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کال د هېواد د خپلواکې د لمانځغونډو له پاره تېاری نیسي . ۱۳۹۶نېټه  ۲۸زمري د میاشتی په  افغانستان ولس د
څخه د خپلو « بر تانېا»کاله وړاندې همدې باتور ملت په تشو السونو د نړې د لوی ښکېالکگر ځواک ۹۸  پوره  ځکه

  .خپل هیواد د رغونۍ چاری پېل کړی په مشری یي د  . د غازي امان هللا خانکي وگټلهخپلوا  سرنو په بدل
سوکالۍ او ښېرازۍ او تل پاته سولې پر وړاندې په توطیو او  افغان ولس د ده گوډاگېانو د خو غدار انگرېز او د

یو ب هللا د سقاو ځوي چې حبی  کسانو لکه  . مکار دښمن تل د نالوستيپروپاگندونو پېل وکړ او اړدوړ پېدا شو
، مالډوله پرنگیانو څخه گټه پورته کړه او افغان ملت یي ، د خپلو نورو اجینټانانوالری وهونکی وو  غل او  څرګند

ی دوی یي پر . که پوښتنه وشي چی د امان هللا خان گناه او تېروتنه څه وه چو کې سره وجنگولوو ځل بیا په خپلی
   :ځواب روښانه دی ؟وړاندې بغاوت پېل کړ

هلي ځلي پېل کړې ، د ځوان نسل له پاره   امان هللا خان خپلواکي وگټله ، د خلکو په ګټه یي د سمونونو د پلي کېدو
یی د زده کړی پروگرامونه تر الس الندې ونېول، د نارینه او ښځو تر مینځ د توپیري چلند د له منځه تللو هڅې یي 

د مخنیوی عملي اقدامات وشول او د هېواد د پر مختگ له پاره د مرستو د موندلو په ګړندۍ کړي ، د جبري کارونو 
موخه یي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه پېل کړل . د قانون د حاکمیت عملي کول یې غوښتل ، دخپلو تیرو مشرانو د 

کړل . د ملت جوړونې له د هغوی یو لړ کړنې یي وغندلی او نوی سمونونه یي پېل   ناروا کړنو مخه یي ونیوله او
پاره کار پېل شو خو په تاسف چی د خلکو د ناپوهی څخه مکار ، غدار او کینه توز دښمن سو استفاده وکړه او ولسونه 
یې سره په خپلو کې سره وجنگول . خو مېړني واکمن او د خپلواکې اخستونکې پاچا ونه غوښتل چی دواکمنې د 

ونه ووژل شي او په خپله خوښه له واکمني الس پر سر شو . تر ده وړاندی یا ټینګېدو او بیا نیولو پر سر دی ولس
وروسته ما کوم ورته غښتلې واکمن ونه لیدو چی دواک پر سر د ولسونو وژلو ته د پای ټکې کېږدي او واک پریږدی 

ه عملي کوي ، موږ ولس وژل کیږي ، پردي خپل پروگرامون او یا هم د ستونزو د حل له پاره کوم کوټلې گام واخلي .
کار   له تیرشوو تاریخو نو هیڅ نه دي زده کړي . د ملت جوړونې پر ځاي د قوم پالنې توکم پالنې او ځانغوښتنې ته

  کیږي.
ولسونه خوښ دي چی اوس موږ یو قانوني دولت لرو ، د اساسي قانون په چوکاټ کې هر افغان کوالی شي خپل روا 

پر مخ لیکل شوي . د قانون حاکمیت نشته ، زورواکي او   چی هر څه د کا غذ حقونه تر السه کړي ، خو په تاسف

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Kochay_m_khpalwaky98.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Kochay_m_khpalwaky98.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ټوپک ساالري واکمني کوي . که څوک د قانون د حاکمیت له پاره کوم خوځښت په الره واچوي همدا مافیایي ډلی 
نو کې د امریکا او کل ۱۶مخه نیسي . په تیرو   ټپلی ، جنایت کونکي ، فسادکونکې ، د مقام او څوکۍ ټېکداران یي بېا

ناټو راتلل اود ترهگرو له مینځه وړلو په میلیاردو دالرو لگولو هم دی هیواد ته نه سوله راوستله . نه خاین او جنایت 
  کونکو ته سزا ور کړل شوه .

 فیصده خاوره کې حکومت او ۶۰میلیارده ډالره لگولي خو پاېله ؟ داده چی  ۷۱۵کلو کې  ۱۵یوازی امریکا په تیرو 
فیصده دتیر کال نه  ۲۱پېښي شوي ۲۵۲فیصده خاوره د مخالیفنو په ولکه کې ده . په تیرو دری میاشتو کې  ۴۰

تنه ټپېان دي ، د تاریاکو او نورو تولیدي  ۴۲۳۸نظامیان شهیدان شوي  ۵۲۱میاشتو کې  ۸زیاتوالی ښېي . په تیرو 
  میلیارده ډالر وو . ۱،۵ زکال کې۲۰۱۶میلیارده ډالردی ، چی په ۳،۰۲قرادادونو ارزښت 

داعش او طالبان پخوا یوازی   جنگونه تر پخوا نور هم زیات شوي ، د ملکي خلکو تلفات تر نورو وختونو زیات دي .
  د پاکستان او عربانو مرستی اخستلی ، اوس ایران هم ددوی مرستو ته تیار شوی دی .

د اوسني حاکیت د کمزورتېا له پاره د بهرنیو په مرسته په ترکیه اود هیواد داخل کې ایتالفونه جوړیږي . په ځانګړي  
چې مشران یی هم په حکومت او دولت کې لوی   توګه نوی ایتالف د هغه زور واکو له خوا په الره اچول شوي
ټولي کړي . د خپلی څوکۍ او پانګو په زور خلک څوکې لري او هم د خپلو موقفونو په وجه یي ستري پانګې را

یامقام السته راوړل او پخواني   څوکې  مظاهرو ته را وباسي . ددوی مو خی د خپل شخصي منافعو خوندي کول ،
  خیانتونه پټول دي.

وي ماده کې را غلي چی هغه څوک چې پوځې ډوله ډوله تشکیالت او هدفونه تعقیب ۳۵داوسني دولت د اساسي قانون 
  مذهب پر بنسټ گوندونه جوړوي فعالیت یي جواز نه لري او سیاسي گوند نشي جوړوالي.  ، د قوم ژبې سیمې، او

ایا دوستم ، عطانور، محقیق ،صالح الدین رباني، مسعود ضیا ،حکمتیار ،قدیر ظاهر، تورن اسماعیل، سیاف او نور  
نو دوی بیا ولی سیاسي گوندونه لري ، ایا قانون د شخص وسلوالې ډلی نه لري؟ ځواب روښانه دی ، یانې لري یي . 

له پاره دی او یا دا کسان تر قانون لوړ دي؟ هیڅوک تر قانون لوړ نشي کیدالی ، خو حکومت کمزوری دی کنه بر 
حال والي او برحال پخوانۍ نل دوان بیا سترجنرال او اوسنې د داکتر غني اول مرستېال د اجرایه ریاست دویم 

ل او یاغیتوب باید قانون پری عملي شي ، له څوکیو لیرې او د خپل سري وسلوالو څخه یي وسله واخستل شي مرستېا
. د قانون په چوکاټ کې بیا کوالی شي ایتالفونه جوړ کړي . دولت هم د جنایت کونکي سره قاطع چلند الره خپله 

څوکېو لیونیان د مقام غوښتونکي  ولی دکړي نه ده .تاسو وگوری دښمن څومره ظالمانه وژنی کوي جنایت کوي 
ټوپکساالران د مخالفت شعار ورکوي . همدغو د ایتالف مشرانو د سرپل والیت دعام وژنې په هکله کومه د خالصون 
الره لټولی ؟ ځواب نه خیر دو ی ځانغوښتونکې ، څوکې پالونکي شخصیتونه دي نه دولس مدافعین ! ددوی گټې 

ندي وي،زما وړاندیز ټولو هغو ملي دموکراتو سیاسي گوندونو ته دادی چی پخواني یوازی په جنگ جگړو کې خو
سلیقوي او ذهني ،زاړه پالنه په رښتني توگه هېره کړی د ولسونو دیوالي او گډو هڅو په مټ د موجوده ستونزو د حل 

ی په هېواد کې یو ځواکمن الره خپله کړی . تر کومه ځایه چی مالومیږي نني واکمن او استخباراتي کړې نه غواړي چ
  گوند را مینځ ته شي .

خودقانون له مخې کوم ستر خنډ نه لیدل کیږي ، ستونزه یوازی پخواني تباکونکې فرکسوني او ذهني تمایالت دي چی 
 د یوه ځواکمن گوند د جوړیدو مخه یې نیولی ده.

  
 !مه کاليزه دی ټول افغان ولس ته مبارک وي ۸۹د خپلواکې 
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