
 داسرشمېرنه به دملي غميزي  پيل وى

 
  :زى   امنيت ستون  :ديوي بلي غميزي پيل بولم  شمېرنې  دپروگرام پلي كيدوسره   په الندي عينى داليلواوفاكټونو مخالف يم اوپايلي ئي دافغان ولس لپاره چې زموږ په هيوادكي  دسرشمېرنې لپاره كوم ډول شرايطو ته اړتياشته له همدې امله په افغانستان كي  دسر دې  څارم  اوپدي پوهيږم زه ديوافغان  په توگه چي دافغانستان سياسي ،ټولنيز اوامنيتى حاالت هره ورځ له نږ  .شنډه اومخه يې ونيسو ناولې هڅه  شوې ټول افغانان  په يوه ږغ  دغۀ  امنيت اوسوله په ټول هيواد كي نه وي تامينراشئ تر هغوچي  !درنو هيوادوالو  دوهمه برخه  حبيب اهللا غمخور : ليكوال   زي دسرشمېرنې په وړاندي  پرتې ستون    . په سرشمېرنه پسى پښې رالوڅى كړى دي كسانوافغانستان دجگړې داور په لمبو كي سوځى،خو يوشمير 
بله خبره دا خلك پوښتنه كوي چې . ندې باور نه كوي كله چې سرشمېرنه نيمگړې او غلطه شي نو خلك ورباكله چې په يو واليت ،ولسوالى اوكلي كې امنيت نه وي نو هلته به څنگه سرشمېرنه په روښانه ډول تر سره شي،   .لري  پاته اودملگروملتودسازمان ملكى كارمندان  بايد هغه مشورې په نظركي وهمدا نقشه سږكال هم په ټول قوت  پر خپل ځاي . دوسيموت دسفر په وخت كښي دزيات احتياط مشوره وركول نښه كړي وه اوخپلو كارمندانوته ئي دغوسيموته دتگ مشوره نه وركول اويائې هغوي ته اړتياپه ورت كي مه په  واليتونه دنا اراموسيموپه نا١٩تير كال دملگروملتوسازمان  پخپله پټه اوكاري نقشه كې دافغانستان    BBC. سره كېدل امكان نلري  واليتونو كې د سرشمېرنې تر �١رانو په ټينگار سره وويل چې د روانو امنيتي ستونزو له امله د هيواد په نژدې  سناتورانو جرگه كې د سوېلي واليتونوپه مش.څومياشتو كې د تر سره كېدونكې سرشمېرنې سره مخالفت وكړدمشرانوجرگې په غونده كې د افغانستان د مشرانو جرگې ځينو غړو هم د امنيتي ستونزو له امله په راتلونكو  مه ٢٨كله چې په پارلمان كي دسرشمېرنې قانون تصويب شو اودمشرانورگې ته ولېږل شو، دفبرورى په  /  ١   تر يوه مساعد وخت پوري نه ځنډوي؟ پوژهولي دا  كوي ؟ سرشمېرنه باندي دومره  ټينگار  كال كي پر١٣٨٧حكومت ولي په 



ن كې جگړه د خپريدو په حال كې كال په پرتله په افغانستا پدې  باوردي چې سږكال  به دتيرنړيوال سازمانونه / ٢ لمن نوره هم چې سږ كال به په افغانستان كې دجگړې  ، دبېلگې په توگه د سره صليب نړيواله كميټه واېې وي بي امنيتي   چې په افغانستان كې  داسى ښكاري: رئيس جكب كيلينبرگرد يو وويل د سره صليب نړيواله كميټي   .شي،ډير كسان به له خپلوكورنو څخه تيښتي ته اړ شي پراخه  رونوڅخه به زياتي كه امنيتي حاالت همدا ډړول لكه چې اوس دي دوام پيداكړي  داطبعى ده چي له خپلو كو  ١١. كورنوڅخه  امن ځايونو ته تښتيدلي دي انان د جنگ جگړو له امله له خپلوافغ))١٣٠٠٠((خوا چې د روان م كال له جنورۍ  راپدې يب سيمه ايزه مشره كارله حداد وايي د سره صل.ه هم پراخ شوى دى  ت ختيځاو وسله والو بريدونه زور اخلي او دا تشدد يوازي د افغانستان په سويل پوري نه بلكه اوس د هيواد لويديځ او      .نوري كورنۍ هم بې ځايه  اودنامعلوم لوري په خوا به فرار ته اړيستل شي 
مثالً دافغانستان حكومت ال هم كمزورى .وخته ډېرناسم كارونه شوي اوهغه څه نه دي شوي چې بايد شوي واى  كال دامريكا دحملې له ٢٠٠١مېرمن اريچسن ومنله چې پرافغانستان دطالبانودرژيم دپرزولولپاره په .وي  برياوې ترالسه كړې لرله چې تر دې وخته پورې به موږپه افغانستان كې دسولې اوپرمختګ په برخوكې لويې ددفاع وزيرې ګريت ستورم اريچسن وويل ما هيله ويورځپاڼې دراپورله مخې دنار)كريستفوررونبرګ (د / ٣  راخه بيمانه روان دى ،افغانان ال هم خورا بېوزلي دي دى،اداري فسادپكې عام دى ،دنشه يي موادتوليد په پ  تاند. اوناامني هم پرې باندې ده 

 .راوستلولپاره الداوږدمزل  الره وهل پكار د ي اودمگړى سوله له جدي گواښ سره مخامخ ده انستان كي دسولي داپدي معناچي په افغ.دډير وخت لپاره په افغانستان دثبات راوستلو لپاره پاته وى دناټو عمومى قوماندان  ياپ دى هوپ شيفر همدا اوس تر نږدې اوو كلو وروسته دامنى چې دناټو قواوى به  / �

طالبان په .هغه زياته كړه چې دافغانستان زياته برخه ددولت دواك له مخالفو قبايلي اوجنګي مشرانو سره ده  . سلو كي اويابرخې ځمكه په الس كې لري اودولت يواځې په سلوكې په ديرش برخې واك چلويې په افغانستان كې ددولت مخالفين په سنا دوسله وال پوځ دچاروجرګه ګۍ ته دويناپه ترڅ كې په ډاګه كړه چدبي بي سي دخبر له مخي دامريكادملي استخباراتود ادارې مشرتورن جنرال مايكل مك كونيل  دامريكاد  / 	 داچي داخبره دافغاني چارواكو .  خاوره په واك كې لري سلو كې لس برخې اودولت په سلو كې يوازې ديرش   .خوكه سړۍ دافغانستان امنيتي حاالتوته نظر واچوى دانظر حقيقت ته  نږدې دى .لپاره دمنلو وړنده بله خبره ده 

مه ٢٦پدغه څيړنه كي چي دفبروري پر .ډيموكراتيك هېواد د نړۍ تر ټولو كمزوري دولتونه ګڼلي ديكانګو  د امريكا دوڅيړنيزو ادارو،افغانستان،عراق، سوماليا او د:درويتر لخوا په خپاره شوى خبركي راغلي  /  څيړنه سوماليا، . ل شوې ديټولنيزې هوساينې برخې څيړ  پروده هېوادونو اقتصادي، سياسي ، امنيتي او  مخ ١٤١ د  په دې څيړنه كې.  ده  شوې نېټه د امريكا د بروكينګ موسسې او نړيوالې پراختيا مركز له خوا خپره   .پر ټول هيواد حاكميت نلري  غځېدلي اومركزى حكومت ي الدمركزي حكومت واگي  تر ټول افغانستان پوري ند  ي تر اوسهچداپدي معنا   يتر خبري اژانسو درReuters .دولتونه ښيي )) كمزوري اوناكام((افغانستان او كانګو 
ښه بېلگه يې دناټو ديو قوماندان جنرال  . څخه سر ټكوي اوځان ناكامه بولي ناټو په افغانستان كي دنا امنيو / ٧ داچي ناټو په افغانستان كي ماتې نده خولې ،مگر : جان كرادك  دناټودقواو دكړنودارزونې پر وخت وويل  يوبل دغه جنرال داخبري پداسي وخت كي وكړې چي څه موده وړاندي دناټو . برياليتوب يې هم ډير ليري برېښى    ويب پانه    اميد وطن .به ئې پيروزى ستونزمنه وي  ټينگار وكړ چي ناټوله ستراتېژيكو ننگونوسره مخامخ ده دتروريزم سره په جگړه كي جيمز جونز يكيقوماندان  



تر څوپه افغانستان كي دناټو ماموريت غښتلى نشي دكابل حكومت دطالبانوپالس : فرانسوفيلون   وايي / ٨ هغه په بخارست كي دناټود مشرانو .اودادماتې دهغه چالپاره ده چي دازادى  څخه دفاع كوي .سقوط كوي  اوضاع دركابل واطراف آن بهبود يافته است اما : دغونډي دجوړيدوپه درشل كي دفرانسې  تاډيوته وويل    داپريل اوله  : دويچه ويله . درمناطق ديگر بديترشده است
د هر اړخيزه حل د پاره يوه پخه پوځي الر سته، .  معنا لري څه“ د مسئلي هر اړخيزه حل” دې هيڅ نه پوهيږي چي ډيرئ په  ((ل دورځپاڼي سره دناټودقوماندان جنرال ميك نيل داخبره تر يوحده پرځاي بولم چي وايي دشپېگ  . و په واك كښې دي ليري كړي دد رهبرانوعكسونه له دولتي موټروڅخه چې ىهغه ابالغيه ده چي داردو اوپوليسونه ئي وغوښتل تر څودتنظيم خبري دثبوت بهترينه بېلگه دمارچ  د مياشتي په ورستيو كي دكورنيوچارو دوزارت ېدد.اواغېزې الندي دي  دتنظيمود رهبرانو تر تاثير  اوسه كيږي ،هغوي ترجارى اردو دى هغوي ته  سياسي  اوجنگى تربيه نه وركول سوه ډالره دي  په غرو رغوكي وجنگېږي اوخپل ژوند دالسه وركړي ؟ په حقيقت كي  زموږ اردوتر اوسه يو ايله ه چي يودولت داردو دساتلو توان ونلري ،څنگه بياكېداي سي دا اردو دپرديوپه پيسو چې هغه  هم دوه در نوكل  المان ړغ راډيو .نظامي خود را ندارد وتمام مصارف اردو ازطرف اياالت متحده امريكا پرداخته مي شودحكومت افغانستان درحال حاضر به هيچ صورت امكان تمويل بودجه : مالي اومادي توان نلري ،هغه وايي دفاع وزارت وياند خپله دامنى چي  دافغانستان دملي اردو دساتلو اوروزلو  دافغانستان دجنرال عظيمي/ ٩ .  ه به د بيا ودانولو مرستي كيږيلومړئ به د مقاومت په وړاندي مبارزه كيږي او تر هغه وروست:هغه داچي څوك چي ددې نوي طرحي په هكله . ماتوي، سرزوري له مينځه وړي او وروسته پر ارامه يو سړك ورته جوړويدوي لومړئ په يوه ناوه كي د خلګو مقاومت . هغسي لكه د متحده اياالتو پوځونه چي يې په جنوب كي كوي    .  چې دبين االفغانى  تفاهم تله پر درنه وي  پر مخ  والړسى الرنده ،دواړه كارونه بايدداسي اساسي غواړم دا پر عالوه كړم چي جگړه زموږ په هيوادكي دمسلې دحل  زه.)) ږغيږي، بايد جګړه د نظره ونه باسي

جور ج بوش  دامريكا دجمهور رييس په گوته مجبور شو چي دبخارست په غونډه كې  تاسو ټولو وليده / ١٠    اپريل ٢اري  صداي افغان  خبر گز. نوترهگر زموږ دكور دروازې ته راځي  افغانستان  كي ماتې قبوله كړوكه داكار وكړو په لري چي په افغانستان كي امنيت ټكنۍ او له جدي گواښ سره مخامخ دي ،بوش وويل موږ نشوكوالير څودناټو غړي هيوادو مشران وهڅوى چې افغانستان ته زيات شميرسربازان ولېږي ، دا دې معنا برخه واخلي ت
  دريانوستى خبري اژانس. ماموريت  دى كي چي د بخارست په ښاركي جوړه شوې وه څرگنده كړه چي افغانستان دناټوپه تاريخ كي ترټولوخطرناكه  مه دامريكاجمهوررييس جور بليو بوش دناټودغړو هيوادوپه سرمشريزه گونډه �١دروان كال دورى پر /  ١١

ره امن مركزونه سو مياشتو راهسې دپاكستان او افغانستان په سرحدي سيمو كښې دځان لپا له تيرو اتلدرلود هغو ترهګرو چې له القاعده سره ارتباط مشر مايكل هايډن خبردارى وركړى دامريكا داستخباراتي موسسې  .كښې دالقاعده دشتون په خاطر په دغه سيمه كښې عمليات ضروري دي ې خوا دامريكا داستخباراتي موسسې مشر خبردارى وركړ چې دپاكستان او افغانستان په سرحدونو له بل / ١٢ ه ده او هغه داچې ته چې بايد له هغو سره خبرې ونشي بلكې يوازنۍ الره پوځي الردي چې داسې ډلې او كسان شدامريكا دخارجه وزارت مرستيال  ريچارډ باوچر اوجان نيګرو پونټې په شان لوړرتبه مسوالنو په ډاګه ويلي  BBC. ه دلويديځ لپاره له خطرې ډكه دهكړي دي چې دغه چارجوړ    بې بي سي . ترسره شي  كسانو پرضد عملياتددغو



اودهغې بيادسرشميرنې ليوال دى ويوشمير دولتي چارواكي اږي مگر  دافغانستان داحصائيې  رييس  ينيول ك همدا اوس تيارۍ ملياتو غوښتنه كوي،اوددي لپاره  دعCIAجالبه خبره ده دافغانستان  په جنوبي سيمو كي    . پر سرته رسېدو ټينگار كوي

كي پر كنړ،كندهار،فراه  اوبادغيس زابل ، په  هلمند، روزگان  ، سږكال په همدې شپو او ورځوكي همدا / ١٣   .  دكابل كندهار لويه الر چې گويا وبهرنيانو اوافغاني پوځيانو لخوا ساتل كيږي دمگړۍ يوه نا امنه الر ده.نه ده  ټول قوت روا،دخرپ اوترپ جگړه په خپل  داډول حملېاونورو دولتي ادارو وسله والي حملې وشوې پوليسو
وسله والى ډلي )) ١٨٠٠((دنړيوالو سازمانودڅېړنو اومعلوماتو ل مخى همدا اوس په افغانستان كي  / �١ دهغوي شمېرنه به كوم مامورين  كوى ؟ كه يوه  ميتود څخه چې پايلې ئې دقبول وړ وى كاراخيستل كيږي ؟ لپاره له كوم ډول ه سرشمېرنه كښي راشي دغوي دشمېرنياوكه احيانأ غواړى هغوي پافغانانوكي نه شمېري ؟ اوكه هغوي  په  راگډوى اوهغه چي سمدالسه ددولت سره په جگړه كې قرار لري  هغوي په شمېرنه كيوالي ډلي  او وسله داددولت مخالفين سرشمېرنه كي پدې نې لوي  رييس صاحب شمېر دسر اياچي سوال ال نه كوم زه دا  ؟كاركي خنډونه پيدانكړي پدې اودوي ته به   نوچي داډلي به دسرشمېرنې مامورينوته گواښ نه ويدكوم ضمانت له مخې كيداي شي داوم. فعاليت لري  رشمېرنې اداره دچاشمېرنه كوچيان ،اوپه بهركي افغان كډوال له نظره غورځول كيږي ؟پدې صورت كي دس هم لكه  څوك اوپه څه ډول سرشمېرنه كيږي ؟اوكه هغويسيموكي چي ددولت دمخالفينوتر ولكې الندي ده پدغوره پالس كي ده چي تر دې ډيره ده ،ه سلوكي خاوپ)) ١٠((لحظه دا ومنوچې ددولت دمخالفينو دهيواد  والياتوكي دبهرنيانوله خوا )) ١٩ ((په كيږي  اوپه لسهاو انسانان  وژل كيږي اوياهره ورځ له بادغيس نه تر كنړه داچي هره ورځ دافغانستان په مختلفو والياتوكي  پر دولتي اودنړيوالوسازمانوپركارمندانووسله وال بريدونه   عالنوي ؟كوي ؟ اودكومي شمېرنې پايلي ا اكار كه د.مېرنې لپاره شرايط برابر دي ولى  او وايي دسرشپه خرپ  پوځى عمليات روان دي ،دوي يې امنيت ب ل سره ورته دي په بقومونو كي هم  تر سره كېداي شي ،ځكه له نېكه مرغه زموږ كلتوري برخې تر ډيره برېده يودمگر په حقيقت كي خو دلته درغلي وشوه ،همدا كار دافغانستان په نورو .مامور بايد هغه ومني او وئې ليكي  له ځانه وويل دسرشمېرني بيادهغه كور مشر وويل چې هغه دې گورې ئې مثأل پنځه ښځينه دي اونومونه ئي همكه هغه درواغ وويل ؟ اوياهمدغه ښځينه پسله څوساعته يوبل كورته والړل  اوهلته . ارزښت لري ومنل شي نوڅنگه كيداي شي دكورد مشر خبره پداسي مسله كي چي  پايلي ئې دهيواد لپاره حياتى اوملي . گوري ودافغانستان  دجنوبي سيمو پښتانه نامحرم ته اجازه نه وركوي چي له ښځى نه پوښتني وكړى اويادهغې مخ   .دښځوپه مينځ كي  ترسره نشي  دغه يو شمير دوديزمسايل دي  چي هغه  ددې المل گرځى تر څوپه پښتنو ميشتو سيمو كي كره سرشمېرنه  .ور سره برابر  نه وي اجرا ئې جرم بلل كيږي څه ته چې په اسالم كي اجازه وركړه شوې وي  ،كه  له دود اودستافغانستان  داسي يوهيواد دى چي تر اوسه ال دود اودستوركله كله تر مذهبي هدايت وړاندي وي  ،يعنې هغه    :ټولنيزي ستونزي    ملي  دسيسه  نده نوڅه ده ؟؟؟ اوپه دوديزه بڼه خپل ژوندته دوام وركوي چاته اجازه نه وركوى چې له نورو قومونوكي هم هغه چې نالسوتي دي  نفر اوسى مگر دسرشمېرنې )) ٢٠٠٠(( به پېښه وي  چي په يوه كلي كې بهي داس. ښځوسره ئې خبري وكړي  نږدې په يوه خبره دټول افغانستان  اوسېدونكى  . ياتر هغه ډير ليكلې وي  او )) ٠٠	٢((ينوبه هغوي مامور دهمدغوپورته يادشوو فاكټو نوپر ،ه گټه لري  چې سرشمېرنه څالتراوسه پدې نه پوهېږي په سلوكې ))٧٠((



مرغه دا درې له بد. اويادې هغو ي  ته رښتيا ووايي  بنياد حاضر ندي دسرشمېرنې له مامورينوسره مرسته وكړي  ددوي له پاكو  المل شوه چې اوس افغانان دټولي نړۍ تر مسلمانانوبنسټپال اوهر مذهبى سياسي  سوداگرلفى السوهنې  اوبې مورده تبلېغات ددې ځواكوتر منځ سړې جگړې اود پردومخت دزبرلسيزي كورني ناورين ،  تياشته تر څوزموږ ړكاروته اتبليغاتي اوتوضحى له دې بدبختۍ څخه دخالصېدولپاره زيات زيار اوهراړخيزه   . استفادې سره خلك وهڅوي چې دسرشمېرنې پروسه له مشكالتواونيمگړتيا سره مخامخ كړي دولت له ستونزو سره مخامخ وي كوالي شي دمذهبي تبليغاتو څخه  په دولت سره مخالفت لري اويا غواړي دا  كېداي شي پدې پروسه كې هم هغه چې دافغانستان داپدې معنا چې.  احساساتوڅخه ناوړه استفاده كوالي شي قبول كړي اوپدې پوه شى چې فكر دې ته اماده شي چي هرڅه دعلمي منطقوپر بنياد دسپېڅلي ولس مغذونه او ،موږ دبهرنيوله  غالمى څخه خال جوړونه اوله نړيوال پرمختيايي كاروان سره تگ اوملگري كېدل دهيواد موږ دځان وژنې اوهيوادورانونې نورخپل هيوادونه جوړوي مگرمتاسفانه .كړى چي دښواوبدو تفاوت وكړورا لپاره ې عقل دد)ج(خداي تعال.نلري  معنامخالفت د داسالم سره ځان گوښه ساتلبسټپالۍ څخه صوي اود هره پلوه كره وي اړينه برېښي چې ويالي شم ددې لپاره چې رښتيانۍ سرشمېرنه شوې وي اوهغه له په لنډه توگه   .پدې ډول نوري ستونزي هم شته چې دټولو ليكل دليكنې تر توان وزى اوكتاب  ځيني جوړېږي   .   قهرمانان يو ډالره په بله گټوره برخه ميليونه )) ٠
((اوداني دپروگرام له پلي كېدونه تير شي دسرشمېر دولت داوس لپاره  خلكو لپاره دمنلو وړ وگرځېد مركزى حكومت د كي سوله تامين شول  په هيوارهر وخت چې په خي.كي ولگوي  دسرشمېرني  دسرشمېرنې له مامورنو سره مرسته وكړي دداسي يوميكانيزم په سنجولواوپلي كولوسره چي  كله چي زموږ  گران هيواد وال حاضر شول چي.  سره سم تبليغاتي كمپاين پيل شي رستوود اوژبه اوددوي دد ددي لپاره چي زموږ هيوادوال دسشمېرني په اړتيا اوگټو پوه شي ددوي په روڼ اندو لخواغونډو اودسيمي د ،و،ښونكو،دډله ايزو رسنيو  څه وړاندي  بيا هم ددينى عالمانرپاره تر هه وخت كي به دكره سرشمېرنې لپه هغ سيله  هره ورځ  دليكنو،ويناواوډله ايزورسنيو شف شف نه شفتالو له بده مرغه بهرنيانو دخپلو الس پوڅوپو  .پيداشول ،پداس حال كي چې داكار بايد نه واي شوى   راسوالونهيوشميربنياده داليلو دهغه اطوريته  دخلكومنځ كې راټيټه كړه اودده په هكله هم دخلكوسره سوالونو اوتشويشونوپه مقابل كي دقبول وړندي ،متاسفانه همدغو بې دسرشمېرنې درييس داليل دخلكو د  .ارته اړتياشته ك تبليغاتي كي كلونو،څلورو سوله ايز حالت كي لر تر لږه درو ددې كارلپاره په. پايلي دټولولپاره دقبول وړ وي سر شمېرنه پيل شي  ې لومړي بايد دولت اوټول رښتيانى روڼ اندي دد.پوسېله دقومونو اومختلفوژبو ويونكوتر منځ واټن پراخوى  دهري هغې خبري اومفكورې سره بربنډ اوبې پرې مخالفت څرگند كړي كوم چي ناوړه بهير پر خالف راوالړ سى ، سياسي څېړونكى تشويش پر بنياددهمدې ناباورى . دتفرقې اواختالف  تخم شيندي وادوالو كښييزموږ په ه گې په لدبې. الس وهنې په نتېجه كي دخلكو لپاره دمنلو وړنه وي پالن شوي لري  چي دسرشمرنې پايلي به د په  څنگه باور وكړى چې مامور صاحب هغه څه ليكلې كوم چې د ورته ويلې دي ؟  اونور څارونكى دغه سړى ي ،،طبعي ده چې دهغه فورمه به دسرشمېرنې مامور خانپوري كووږ دولس غوڅ اكثريت  نالوستۍ دى توگه زم تاسو قضاوت وكړي  ولي . نلري وويل چې كوچيان ،په بهركي افغان كډوال پدې سرشمېرنه كښي ارزښت  ي ښك  داده چي دسرشمرنې رييس صاحب په جوړشوي گردي ميزكي  په خپلو خبرو خوتر ټولو ستره  تيروتنه اوغلطي  .نږدې تيرو كلونوكي دداډول غلطواوضدملي السوهنوشواهداوبېلگې ډيري دي   كوچيانوته ارزښت نه وركوى ؟ ايا هغه افغانان ندي اوكه په هغوي له مخې  اومنطق كوم صالحيت اود



صادي ،ټولنيز ،سياسي سرشمېرنه كي تاثير نلري ،اوياددوي لپاره په راتلو نكې كښي دولت هيڅ ډول اقت نو ولي ،ېږي په ايران اوپاكستان كي  افغان كډوال چي شمير ئي څلورنيم ميليونوته رسېږي   وطن ته راستانحاالت ښه شي  په افغانستان  كي امنيتي  دبېلگې په توگه  كه تر سرشمرنې څه موده وروسته .نه غورځول كيږي افغانستان په سرنوشت  اوراتلونكې پوري تړلي بولي،دكوم نړيوال اصل  اوقانون له مخې دسرشمېرنې له شمير  هغوي ځانونه افغانا ن اودركي اوسېدونكي افغانان چي شمېر ئي تر پنځنيم ميليونوپوري رسېږي په به  اوفرهنگي پالن په نظر كي نلري ؟  هغه دچاخبره چي پر ليونى  آس مو سپوركړم  كه موسي قلعه ،ياچهار چينو ؟افغانستان كي كوم امكانات لرې رييس وايي  موږ امكانات نلرو،نوښاغلي دننه په ښاغلي. شى داخلټول افغانان بايد په سرشمېرنه كي اړونده چارواكي دافكټ  دناوړوموخوپه خاطر له نظره غورځوي ،كه داسي نده نو ليونۍ هم پدې پوهېږي چې متاسفانه  دولتي .كره شميره معلومه وي تر څودبياراستنېدوپه وخت كې دولت له كومو ستنزو سره مخ نشي  خبره خوداده چي دهغوي سرشمېرنه كيږي ؟ اړينه ته شى ؟اوكه دهغوي لپاره بيا جالهغوي له سرشمېرنې څخه پا اروكې  دفساد پر بنياد هغه واټن ته پاملرنه ده چې په  ددولتي ادالمل دخلكو اودلتي اداروتر منځ  بل اساسي   . ميرنه وكړى ،اوس داشميرنه ملي خيانت دي اوبس داكړه هغه وخت دي بيا سرشيپ امكانات  اړينحكومت هروخت چې دافغانستان .اره نكړى  سرورښكادزابل واليت  يوې ولسوالى ته به ي كله چې دولس . گانو كارمندانوناوړه كړنوغښتلي كړې اوداپروسه همدا نن هم روانه ده ددولتي اوامنيتي اردابايد ومنل شي چې ددولت دمخالفينو ليكي په دولتي اداروكښي دلوړى كچي فساد او . راپيدا شوى دى  و ځمكودكرلو توان له متاسفانه دافغانانوورځنۍ ژونددهري ورځى په تيرېدوسره خرابېږي ،ډير بزگر دخپل  دالجزيري دانگلسى پروگرام  خبريال وايي نږدې پنځوس په سلو كي دژوندپه ډيرو ناوړه شرايطوكي ژوندكوي    اووخلكو اقتصادي حالت زورونكى دى دڅوكالوپه تيرېدوسره همدا اوس هم دافغانستان اقتصاد ويجاړ  . اومالتړ غوښتنه اوتوقع كيږي  وى په كوم منطق اودليل  له هغوي نه دهمكاريوپر بنيادواټن موجوداودولت تر منځ دمخالفت او خوابدى  ددغو خلكوپه اخته دي ،چي څوغيرانه پيداكړي سمدالسه وطن ته راستنېږي ،اونور بيا هاخواته روان د ي كي  تر پنځه  سوه زره زيات  افغانان  په غريبۍ نو اوروسيه   هندوستان اوپخواني شوروي اتحادجمهوريتو   په نړى كي داسي هيوادنشته چي هلته افغان استوگن نه وي ،همدا اوس په عربى هيوادو، له همدې امله  ريا نووستى . دصنعتي پروژو اوفابريكو نشتوالى دوزگارتوب كچه لوړه كړېده . فروشان پوليسوته بډي وركړي څېړنوڅخه داسي ښكاري چي دافغانستان پالزمېنه اونوروښاروكې بايد مغازداران اودست دترسره شوو  .ه ،په دولتي او امنيتى اداروكې فساد لوړى كچي ته رسېدلي دى ،نوروكاروته ئې مخه كړېدالسه وركړى په بهركي افغانان  په سرشمېرنه كښي ښاغلي غفوري  صاحب اودسرشمېرنې دملي كمېټې رييس چيري كه   .دادى اوس يوځل بياپه هيواد كي دسرشمېرنې څخه محرومېږى وړوگرځېده اوسېدونكى  له دغه ملي اوقانوني حق نه پر خپل سرمحروم شول داهم يوغيرقانوني كړنه وه  چې دټولو دنفرت يروپه ټاكنوكي يوزيات شمير په بهركي افغان داچي دولسمشرى اوپارلمان  په ت. وجايب لري مساوي حقوق او دقانون په وړاندې د افغانستان اتباع . سره سم  دافغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع ديى،ځكه داساسي قانون د دوه وېشتمي  مادې  مادې پرخالف د٢٢ دهكله درييس صاحب نظر داساسي قانون    . . .  .دومره پدې  ياهغه قوم پوري اړلري او دومره پدي ياهغه ژبه خبري كوي اوداسي نور  كښي و دي ،په هغ كساناعالن وكړى چې دافغانستان اتباع دومرهه پايله كې  دسرشمېرنې پ اوحساب نكړي



همدا ځاي به وي چي له يوي خوابه له بهرنه ملي النجه   ؟  حقوقى سوالوته به بياڅوك جواب واييواوداسي نور  ؟ ې زه په شمېرنه كښي نه يم راوستلىځكه په  بهركي هرڅوك ادعاكوالي شي چي تاسو دكوم صالحيت له مخ  ؟  له حق نه محروم شول ؟ داشميره به څنگه ومنل شيغانيتپه ميليونو افغانان  دافدابه ددي معنا ونلري چي  ددفاع نوري غلطۍ  هم نه وي شوى دهمدغوافغانانو دحق څخه ي خوابه په طبعي شكل كه ي اوله بلراپيل كيږ د حامدكرزي په مشري كي چي  هډنفوق العاده غوپه دوزيرانوشورا  ٢٠بېله دينه موهم دادى سږكال  دجنوري پر   !چارواكوښاغلو  .ش اوهغه كاسه وي نوبيابه هم هغه آ. دمنلو وړنه وى لپاره په خاطردسرشمېرنې پايلي دافغانانو لپاره دافغانستان  )١٣٩١_١٣٨٧(كلونو وراتلوونكوځدپن كال پوري ١٣٩١ كال نه تر ١٣٧٨ې وه له  شوهړجو . تر نامه الندي په اصطالح د پنځه كلن پالن وړاندي شوې طرحه منلې دهدملي پرمختيايي ستراتيژي      : دهېويشل شوورون سكتو  دغو اتورپ مو بودجه وراتلوونكوكلونولپارهځپندافغانستان  دملي  پرمختيا دستراتيژي له مخي د
دهريو وزارت   اوپه دغه سكتوركي . دي يتوبړ يومهم لومولنيټ يواليړدامنيت سكتور دحكومت اون. اووه   په سلو كي درويشت اعشاريه خهځ كلونو كي له ملي بودجي لوونكو راتوځ  دامنيت په سكتوركي  په پن/١  په ىږيګ او ملى پرمختيا كى مستقيم او مهم رول لو بوى او په دغو برخو كى زيا ته بود جه للوړ وهځپه له من هغه برخى دى چى د بيوزلى ناښ او بريولګ ، اوبولولړو ك جړس.  او طبيعى زير مو سكتور ټ دفزيكى بنس / ٣   .دسكتور لپاره په پا م كى نيول شوى ده  دريو پورى د پو هنى  په سلو كى له دولسو اعشايه ترخهڅپور ى د ملى بودجى له ديوو لسو اعشار يه دوو  كلو نو ١٣٩١ تر خهڅ ١٣٨٧ ب لرى چى له يتوړ دپو هنى سكتور  پو هنه يو مهم سكتور دى چى زيا ت لو م / ٢    .  كي زياتوالي موميوكلونوځملو ادارو  بودجه  دپخوانيوكلونو په نسبت په راتلوونكو پندشا

 پيل او تر خهڅ لوروڅ كال كى له ديارلس اعشار يه ١٣٨٧په دغه سكتور كى په :  كر نه او كليو پرمختيا  / �     .يږ ته رسيوځ دوه ديرش اعشاريه پنكىكى په سلو  كال ١٣٩١ ده چى په ږ ملى بود جه په سلو كى نهه ويشت اعشاريه شپولهټ په سكتور كى ټ كال ددغه بنس١٣٨٧
 . م به په دغه وزار ت كى پيل شى راګ اود كليو د  تشبثا تو پرو ىږيړ م بشپراګوزارت كى د ملى پيو ستون پرو  او پرا ختيا په ولوړ چى په را تلونكى يو نيم كال كى د كليو د بيا جوىږى نهه اعشاريه يو ته رسي كالو پور١٣٩١

په دغه  . ىږكي تهځ را منتښ كمينىړ د ماشو ما نو په سلو كى شل د متهښكتلوى معافيت او تر يو كلنى د ك عمر د ماشو ما نو تهښ كلني   دكهځ تر پنتښ كمينىړ د ميندو د ملسوځ په وخت كى په سلو كى دپنيدنىږزي كلو نو كى د وځ و غتيا يى اساسى خد متو نو د برخى پرا ختيا په را تلونكو پندر:ور درو غتيا سكت / 
   والى كى مهم رول ولو بوى هښ ولو كى د حكومت كولو او قا نون د وا كمنى په ړسالمو حكومتى مركزو نو په جو شى چى دغه كار  به په افغا نستان كى د هړ په سلو كى اتو اعشاريه يو ته لوخهڅ وږملى بود جه په سلو كى له شپ كلو نو پور ى په دغه سكتور كى ١٣٩١   ترخهڅ١٣٨٧له : د حكومت كولو او قا نون د وا كمنى په سكتور كى / 	   .ىږيګ ته زيا ته شى او وبه للوروڅ اعشاريه وږسلو كى شپ په خهڅ اعشاريه نهو لورڅ كلو نو پورى به ملى بود جه   په سلو كى له ١٣٩١ تر خهڅ كال ١٣٨٧سكتور كى له 
   .ىږيګ اعشاريه دوو ته زيا ته شى او و به للوروڅ په سلو كى خهڅ وځپن ريه اعشا په دغى موده كى په په دغه سكتور كى ملى بو دجه په سلو كى له د وو:  مصئو نيت سكتورولنيزټد / ٧



ه بيله شوى پرمختيا اود ما لى عا مه چارو په اداره كى د ملى بود جى په سلو كى دوه اعشاريه نهه  ،دى برخى ت د اقتصاد د خصوصى سكتور د تښد اقتصاد او پرا ختيا اداره  ددى سكتور ارز: صوصى سكتور خد  / ٨  ان په وږي افغمي داده چې دولتي اړونده چارواكي خپلو ملي مسوليتونو اودندوته ديوه خواخاو هيله مشوره   .دهيوادوالوډيري ستونزي به حل شي كه چيري  همدا راتلونكي حكومت داطرحه پلې كړى اودبهرنيانو مالي اومادي مرستي حيف اوميل نشي زموږ   دباختر اطالعاتي اژانس   .ده  دزورېدلي ولس دنا  له ټولوهغو كارونه الس په سرشي كوم چي ناوړه پايلي لري  اوزموږ توگه پام را واړوى  هم دښوونې اوروزنې  لپاره مصرف كړو ))شپېته ميليونه ډالره (( راشى همدا.  المل گرځى  اوخوابدۍ ارامى زماپه باوردمعارف پراختيابه  . ښت پوه شي ټوله اوخلك مودهرڅه په ارز له هيوانه ترڅو دنالوستوب كمبله    :دليكنې لپاره دالندي منابعوڅخه استفاده شوېده    .............................................................. ...... ومن اهللا التوفيق . ئي وخت ندى   رانغاړو،اوس دسرشمېرنې لپاره مټى ه اراده هر وخت چي سوله او امنيت تامين سو هغه وخت به په خوښى اوخپل  .پرانيزي   دحل په لورالراوپر خپل وخت دسرشمېرنې  لپاره دټولوراپېښو شوو پرابلمونو
  درويتر خبري اژانس   / ١
  03.03.2008 .بي بي سي  / ٢
  دآزادى تراډيو گردى ميز خپرونه  / ٣
    .دې اړوندخپاره شوى مطالب و كي پ ويب پاڼ  دټول افغان ،لرابرافغانستان ،تانداوغورځنگ  /	

  اول مارچ.٢٠٠٨  خبرگزاري صداي افغان/ 
  دافغانستان ملي تلوزيون خبري سرويس / 
  دامريكا ږغ  راديوپښتو خپرونه  / ٧
  فبروري٢٨ .٢٠٠٨آزادى راديو / ٨

  باخترا ژانس  ويب پانه  /  ٩
  داريانا افغانستان تلويزيون  خبري پروگرام / ١٠
  ويب پانه    اميد وطن  / ١٢   08-04-2008ږغ راډيو دري ويب پاڼه دالمان  / ١١

  داپريل اوله   : دويچه ويله  / ١٣
  المان ړغ راډيو  / 	١
   اپريل ٢ ويب پاڼه خبر گزاري  صداي افغان   / �١
١  مه	١ ،دوري دريانوستى خبري اژانس  / 
  حبيب هللا غمخور ليكنه دايران ځان كه نړى غولوي ، /  ١٧

 


