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  دگرمن احمد قندھاری

  ٢٠١٣ دسمبر ٣٠
 

  کی  افغانستان  په امن
 

 حالت په لند ډول که اوسنی    تضمين کړی وه،   کی د امن د راورلو   په افغانستان چه  ی قواویئناتو   امريکا  اشغالگر

  :تر څيرنی الندی ونيسو د حاالتو څرنگه والی په الندی ډول خالصه کيږی

ملی   زره امنيتی او۴۵٠يا زيات  ی په شتون او څه کم اووی قوائناتو   زره١۴٠ څخه څه کم د   تيريدو  کاله١٣پسله 

شار ته بايد د کابل حربی  ه د کابلته رسيدلی دی چ وطن کی و دی سرحد   امن په   سره   درلودلو  په اردو قواوی

په څير غټ  کابل لوی شار په ھره سيمه او گوت کی د فرانسی د ماژينو د دفاعی ليک چه د ووايو پدی معنی سنگر

 مسلح   ددی پر څنگ  ځای پر ځای شويدی ؛ او سيمان  حربی  لرونکی اغزی غټ بتونارمه سمنتی موانع او

تول ھغه موتران که د .  دا پخپله د نا امنی نخشه ده    چه بوخت دی تالشی  پهسربازان د عوامو خلگو ساتونکی او

 .کيږی ډير سخت تالشی جنگساالرانو تعلق پکشی نوی

 باندی اغزی لرونکی سيمان راچارپير شوی او د ھر کور   د ھر کور پر ديوالو   سيمی ته ورشی  اکبرخای که د وزير

 ساتونکی پھره داران گمارل شويدی او  په لسگونو  څنگ  والو پر د سمنتی حربی دي کی  مخ  په  دروازی  د

 قومندانان او دخارجی کمپنيانو  مورينأدولت لوړ پوری م دا کورونه د.  دی   بوخت وظيفه څلورويشت ساعته په

او ه د امن چ   کی شکارندوی دی پداسی حال   پخپله د نا امنی چه دا  گمارل شوی نمايندکان ھستوگنځی ځايونه دی

 .ږغونه را روان دی  امنيت 

ھم ھغه ځای کی  چه وغواری په ه خپله نشه په ھرځای کیچکوالی شی  کيږی چه طالب تروريستان ولی بيا ھم ليدل

دا   .. وتلی دی امنيتی کنترول څخه  او حکومت د  د دولت مواصالتی لوی الری  ولسوالی او د  اکثراً  .  رسوی سر ته

چارواګی په راس کی ټاکل شوی او  ل جھادی قومندانان د واليات او ولسواليو د امنيتیکی دی چه ټو حالت په داسی

ورځ د  تيری څخه سرونه ټکوی او ھره امن نلری بلکه ددوی دظلم او یځليدل کيږی چه خلگ نه يوا دنډه اجراکوی

 . ليدل کيږی  پاڅونونه خلکو خود جوش

 سره تل   ژوند احساس نکوی او د يو رنځور شو له امله د امن پي  ناوړو  پخپل ورځنی ژوند کی د  د کابل ښاريان

 .دی مخامخ

 يان دئگو کی بيره پيداکوی چه که امريکاپه خل جاسوسان او اجنتان پواسطه سره يان دخپل الس کشينولیئامريکا

  ذھنيت پهبه بيا پيل شی چه ددی وجھی په خاطر دا  افغانستان څخه ووځی سم دستی طالب به راشی او کورنی جگړه
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 د افغان ولس ملی روحيه وژنی او د   دا پروپاگندونه. عوامو کی پيدا شوی چه امريکاييان ددی وطن ساتونکی دی 

 .تحميلوی استعماری تړون پر ولس   خپل  شا ته ټمبه کوی او غوښتونکی پاڅونونه خپلواکی

اجنتانو له  ددوی د او ھره ورځ دا. تامينيږی وا اکماالت د امريکا له خ  لوژستيکی  مالی او   اردو  او ځکه چه د امنيتی

 .استعماليږی وسله په څير د ماتولو په خاطر د يوه سپينه زھر شندلو او دملی غرور خوا د ولس د ذھن د

د يو ځانکری  او جھادی اړيکی ندرلود پخوانی صاحبمنصبان چه حزبی ټول ھغه مسلکی او روزل شوی له بلی خوا

 .   کړی  ورعملی   کسان روزی چه ددوی پالنونه   نوی  ولی چه امريکاييان.  ته مجبور شول   د تقاع   اساس په فرمان

 په بيل ډول په نړی کی کرنه لری يو حربی ځواکونه او بل يی سپين   ی قوتونه پر دو برخوئامريکاييان او ناتو

انيی او راديوی پروپاگندی  او خطرناک دی چه ھغه عبارت له داخلی مزدوران او رس  دير اغيزناک ځواکونه چه

ذھنيتونه د خپل پالنونو د عملی کيدو د پاره اماده کوی چه ددی تاکتيک څخه ھيتلر په دوھم   دولس  ماشين دی چه

 چه د معنی په نامه ياديدل پدی) پنځم قول(اخيستل چه د پوځی په اصطالح پت اردو او يا  عمومی جگره کی ديره گته

. په شارونو او کليو کی د خلگو په منځ کی بيره پيدا کول. د جگری تر شا فعاليتونه دی حجاسوسانو په گمارل کيدو سر

 په راورلو  کی د ځوانانو کلتور او ملی روحيه د لويديځ بی کيفته او لومپنی کلتور لکه چه د افغانستان په اوسنی حالت

   . سره ويجاړه وی

 نامه کله کله ياديږی او نړيوال فعاليتونه يی تر پنتاګون ډير اغيزناک لکه د امريکا ھاليود چه د امريکا سپينه اردو په 

 .دی

 سره يو   امريکاييانو تونه ګرم دی ديخادی او جھادی صاحبمنصبان چه پر ضدبشری جنا  ټول ھغه خلقی او پرچمی  

 . دی په اداره کی مشترکه ډنده لری او د لويو دالری امتيازات خاوندان  بی کيفيته اردو ځای ددی

 .ډير رنځوری او خواری ژوند سبا کوی  مسلکی پوھه لری پهړمکر وطنپال او با احساس صاحبمنصبان چه ټول لو

 ولی چه دوی ھم په افغانستان کی ملگری دی  قواوی  د بھرنی   محکوم دی ټول ھغه کسان چه په ضد بشری جرمونو

ی صاحبمنصب چه د روسی الس کشينولی پدی ورځو کی يو بل خادی جھاد. په ضد بشری جرمونو محکوم دی

ددی . يس و ټاکل شوئر  پرضد د اداری دفساد  ) حسين فخری( په وخت کی د اردو لوی څارنوال و   حکومت

يپريکره باندی ددی وطن خپلواک غوشتونکی ځوانان په بند او اعدام محکوم شويدی نو   امر او څارنوال صاحب په

 شاعر او    شمالی قومندانانو  دوران کی بيا د جمعيتی او د کدوالی په. وی لریتياړيا ن ورته ائځکه اوس امريکا

 . په نتيجه کی دا منصب تر السه کړل ليکوال شو چه

 کيږی او د امريکاييانو او نورو فاسدانو    پخپله فساد گنل   کی  يستل پدی پروژهاخ    معاش  دالرو   زرو١٠ يا ٨د 

   او  ورته وويل شی د امريکاييانو يو مصرفی پروژه  غونده يد د وطن ددشمنانوھغه د شورا غونده چه با . کویړتمال

د شورا د گوت پر شاوخوا څلور او يا پنځه  پالن وو ، تر ھغه سخت امنيتی تدابير الندی ونيول شو چه يو استعماری

پيل تر پوليتخنيک پوری چه    کړی يی د کابل د نوی شارڅخه خوا ځای پر ځای شوی وه چه اوله ھری امنيتی کړی له

او پخپله استازی ھم سخت تالشی کيدل يعنی کم باوری دونه وه چه پر خپل استازی باندی ھم باور  .اخرنی ليک وه

پدی امريکايی پروژه چه مختلفی . چه د غوندی مصارف تر پنځه ميليونو دالرو ھم زيات و  او ويل کيدل. ندرلود

 گدون کونکی اکثرا بی سواد او افغان امريکايی تکنوکراتان چه د ھری خانگی په د غوندی انجوگانی کار پکشی کاوه

.  وشی   چه بيا ھم ھغسی اعالن  غوړه کيدل  د امريکاييانو په گته فيصله او نظر راس کی گمارل شوی و د پريکړی

 دا ھغه پريکړی دی چه   دی ددی ھيواد ساتندوی قدرت پاته شی او دا استعماری چه امريکاييان بايد په افغانستان کی

مگر د . چه د روسی گوداگيان د روسانو شتون په افغانستان کی حتمی گنل  د ھيواد په تاريخ کی تکراريږی بيا

چه اوس خلقی پرچمی بيا ھم د امريکا د استعمار ژمنه کوی او د ولس پر  اب ورکړلوځافغانستان پتمن خلگ سخت 
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 د    پوخی ستراتيژيکی اډی  که خه ھم په اوسنی حالت کی د ھيواد تول .و مل دی په پيريکړه کی د لويديځ ځواکون ضد

 زموژ ھيواد په رضا   کلهڅھيسيسات يی ھم جور کړيدی او أت امريکايی وسله والو په ولکه کی دی او سخت پوخی

تکنوکراتانو  يیامريکا. په وجه ده  قوتونو د غولولو ولی دا تول ډرامی د دنيا د خپلواک غوشتونکو. خوشی نکړی

ھم چه ددوی گوداگيان او مافيايی لوړپوری  تبليغ کوی چه افغانستان يو لوی اقتصادی الس راورنه لری په رشتيا سره

راورنه مختص ددوی الس راورنه دی  مامورين او جنگی توپکيان ددير شتمنی خاوندان شويدی او دا اقتصادی الس

 او بی    او بی وځلی  بی کاری  د  او خواريکشان  د ولس عامه وگریچه ددی کسانو شتمنی تر حساب وتلی دی مگر

    د يووخت  رتبه مامورين پداسی حال کی چه د امريکا او ناتويی گمارل شوی لوړ.  ژوند تيروی   څخه رنځور کوری

و څخه دالر ١٠٠  د  دالرو پوری دی او د مامورينو معاش١٠٠ تر ۵٠ کی د   ارزشت په امريکايی رستورانتو  دودی

 د يو استاذ معاش د امتيازاتو سره و  ددارالمعلمين  کندھار کی   په  د ميثال په توگه.  دالره پوری رسيژی ٢۵٠بيا تر 

 لوست ورکول ويل چه زما معاش و   بل معلم صاحب چه په ليسه کشی دوه وخته افغانی ته رسيژی او١٢٠٠٠

کبله ژوند دير په سختی سره   افغانی ده نو ددی له١۵يه افغانی ته رسيژی او په کندھار کی د يوه دودی ب ١۵٠٠٠

که بازار ته د خوراکی اړتياوی د رانيولو دپاره والرشی په   نور خوراکی مواد ھم دير گران دی  تيريژی ځکه چه

بيرته راستانه    ټول ھغه وطنوال کدوال چه   او  . د پنځو افغانی سره سمون خوری افغانی ارزشت  ۵٠اوس حال کی 

 چه  دا چه دوی د ليل راوری .تراکم را منځ ته کريدی ويدی په دوکانداری لگيا دی چه د بازارونو سخت اقتصادیش

 او   تامينوی امريکايييان  ولی چه معاشات او مصارفات   نسته او نه به دا نظام پاته شی   نه تنخوا  نوی که امريکاييان

 الندی   اوږد محال استراتيژيک پالنونه په سيمه کی تر غوراو څيرنه چه د امريکاييانو دا عجيبه خبره ده ددی پرځای

 د دولت مشاورين او   رنگيدل و ولس ته مخامخ کوی دا پدی خاطر دی چه    مھمه معضله تنخواوی او نظام ونيسی

 لورو دالری مافيايی مامورين د لور پوری  زره دالره تنخوا لری او دغه فاسد١٢او د شورا د استازی په ټوکه  وزيران

ځکه دوی خپل ځانونه په خطر کی وينی دوی ھيڅکله پر خپل ولس  تنخواوی به لرلو سره دا نظام جور کړيدی نو

افغانستان ولس غواری  په اصل کی د .  ندی کړی ددوی جنايتونه د امريکايانو راتگ سبب شويدی باندی زره سوی

دا . نظام وی او نه به د امريکا استعماری او نظامی شتون سد نه به دافا  چه يو ملی او ولسی عادل حکومت ولری نو

 شتون سره   نه   ولی چه د امريکاييانو په   باندی نه ژغيژی  د امريکايی عسکرو پر جناياتو جاسوسان تحليلگر سياسی

  .وی به دا بايد ومنی چه افغان ولس او تاريحی ټآتوبی به تل پاتی او ژوندی دوی نسکور او د منځه ځی مگر

 . خپل تول مصارفات تامينوالی شی   افغانستان کی يو ملی حکومت راشی نو افغانستان لکه پخوا غوندی  په که

   چه حتی کوالی شی چه د نړی د بی وځلو سره ھم   او دولتی عوايد دونه زيات دی  شتمنی  د افغانستان طبيعی

 .ولسی خپلواک او بااراده دولت او حکومت دی چه ھغه ملی او    دی  فقط يو شی پدی ھيواد کی کم .وکی مرسته

 ځواکونه چه د شځو پر حقوقو باندی ديری کلتوری نمايشی پروژی جور کړيدی چه په تيلويزينو کی د شځو د   لويديځ

او تر پشو   تيری   باندی   پر حقوق ډرامی جوروی چه پخپله د شځو   پروپاگندی   غولونکی تر نامه الندی حقونو

 راتگ سره د شځو حق و دی ځای ته رسيدلی دی چه که يوه شځه و غواړی بازار    په د امريکاييانو . الندی کول دی

د يو چادری پر ځای دوی چادريگانی اغوندی ځکه چه چارپيلایر د يو قرون اوسطای او  او يا مکتب ته والره شی

 تول د شونځی   د ميثال په توگه د کندھار طالبانی شويدی  شونځی او پوھنتونونه تول طالبانی کلتور الندی دی او حتی

طالبان ناراضه نشی ولی چه بيا که مخ يی معلوم شی  عرب په څير مخ پتوی چه انجونی چه شونځی ته ځی د سعودی

 او د شونی او روزی په ساحه کی تول طالبانی لوست کيږی ولی چه د طالبانو د بيا نو بيا د تيزاب شندلو امکانات اشته

په نسبی ډول د خلګو   که څه ھم دا ټول منفی اړخونه په نښه شوه مګر بيا ھم  گندونه په خلگو کی بيړه ستهراتگ پروپا
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برابر  ږوند  سم  د شرايط سره  وګری کوشش کوی جه ځانونه   عوام  د پاره د ږوند او کارو بار شرايط برابراو

 .د ږوند لمړنی اړتياوی څخه دی  خوبياھم امن ددوی  کی

 .ھيله پر اراده والړ دولت په ټولو خلګو   اورلو په خاطر د يو ملی او خپلواک د د امن د ر

 ق. ا. د   
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