوده كــــې دزمامــ ن، ازارولــــو، مــ

ــار  ــو او بمبـ ــړلو، وژلـ ــهولشـ ــده نتيجـ ــې بـ ــويدى چـ ــتعمال سـ وكې اسـ

ــو  ــول وينـ ــې ټـ ــې. ئـ ــي چـ ــار وسـ ــد كـ ــه بايـ ــام راتلوتـ ــې نظـ ــوه داسـ  ديـ

دد ــه وســپاري يســي غــه پالاســالفو ــار واهــل ت ــړي؛ ك ــه ك او ځــان بدل

دهغــوى ولــس تــه راتلــونكى افغــان دولــت بايــد ي؛ ورســوولــس تــه 

كـــړنالره هغـــه تـــه درســـيدو واضـــحر او تصـــو روښـــانهدمســـتقبل يـــو 

ــې  ــره يـ ــان سـ ــړي او دځـ ــحالۍ وركـ ــه خوشـ ــد پـ ا او اميـ ــا ــو هوسـ و ديـ

.كړييپرمختللي افغانستان لپاره ملګر

ــ.3 ــه داس ــو ســيمهېمــوږ پ ــي ــو چــېك ــه ي ــډيان مــو حــېپرات ريص، ګاون

ــد  ــه النـ ــالم ترنامـ د اسـ ــافق، ديېمنـ ــامرد ــلمان او نـ ــو. نامسـ ــد خـ دبـ

ــذار  ــوك دګــ ــم څــ ــه هــ ــره بــ ــډي ســ ــومېګاونــ ــ.يالر مــ ۍدډپلوماســ

داو مهـــارت يـــې همدلېاهميـــت پـــه همدغـــه كـــ څنګـــه كيـــداى.ىتـــه

رقابــــتاو دګاونــــډيانو مضــــرېزمــــوږ پــــه هيــــواد كــــېســــي چــــ 

نــهېبــدل ســي؟ او يــا لږترلــږه پــه ټكــر كــۍاربالوكالــه جنــګ پــه همكــ 

د كـــوم ګاونـــډ.يو ينګـــوالى نـــوټنســـوېســـره دوســـتانه اړيكـــيكـــه

ــ  ــر كمــه عــادي رواب ــه شــره يــې كــم ت ــرو؟ ل څنګــه ځــانط خــو ورســره ول

 ساتالى سو؟ 

ــ.4 ــېچــېحــال كــېمــوږ پداس ــوال كل ــو، دنړي ــه من ــوهيدچــا غالمــي ن ي

ــوالېوابرخـــه  ــؤليت پـــه احســـاس ســـره دنړيـ ــاوري دمسـ ټـــولنې يـــو بـ

دو پــــه درلودلــــو ســــرهاړيكــــدوســــتانهدافغانســــتان. يــــوانــــډيوال 

هغــه بــه څنګــه.ىديــو فعــال غــړى او بــزنس پارټـــنرېټــولنېنړيــوال

ېګټـــېوخپـــل ولـــس تـــه مخلـــص او دهيـــواد لـــوړېدولـــت وي چـــ 

د ګاونــډيوېپــه ســيمه كــېتعريــف كــړي؟ او څنګــه كــوالى ســي چــ
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ګ ــروع ــاقتونو مشـــــ ــو طـــــ ــړۍد لويـــــ ــخيص او دنـــــ ــې تشـــــ د ټـــــ او

او كــړي؟ېافغانســتان دګټــو ســره يــې همږغــ  ــوږ څنګــه ګاونــډيان م

تــه تهديــد نــه يــو خــو او ترقــى دچــا امــن والى ســو چــېئنــنړيــوال مطم

ــوږ كــې  ــه م ــ پ ــموردن ــه ه ــاًو مداخل ــب بــه نســو زغمــالى قطع او عواق

ت .ه وخيموييې دوى

ــم ســــتراتيژك موقعيــــت لــــري چــــېد مركــــزي افغانســــتان ډيــــر مهــ

ــ  ــروت اســيا، جن ــه منځكــې پ ــيج پ ــران او خل ــين، اي .دى وبي اســيا، چ

پـــه ثبـــات او ازدهـــار كـــې لـــوىېافغانســـتان كـــه مســـتقر وي دســـيم

ــوالى ســـي  ــداى. مثبـــت رول لوبـ ــتقر كيـ ــه وخـــت مسـ ــواد هغـ او دا هيـ

ــه. ســـي چـــې بيطـــرف وي  ــانو او نوروتـ ــتان هغـــه وخـــت افغانـ افغانسـ

ــي يــې خرابــه ســويده  پ19پــه. دســر درد ســويدى چــې بيطرف يــړۍ مــه

كــــــې برتانويــــــانو، پــــــه شــــــلمه پـيـــــــړۍ كــــــې روســــــانو، ورســــــته 

د  مـــې پـيـــــړۍ پـــه ســــركېد امريكــــا21دافغانســـتان ګاونــــډيانو او

ــړه  ــخ كـــ ــره مـــ ــران ســـ ــيمه دبحـــ ــتان او ســـ ــداخلو افغانســـ ــى. مـــ حتـــ

او غيردولتـــي او مليشـــوته پنـــاه وركولـــو هـــم انفـــرادي مـــداخالتو

ــړه  ــيمه بحرانـــي كـ ــتان او سـ ــاء. افغانسـ ــتان بقـ ــه بيطرفـــۍ دافغانسـ پـ

د نړيــــوالې  كښــــې ده چــــې دګاونــــډيانو ســــره ښــــه روابــــط ولــــري او

.ټولنې انډيوال وي

مخــالفينوودولــت دمســلحدېمــېتــه دســفر پــه جريــان كــ او پاكســتان افغانســتان

اوېچــ وويـــلېهغـــوى تــه مــ. هــم وليــدلوهپـــټېمهــم مشــران چــ  جنــګ وســـيله ده

ــدف نــدى  ــذاكراتو. ه ــه بــاالخره پــه م ــږيحــل او سياســيجنګون ديــوې داســې. ختمي

ــم سياســي هســتې مخلصــې ــړي دغــه ضــرورت دى چــې اه ــار وك ــه ك ــوري ت هغــوى. ل

رواند پـــه هـــيڅ وجـــه بايـــد حـــل تـــالښيدسياســـزمـــوږېچـــوويـــل واضـــحېتـــه مـــ
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وينــ پـــه منظـــورمقاومـــت دكمزورولـــوينظــام ېجبهـــيسياســـېبلكـــه ديـــوه داســـه

ــوړول ــيوجــ ــېچــ ــغال ورځــ ــډېداشــ ــړيېورلنــ ــغ كــ ــواد او اشــ ــه؛ هيــ ــول لــ الګر ټــ

دوطــن دنجـــات بايــد هغـــه كســان او عناصـــر لتـــهد. موجــوده مصــيبته خـــالص كــړي 

ــاره منســـجم  ــلپـ ــوم چـــيسـ ــ اوسېكـ ــه چـ ــه څنګـ ــال نـــديېلكـ ــه ده فعـ ــه. الزمـ هرچاتـ

ــانه وي چـــې  ــ تحريـــك مـــوږز بايـــد روښـ ــه نـ پـــه مقابـــل خـــو ده دمســـلح مقاومـــت برخـ

ېدجهــاد پــه دوران كــېچــ وريــاده كــړهداهــمېمــغازيــانو تــه.يــې هــم نــه يــو والړ كــې

كــوم درلــود، ګاونــډي هيوادونــه زمــوږ ملګــري وه مالتــړ ولســيډيــرېمــوږ ترتاســ

اوي، اســـالمستاســـې پخـــالف دامريكـــا ملګـــري دي اوس چـــې دنيـــا زمـــوږ ســـره وه

مباركــه تــه اوس پــه كعبــهېتاســ(ه دعــاء راتــه كيــده پنځــه وختــېپــه هرجومــات كــ 

اوس ټــولېچــ كــوم ترشــا والړه وه زمــوږ هــم غربــي نــړۍ؛)هــم دعــاء نــه كيــږيېكــ

ــ ــګديېتاسـ ــه جنـ ــره پـ ــ. سـ ــره چـ ــازاتو سـ ــو امتيـ ــالفېددې ټولـ ــوږ دروس پخـ زمـ

ــرهېبيـــا هـــم چـــلجهـــاد درلـــود كلـــه وخـــت راورســـيد زمـــوږ دوســـتان او دښـــمنان سـ

ــتل او  ــخ كښينسـ ــري مـ ــاد دبـ ــو دجهـ ــې ونيـ ــ. يـ ــه راسـ ــوه مرحلـ ــې يـ ــداى سـ ــيكيـ ېچـ

ــنېستاســـ ــمنانياوسـ ــړي او دښـ ــېمالتـ ــه غيـــاب كـــې دواړه ستاسـ ــين پـ ــره كښـ يسـ

لرګـــى واســـت او زمـــوږېوظيفـــه مـــو خالصـــه ســـوه؛ تاســـېچـــيتـــه ووايـــېاو تاســـ

ــدديــګ  ــا يقــيندى. پــوخ ســوېدربان ــانيو مننــه بــه څخــهېستاســزم ــرو قرب ددې ډي

ــم  ــني هــ ــې اوســ ــتان ستاســ ــړدوســ ــنيونكــ ــډه او ممكــ ــه ګــ ــپــ ــارواېداســ ــهنــ  ټاپــ

ــد ــرانېچــيولګــوېدربان ــه پاكيــدو حي ــا پ ــې بي ــه ي ــت.ياســت كلون ــو حال ددغســې ي

درســـره تـــل بايـــدهـــــرحــطل ـــــح سياســـــيمعقـــول ديـــوبايـــد ياســـتاو پـــه فكـــر كـــې

. وى

ــاد كــېدســفر پــه اخيــره كــ ــهېپــه اســالم اب ــه دكراچــى پــرالر لنــدن ت ــه هغــه ځاي وم او ل

ســره خبــرو كولــو تــه تيــار نــه وم داځكــه مقامــاتويپاكســتاندېاد كــاســالم ابــ. تلــم

ــه وه  ال نـ ــه ــا وركـ ــوده زمـ ــه درلـ ــه نـ ــجم څـ ــو منسـ ــه دويلـ ــا هغوتـ ــدا او مـ ــواز. پيـ دېيـ
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دتــه پاليســى مطالعــاتو انســـتيتوت تـــهوهغــ. رغلـــموكوربــه پـــه اصــرار افغــان زمـــا

يږيمروانـــه كړيـــده؛ نـــه معلـــويپاكســـتان يـــوه ډيـــره خطرناكـــه بـــازېوويـــل چـــېمـــ

وييڅــومره بــه دوام وكــړېچــ خــوا دامريكــا لــه يــوېېتاســ. او نتيجــه بــه يــې څــه

ــ  ــه بلـ ــو لـ ــت خـ ــري ياسـ ــاېملګـ ــوا دامريكـ ــته خـ ــم مرسـ ــره هـ ــالفينو سـ ــلحو مخـ دمسـ

ــال.ئكـــو ــ دمخـ ــتان كـ ــه پاكسـ ــران پـ ــمير مشـ ــامو،يګرځـــېفينو يـــو شـ خـــو دګوانتانـ

ــ  ــم تاســ ــه هــ ــدهار زندانونــ ــرام او كنــ ــېبګــ ــه دوى ډك كړيــ ــيدپــ ــه او لــ ــې قفســ ه يــ

 ابـــه تركلـــه ادامـــه پيـــدا كـــوي؟د.ئوركـــو پـــهالس تـــهخريـــدار دتقاضـــا پـــه وختكـــې

ده او نــــيراضــــدرڅخــــه امريكــــا پــــه وجــــهۍپاليســــ دوه مخــــېدهمدغــــهېستاســــ

ــاف  ــي كـ ــويوائـ ــه كـ ــاري نـ ــتئهمكـ ــل دولـ ــو، دكابـ ــار خـ ــه جـ ــپـ ــوي، سـ ردرڅخه ټكـ

د  ــه ــم ناراضـ ــان هـ ــتان ملـــت هـــميطالبـ ــاكي او دافغانسـ ــه؟.دى شـ ــه تركلـ ــاد دابـ دجهـ

پـــه ســختو شـــرائطو وركــړه؛يتــر نـــورو هيــوادو ډيـــره قربــانېهـــم تاســېپــه وختكــ 

. پنــاه وركـــړه وكــړ او مليونـــو افغــان مهاجرينوتـــه مــو پــه نـــره دجهـــاد مالتــړ مــو كــې 

ــ ــه كـ ــه نتيجـ ــاد پـ ــو دجهـ ــېخـ ــه تاسـ ــېنـ ــدينو ستاسـ ــان مجاهـ ــه افغـ ــمىېاو نـ دناسـ

ــ ــببۍپاليسـ ــه سـ ــده پـ ــره وليـ ــانيو ثمـ ــېداولـــ. دخپلـــو قربـ ــيمه كـ ــه سـ ېداســـې؟ پـ

ــه ــتههيوادونـ ــ سـ ــېچـ ــبتېستاسـ ــه نسـ ــه پـ ــاوه او نـ ــړ كـ ــاد مالتـ ــه دجهـ ــې نـ اوس يـ

ــ ــانېستاسـ ــريد پشـ ــا ملګـ ــيدامريكـ ــو ترتاسـ اوېخـ ــرم ــه محتـ ــم امريكاتـ اوس هـ

پــه مراتبــو ډيــرېترتاســېپــه قضــاياؤ كــاو پــه ګټــهېســيمه كــپــه پــه نســبتېستاســ

دمطــ  لكـــه افغانـــان. تاســـې بايـــد پردغـــه موضــوع جـــدي غـــور وكـــړئ؟ېداولـــ.يرح

ــه اړ دي داســې تاســې  ــه اړ ياســت چــې تاســې ت ــم دوى ت ــه. ه  افغانســتان كــې راســئ پ

ــډيان ــتودګاونـ ــر رقابـ ــه جنـــګ مضـ ــري او بالوكالـ ــه تعميـ ــړو پـ ــدل كـ ــلوك بـ ــې سـ  چـ

د ــو پــه ګټــه ــا ارامــۍ ســبب كيــداى ســېد ثبــات كــه افغانســتان دســيمې.ىدټول دن

ــيله  ــې وسـ ــداى ئـ ــم كيـ ــيهـ ــاً. سـ ــتان خصوصـ ــاره افغانسـ ــات لپـ ــتان دثبـ ــر دپاكسـ ډيـ

 لې پــــر تعميــــريمســــئتخريــــب پرځــــاىدد! راســــئ. مهــــم كــــردار اداء كــــوالى ســــي

خپــل موقعيــت افغانــانو تــه موقــع وركــړئ چــې پــه ســيمه كــې. اړخونــو فكــر وكــړو
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ــري ــې تعميـــ ــات او پرمختـــــګ كـــ ــه ثبـــ ــيمې پـــ ــغال او دســـ ــړي اشـــ ــردار اداء كـــ . كـــ

ــانو ــتيتوت كسـ ــتاني دانسـ ــې زه دپاكسـ ــتل چـ ــر غوښـ ــو ډيـ ــورم خـ ــره وګـ ــاتو سـ مقامـ

.او كور ته راغلمزه تيار نه وم 

د د هغــــه نــــوروېكچكول مــــســــفردافغانســــتان او پاكســــتان هــــم كورتــــه راوړ او

ــلوكچكو ــره مــ ــو ســ ــړېنــ ــاى كــ ــ. يوځــ ــدې ډول مــ ودېپــ ــاء ــر بنــ ــاتو پــ ــورو نكــ څلــ

د يــــو جــــا  تــــر ديــــرش زره مع سياســــي حــــل دپيــــدا كيــــدو پــــه لټــــه افغانســــتان تــــه

ــ  ــومتره ډيـ ــانو درواز كيلـ ــرو افغانـ ــړ، دډيـ ــفر وكـ ــه مـــور سـ ــو تـ ــدم او ټولـ ــه ودريـ ې تـ

پــه دنيــا پســې هســې نــه چــې–لــره ئــې غــواړم ددلبــرو صــدقې(چــې كچكــول ونيــو

ــم  ــر ي ــې ). دلګي ــل ب ــهوي ګ ــاره ن ــان كــې مــې. خ ــه جري ديوشــمير كســانو څخــه دســفر پ

ــاخوالې ــم نـ ــې هـ ــو زه دخپلـ ــدلې دي خـ ــېور اوريـ ــګ كـ ــ ملنـ ــګ كـ ــل وم او ملنـ ه پخپـ

ــې ــور كـ ــوكوى كـ ــې، هرڅـ ــا چـ ــړ بيـ ــه څنـــګ كـ ــې پـ ــول يـ ــري كچكـ ــرور نلـ ــا غـ دهرچـ

ــږي  ــه طمــع دري ــه پ ــه كچكــول كــې څــه وراچــوي څــوك يــې. دروازې ت وك جــواب څــ، پ

اومحتـــى او ځينـــى وخـــت يـــې، څـــوك طعنـــه او لغـــاز ورتـــه وائـــي وركـــوي اشـــومان

ــان ازاروي ــه كســ ــم الوبالــ ــا. هــ ــوم(زمــ ــدا) دملنــــګدقــ وو همــ ــال ــ.حــ ــو دډيــ رو هغــ

چــا پــهېتــرې كيــده مګــر هغــو بيــا څــه راكــړل چــ هيلــهېكســانو څخــه ناهيلــه والړم چــ 

كــشم .تلــنه راوس ــېير

كېټـوله شـپه څـراغ پـه السك كــګـرځـيدمه ورــــور پـه

كېچ  كوم يو كور دى كوم يو ګورېپيداكړمه دې ښار

كېــچ چــمعلوم كـــړم كدې تورتيړــا بـل  څـراغونهېم

خـــڅ كړـــوك دمرګ په  يې غمونهيوب ويده دي شاته

ښـــهــ ســــديـره راته ښـــــكاره لـوه ټـولـه بار  ـده بــختـهـه

ك چــــهـغـه ګـــچـېـور تهــــــور وو الدوخــــا بـالـه به هغه
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غــــــيبېچ ه تـللى له ځانـهــــــشنـل وو، يا ــــدار وو هغه

ك  پـريـشـانـهه، ــــــ، نـاارامـيـورو هـمـدوى راوتـــــــــــلـه

 پر كړكۍ ديوه كـور يـــــــو ناڅــــــــاپه مــــــــــې نظـــــر سو

...................................................................................................... 

ــول ســوي ــو كــې راټ ــه كچكولون ــ پ ــات م ــهتېمعلوم ــديز خاك ــو وړان د ي ــړل او نظــيم ك

دىداكثريـــت زمـــوږ دخلكـــوېدا پـــه حقيقــــت كـــ. ورڅخـــه ترتيـــب كـــړهېمـــ  . نظــــر

ــه ســلو دهيچــا موقــف طرحــه اوكېســل پ ــه پكښــې ســته ــا څ ــو دهرچ ــوي خ ــه تمثيل ن

ګ  خـــوىد؛ كـــار ورتـــه پـــه كـــاريـــا فشـــار دتوافـــق ســـبب كيـــداى ســـيذشـــتاوپـــه لـــږ

.جدي كار

هــم ځينــې نــورې ګټــې دپيــدا كيــدو ترڅنــګ دوركــې مــې كــې ونو پــه نتيجــه ســفرد

ــه دا  ــړې او هغـ ــېوكـ ــريخلـــك اول مـ ــل مـــې او ملګـ ــدل او بـ ــل وپيژنـ ــ دخپـ ر ولـــس پـ

عظــــيم دا بيشــــكه،. ســــو پــــوخهم يقــــين نــــوردرونــــدتوب عاليجنــــابىاو شــــرافت،

ــ   يـــو قـــدم ددوى پـــر لـــور صـــادقانه واخلـــي كـــه څـــوك.ړ مســـتحقدىـقـــوم دهـــر چوپـ

ــي ــه لبيـــك وائـ ــه ورتـ ــو قدمـ ــې. دوى څـ ــو دوى همداسـ ــر ګالنـ ــهد انځـ ــترګى پـ ــه سـ تـ

ــفر. الره دي ــه سـ ــې پـ ــه طبقـ ــې دتعليميافتـ ــې مـ ــه كـ ــې څخـ ــوه چـ ــه وسـ ــه ګيلـ ــه ولسـ  لـ

څـــومره بـــه ډيـــر تعليميافتـــه وو هغـــومره بـــه يـــې چـــې. او لـــږ وركـــوي غـــواړي ډير

.وه كمهبه يې عرضه دخدمت تقاضا ډيره او 

ــه محترمـــو دادى ستاســـو پـــه پـــاى كـــې ــمـــخ تـ ــفرونو او هلوځلـــو نڅـــوړودخپلـ د(سـ

د ــه بحــرانافغانســتان ــديز خاك ــلد وړان ــږدم)د سياســي ح ــولئ. اي ــې ول ــه غــور ي او پ

پهېدالند ك نكاتو يم دځواب؛خپل نظر راكړئ لطفاًېمورد :مو منتظر

.يڅو نهائي شكل واخلئاصالحكړ) فارمول(وړانديز دغه•
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ــ• ــه عملـ ــديز څنګـ ــه وړانـ ــيدغـ ــي؟ عملـ ــداى سـ ــه وي؟يكيـ ــې كومـ ــه يـ . الر بـ

دي( ــه اول فكــر جــوړول پكــار  كــېفكــر جــوړ ســو بيــا پــه عمــل چــې. ترهرڅ

ــرورت دى ــو ضـ ــاده كولـ ــه دپيـ ــې. دهغـ ــه رود چـ ــوك پـ ــډيږ څـ ــهيګـ ــودر بـ ګـ

پـــه كـــار دى چـــې فكـــر جـــوړ او فـــارمول پيـــدا ســـو؛ ســـوچ اوس چـــې.يګـــور

.)سي څنګه عملي

دي نومـــان يـــېپردغـــه الر څـــوك تـــالى ســـي؟ ستاســـو پـــه فكـــر• كلـــه(.؟كـــوم

ــدو ګــودر فكــر جــو چــې د ورګډي ــه ــاب ت ــوم ســوړ او دري ــا معل ــو بي همفكــره ن

پــه ګــډه نجــات ســاحل تــه دا كښــتۍد چــې ملګــري پيــدا كــول پــه كــار دي 

.)غواړي بلكه ډله ايز تكل؛ دا ديوه سړى كار ندىپورې باسي

 درناوي

 دكتور فاروق أعظم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

د لـياسيحـس بحـراند افـغـانـسـتان

2009فبروري 10  

د  ــانون ــي قــ د اساســ ــتان ــاد64د افغانســ ــېمــ ــم پــ ــاسدهد حكــ ــوېاســ د راتلونكــ

:ډول راوبللسيېه جرګه په الندخاباتو پر ځاى لويانت

:خبرو پيليدافغانانو دخپلمنځ.الف

پــه منظــور دخبــرو تــرېســوليد دايمــ: دبــاور فضــاء رامنځتــه كــول.1

د فضــاء را  ــاور ــرمنځد ب ــو ت ــل دمخــه دمتخاصــمو ډل ــده پي ــه كي منځت

ــ  ــراتو كــ ــه نشــ ــرور دي؛ پــ ــات يودبــــل خــــالېدېضــ ــر تبليغــ ف مضــ

.كولېخبرېد پخالينېبندول او په عوضك

ــرمنځد.2 ــو تـ ــمو ډلـ ــرېدمتخاصـ ــه او دخيـ ــور بيطرفـ ــه منظـ ــاهم پـ دتفـ

.خلك وګرځي
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ښد.3 د يوشمير بنديانو خوشحسن نيتد .كولېوولو لپاره

د جايزو لغو كول.4 .يوپربل دتورونو اخيستل او پر سرونو

ــو.د اوربنـــد اعـــالن.5 ــه يـــو ګـــډ كميســـون كـ او دواړهيد اوربنـــد څارنـ

د دنــد كميســونېخــواو داجــراء لپــاره ســړي او الزم امكانــاتېتــه

. برابروي

:لويه جرګه.ب

د افغانـــانو، ګاونـــډيانو او نړيوالــــو ســـره تـــر تفــــاهم ورورســـته، اســــالمي•

ــاني ــين االفغـ ــوې بـ ــرانس ديـ ــوي كنفـ ــته كـ ــره مرسـ ــدو سـ ــه جوړيـ جرګګـــۍ لـ

اوېد لويې جرګېچ .رابللو لپاره كړنالره جوړه كړي دجوړيدو

دافغـــاني ټولـــو متخاصـــمو، مطـــرح، معتنابـــه ډلـــو او پوهـــو لويـــه جرګـــه•

رايلــه مــنځ څخــه داســالم شخصــيتونو د. بلــل كيــږي كنفــرانس پــه مرســته

اوربنـــد. كيـــږيېټـــول سياســـي بنـــديان خوشـــېلـــوئې جرګـــې پـــه درشـــل كـــ

ا ىدځـــاېپروســـه كـــيو وســـله والـــو مخـــالفينو تـــه پـــه سياســـ دوام لـــري

.يختميږ جګړه عمالًېوركولو له الر

الرېســـولد• د نيد هوارېـــدو پـــه منظـــور لويـــه جرګـــه پـــه اوســـېابتكـــار تـــه

ــ ــياساســ ــانون كــ ــېقــ ــديالت راولــ ــويالزم تعــ ــرمنځد يــ ــانو تــ د افغانــ او

ــونكي افغان ــ آزاد، آرام او پرمختلـ ــاء كـ ــانه فضـ ــوه روښـ ــه يـ ــاره پـ ــتان لپـ ېسـ

.يپـيلوېخبرېاو غير مشروطېتقيممس
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د خپلمنځــــ• د هيــــواد لپــــاره قيــــادتېتفــــاهم پــــه نتيجــــه كــــي لويــــه جرګــــه

ــ تثبيتـــوي او يـــو بيطـــرف شـــخص دحكومـــت پـــه جوړولـــو ټولـــو جنګـــيېچـ

ــوي  ــول وي مكلف ــل قب ــه قاب ــواوو ت ــه چــوكۍ. خ ــيس خپل ــوده رئ ــت موج ددول

ــ  ــه مخكــ د لــــوئې جرګــــې پــ ــهېاو صــــالحيتونه ــه منتخــــب شــــخص تــ ودغــ

و اســـالم، هيـــواد او اساســـي قـــانون تـــه دتعهـــد  ســـپاري او هغـــه پخپـــل وار

.وړه كوياو وفادارۍل

ــوئ• ــېد ل ــوېجرګ ــتو ن ــړو لخــوا ددول ــريدغ ــه ت ــه اســالمي طريق ــه پ مشــر ت

بيعـــت ورســـته لويـــه جرګـــه رخصـــتيږي او پرخپـــل ځـــاىد هـــر واليـــت څخـــه 

ــدګان پريــــږدي  ــه نماينــ ــ(درې تنــ ــالم، قــــومي مشــ ــي عــ ر او دعصــــري دينــ

ــه ــيم يافتـ ــو تعلـ ــ) علومـ ــېچـ ــي جرګـ ــړيېدولسـ ــراء كـ ــه اجـ ــت. وظيفـ ددولـ

د رائــي نــوى رئــيس خپلــه كابينــ  د اعتمــاد ه دغــه ممثلــى ولســي جرګــې تــه

. كوييد اخيستو لپاره معرف

: حكومت.ج

ــال• ــيانتقــ ــت ملــ ـــيليحكومــ د ناپـېــ ــد او ــه متعهــ ــدت تــ ــلكىووحــ او مســ

. كارپوهانو څخه جوړ دى

دهيانتقال• .دوره درې كاله

غــــړي يــــې دكــــوم؛ مشــــر او دحكومــــتحكومــــت ائتالفــــي نــــدىيانتقــــال•

. لـــې نماينـــدګي نكـــوي خـــو دچاســـره دښـــمني هـــم نلـــري هيـــواد يـــا افغـــانيډ
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ــتعمالدددولـــت واك ــه اسـ ــواد پرضـــد نـ ــوم هيـ ــا كـ ــا ډلـــې يـ ــا يـ ــهييږچـ بلكـ

.يدكې دافغانستان دعليا ګټو په خدمت

ــو• ــت تعهــد ك ــېچــيدافغانســتان دول ــه داخل ــوادو پ ــورو هي ــيد ن ېچــارو ك

رو پــــر ضــــد خــــاوره يــــېد نــــوېچـــياو اجــــازه نــــه وركــــويمداخلـــه نكــــو

ــت ــياسـ ــيمياو كوښـــښ كـــو. عمال سـ ــات او پرمختـــګېدسـ ــه ثبـ ــړۍ پـ او نـ

.الزم مثبت رول ولوبويېك

د عــــدمېچــــارو كــــيتان گاونــــډيان ددغــــه هيــــواد پــــه داخلــــد افغانســــ•

م د امنيـــــت شـــــورى ددوى دغـــــه تعهـــــدد.م.م. مـــــداخلت تعهـــــد كـــــوي او

ــمينو ــيتضـ ــوي چـ ــذيرات لګـ ــواد تعـ ــه هيـ ــونكېاو پرهغـ ــه راتلـ ــېپـ دېكـ

پا كفغانستان .له كويـــداخـــم ـــېه چارو

ــه توګــه دنړيــوالدافغانســتان ديــو ازا• ــولنېهيــواد پ . يــو فعــال غــړىدىېټ

ــال ــه انتقــ د هغــــهيدولــــت پــــه رســــميت پيژنــــيد ملگــــرو ملتــــو مؤسســ او

.يمالتړ كو

ــال• ــيانتقــ ــاره پنځــ ــتقرار او پرمختــــګ لپــ د اســ ــواد ــنه حكومــــتد هيــ كلــ

افغانســتان تــهېچــيتعهــد كــو جــوړوي او نړيوالــه ټولنــه پــالنيانكشــاف

.يساتيجارېمرستياقتصادېخپل

د يوكــــاليخــــارج• وېپــــه مــــوده كــــ پوځونــــه د نــــ. ځــــيلــــه افغانســــتانه اټو

ــ  ــه مځكنـ ــه هغـ ــتان فـــوج تـ ــوائيافغانسـ ــياوهـ ــږديحربـ ــايل پريـ ــيوسـ ېچـ

ديدداخلــ فــوج نيســييدنــاټو دفوجونوځــاى اســالم.يامــن لپــاره ضــرور

ــ ــه كـــېچـ ــګاونـــېپـــه هغـ ــ ډيان او هغـ اوس پـــهېه هيوادونـــه شـــامل نـــدي چـ

ك .لري فوجېافغانستان
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مېول مهـــاجريند دوو كـــالو پـــه مـــوده كـــټـــېپـــه ايـــران او پاكســـتان كـــ• .م.د

ــ مرېد مؤسسـ ــه ــ پـ ــتنيږي او داخلـ ــه سـ ــتان تـ ــته افغانسـ ــويسـ ــه سـ ېبيځايـ

. كورنۍ ځاى پرځاى كيږي

ــال• ــازهيانتقــ ــه غيرمجــ ــ دولــــت ټولــ ــوي او بهرنــ ــانو ټولــ ــه افغانــ ــله لــ يوســ

كـــه څـــوك پـــاتيږي.يد اوګروپونـــه لـــه افغانســـتانه رخصـــتو مســـلح افـــرا

ــوددولــــت  ــره او نړيوالــ ــه ورســ ــه ډول معاملــ ــاجر پــ ــابقد مهــ ــو مطــ مقرراتــ

.كيږي

د اســـــالميافغانســـــتان يـــــو اســـــالم• دهيهيـــــواد او ــه د. امـــــت يـــــوه برخـــ

د اســالمياســالم ــه مرســته ــرانس پ ــړۍيكنف د ن ــوه ډلــه ــاؤ ي د معتبــرو علم

ــان ــريافغــ ــاؤ ســ ــالعلمــ ــالميه انتقــ ــو اســ ــو مهمــ ــه ځينــ ــه پــ يحكومــــت تــ

ــائلو كـــ ــځو تعلـــيم، مشـــوره وركـــويېمسـ اولكـــه دښـ ، ئـــې حجـــاب كـــار

د دعصـــري علومــــو زده كـــړه،  ...، تلويزيــــون،راديـــو دعصــــري االتـــو لكــــه

ېچــــيچاتـــه بايــــد اجـــازه ورنكــــول ســـ. مســــائل نـــورېاو داســــ اســـتعمال

ــوم ــرفت پـــه نـ ــف دپيشـ ــب كـــړ داســـالم حنيـ ــااويديـــن تخريـ ېدټـــولنېئيـ

كدپرمختګ . كړي خنډېپه الر

ــال• ــالېدورېحكومـــتد خپلـــيانتقـ ــم كـ ــ پـــه دريـ ــواوېچـــېكـ ــارجي قـ ېخـ

كــــورنۍېاو اكثــــره مهــــاجر او بيځايــــه ســــوېســــوېټــــولېوتلــــې، وســــل

ــو  ــاى سـ ــېپرځـ ــوئيوي اساسـ د لـ ــدوين او ــانون تـ ــېقـ ــويبېجرگـ ــه تصـ پـ

.يرسوېي

اسېحكومــت پـــه اخيــرو شـــپږو مياشــتو كــليانتقــا• قــانون مطـــابقياســـد

ــورىيد اســـالم ــر او شـ ــته ددولـــت دمشـ ــه مرسـ ــرانس او ملګروملتـــو پـ كنفـ
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منتخـــبيواك ونـــوېپـــه پـــاى كـــېدورېاو دخپلـــيپـــاره انتخابـــات كـــول

.يمشر ته سپار

ــال• ېدوره كـــــۍلـــــومړنېرئـــــيس او وزيـــــران پـــــه راتلـــــونكېدوريد انتقـــ

.ترسره كوالىينسددولتد رياست او يا وزارت دنده

ا هللا توفيقومن
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