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والی او د افغانستان پر سوله او ثبات يې اغېز رن اکنو  د راروانو 

مقدمه

) ې وروسته د نوي ملريز کال  و ور ه د افغانستان د ولسمرشۍ او واليتي ۱۶وري په ) د ۱۳۹۳اکل شوې چې  مه نې

اکنې تررسه يش. انو دريم دور  شورا

اکنو د امنيت په اړه هم پراخې  اکنو کې د السوهنو او د هېواد په ډېری سيمو کې د امنيت د خرابوايل له امله، د  په دغو 

ه کې نې شته دي. وسله والو طالبانو په خپله وروست ويناپا اکنو د اندې ی او د  واښ ک وډولو  اکنو د  د دغو 

ی دی. ه کولو خربداری يې ورک ون کوونکو د په ن کارکوونکو او 

ندونې کوي. د امريکا لوی  ر اکنو وروسته د افغانستان د وضعيت د خرابوايل په اړه  امريکايي چارواکي هم له دغو 

ې مخکې کابل ت و ور پيس  ال مارت د اکنو درستيز ج ن کې وويل چې افغانستان به له  ه له سفر وروسته، په واشن

وروسته د ډېرو منفي تحوالتو او بې ثبات شاهد وي.

اکنو له تررسه کېدلو وروسته وضعيت کومې خوا ته والړ يش؟ ايا دا  ه ډول تررسه يش؟ په هېواد کې به د دغو  اکنې به  دغه 

کېچ ي؟اکنې به د افغانستان د اوسني ک ورې وي او که به روانې ناخوالې الزياتې ک د پای ته رسولو لپاره 

والی رن اکنو  د 

واب کې د  تنو په  ې د پو ان نو د مرکز رئيس دوکتور عبدالباقي ام د مرکز د نرشاتو  ې د سرتاتېژيکو او سيمه ييزو 

لې او وايي، چې د  ې وايل او پايلو موضوع  رن اکنو د  ولو سرت خن د امنيت نشتوالی دی، راروانو  اکنو پر وړاندې تر 

اکنې عميل نه دي. چې له امله يې په اوسني وخت کې او اوسنيو امنيتي رشايطو ته په پام رسه، 

دا مهال افغان حکومت د هېواد په ډېری سيمو واک نه لري او د کورنيو چارو وزارت ژمنه، چې د رايې «اغيل ام وايي: 

و واليت کې د رايې اچونې اچونې د م ه په ورد ې په تو ې ده، عام فرېبانه ده؛ د بېل ولو په اړه يې ک ين رکزونو د امنيت 

وک د  و ولسواليو کې ناشونې ده، چې  ودل شوي دي؛ خو په حقيقت کې د دغه واليت په شپ ول مرکزونه پرانېستي 

ن په ختيزو، سوېيل او سوېل لوېديزو سيمو کې هم دی؛ اوس رايې اچونې مرکزونو ته وريش او همدا وضعيت د افغانستا

ي ه باندې ډکې »خربه دا ده چې آيا د رايو صندوقونه به پر 
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ي؛ «نوموړی زياتوي:  ه تللو مخنيوی وک اکنيزو مرکزونو امنيت هم ونييس او د رايو د صندوقونو د له من حکومت که د 

ندونې په خو د رايه ورکوونکو امنيت به چې دغو مرکزو  ر وک ونييس؟ د حکومتي چارواکو  ي،  ي او بېرته  نو ته را

ندونو  ر اکنو پر وړاندې هې امنيتي ستونزه نشته ده؛ په سيمه کې حقيقت د دوی د  واکې د  تينې نه دي، چې  دې اړه ر

»خالف دی.

ارونکی ذاکر جاليل هم په دې اړه وايي، چې په دېموکراتیکو هېوادونو ک اکنو اړتیا دا ده، چې هېواد د یوه د چارو  ې د 

ې نظام  يش او واک په سوله دول يش. د مرشوع او د خلکو د خو خه بل ته ولې وند یا شخص  ییز ډول له یوه 

تیني ډول  ي پکې برخه واخيل او د دوی رايې په ر ن اړتیا دا ده، چې د هېواد ډېری واجد رشایط و ولو لوم اکنو تر 

نه ده. راتلونک ان اکي، یعنې شفافیت یې مهمه  ي ولسمرش و

ون «نوموړی زياتوي:  اکنو کې  د رشایط خلک په  ی امنیت نشته، چې د هېواد ډېری واج په افغانستان کې خو لوم

واکونو د شتون له امله ډاډه نه دی، چې ي. دویم دا چې، ولس پر واکمن نظام او دلته د ډېرو بهرنیو هېوادونو د  د دوی وک

اکونکې وي. درېیم هم دا چې، پر امنیت او د بهرنيانو پر السوهنو رسبېره، واکمن نظام چمتو نه دی  تیا هم  رایې دې په ر

ته رات هيله  اکي؛ نو په دغسې حالت کې د یوه مرشوع نظام د من ه نظام و و په خپله خو دي،  چې ولس ازاد پرې

ي.بې »ایه خوشباوري برې

کي ولسمرش مرشوعيتد راتلون

اکنو په پرتله اوس یتر ولسمرش کرزي د مرشوع ولسمرش رات ناشون"اغلی جاليل په دې نظر دی، چې  دی. د تېرو 

ه  که زما په اند تر اوسني نظام،  ونه ډېر جدي دي؛ نو  وا امنیت ډېر خراب، د امریکايانو تعهد ډېر شکمن او د طالبانو 

ي، چې تر ولسمرش کرزي بل قوي او مرشوع نظام نه يش راتلالی. یوه  خربه دا هم ده، چې امریکایان هم په دې پوهې

ار کاوه. که راتلونکی نظام تر  ین ون پر السليک کولو  اکنو مخکې د ت ولسمرش نه يش راتلالی، له همدې امله يې له 

ه اړتیا ده چې پر اوسني نظام  ي.اوسني ډېر مرشوع وي، نو بیا د امریکایانو  ون السلیک ک ار کوي چې ت "ین

او ته ت او د السوهنو شونتيا اکنو دويم پ د 

اغيل جاليل په وينا،  اکنې "د  والی به  ي. د نوماندانو  او ته  اکنې به دویم پ دا اوس يوه منل شوې خربه ده، چې 

و، پر درېيوو  ولو نوماندانو ته یو برسېرن نظر وک او ته بیايي. که  ی د اپوزیسیون دویم پ وریو یې وېشلی شو: لوم

یم کاندید ته د هغوی کوږوالی هم نوماند، دویم، د حاکم نظام له خوا درول شوي نوماندان او درېیم بې پري چې د حاکم 

یم او د اپوزیسیون  او ته والړې يش، هلته به بیا د حاکم  اکنې دویم پ ل شته چې  ي. نو زما په نظر قوي احت د حس کې

ونه تر ډېره یو ډول فشار نوماندانو ترمن رقابت وي. د اپوزیسیون نوماند له همدا اوسه د بې وا ونه کوي؛ خو دا  وا ثبات 

وډۍ وړاندوینه شونې نه  ېر د کومې خايص  اکنو په  یم له السوهنې ووېروي، کنه د تېرو  و واکمن  کاري، تر

ي. "برې
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نده ده، چې د افغ ر اکنو د نه خو دا بيا  و  اکنو تررسه کېدل شو نه دي؛ دلته د ر و  انستان په اوسني وضعیت کې د ر

تنې الندې راويل. که له بې اکنو مرشوعیت تر پو ایه تررسه کېدلو یو عمده المل د بهرنيانو پراخ حضور دی، چې د 

ې په پام کې ن و، نو هر هېواد خپلې  ې و لپاره خوشباوريو تېر شو او واقعب وغ یان هم د خپلو  ييس او دلته دا پو

ې مهمې دي.  ه خپلې  راغيل دي، دوی ته تر هر

اکنو اغېز د افغانستان پر سوله او ثبات د دغو 

اکنې به د افغانستان ستونزه او روانې ناخوالې د هواري په  ي؟ دا چې ايا دا  ي او که به ستونزې الپسې زياتې ک لور بو

والو مخالفینو چې په هې صورت هم ستونزې د هواري لور ته نه يش بېوالی؛ د دولت وسله«اغلی جاليل يې په اړه وايي: 

ي. زما په ا ون ونه ک اکنو کې  تي، چې په  خه یې غو ې او له ولس  ند دا عمدتاً طالبان دي، تازه یوه اعالمیه خپره ک

ی خو به هغه له  که لوم ه رول ونه لوبوالی يش.  او هم تر کرزي  هم باوري ده، چې راتلونکی ولسمرش به د سولې په ت

ي، چې د سولې د بهیر او د  ون السلیک ک ضعیف مرشوعیته برخمن وي او بل دا چې کېدای هغه به له امريکا رسه امنيتي ت

ل کېدلو په معنا ي .سولې د دروازې د ت »ې بو

اکنې د افغانستان اصيل  اکنې د افغانستان د ستونزې حل نه بويل او وايي، چې دغه  اغلی دوکتور عبدالباقي ام هم دا 

ه ده، پای ته نه يش رسوالی. ستونزه چې ج

ه پکې پای ته ورسول شوي او د ج ې د نوموړی زياتوي، چې افغانستان په اوسني وخت کې دې ته اړتيا لري، چې ج

ه الپسې زور واخيل  اکنو وروسته به ج کاري، چې له  لې ويش؛ خو اوس تر ډېره داسې  ه وړلو هلې  عواملو د له من

او امنيتي حاالت به الډېر خراب يش.

ACKU



6

باروي؟آ  ي مرکزونه هم په تېروتنه کې  يا امريکايان خپل پو

مقدمه

ر د سيمه بارۍ کې د ميل اردو ييزو چارواکو په وينا، د دغه وال د لو واکونو په  رخ ولسوال کې د امريکايي  22يت په 

ه تنه يې وژل شوي او  ته، چې پېن پيان شوي دي.17رستېرو ته مرګ ژوبله واو نور يې هم 

واکسيمه واکونو رسه وه او وروسته يې بيا افغان  ونو ته ييز چارواکي وايي، چې د ميل اردو دغه پوسته مخکې له امريکايي 

وسپارله.

ې ته ورته  ر پې بارولو ورهاخوا، د لو و د کليو او کورونو له  واکونو له رات وروسته، د وليس و افغانستان ته د بهرنيو 

کنالوج رسه  واکونو تېروتنه بللې ده. خو ايا له دومره پرمختللې  ې شوې دي، چې هغوی تل دا د خپلو  هم ډېرې پې

ه کېدای يش؟داسې تېروتنه شونې د ه؟ او که تېروتنه نه وي نو بيا د دغسې بريدونو موخه 

ې مدير مسؤول محمد زب شفيقي د سيمه پا نو همدا موضوع د سيايس چارو شنونکي او د ويسا ور ې ييزو او سرتاتېژيکو 

لې ده: ې واب کې  تنو په  مرکز د پو

تېروتنه که قصدي عمل

وا ر کې امريکايي  ه، چې تر دې مخکې د امريکايانو په واک کې دا چې په لو بار ک کونو د ميل اردو داسې يوه پوسته 

ل  ر تېروتنه خپل تعريف لري او تېروتنه چې يو  ي؛ م کنالوج رسه رسه يوه تېروتنه بلل کې وه او له دومره پرمختللې 

ي؛ خو کله چې ه الملونه لري او د مخنيوي لپاره يې اقدام کې ي، معنا ويش، خامخا  دا تېروتنې په دوامدار ډول تکرارې

يې دا ده چې د سمون اراده يې نشته او قصدي عمل دی.

ون په اړه د افغان ولسمرش  واکونو پر پوسته د امريکايانو د بريد يوه موخه، له امريکا رسه د امنيتي ت ر کې د افغان  په لو

که د حامد کرزي دا دري  امريکايانو ته لويه خربه ده او د دوی غرور دا نه مني، چې کوم وروستی دري هم کېدای يش؛ 

ي. وک دې له دوی رسه مخالفت وک

ينې فشارونه راوړل، له  ي پلوه هم  ون د نه السليک کېدلو له امله، له پو امريکايانو د ولسمرش کرزي له خوا د امنيتي ت

ې، تبليغا پلوه يې هم د خپلو مزدورو رسنيو له الرې فشارون لې يې وک ې او داسې هلې  ه راوړل، مرستې يې بندې ک
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خه يو  ۍ  ه نه يش کوالی؛ چې دا بريد هم د همدغسې فشارونو له ل واکونو پرته  واکونه له بهرنيو  ويا افغان  چې 

فشار بلل کېدای يش.

بارۍ، د وليس خلکو پر کورونو چاپ نې پر سيمو  و او د استو ي پوستو، وليس و نې اصالً پر پو ې وهل او دې ته ورته ک

ه په ملت کې روانې ناخوالې ژوندۍ وسا او په يو ډول دلته د  و په دې تو د امريکايانو اراده ده او قصداً دا کار کوي، تر

دوی د پاتې کېدلو پلمه جوړه يش.

د بهرنيانو له سپکاوي ډک چلند

بار  واکونو د امريکايانو له  ر کې پر افغان  ته او هغه يې يوازې په لو نه هم ونه غو ل هغوی تشه ب ۍ وروسته، دا 

کی اصًال دلته د  ي؟ د تېروتنې  ي اډو نه ورتېرو ي الوتکې ولې پر خپلو پو ن واکونو ج تېروتنه وبلله، د امريکايي 

سپکاوي په معنا دی.

ي رسه له افغانانو رسه همدغسې له سپکاوي ډک چلند  غه لوم ی، چې يو المل يې هم د افغانستان هغه امريکايانو له ه ک

ويل دي، که د افغانانو دري يو يش، بهرنيان به  ر سياستوال دي، چې خپله قبله يې د بهرنيانو سفارتونه او بهر چارواکي 

نه ې نه غواړي او پ ای او که يې اوچتوي هم، په همغه ورځ به ب ام اوچت نه يش ک ی ناروا  ي په افغانستان کې لوم کې

، چې په ډېره سپ سرت د بهرنيانو په دا  ينو افغا تش په نامه سياستوالو هغه ذليالنه دري به؛ له بده مرغه اوسمهال د 

وي، د دې المل شوی چې بهرنيان نور هم جرئت واخيل او له افغانانو رسه دا ډول چلند ته دوام  ې پ ډول وحشتونو سرت

ي. ورک

ونی چلندد مزدورو رسنيو دوه 

ه رسنيو په  ې مخکې په کون واليت کې د طالبانو له خوا د افغان رستېرو د وژنې پې و ور ې يوازې  ر له پې دا چې د لو

ه ډېری رسن حتی يو خرب هم نه خپروي، په  ر په پې ه؛ خو د لو ه يې ترې پورته ک ه او پوره سيايس  پراخ ډول خپره ک

ي، چې د داسې حال کې چې په کون کې د  بارې ر کې د هغه چا له خوا  من له خوا وژل شوي وو او په لو خپل د

واکونو د مالت نارې وهي. افغانستان د امنيت او د همدغو 

تونو لپاره کار کوي، دا  ي او د هغوی د ارز خه چې د پرديو په ډالرو باندې چلې افغانان بايد اصًال له هغو مزدورو رسنيو 

ي. په تېرو ديارلسو کلونو کې وليدل شول، چې هغه تش په ه ونه لري چې  کاره ک هغوی دې د خپلو بادارانو وحشتونه 

ونو جوړې شوې  ولنه چې په ډېر پوچ شکل د بهرنيانو په ډالرو راپورته شوې، همغه رسن چې د بهرنيانو په پن نامه مد 

ه نه يش کېدای. دي، د افغانستان د ملت پر ضد خپرونې لري او په راتلونکي  کې هم له هغوی دا 
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ون امنيتي که د ناامن ت

يوالې  ون حقيقت دا دی، چې زموږ درد نه يش دوا کوالی او زموږ د ستونزو اصيل رسچينه همدا ده، چې ن د امنيتي ت

ې وې، هغه يې نه دي ت ي، کومې ژمنې يې چې ک ې او که په ولنې د افغانستان له ملت رسه جفاوې او خيانتونه ک ررسه ک

تونه هم په پام کې ونييس؛ کوم  رتيا خربه کوي، نو بايد د افغانستان اړتياوې او ارز راتلونکي کې دوی له افغانستان رسه د مل

ه چې تر اوسه يې هوډ نه لري.

ه ده، ولې امنيتي ون معنا  واک هم خوندي نه وي، بيا نو له امريکا رسه د ت ون وبلل يش. د کله چې د هېواد نظامي  ت

ون  تنې هم له دې پرته بله معنا نه لري، چې که په افغانستان کې امنيت نه وي، نو د امنيتي ت ولسمرش کرزي وروست غو

ه معنا نه لري او د هغوی د مرستو  ون له رسه  ه ده؟ کله چې د افغانستان د ملت ژوند خوندي نه وي، امنيتي ت معنا 

ته دی. استدالل بې ارز

ينې امريکايي ل ون وي او کنه، امريکايان اصالً له افغانستانه د وتلو هوډ نه لري او لکه دا اوس چې  ه بلې خوا که امنيتي ت

ونونو له مخې په افغانستان کې پاتې  ون السليک هم نه يش امريکا د پخوانيو ت ونه خپروي، چې که امنيتي ت رسن رپو

ېر چې په زور او جرب رسه دلته کېدای يش، نو دې ته ورته ډېرې پلمې  والی يش، چې دلته پاتې يش او يا هم د اوس په  ل

پراته دي، همداسې به پراته وي.

ونونه وو، د افغانستان پارملان  مهايل ت ونونه چې امريکايان دلته د پاتې کېدلو لپاره استدالل پرې کوي، هغه لن خو کوم ت

ون چې افغانستان ت ي دي. کوم ت يو کلونو کې، د هغه وخت د بهرنيو او کورنيو هم رد ک ه د امريکايانو د رات په لوم

چارو د وزيرانو له خوا له امريکايانو رسه السليک شوی دی، موده يې پای ته رسېدلې ده او له لويه رسه هغه ډېر ذليالنه او د 

ت هم نه لري. ون و، چې اوس هې ارز غالم ت

ي، ولسمرش کرزی امريکايان چې له افغانستانه  ي او تېرې ه يې رارسې اکي، موږ يې وينو چې نې د وتلو کوم رضب االجلونه 

ر دا چې د هغوی پر وړاندې مقاومتونه قوي يش او باالخره په زور او  ي؛ م هم په دې پوه دی، چې دوی له افغانستانه نه و

ايه والړ يش. پای ه له دې  ACKUرشمېدلې تو




