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 Political  سياسی
 

:يادداشت  
بر مبنای اصل احترام به پرنسيب ھای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

 به شرط اينکه منتشر می سازددموکراتيک و آزادی مطبوعات، مضامين ھموطنان را 
با وجوديکه پورتال با بعضی از نظرات .  نشراتی پورتال در تضاد نباشدوحيۀ با ر

به ديد ھم ميھنان  را بدون تصرف ايشانسياسی آقای سعيدی موافق نيست، اما مضمون 
ارزيابی و نتيجه گيری از تحليل  سياسی آقای سعيدی به ارتباط اوضاع .  ميگذارد

  .به ھموطنان واگذار ميشويمبا حفظ حق تبصره برای پورتال، کشور را 
 AA-AAاداره پورتال                                                                       

 
 

)افغانی- سعيدی(داکتر صالح الدين سعيدی  
٢٠١١ اپريل ٠٦  

   

!ې الرېاو د حل ممکن هنوکړکيچحاالت، افغانستان کې په   
 ي  شورا ترنظر الندیدافغان ستراتيژيک څيړنيز مرکز دعلم

 

 
شميرل او د حل لياری لټول د تحليل او مطروحه  د کړکيچونو چې ھرسياسی تحليل،  په کلکه په دی باور يو  مونږ 

  .کار نه دی سم  او ليدنی نه پرته ممکن اویمسايلو د ريښتينو مفرداتو نه په عينی ډول د استفاد
داسی د حل . عيتونو پر بنا او د ريښتينو امکاناتو پر اصولو والړی ویوتلو او حل نسخی بايد د واق دنه د کړکيچو نو 

 .انی عقل ته د منلو وړ ویالری چې ټولو خواو، منطق او سليم انس
ھو زمونږ ھدف علمی او عملی نسخی . مونږ په دی باور يو چې عمده اصول او الری تر زياته حده روښانه دی دی

 .د روښانه دید سليم انسانی عقل او پوھی پر بنيا
 په افغانستان او کې  که څوک په افغانستان کې پايداره، عادله، او شامله سوله، استقرار او دھغه په نتيجه او پايله

ريښتنی   ھيواد په سياسی ستيج کې د خلکود پيشرفت، آرامی او ترقی غواړی نو پکار ده چې ، سوکالیسيمی کې
د خلکو د حاکميت پر اصولو د نظام جوړولو اساسی   ری کړای شی اواستازی حضور لرلو ته ريښتينی زمينی براب

   .صادقانه کار وشي  پايی کيښودل شی او دی پروسی ته
مونږ ھغه وخت کوالی شو پايداری سولی ته ورسيږو چې په مشترک کور کې د مشترک ژوند پرقواعدو داسی چې 

 .ملت اصلی تصميم نيوونکی شی، کار وکړو
مشروعيت دملت د   يداری سولی اواستقرار ته رسيدالی شو چې د خپلو نسخو او د ھغو دتطبيقمونږ ھغه وخت پا

مشروع او   تر څارنی الندیاو نړيوالو موافقی په صورت کې د آزادو او شفافو ټاکنو په نتيجه کې د ښو قوانيو 
 .وګڼو  دعملی کولو وړ

په دی خبره ايمان ولرو چې د ټولنی د مطرحو مونږھغه وخت پايداری سولی اواستقرار ته رسيدالی شو چې 
 .وجود لرالی شی او لری مسايلوپه ھکله زمونږ د نسخو نه پرته د حل بلی الری او نسخی

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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نظامی برتريو او الس ته راوړنو   په لنډ مھاله  مونږ ھغه وخت پايداری سولی اواستقرار ته رسيدالی شو چې
 .کې په کافی اندازه ګټه او کار واخلو   راوړنو څخه په سياسی برخومغرور نه شو بلکی د دی برتريو او الس ته

مونږ ھغه وخت پايداری سولی اواستقرار ته رسيدالی شو چې ملی مشروع زعامت منځ راولو او دا زعامت 
د کار کولو توان او استعداد ولری او عمل  اصولو کار ردافغانستان د مصالحو او منافعو داولويت پ

 افغانستان د خپل موقعيت په اساس د نړی د تمدوندونو او اقتصادی .تان نړی ته دخطر ځای ھم نه ویافغانس .وکړی
 نه د تقابل او افغانستان د نړی د مختلفو تمدونونو د ھمکاری مرکز شی. ھمکاريو د عطف نقطه او مرکز وګرځوی

  .تشدد
 سره کلکه مبارزه، ښه قوانين بی عدالتی  اومونږ ھغه وخت پايداری سولی اواستقرار ته رسيدالی چی د ظلم

کار وکړو او د قومی او قبيلوی تصفيو او بی عداليتو مخه عمال او صادقانه تطبيق لپاره وانينو د قتصويب او د دی 
 . منګولو ته وسپارو او بی رحمه ونيسو، متخلفين او د قانون ماتوونکی د قانون قوی

 ته رسيدالی شوی چې عفوه او ګذشت ولرو، د تيرو تجاربو نه درس مونږ ھغه وخت پايداری سولی او استقرار 
پکار ده چې د . او غچ اخيستنه خپلی اصلی برنامی او تګالری ونه ګرځووانتقام په  اما ، تير ھير نه کړوواخلو

ته قوت مونږ ته په کار ده چې د دښمن لټولو په ځای ځان جمع او جوړ او او ځان.  عفوی او ګذشت پاليسی خپله کړو
دا ددی په مانا نه ده چې منفی نقاط او دښمن  نه ھم بی خبره شو او داسی ووايو چې ھرڅه خير او خيريت . ورکړو

په دی برخه کې الزم او معقول اعتدال ته . مونږ ته په کار ده اوس او آينده زمونږ د کار مرکزی نقطه و ګرځوو. دی
 .اړتيا شته

زمونږ ھيواد افغانستان او افغانی ټولنه د خپل سياسی، اقتصادی او امنيتی   په يقينی ډول ويلی شو چې اوس اوس
 .قرار لري چې دتيرو لسو کلو په پرتله متفاوته ده  وضعی په داسی پړاو کې

ترسره شوی او دا   که څه ھم ډير مسايل په شکلی او فورمال او يا ھم په نامکمل و يا ھم غلط ډول او مفھوم او کړنی
اما ددی تيری شوی   يرو مصارفو او ډيرو قربانيو په کيدو او لږو نتايجو په تر السه کيدو شوی دیکارونه د ډ

کې   مبداء او بنسټ  کارونه سره چې الندی ورځنی يادونه کيږی په  پروسی دالـږو السته راوړنو او بعضی شوی
ايداری اوريښتنی بڼی باندی ټينګار بعضی دا اجراأت په اساس کې تأئيدوو او دھغوی د تحقق، پ. مخالفت نه شته

   .کوو
دتأکيد وړ ګڼو ددی دری . د دولت ايجاد او دری ګونو دولتی قواو شکلی منځ ته راتلل تأييد او ضروری کار ګڼو

مطلوب توازن چې د استقرار او عدالت ممد شی حتی په اوسنی  ګونی قواو چې د مثلث په شکل او ددوی تر منځ
خو په دی باور يو دا چې رياستي نظام به د وخت غوښتـنه وه او که نه،   . مراعات شویاساسی قانون کې نه دی

د   .د صدارتی نظام په جوړيدو او عملی جوانبو باندی دبحث او عملی کيدو وخت راغلیپه افغانستان کې چې 
ردو او امنيتی د پوليسو، ا  افغانستان اساسی قانون او بعضی نورو قوانينو تصويب که څه ھم نيمګړی دی،
چې په نوييمو کلو کې عمال  اداروجوړښت، د ستری محکمی او څارنوالی او نورو عدلی او قضايی ادارو جوړښت

د مطبوعاتو نسبی آزادی، د قانون دتطبيق وعدی او خبری او د اداری فساد د جرړو دويستلو  ،یله منځه تللی و
د يادولو وړ او د مبدی په شکل   چې د مبدی او اصولو له لحاظدی   ځلی ھغه مسايل او مطالب  ابتدائی ھڅی او ھلی

 .بايد د پيل په توګه ومنل شی  مشترک اھداف دی چې
 ،ترانسپورتی  لکهباندی د کارونو پيل او بعضی برخو ې د بعضی روبنايی او انفرسترکټر به اقتصادی برخو ک

 .پراخ انکشاف کې ول په خصوصی سکتورپه خاص ډباندی  او برخه سکتورخدماتی  مخابراتی،  ،ارتباطی
او   په وطن کې په مختلفو سطحو د انتخابات او ټاکنو اجراء کيدل که څه ھم په ډيرو مواردو کې تقلبی، غير شفاف

 .شکلی وه الترناتيف او قايمقام نه لری
په سياسی، اقتصادی  چې دھويت کارتونه يعنی تذکری  په دی موده کې دقيقی احصائيه ګيری ونه شوی اواتباعو ته

 . توذيع نه شویاو امنيتی  برخه کې ډير مھم رول لری تھيه او
آزاد بازار د را ورسيده   په تأسف سره د آزاد بازار د اقتصاد ھغه بڼه چې زمونږ ھيواد ته په دی وروستی لسيزه کې

اری اقتصادی روابط پر اصولو چې ھغه د قانون د حاکميت نه پرته، د مافيای او انحصه  وه او د ھغه بڼهاقتصادد 
ھرڅه د عرضه او تقاضا د قانون په اساس تعينيدل او د آزاد   والړ او عمل پری کيده چې په ھغه کې

دمنلو وړ نه دی او په دی حالت کې ډير   داحالت   .محدود ود وه  او يا ھم ډير  ظرفيتونه يا وجود نه لرل  رقابت
افغانستان دقانون دحاکميت الندی د معقولو ملی ګټو د ساتلو سره سم   .ته شویځلی د آزاد بازار څخه ناوړه ګټی پور

 .ريښتنی آزاد بازار ته د رسيدو وسيله شی ضرورت او اړتيا لرله اولری  ، مختلط اقتصاد ته چې
 پروژو اوو  ھند ته او د بعضی معادنادترکمنستان د ګاز د لولی د تيريدلو قراردافغانستان او پاکستان له لياری د د 

 .قراردادونه او داسی نور ھغه تاريخی مثبت کارونه دی چې ورځينی يادول په کار دی
په ډيرو موارد کې دولت په موقع الزم قانونی بسترونه ايجاد نه کړل، د ټکس اومالی دفاتر فعاله نه شول، دکنترول 

ام شواھد داسی ښکاره کوی چې حد اقل او تم. ميکانيزم يا خو ايجاد نه شول او يا خو له سره فعال نه کړای شول
ته په ډير ښه حالت کې ډير غټ حق   افغانستان دولتی او د حاکميت مھمو کړيو ته او مراجعو  په ډير ښه حالت کې

   .السکوتونه ورکړل شوی دی
او بی عزتی ، کله کله د افغانستان زمامداران د کڼو او وړاندو بمباريو مخه نيونی، تړل، ويشتل او کور ورانونه 

دا تراژيدی ډير   .مونږ په دی باور يو چې دا غندل کفايت نه کوی. ځان ته برائت ورکول غواړی سره غندلو  په



www.afgazad.com                                                                             afgazad@gmail.com   ٣

دا مرګ او ګواکی چې   ددی لپاره وغندل شوه  ندل شوه بلکیغنه د اساس او مبداء په ډول مردوده او و  ځلی حتی
په دی توګه په دی موده کې افغانی دولت د . ی او تنفر سبب ګرځیحکومتونو د بدنامددوی د ژوبلی او بی قانونی 

اداری او حاکميت په دی مواردو کې الزم با کفايته، تدابير ونشوه نيوالی او   .خپلو اتباعو نه دفاع و نشوه کړای
راء پر ځای د وظيفی او رسالت د اج  د ځان او څوکی ساتلو ته. تدابير يی ونه نيول  عملی قانونی او سياسی مؤثر

غندنه د عامو او غير حاکمو خلکو کار کيدای شی اما د حاکميت نه د عملی حمايی او . عمال برتريت ورکړ شو
 .ساتنی توقع کيږی

 .د حاکميت مشروعيت په ډيرو موارد کې تر مبدای سوال الندی دی او راغلی
 او نظامی امکاناتو نه د وطن د آبادی او د ښو اقتصادی، سياسی  تيرو لسو کلو کې  په يقينی ډول ويلی شم چې په

توګه د خلکو او سولۍ په ګټه کار وانه   سوکالی او د مستقری سولی د برقرارولو لپاره په ښه، متـناسبه او الزمه
 .ډير ښه او استثنائی فرصتونه له السه والړل. اخيستل شوه

او جوړ شوی پُـــل او    دولتی اداراه،فغان ملتا  ھغه په پايله کې  ھغه تدابير او اجراأت و نه نيول شول چې د
 .وګڼی  سړک، ښوونځی او روغتون خپل وګڼی او دھغه خرابول د خپل کور او ملکيت خرابی

مصرفيدو او داسی    د او قرضونوپه تأسف سره په اقتصادی برخه کې د بھرنيو او نړيوالی ټولنی د مرستو
اوپه   په بھرنيو متحدنيو اچوی فغانستان اوسنی حکومت او اداره ډير ځلیزو، نيمګړتياو او ناکاميو پــړه د اـستون

داسی افاده کول چې ګواکی . په قطعی ډول د منلو وړنه ده  دا ادعا. دی ډول ھڅه کوی چې ځان ته برائت ورکړی
او   ی  مرستیدولت د ھمغو مرستو اويا قرضونو حساب ورکوی چې يی په مستقيمه توګه ترالسه کړی او نور

قرضونه ګويا بھرنيانو خپله مصرف کړی او دافغانستان اوسنی اداره او حکومت يی ځواب ګو نه دی، دقيقه او 
 په دی برخه کې افغانی .مناسب خالصون او د مسؤوليت نه ځان کاږل منطق او قوت نه لري او دقبول وړ نه دی

عدی او اصولو روښانول چې ډير ځلی د افغانی  او الزم قانونی بسترونه او ھماھنګی او دقاکنترول ميکانيزمونه
 . فعال نه کړای شوللوری کاروه او دی،

 او افرادو او د ھغوی د بھرنيو و اشخاص زورمندانو،د وطن د آبادی په ځای د معينو  نتيجه کې  ددی ټولو په
 اصال ښه نه شو او دا په تناسب قرارداديانو جيبونه او بانکونه ډک او دوطن حالت د مصارفو، وخت او امکاناتو

 .امکانات تر ډيره حده په ھدر والړل
انسانی تراژيدی، مرګ او ژوبله، کاڼه اوړانده نظامی عمليات او بمباری، د اسالم ضد انتخاری عمليات چې د ھغه 
په پايله کې بی ګناه انسانان شھيدان او متضرر شول د موضوع ھغه نور اړخونه دی چې دنيوی او آخروی مواخذه 
لری او تراژيدی او غمناک داستانونه يی دبشريت په تاريخ کې دبشريت په نامه د ننګ او شرم تور داغونه ګڼل 

    .کيږی
د ماموريت د ناکاميدو بحث او   ست، بی نيتجه والی، روښانه کاميابی ته د نه رسيدو، د شک او د ترديد،ن بَ ـد بُ 

 .مختلف تعبيرونه او تفسيرونه لری  ختلفی خواویھغه ماموريت چې ډير ځلی ورځنی م. سوال مطرح دی
ليا   څو چاالکه، فريب کار، او فرصت طلبه بی کفايته عناصر چې  ددی وضعی نږدی او ليری عاملين په داخلی کې

او ليار باندی ټنيګار کوی او   تر اوسه ھم د قوی، پوځی او نظامی له لياری دافغانستان او سيمی د حل پر موضوع
 .انکار کوی   ته په ټيټګ سترګه ګوری او يا ھم د سياسی حل ځنی په قول او عمل کې له سرهسياسی حل

او ارزښت نه دی پوه   زوړ تاريخی منطق او قوی افغانی جملی په مانا او مفھوم، صحت  دوی ال تراوسه د دی
   . ”.په زور کلي نه کيږی“ شوی چې
  . شوی دلته قدرتونه په ګونډو ې افغانی تاريخ نه عبرت نه دی اخيستی چ ددوی ال
په راتګ کې چا پوښتنه نه وی به  په دی نه پوھيږی چې دا وطن ته به راتګ لږ څه آسانه وی او د خلکو نه  دوی ال

 .کړی، خو په تګ کې يی دې ملت اساسی رول لره او لري به يی
ی ي  ی چې د شاه شجاع په سرنوشتد افغانستان تاريخ د شاه شجاع ګانو تاريخ نه بلکی د قھرمان ملت تاريخ د

 .تصميم نيولی او عملی اقدام يی کړی
د سولی، ښه تفاھم، تعقل او تدبر،   اھدافو ته د رسيدو په الر کې ته او دخير  مونږ غواړو د ملت، د حق او عدالت

منطق ، ھوښياری او درايت الزمه الر غوره شی او پدی توګه د افغانانو او نړيوالی ټولنی د نوری تباھی او 
 .بربادی مخه ونيول شی

افغانستان په دولت کې موجود، د په ډير تأسف او تأثر بايد ووايم چې په تيرو کلو او خاص ډول تيرو لسو کلو کې د 
دولت مؤيدين اودھغوی بھرنی متحدين او مرستندويان او د افغانستان ددولت نه بھر د مسلحو مخالفينو او دھغوی د 

اھداف او مقاصد چې په ظاھری   متحدينو او مرستندويان او متفکرو رھبری کوونکو حلقاتو او کړيو کې د ھغوی
دوی د . په عمل کې داسی نه وه   مشخص او ھدفی صفونه او ستراتيژی مشترکی وای اماد منطق پر بنياد سره  بايد

 د ھغو اھدافو  مثال  .مختلف اومتفاوت ستراتيژی تعقيبولی او تعقيبوی  متحدو جبھو د لرلو سره سره مختلف اھداف
پاکستان . تان حکومت کار نه کاوهلپاره چې د افغانستان مجاھدينو په پاکستان کې کار کاوه د ھغوی متحد يعنی د پاکس

دا  .ه نورو جوانبو کې ھم وجود لره او داحالت ادامه لریپھمدا حاالت . خپل اھداف او مجاھدينو خپل اھداف تعقيبول
 .مطلوب نه او ډير ځلی متفاوت وی  حاالت تر خپله حده ددی موجب شول چې نتايج ھم
رد چې د افغانستان په قضيه کې مطرح حلقات حتی د افغانستان ټول شواھد داسی ښکاره کوی او شته ډير داسی موا

کړنالری او ستراتيژی د افغانستان د خلکو د اھدافو، منافعو او مقاصدو سره له   اھداف ،  د خدمت ګارانو د متحدينو
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ه په بعضی مواردو کې دافغانستان د خلکو د اھدافو، مقاصدو او منافعو سره پحتی برابری نه دی او   سره
 .کې ھم دی  تضاد

  
او دھغوی اصلی پاليسی جوړونکی او متفکر مغزونه او د   لکه ايران او پاکستانءا حکموزمونږ د ھمسايه ھيواد

ھغوی د منطقی لوبغاړی متحدين او مخالفين لکه ھند، ترکيه، منطقوی سکتاريستان او قومی متعصبين ، دمرکزی 
کې د دی وضعی نه په ډيره موفـقانه    په سيمه او افغانستان... اوآسيا بعضی حکما، د بعضی عربی ھيوادو، چين

توګه خپلی ګټی پورته کوی او ددی ګډوډی او بی کفايته، ضعيفه زمامدارانو او په افغانستان کې ددی وضعی نه په 
 .دیھم خپل تعبير تر يو حده خوشحاله 

. لنی او د ھغه په سر کې د امريکی ستړی کيدل غواړیافغانستان او عراق منطقه او سيمه کې د نړيوالی ټو  پهايران 
فرھنګ، کلچر او او په ډيرو مواردو کې تحريف شوی آرايائی   اوسنی ايرانی حاکميت په خپل تصور تعريف شوی

  . پلی کوی توګهخپل مذھبی ارزښتونو په افغانستان کې په برياوو او موفقانه
د   يورند د مصنوعی او استعمار ميراثی کرښی چېډپری نه ږدی د پاکستان د پردی په ځمکه آباد شوی ھيواد به 

 . کاله تيريږی څوک ريښتنی آواز پورته کړی١١٧   ورځنی معمول خالف
په بری او موفقيت سره په تيرو ديرشو کلو او په عمده ډول   کې  د پاکستان اصلی پاليسی سازانو په اوسنی پاکستان

تروريستی عملياتو نه وروسته د تروريزم او اکستريميزم  ير د يوولسمی نيټی د کال د سپتام٢٠٠١په امريکی کې د 
  يورند د تقلبی کرښی او خط ډاو د   ږ چې د پښتنو او بلوڅو د برحقه مطالبیـھر ھغه آواز او غ  تر مبارزی الندی

له منځه او   بی رحمی ترور آواز پورته کاوه په پوره په ليکه کې قرار لرل او يا يیاو له منځه وړنې نه د انکار 
دوی وکوالی شول په افغانستان کې داسی ځواکونه تـقـويه . په بری جريان لری  ويوړل او کار ليا په دی برخه کې

 او حتی ليا  يورند د خط د رسمی کيدو ھڅی کویډاو وروزی چې د قومی او تبعيضی تأثيراتو او تعصب پر اساس د
   . ت کوی چې زه پور غواړم او ھغه نورپه سپين سترګی داسی عملی اقداما

او مطرحو شخصيتونه  ی جھاد ډيرو پاکستان په افغانستان کې کافی کدری او عملی امکانات لری او دافغانستان د 
 ددوی سره څه برخورد وکړی او څنګه ږی  چې پوھيمعلوم دیداسی  زور او عملی امکانات ورته ، قوتاو څيرو 

  .داف ترسره کړیددوی په وجود کې خپل اھ
ل لپاره د افغانستان په ھکله د رسمی سياست په څنګ ـدپاکستانی اصلی پاليسی جوړونکو په ډيرو مواردو کې د ت

خپل متوازی غير رسمی سياست چې يواځی او يواځی د پاکستان پرګټو تکيه لری، کار کړی او لياتراوسه په بری 
 .سره کارکوی

ونه، د پردو ناجايزه مداخلی، د پردو د مصالحو او منافع ساتونکی او په افغانستان پاکستانی خرابکاره دومخه سياسيت
کې بی کفايته او غير مشروع او ضعيف حاکميتونه او يو سلسله نور عوامل ددی موجب شول چې تقريبا دوه لسيزی 

لی په تيرو لسو وروستيو د پردو مداخ  او بيا وروسته. مخکی يعنی په نوييمو کلو کې د افغانستان اردو منحله شی
د   حتی داچې. په افغانستان کې قوی او په ځان متکی حاکميت منځ ته راشی چې پـری نښودل کلو کې
سفر کې ښاغلی   امريکی ته په خپل  څو مياشتی دمخه  ښاغلی آصف علی زرداری  اوسنی جمھور رئيس  پاکستان

امنيتی قواوی، اردو جوړول ندی په کار او سفارښت کوی وړانديزکوی چې ګواکی د افغانستان   باراک اوباما ته
 که چيری داسی .وروسته دی د عربی او اسالمی امنيتی قواوی افغانستان ته راوستل شی   کال نه٢٠١۴د   چې

 کال و بياولی نه ھمدا اوس؟ خوخبره داده چې د افغانستان په خپلو ٢٠١۴امکانات او مفيديت وجود لری نوبيا ولی 
او د   د افغانستان اوسنی اردو ملی نه دهچې  په ظاھره داسی استدالل کيږی . دلی نه غواړی او نه پريږدیپښو دري

داسی احتمال ھم شته چې تأکيد شوی وی چې   .افغانستان د ملی ترکيب مظھر انعکاس په کې نه دی مراعت شوی
 کړی وه او ی زده کړيېشوروی اتحاد کې اردو واپس د ھغوکدرو او افراد نه جوړه شوی چې پخوانی   دافغانستان

دا او   .ھغه اردو پاکستانی حلقاتو منحله کړه او دادی بيرته د ھمغو کدرو په ترکيب اوسنی افغانی اردو جوړيږی
کې د ضعيفو ادارو د ساتلو   د خپل سياسی تجارت اوپه افغانستان  ھغه دښمنانه ھڅی دی چې  داسی نور دپاکستان

 حکومت د مخالفينو د پرچون فروشی د پاليسی په ادامه په کلکه تعقيبوی او خپل ځان دھميش لپاره او د افغانستان د
 .نړيوالی ټولنی ته مطرح ساتي اود افغانستان د خلکو په وينو، مرګ او ژوبله خپل تجارت کوی

ی دسيسی روانی دی مختلف  داسی شواھد شته او.  نھايی کول غواړي ھمدا اوسپاکستان د ډيورند د کړغيړنی کرښی
داسی اټکل کيږی . دپاره په ھمدی نامناسب وخت کې مطرح نھائی او معامله صورت وموی  چې دا خط د افغانستان

د افغانستان د اوسنی حاکميت ضد   صورت کې به پاکستان په خپل الس  خاينانه پالن د عملی کيدو په  چې د ھغی
حتی د   له منځه وړی او د افغانستان جانب نه به په افغانستان کېمسلح ځواکونه افغانی جانب ته تسليموی اويا 

معينو متعصبو قوم پرستو، سکتارستانو او حتی د افغانستان د اوسنی پارلمان ته دتقلبی ټاکنو په نتيجه کې   داخلی
ن عملی کيدلو د نھائی کيدو معامله او خيانت کولو پال  راوستل شوو حلقاتو په موافقی د ډيورند د کرغيړنه کرښی

په دی برخه کې به دافغانستان په اداری باندی د مؤثرو بھرنيو سياستوالو  .  به توافق او معامله صورت نيسیباندی
   .معاملی ته افغانی لوری حاضر او مجبور کړیتاريخی خاينی فشار راشی چې دی   اوحاکمانو

کور په   دا کرښه زمونږ د. ورند کرښه تقلبی کرښه دهد دي  .چې په ډانګ اوبه نه بيليږی  افغانان په دی باور دی
بحث او حتی ريفراندوم او داسی نورو خبرو   ددی کرښی په ھکله. منځ کې د استعمار په زور رسم شوی کرښه ده

د افغانستان جزء   تر اټکه په واقعيت کې  لحاظه د آباسين نه  په تاريخی، ملی او قومی. او بحث ګنجايش نه شته
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معاملو په اساس او بيا د غير مشروع منابعو او   په دی برخه کې دھرډول مجبوريتونو او. ھيواد وه او دیاو يو 
 دافغانستان داپارلمان او دولت دداسی معاملی صالحيت ھم .به د منلو وړ نه وی او نه دی  مراجعو خيانتی معاملی

 .نه لری
 غلی نه  د ښو مقاصدو اويا ھم د ناولو مقاصدو په لرلو نورکه مونږ د نامناسبو شرايطو له کبله غلی پاتی شو نو 

په فعال سياست  په صورت کې ھم  و پروژوحتی د ھر چا له خوا فعال شوافغانانو ته په کار ده چې . پاتی کيږی
 .پالنونه د افغانستان د خواستو او حق په ضد عملی شی اجازه ورنکړی چې شوماو  ونيسی دداسی دسايسو مخه 

ی او يا پلورل شو لياره به دا وی چې په موقع کاږه حرکات اوپه عمل کې خاين حلقات   درستهرخه کې به پدی ب
په دی برخه کې د ھرچا ليکنه،  .ی دسايسو ته ملت بيدار او بسيج کړای شياسملت ته افشا، تجريد او د تصاميم 

يان لری او مونږ يی په مقابل کې د دريدو حوادث زمونږ له خواست نه بھر جر .کړنه او عمل بايد اصلی معيار وی
او غير فعال برخورد زمونږ . نه ليدلو يواځی ځان غولوو  ددی حوادثو په. مخه ونيسو  ی بايدپه سياسيت او کړنالر

 .په ګټه نه دیددی داعی 
نی الندی په  ملی ځواکونه د تروريزم تربھايېاو بلوچستان کې   که چيری پاکستان دا پتيلی وی چې په پښتونستان

اول به .  نو په کار ده چې وويل شی،پوره توګه ځپلی او يو عده نور بيا د پاکستان سره يوځای ژوند کول غواړی
بيا که اوس څوک غواړی جدا . داخبره را سره ومنی چې دډيورند کرښه له سره او اساسه اعتبار نه لرله او نه لری

نو ورته ويل . شی   يو ځای شی او يا ھلته ژوند وکړی چې مطرح کيدایشی اويا د پاکستان اويا د کوم بل ھيواد سره
بيا که   .چې لمړی بحث نھايی کړو ھغه داچې د ډيورنډ کرښه غير مشروع او د اعتبار وړ کرښه نه دهپه کار دی 

ژوند  ھم سره جدا وکړو چې څوک چيری او د چا سره  بهدا بحث  څوک دا وطن تجزيه کوی او نور پالنونه دی نو
 .کول غواړی

دبلی خوا زمونږ په منځ کې د نفاق او شقاق د شته والی او ھمدارنګه د مشترکاتو د شته والی په نظر کې نيولو سره 
دری د حرکت، فشار او مشترک ھدف متوازی مراکز جوړ او دمتحد ھدف لپاره د   دا ھم د منلو وړ ده چې دوه اويا

خو غير فعال پاتی کيدل د منلو وړ نه ده . ه آماده ګی کار صورت ومومیمختلفو زواياو او امکانات څخه په پور
        .بلکی بده پايله به ولري

دينی   بعضی  د ھند زمامداران د پاکستان ځواکونه او مربوط ستراتيژيکی متحدين اوپه پاکستان کې 
دمسألی او ھند نه په اساسی ډول افغانستان په مورد کې د ھغوی فعال مصروفيت او په دی ډول د کشمير   د  ډلی

 .په ھندی ھوښياری کار کړی او کوی  ھدف ته په تير نيم قرن کېدی   دوی. دځان په ګټه بولی   ليری پاتی کيدنه
دينی سياسی ځواکونو مصروفيدل چې دعربی   حاکمان په افغانستان او سيمه کې د دوی  د بعضی عربی ھيوادو 

توګه په دی سيمه کې   انسنان کې د جھاد دکار زار متفکر مغزونه تشکيلوی او په دیھيوادو اتباع ھم دی او په افغ
لمړيتوب   د افغانستان مسألی ته  ځواکونه  په دی توګه دا.  او ګڼیرویـحضور او مصروف دی د ځان په ګټه تعبي

په   مسايل ورته  ا ھغهاو د فلسطين او عربی اسالمی ھيوادو حاکميتونو ورځينی په امان پاتی کيږی اوي  ورکوی
 .پړاو کې مطرح او يا ھم ھغوی ته اصال وخت نه پاتی کيږی  وروستی اوياھم دوم

ابرقدرت   او نظامي  د منطقی او نړی قدرتونه دی اود سياسي  چين او روسيه د خپل با عظمته تاريخ په رڼا کې 
وجود ولری اويا منځ ته راشی په سيمه او  اما په دی ھيوادو کې ھر ډول حاکميتونه چې. کيدو په الر روان دی

چې   د امريکی د موفقيت څخه  دوی. ګټی خوندی ساتل غواړی  سياسی او اقتصادی او حتی پوځی  کې خپل  نړی
شی او نسبی ډول ددوی په ھيوادو کې د مشابه حرکاتو د بی رحمانه   د اسالمی ځواکونو مخی ته خنډ  په سيمه کې

د امريکی په داسی   امادوی په افغانستان او سيمه کې. ھرکلی او مرستی کوی  بری شیټکولو لپاره زمينی برا
په دی ھدف . چې په سيمه کې د امريکی د اوږدمھاله پوځی اډو دشتون او بقاء سبب وګرځي، نه شی زغملی  بري

   .کې د ايران حاکمان ھم د چين او روسی سره مشترکات لری
.  زره عسکر په افغانستان کې حضور لري١۴٠ ھيوادو ۴٧  د  د امريکی او ناتو په افغانستان کېھمدا اوس اوس 

  . او باقی د نورو ھيوادو پوځيان دی زره  پوځی ځواکونه ١٠٠له دی جملی څخه د امريکی د متحدو اياالت تقريبا 
مام امنيتی وظايف او تی ځواکونو ته  کاله پوری  افغان٢٠١۴و امريکا غواړی تر  انـــاتو شرايط داسی راغلی چې 
 د ناتو مشر  ښاغلی .ھمدا سږ کال د جوالی په مياشتی کې  به دا د انتقال پروسه پيل کيږي. مسؤوليتونه انتقال کړي

 . او سفارښت کوی او کړی د ناتو د متحدينو نه افغانستان د دوامدار حمايت اعالنراسموسن
 کال نه وروسته  ھم حضور ولری ٢٠١۴انستان کې به د د انګستان او جرمنی ھيوادو تعھد کړی دی چې په  افغ

په افغانستان کې نظامی  د تربيی او روزنی  لپاره و او اوپوليسو افغانی امنيتی قواوددی کال نه وروسته به د او
   . حضور ولري

مده په مجموعی لحاظ ويالی شو چې ھغه ھيوادونه چې په افغانستان کې اوس اوس نظامی رسمی حضور لری په ع
 او بعضی يې د ځانه په افغانستان کې کوم مشخصه توګه په افغانستان کې د امريکی دمتحدو اياالتو پاليسی تعقيبوی

  . ځانګړی ستراتيژی او پالن نه لری
                                                                                                                                           

   د لمړی برخی پای
 


