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 !تر بيرغ الندي په اصطالح  ټولټاکني اشغال  د
د شلمي پيړي دسياسي کارپوھانو له نظره ھغه دولتونه چی دآزادو ټولټاکنو له الري واک تر السه کوي ،  دمشروعيت 

  دادريم ډول ٠) مشروعيت ډولونه په تيرو ليکونو کي تشريح سوي دي ( د دريم شکل منعکس کوونکي  دي ، 

 څخه داکثريت خلګو د ارادی تر څنګ رايه تر السه کړي ، دخلګو دريښتيني ارادي منعکس دولتونه که بيله درغليو

 بايد ووايو ،  مشروعيت يو ثابت ٠ چه دا دولتونه نظر ونورو دولتونو ته ډير ه دموکراتيکه بڼه لري ٠کوونکي دی 

يو ورکولو په نتيجه کي مشروعيت مفھوم ھم نه دی  دا ځکه چه په لمړي قدم کښي ځيني دولتونه کيداليسي دخلګو درا

 ولي وروسته د ھغوپالنونو څخه چه ټولټاکنودتبليغاتي کمپاين پر وخت يي د ھغو په نتيجه کښي دخلګو ٠تر السه کړي 

راي تر السه کړي انحراف وکړي ، دخلګو باور او اعتماد دالسه ورکوي نو په دي صورت کي بيا دا دولت يو غير 

که په دغو ھيوادونو کي ډموکراسي موجوده وي نو خلک کواليسي دبيا ټولټاکنو غوښتنه ٠ي مشروع دولت بلل کيداليس

 او که يي په ھيواد کی ډموکراسي موجوده نه وي ،نو بيادادولت تر خپل ټاکلي وخت تر ختميدو پوری ٠و کړي 

                                                                      ٠دبرچي په زور خپل حاکميت پر ولس باندي تحميلوي 

 مۍ پيړي تر استعماري اشغال الندي ٢١ کلونو راھيسي  دامريکا تر رھبري الندي دغربي نړي د١٣افغانستان  د 

او دخلګو ٠راغلي ،او دولت ھم د اشغالګرځواک په مستقيمه حمايه دبرچي په زور پر ولس باندي خپل حاکميت چلوي 

 په کورنيو او بھرنيو  رسنيو کي منعکس کو ي ، چی داھم په طبعي ډول داشغالګرواو الس اراده په تحريفي ډول

 ځکه نو ھغو افغان  سياسي ګوندونواو  روشنفکرانو ته چی ځانونه ٠پوڅي  حاکميت د مخوښکاره  انعکا س  دي 

ي بيا ھم  داوسنيو په نامه دخلګو دګټو سره شريک بولي ، ھيڅ نوع داسي منطق او دليل نه ورته پاته کيږي ، چی دو

ټولټاکنو له پاره لستوڼي راپورته اود خلګو دارادي په وړاندي ودريږي ، او دې ټولټاکنو ته دخپل نظره مشروعيت 

 ځکه په نړي ٠ چی دابه تر اشغال وروسته دولس په وړاندي ددوي  د محکوميت  يوه ښکاره بيلګه وي ٠ورکړي 

استعماري  اشغال الندي ھيواد کي ، دپردو له خواه  يو مشروع حاکميت منځ ته کښي ھيڅ داسي بيلګه نسه ، چی تر 

                     ٠ ځکه مشروع حاکميت داشغالګرو دمخو سره په ښکاره  تقابل کي قرار لري٠راغلي وي 

ف کولو له پاره  ،بلکه دنړي  دولسونو  استعماري ځواکونه ھر وخت  داسي ټولټاکني نه يوازي دولسي مقاومت دتضعي

افغان سياسي ګوندونو اوازاد روشنفکرانوته  ولس داسي يوه پوښتنه  مخ ته ايږدي   ٠دتيروتلو له پاره ھم تر سره کوي 

 ميليونو ډالرو دلګيدو مخه ديو مشروع حاکميت رامنځ ته کول دي ۵٠٠، چی په دې ټولټانو کي   داشغالګرو نيژدي د

 چی په پايله کي يي  تر يوي نوي بڼي افغان اوغربي نړي د ولسونو دتير وتلو له پاره يو تبليغاتي کمپاين دي ؟، اوکه د
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 په داسي حال کي  چی ولس مشر کرزي څو کاله مخکي  ٠الندي دنوي الس پوڅي حاکميت منځ ته راوړل دي 

ام چی د سي ، آي  ، اي سره اړيکي لري دليري ده دخپل ورور دھغه اتھ( دژورنالستانو د يوه  پوښتني   په ځواب کي 

   ٠په افغانستان کي داسي کار کوي  لکه يوه سيمه ايزه اداره ) آي  ،اي   سي ، ( چی :  داسي  وويل )کولو له پاره

نوپه داسي يوه ھيواد کي کيداليسي چی يو مشروع حاکميت رامنځ ته سي ، چی بھرني استخبارات په دونه پراخه 

   ٠ او فعاليت کوي ،الندي بيلګه دپورتني ادعابل ښه ثبوت دي اندازه کار

ښه افغانستان يو ښه ولس مشر ته (  نيټي  خپروني د ٢٠١٣ ــ ٣ ــ ٢۵دامريکا دمتحده اياالتو دويکلي سټندرد د 

که جمھور رئيس اوباما تر اوسه پوري : سرليک الندي مقالي په يوه برخه کي داسي راغلي دي ) ضرورت لري 

فغانستان راتلونکي ولس مشر نه وي انتخاب کړي ، اوس يي وخت رارسيدلي دي چی په کابل کي دامريکا سفير ته دا

  ٠ او دسي آي اي رئيس ته وظيفه ورکړي ، چی يو ښه کانديد وپلټي او دھغه حمايت وکړي

 د راتلونکو ولس مشريزي که دھيواد دټولټاکنو اوسنۍ لوبي ته په لږ دقت نظر واچوو ، په ښکاره ډول معلوميږي چی

 کلونو کي ١٢نوماندو له جملي څخه يوازي دشاھي کورني يو کس او معاونين يي دي، چی په تيرو  ) ١١( ټاکنو د  

 کلونو کي دکرزي تر ١٢دھيڅ ډول بشري او اقتصادي جناياتو باندي متھم نه دي ، دا ځکه چی نه يوازي  په تيرو 

  ٠نه ده اجرا کړي بلکه په تنظيمي او کورنيو جګړو کي ھم برخه نه ده اخستي حاکميت الندي  کومه ځانګړي دنده 

ولي لس نور نوماند اويا  معاونين يي په ډيرو لويو بشري اواقتصادي جناياتو متھم کسان دي ، ددې پر ځاي  چی په 

کنو کي ځينو  دولس اوس مھال کی  بايد دزندان دپنجروتر شا  خپلي  شپي او ورځي تيروالي ، دوي په دي ټولټا

مشري او نورو بيا د مرستياالنو په توګه ځانونه نوماند کړي دي ، چی دانو په حقيقت کي ھغه لوي توھين دي ، چی د 

استعماري غربي  نړي له خواه زموږ يرغمل ولس ورسره مخامخ دي ، چی تاريخ به ھيڅ وخت ددوي  داکړني  ونه 

     ٠بخښي 

مه سول ، چی اشغالګرو ديو څو معلوم الحالو په جناياتو  متھم  کسانو سره دافغانستان د  کلونو کي  معلو١٢په  تيرو 

پلورني معامله تر سره  کړي وه  ، چی په بدل کي يي ھغوي ته  دافغانستان دنامشروع حاکميت ټيکه داري په الس 

بشري او اقتصادي جنايتکارانو  کلونو  کي استعماري  ځواک دبرچی په زور  دلويو ١٢ځکه نو په تيرو ٠ورکړي ده 

څخه ډک حاکميت پر افغان ولس داسي  تحميل کړي ، که ددې جنايتکارانو دډلي نه  دنړي څخه ھريو ھم ځي او يا بل 

مقام ته تبديليږی، په عوض کي يي بايد دھم دې ډلي څخه بل نفر ځاي ونيسي ، چی دافغان ملي شتمنيو دچور لړي بايد 

په ډول په تيره اوني کي ولسي جرګي محمد يونس قانوني دولس مشر دوړانديز له مخي  دبيلګي ٠روانه وساتي 

دجمھوري رياست د لومړي مرستيال په توګه ددوي دجوړ سوي قانون څخه په ښکاره سرلغړونه  په غير قانوني ډول  

اچی دپټي رايو غړي  حاظر وه ، بل د١۵٠ غړو له جملي څخه يوازي ٢۵٠وټاکي ، لومړي داچی د ولسي جرګي د 

پرځاي  په علني ډول يي دا رايه اچونه د ولس مشر مخ ته تر سره کړل ، دا ځکه چی څوک  ونه کړايسي چی مخالفه 

 په ولسي جرګه کي دسلو غړو غيابت دکرزي او دده دټيم په وړاندي ھغه غبرګون  دي ، چی کرزي ٠رايه ورکړي 

  زموږ په ھيواد کی  غربي نړي د   خپلو ناپاکو ٠ي ته استولي وو دلومړي مرستيال په توګه  دقانوني وړانديز وھغو

کړونو او سياست  په پايله کي  داسي يو دولت رامنځ ته کړي ، چی په نړي کي يي د اداري فساد او مخدره موادو له 

تونځو تر  ا و افغان ولس يي  په تيرو دولسو کلونو کي د سختو  اقتصادي س٠کبله لومړي مقام تر السه کړي دي 

څنګ د  ځينو داسي  نا خوالو سره الس او ګريوان کړي دي ، چی تر اوسه پوري يي   زموږ دولس په کلتور کښي 

 چی  ھغه دجنسي تيري سرسام آواره پيښي ، دآزادې او دښځو دحقوقو تر نامه الندي ، په کورنيو ٠ځاي نه درلودي 

نيوڅخه دنا بالغه انجونو او ھلکانو تيښته او دځينو محلي ټوپک ساالرانو کي دطالق دکچي بيساري ډير والي ،  دکور 

له خواه دخپلو ښځو سره داسالميت او انسانيت څخه ليري چلند اوپه مخدره موادو باندي  ديونيم ميليون څخه ډيرو 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

،  تنظيمي ګروپو او   چی دا ھم زموږ په ھيواد کي  د استعماري ځواک ٠ماشومانو ، ښځو او ځوانانو اخته کيدل دي 

  متاسفانه د اشغال تر پاي ته رسيدو پوري به دامنفوري پيښي نوري  ھم ادامه ٠نورو جنايتکارانو دکړونو پايلي دي

  ولي بياھم دغربي نړي لوړ پوړي چارواکي  په ډيره بيشرمانه ډول داسي  څرګندوني کوي ، چی موږ په ٠پيدا کړي 

موکراسي ، بشري حقوقو او دخلګو دژوند دسطح دلوړو لو له پاره کار او فعاليت افغانستان کي دامنيت تر څنګ  دډ

احتماآل که د اشغال لړي  نوره ھم اوږده سي ، نوپه راتلونکي وختونو کي به  اشغالګر ځواک  بيا ھم  دا ھڅه  ٠کوو 

چی ددې ډلو ٠الس کي  وساتي  کلونو په څير دجنايتکارو او مافيايي ډلو په ١٢وکړي چی افغان  حاکميت بايد دتيرو 

په شتون کي اشغالګر ھيوادونه په ډيره آساني سره کواليسي ، چی افغان ملي شتمني خپل تر منځ تقسيم او نورو  خپلو 

 ځکه نواستعماري نړي زموږ په ھيواد کي  نه يوازي د  ملي ګوندونو د تبارز ٠نامشروع مخوته ھم  ځانونه ورسوي  

                     ٠ بلکه په يوه او بل ډول په سياست کي  د ملي  شخصيتونو دښکاره کيدو مخه ھم  نيسي او پرمختګ مخه نيسي ، 

  بايد ووايو چی دولس مشري دنوماندانو تبليغاتي کمپاين چی ديرغمل ولس دتير وتلو له پاره جوړ سوي او مخ ته ځي ،

 يو ٠دجمعي رسنيو له مخي يي  داسي ښکاره کوي ،  چی خلګ په ډيره عالقه دټولټاکنو ورځی ته سترګي په الره دي 

شمير افغان سياسي ګوندونه ، مدني ټولني  اوازاد روشنفکران چی ددې غربي لوبي پلوي کوي ،  بايد ودې حقيقت ته 

والي ، قومندان او ولسوال تر څنګ يوازي دګوتو په شمير په سر ټيټ او ځانونه پوه کړي  ،  چی په ھر واليت کي  د

بشري او اقتصادي جناياتو متھم کسان دي ، چی  دولس مشري دنوماندانواستقبال او  ميلمه پالنه کوي ، چی په 

 له دې کبله  ھڅه کوي ٠راتلونکي حاکميت کي بياھم دوي دملي شتمنيو چورولو او دولس شکنجو ته ادامه ورکړي 

يو شمير معلوم اوځيني بي وسه  خلګ  دھرنوماند له پاره را ټول کړي ،  چی درسنيو له الري څخه يي وښيي ،  چی 

 په داسي حال کي چی دا معلوم ٠چی  دا ددې نوماند پلويان دي او غواړي چی په راتلونکي کي وده ته رايه ورکړي 

      ٠کسان  وھر نوماند ته رابلل کيږي

خه تر اوسه پوري دوه کسه دزلمي رسول په ګټه او د دريم نوماند دريځ تر اوسه رسنيو ته نه  نوماندو دجملي څ١١د

داسی ښکاري چی  دټاکنو تر ورځي پوري به د  پينځو څخه ترشپږو ٠دي راوتلي چی دچاه په ګټه تير سوي دی 

خپلي ارادي له مخي کوي ،  دا ھغه څه نه دي چی دوي يي د٠نوماندو پوري نور ھم  يو دبل په ګټه باندي تير سي 

بلکه دھيواد اوسني سياسي حالت دا ښکاره کوي ،  چی  ددې لوبي سناريو د غربي نړي دچارواکو او الس پوڅي 

 نوماندو د جملي څخه لس نوماند په دې ١١ او ھم دا ډول  د ٠حاکميت سره په مشوره   جوړه سوي او مخ ته ځي 

ي نه يو ، او يوازي يو نوماند دې ، چی ددې لوبي د ګټولو وعده ورسره باندي پوھيږي ،  چی موږد ميدان ګټوونک

             ٠ او نور نوماندانو دنده يوازي داده  چی دولس دتير وتلو له پاره بايد دالوبه ګرمه وساتي ٠سوي ده 

 دبله طرفه ٠ نيولي ده  ميليونو رايو ورکوونکو له پاره آماده ګي١٨دانتخاباتو کميسون دا څرګنده کړي ده چی موږ د 

تيرو ټاکنو ھم دا په ګوته کړل چی په ډيرووالياتو کي  درايو اچونکو شمير دونه لږ وو چی سړي فکر کاوه چی په دې 

 دا ځل دخلګو دنه عالقي تر څنګ دبي امنيو ٠واليت کي يو پوځي حالت اعالن او خلک په کورونو کي ناست دي 

ځکه چی  دا ټولټاکني د ځينوسياسي  کارپوھانو له نظره دافغان ولس د اړتيا له  دا٠ګواښونو نورھم زور اخستي دي  

 دوړاند ويني له مخي کواليسو ٠مخي نه بلکه دامريکا تر رھبري الندي دغربي نړي داړتيا له مخي تر سره کيږي  

پخواه په څير دمحلي چی ووايو ، که ھرڅونه کم شمير خلک درايو مرکزونو ته ورسي ، خو داصندقونه به  بياھم د 

چارواکو له خواه يا  ډکيږي يا شمير به يي ډير ښکاره کوي  ، داسي معلوميږي چی درايي ورکونکو شمير نيژدي تر 

    ٠لسو ميليونو پوري اعالن کړي ، اوبيابه دټولټاکنو دمشروعيت ناري وھي 

     ٠بلکه رايه شميرنه مھمه ده چی رايه اچونه مھمه نه ده ، : داروپا دشلمي پيړي يو سياست مدار وايي 
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دافغانستان ټولټاکني چی دغرب په مالي مالتړ تر سره :   نيټه دنيويارک ټايمز ورځپاڼه  ليکي ٢٠١۴ ــ ٣ ــ ٣٠د

کيږي ، په خواه به دافغانستان پر لور  آلوتکي د سالح کارانو ، نړيوالو څا رونکو ، ډيپلوماټانو او خبرياالنو څخه ډکي 

 بر عکس دافغانستان څخه ددوي په ګډون ډکي وځي دا ځکه چی پر بھرنيو اھدافو او دکابل دټولټاکنو  خو اوس٠وي 

)                     دآزادي راډيو ( ٠دکميسون پر دفتر حملي تر سره سوي دي ، نو دوي دخپلو ايستلو پالنونه طرحه کړل 

 مه ماده کي ددوي په اشاره ٢۶په ډموکراسي دغربي نړي ښکاره غال ھغه څه دي چی دافغانستان داساسي قانون  په 

 دلته ٠ فيصده کاميابه بلل کيږي ۵١ځاي ورکړل سوي دي ، ھغه دادي چی په ټولټاکنو کي دګډون کونکو دشمير 

ه ټولټاکنو درائيو اچوني حق ولري او دټاکنو په ورځ يوازي دري اساسي سوال دادي چی که لس ميليونه وګړي پ

 په داسي حال ٠ميليونه  وګړي حاظر او رائيه ورکړي ،دا دامريکا اوغربي نړي له پاره دقبول وړ مشروع ټاکني دي 

ځکه چی ا کي  که  پاته اوه  ميليونه وګړي په اګاھانه ډول  بايکاټ ھم کړي و ي ، دوي ته کومه ستونځه نه ده ،د

 نودوي دافغانستان ٠نون يي دخپلو سرمايو دخوندي ساتلو او ډيره ولو له پاره ھم داسي جوړ کړي دي   اساسي قا

دليکني په ورستي ٠اساسي قانون ځيني برخي دخپلو تجربو له مخي زموږ پر يرغمل ولس باندي تحميل کړي  دي 

ي اوسنۍ په نامه ټولټاکني دافغان ولس له پاره دسياسي برخه کي بايد ووايو چی غربي نړي او ځيني افغان شنونک

قدرت  يو مسآ لمت اميزه ليږدونه بولي او وايي چی دټولټاکنو پرته  بل بديل شتون نه لري ، او دافغان ولس ښه 

ي  خو افغان ولس بيا دا ټولټاکني د يوه الس پوڅي څخه بل الس پوڅ٠راتلونکي په ھم دې ټولټاکنو پوري اړوند بولي 

 کلونو په څير به نه  يوازي  دنورو سختو بي ١٢ چی افغان ولس به نورھم دتيرو ٠ته د سياسي قدرت ليږدونه بولي 

 نو په ٠امنيو سره الس او ګريوان کړي ، بلکه داقتصادي ستونځو تر څنګ دفرھنګي ستونځو سره ھم مخامخ کړي 

ي اداري ته دسياسي قدرت ليږدونه په کار  ده ، چی دا لنډ افغانستان کي د تل پاتي صلح له پاره ويوی داسي لنډ مھال

مھاله اداره ديوه داسي  نړيوال کنفرانس له الري چی دجګړي ددواړو خواه په ګډون يو شمير وطنپاله مستقل افغان 

          ٠سياسي کارپوھان او دولس دريښتينو استازي ھم شتون پکښي ولري  جوړ سي 
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