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 د افغانستان پر سياست باندی د سيمه ييزو ليدلورو اغيزی: د اعتماد کموالی 
 
I .لنديز 
 

ډير افغانان سره له دی چی په تيرو اتو کلونو کی د ميلياردو ډالرو مرستی ورسره وشوی او په سلګونو زرو 
ا ددی ښکارندوی ده د. عسکر وګمارل شول، خو بيا هم د بهرنيو ځواکونو له شتون څخه ناراضی او قهرجن دي

چی د لويديځ عوامو او پاليسی جوړونکو انګيرنه د دوی د موخو او کړنو څخه په افغانستان کی د افغانانو له 
د لويديځ عوامو له ليدلوری د نړيوالی ټولنی شتون په افغانستان کی په دی . انګيرنی سره زياتيدونکی توپير لري

لويديځ پاليسی جوړونکی بيا دی ته ليوالتيا . يزم له ماتی سره مخ شيمعنی دی چی دولت ټيکاوه ومومی او ترور
لری چی پر دی نظريه چی طالبان، القاعده او نوری ډلی د ملکی وګړو د مړينی مسووليت لری تکيه وکړی؛ او 

 .نړيوال ځواکونه د افغانستان د ټيکاو او د وضعيت د ښه کولو په موخه دلته دي
 
 کال کی کومی مرکی چی د پرانيستی ټولنی بنسټ او نا دولتی بنسټونو له خوا ٢٠١٠او  کال په وروستيو ٢٠٠٩د 

د لسګونو کسانو سره شوی دي دا څرګندوی چی افغانان په پر له پسی توګه د نړيوالی ټولنی ناوړه کړنی تر 
يتی وضعيت خراب ، غلط او بی ځايه بندی کول، د امن  حملی د ملکی خلکو وژنه، د شپی . پوښتنی الندی راولی

والی، او د نړيوالو ځواکونو د معافيت انګيرنه ټولی هغه پيښی دی چی نړيوالو ځواکونو ته يی د خشونت ځواک، 
 .يرغل کوونکی او حتی په ځينی حاالتو کی په قصدی توګه د زيان رسونکوی ځواک څيره وربښلی ده

 
کی وژنو مسووليت د مخالفينو په غاړه دی، خو په داسی حال کی چی شميرنی دا څرګندوی چی د زياتی برخی مل

زياتوی او که د ) بحران(مرکه شويو کسانو نړيوال ځواکونه پر دی پړه وګڼل چی دوی په نيغه توګه کړکيچ 
زيات شمير حتی په دی شکمن وو چی . مخالفينو په کچه که نه وی خو تر هغی لږ هم د ملکی وژنو مسووليت نلری

دا شک په خپل وار سره تر ډيره حده دا . ه او يا هم پټه توګه له مخالفينو سره مرسته کوينړيوال ځواکونه په نيغ
بدلون را منځ ته کوالی شی چی نړيوالو ځواکونو ته د يرغلګر انځور ورکړي تر هغه چی دوی د افغانستان د ښه 

 هم نړيوالو ځواکونو له خوا وي په اوسنی مهال کی، ناوړه او د خشونت پيښي که د مخالفينو او يا. والی لپاره وي
 .ورکوی او د افغانانو پاتی اعتماد او باور هم تر سيوری الندی راولی منفی انځورونو ته الهم زرو

 
نړيوال اړخونه اکثرًا دا ډول انګيرنی نه منی او ددوی له انده دا شايعات، دسيسی، پوروپاګند او يا هم د ناسمو  

 هر حال، ډيری دا ډول انګيرنی داسی معلوميږی چی د واقعی پاليسيو پر بنسټ وی په. تحليلونو پر بنسټ باندی دي
.  او يا هم له پوروپاګند يا د معلوماتو له نشتوالی له کبله– که څه هم اکثرًا ريښه اخلی له نامستقيمه اثراتو څخه -

 ښکار شی او يا دا چی د  چاپو، د بندی کولو حملی کولډيری افغانان هغه وخت چی دوی د ملکی وژنو، د شپی
 .دوی د هيواد د پرمختګ ډيری لږی نښی نښانی ليدل کيږی نو بيا دوی پورتنی پايلی ته رسيږي

 
مبصرين . د نړيوالو ځواکونو په اړه شک او د هغوی څخه نارضايتی اکثرًا د افغانستان د تاريخ محصول ګڼل کيږی

يی به د افغانانو د اړيکو برخه وی د بهرنيانو سره، ډيری وخت ددی فرضيی په هکله خبری کوی چی داسی نظر
او يا هم د بديل په توګه داسی نظريی د هغو سياسی ډلو، قبيلو او يا قومونو له خوا يی مالتړ کيږی چی د طالبانو 

دا په داسی حال کی ده چی د حساسو او نازکو قومی ابعادو شتون يوه رښتيا خبره ده او دا د . سره خواخوږی لري
د بيلګی په شان پښتنو د تاريخ په اږدو کی د هغو بهرنيو ځواکونو پر . اسمو انګيرونو تر منځ يو حايل او يا پرده دهن

د نړيوالو ځواکونو په باب منفی . وړاندی چی په جبر او زروسره راغلی دی د خپل ټاټوبی څخه دفاع کړی ده
ددی څيړنی په لړ کی د . په ټول افغانستان کی شتون لريانګيرنه او د نړيوالی ټولنی پر وړاندی شک په لوړه کچه 

پرانيستی ټولنی بنسټ دا وموندل چی مرکه شوی کسان پرته له قومی تړاو، تعليمی سويه، سياسی تړاو، او يا د 
د دولت . هغوی نږديوالی د بحران سره د نړيوالو ځواکونو څخه د انګيرنی په اړه کوم د پام وړ بدلون نه ليدل کيږی

لوو او يا د لويديځ نظريو پلويان، او هغه کسان چی هغو سيمو او يا ډلو پوری تړاو لری چی د طالبانو څخه مخکی پ
 .يی ډيری ګټی تر السه کړی هم د نړيوالی ټولنی او په ځانګړی توګه د نړيوالو ځواکونو پر خالف دريځ لري

 
ی ملکی وژنی، د زندان عمليات، او دی ته ورته په دی وروستيو کی لويديځ پاليسی جوړونکو ته دا جوته شوه چ

نوری کړنی چی افغان وګړو ته زيان رسوی د بی اعتمادی او غصی المل ګرزی او د افغانستان کاميابی تر 
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د شورش پر ضد په نوی استراتيژی کی د افغانانو نارضايتی ته د نړيوالو ځواکونو او افغان . پوښتنی الندی راولی
د وروستيو تګالرو له کبله ملکی وژنی را لږ . اب ويل يوه ضروری او کليدی انديښنه دهدولت پر وړاندی ځو

 د خپلولو په موخه استراتيژيکه پوهه را ”زړونو او دماغونو“شوی، د زندان وضعيت ښه شوی او د افغانانو د 
افغانانو د اعتماد او اطمينان د . ال هم دا د تګالری بدلون تر الزمی کچی لږ او ډير ناوخته دی. پوهه زياته شوی ده

د بيرته حاصلولو په موخه هره شونی تګالره بايد په کار واچول شی تر څو په افغانستان کی د نړيوالی ټولنی د 
 کلونو بی اعتمادی او ٩همدا شان بايد د بحران د تيرو . کړنو مستقيمی يا نامستقيمی اغيزی را لږ او تسکين شي

 .ناخوالی را ونغښتل شي
 

د دی په رد کولو سره چی د افغانانو انګيرنه له نړيوالی ټولنی څخه يوازی د پوروپاګند او دسيسی له مخی نه ده، 
پاليسی جوړونکی اکثرًا ددی په پوهيدو کی پاتی راځی چی دا منفی انګيرنی ښايی ددوی تګالری او هڅی په بل 

ښتناکو تګالرو کی، په ګډون د شورشيانو سره جګړه، د نړيواله ټولنه ددی لپاره چی په خپلو ډيرو ارز. ډول واړوي
ښی حکومت داری پياوړتيا او د قانون د تنفيذ، او مصالحی او بيرته يو ځای کيدو ته الس رسی ومومی د افغانانو 

په تير وخت کی د ملکی وژنو پيښی، د شپی چاپی او د زندان عمليات يواځی . اعتماد او مرستی ته اړتيا لري
نه دی خوابدی کړی، بلکه د افغانانو ليدلوری ته يی د بهرنيانو پر وړاندی منفی انځور ورکړی، او په افغانان 

 .افغانستان کی د لنډ او اوږد مهالو تګالرو د نوښتونو پر وړاندی يی باالقوه خنډ جوړ کړی دی
 

 الندې وړانديزونه آوالى شي  د افغانانو د انګيرنو او ليدلوري پر وړاندې د نړيوالې ټولنې په سختې مبارزه آې
بهرنيو سياست جوړونكو او پوځي چارواآو ته ددې الره هواره آړي چې دافغانانو هغه باور او همكاري بيرته 
ورغوي چې دملكي مرګ ژوبلې، د شپې له مخي تالشيو، د نيول آېدو عملياتو، ناامنيو او د مسووليت د نه منلو له 

 .امله له منځه تللې ده
 
نانو په منځ آې د دود شويو داستانونو د اهميت او الملونو پيژندل، نه دا چې هغه د توطيې د تيوريو،  دافغا •

 . ناوړه تبليغاتو او قبيلوي تعصباتو په نوم رد آړو
د پاليسيو بدلول چې دملكي وګړو د زيانونو او  او دوام بيا تصديقولد نړيوالو ځواآونو لخوا د پوځي تاآتيكونو  •

 .مل آېږي او د هغه آسانو ال زيات مالتړ چې د جګړو پر مهال نيول آېږيدآموالي ال
د شپې لخوا د مخ په زياتيدونكو تالشيو بندول چې د وژلو او نيولو د يو ميكانيزم په توګه ورنه آار اخيستل  •

يد ولي آېږي، د شپې له مخي هر بريد وړاندې له تصويبولو څخه بايد په آره توګه وڅيړل شي، چې دا بريد با
د شپې له خوا و شي، بل دا چې ولي د شكمن آس د شنډولو له پاره سم دوديز اجرايې قوانين نشته او يا هم  

 . ناشونې دي
په پراخه توګه د روڼوالي له پاره د بدلونونو رامنځ ته آول، د نړيوالو ځواآونو له لورې له افغانانو سره  •

دغه تورونو ته بايد جدي . ه اړوند تورونو د ځواب درلودلپ) آه پخواني وي او آه اوسني( ددناوړه چلند
وروسته دې پايله په مستقيمه . پاملرنه وشي برسيره پر څيړنو بايد  له انضباطي الرو هم آار واخيستل شي

 .توګه فرد او زيانمن شويو خلكو سره شريكه شي
د ناپوځي ځواآونو آارول له پاره له د ځانګړو عملياتو او د شپې له مخي په اړونده تالشيو او عملياتو آې  •

 .سياسي پلوه په پراخه توګه د ځواب ورآوونې تمرين
له خلكو سره د نړيوالو ځواآونو دنژدي آېدو په موخه د ياغيانو پر ضد په نوې سټراټيژۍ له سره آتنه، څو  •

ړنو او د نړيوالو خلك په رښتني توګه له هغه پراخو ګواښونو چې د ياغيانو له خوا د تاوتريخوالى ډآو آ
 .ځواآونو  پورې تړلي زيانونواو رامنځته آېدونكوبشري اړتياوو څخه خوندي شي

سمبالولو، روزنې او واك ورآولو په څير  طرحو آې له احتياط نه د سيمه ييزو پوځي ډوله ځواآونه په  وسلو  •
ض لكه؛ د ځواك نه ناوړه ګټه سيمه ييزو جګړمارو د ځواآمنيدو هڅو په تير آې ډير جانبي عوار. آار اخيستل

پورته آول، د قومي دښمنيو راپيدا آېدل، په نامستقيم ډول د ياغي ډلومالتړ او د جګړې له پايښت سره مرسته 
 .آول درلود

 
 هغه هلته دير نور د پام وړ ګامونه دی چی افغان تولنی کوالی شی ددی موخی لپاره واخلی  چی د سربيره پردی

 .تولنی باندی هير شوی نه وی جګړی اثرات ددوی پر 
 :نړيواله ټولنی د افغان حکومت سره بايد کار وکړی تر ځو چی 
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شی چی د پخالينی هر ډول خبری اتری د انتقالی عدالت د ميکانيزم د په بر کی نيولو سره دايقينی کرای  •

لنی سره مرسته کوی وی يعنی هغه د تيرو شويو جنايتونو اعترافات چی قر بانيان ګاللی دی او افغان تو
 . کریحوابچی مخکنی شکايتونه 

د عامه وګړو د جګړی د قر بانيانو دثبت دفتر پرانيستل ،چی نه يواځی د روانو جګړو د تپيانو شميره  •
 .خپره وی بلکه همدا رنګه د مړو المل او هغو کسانو چی بايد ګرم و پيژ ندالی شی هم پکی وی 

 . ډلو ځخه د خپلواکی حيثيت ولری بايد ددی مسووليت په غاړه ولریيو افغانی نهاد چی د جګړو د ښکيلو
 

*           *          * 
 

د افغانستان او پاکستان لپاره د سيمه يزی تګالری نوښت يوه برخه ) او اس اف(دا لنډيز د پرانيستی ټولنی بنسټ 
مهمی موضوع ګانی د ملکی وژنو او د د سيمه يزی تګالری نوښت ددی لپاره را منځ ته شو تر څو د تګالرو . ده

يو ) او اس اف(د پرانيستی ټولنی بنسټ . بحران اړوند زندانيانو په ګډون په افغانستان او پاکستان کی وارزوي
نادولتی بنسټ دی چی د نويو او زغم لرونکی ډموکراسيو په جوړولو کی د هغو دولتونو سره چی د خپلو وګړو په 

په ) او اس اف( کچه د پرانيستی ټولنی بنسټ )سيميزه( په محلی. ولری کار کويوړاندی د مسووليت احساس 
افغانستان کی يو لړ نوښتونه د عدالت د ښه والی، زده کړی، تولنيزی روغتيا، او خپلواکه رسنيو لپاره په کار 

 .اچولی دي
       

 
 
 
 

 


