
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.angerm-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 2017/ 19/7                                                                                   ډاکټر ځيرکيار

 د ځـ�نـد  وٻب پاڼې مرکه        ډاکټر ځيرکيار سره
        

. ډٻر ژر ايت�فونه جوړٻږي او ډٻر ژر له منځه ځي د افغانستان اوسني د ملي وحدت حکومت کې-1

  د دې معنا څه ده؟. ف ټيم څخه کسان خپلوي او کله يې خپل ټيم ټوټه کېږيکله ولسمشر له مخال

  :ځواب

کلنې افغان ٣١٠په افغانستان کې د امريکې د نيواک په اوږدو کې، د  
واکمنۍ د ثـقل مرکز ړنګ شوی دی، او د اوسني ګړبـېـدلي سياسي 

 نه قـدرت په چوکاټ کې د جھادي  قـدرتمندانو مادي تنده X تر دې دمه
. اوښتې ده) بازار(په افغانستان کې واکمني په مارکېـټ. ده ماته شوې

بې ژمنې، خو قدرت طلبو، ټنګه سرو، سرټيټـواومصنوعي اشخاصو 
ټولنه بې اڼـډوله  يې ته د سياست  ډګر خوشې شوی دی او په پايله کې

امريکې اشغال شوی افغانستان د . شوې او بې  حيثيته شوې ده
چور يې کړه او د ځان لپاره يې : ـرمول تنظيم کړی دیُچورآبـاد په ف

دنورو دولتونو په شان،په اشغال  شوي افغانستان کې ھم  دولت  په  درې پښـيزه کرسۍ ! اباد کړه
پارلمان قوانين جوړوي، ولسمشرقوانين : ازادي او حقوق خوندي کړي)اتباعو(وXړدی چې د ھېوادوالو

 څانګې د افغانستان د اوسنی دولت درې. ن تفـسـيــرويپلي کوي،او ستره محکمه قـــواني

  !ډوبې دي په بې مثاله فساد کې)ستره محکمه /پارلمان، او قضائيه/حکومت، قانونيه/اجرائيه(

کلنې روانې وحشي جګړې په اوږدوکې پښتون په  پاڅون کې لګيا دی، خو د ١۶ په افغانستان کې د 
 په مھال د سولې په عالي ولـسـشـرمۍاشرف غني احمدزی د ج�لت چپن حامد کرزي او دوھــم مفــکر

دغه مسوليت بايد ډاکتر عثمان روستار ترکي او ډاکتر ! ټاکل شوی؟ يو پښتون ھم مـشـرنه دی شورا کې
  !فاروق اعظم ته سپارل شوی وای، نـه د ډالرتاريات عاشقانو او ھېواد پلورونکو ته

ولسي جرګه کلونه کېږي . نوني کړکېچ سره مخ ديدغه راز حکومتي ادارې ھم له ستر قا.  2
راتلونکو . دغه راز د اجرايه رياست څوکۍ X ھم قانوني ځای نه لري. چې پرته له ټاکنو پر مخ ځي

دغو حاXتو ته په کتو تاسې د افغانستان راتلونکي ته نېک . ټاکنو کې ھم د دې موقعيت مبھم دی
  فاله ياستئ او که څنګه؟   

  :ځــواب

څوک ونيسي يا يې ورنه وباسي، نه  وظيفه ده چې په خپل ټيم کې) اشرف غني(د ټاکل شوي ولسمشردا 
غني ټول ھــغه قدرت )! ٢٠١٧تر٢٠١٣(د ھغه مھال د امريکې د بھرنيو چارو د وزيرر جان  کري

لري چې اساسي قـانون ورکړی دی او حکــومت يې له ھغــو وزيــرانو جوړٻـږي چې  د ولسمشر د 
 ۶٠)  ز٢٠٠٣/ل١٣٨٢(د  افغانستان د اوسني  اساسي قانون. ۍ Xندې خپلې وظيفې سرته  رسويمشر
کې خوندي )  مادې٨٠ تر ٧١(د حکومت موضوع په  څلورم  فصل .  مادې په ولسمشر راڅرخي٧٠تر 
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:  ا دیاداري لقب يو اسم بی مسم) ِچيف  ايکسيکوټيو آفـيسر/اجراييه ريـيـس(د عبد هللا عبدهللا . شوې ده

د بھرنيو چارو د وزير جان کري له خوا غوره شوی او د ھغه په ټينګار ) امريکې(د بھرني ھېواد
کارول شوی دی،  د اوسني اساسي قانون  د جمھور رييس او حکومت  په فصلونو کې دغه ډول لقب يا 

. ل لقــب نشو مينــدلیتشکيل  نـشته او د افغانستان په پخوانو اداري او يا اساسي قوانينو کې ھم دغه ډو

) ز١٩٢٩جنوري تر اکتوبر (روغه به دا وای چې سياستواXنو د حبيب هللا کلکانی د واکمنۍ په مھال

ته مراجعه *) »....عناوين  مضحک جرنيل خود مختار و کرنيل خود مختار و امثالـھم آن...«مروجو 

  !!ګـڼــلی وای» س خودمختار افغانستان مقبوضهرئي«عبدهللا  عبدهللا  ځان » مجاھد«کړی وای او 

  مـخ٣٩١ل، ١٣۶٧/ز١٩٨٨. مير محمــد صديق فـرھـنګ، افغانستان در پنج قــرن اخيـــر*) 

  د حکمتيار په اړه  څه فکر کوئ؟. 3     

 خو د تدبير، تنظيم، زړه ورتيا او د وينا د استعداد په اړه. زه شخصا  ښاغلی  حکمتيار نه پيژنم: ځواب
يو کوټلی غړی دی او ترخې تجربې او کړاونه  ) پښتنو(حکمتيار د افغانستان د اکثريت . يې پوھـېـږم

ګړبېدلی افغانستان د  د ھغه د دغو کفايتونو او ظرفيتونو په مټ  زما اټکل دا دی چې. ګاللي دي  يې
 او عدالت مين افغانان يو ټول خپلواکان او په افغانسستان زما ھيله دا ده  چې. حکمتيارمټ ته اړتيا لري

  :خوشحال بابا ويلي وو!  موټی شي

  که پـاڅـم پاڅي طـوفـان ...... کــه  کــښـينم ننګ و ناموس ځي

 تاسې. امريکا بيا ھم افغانستان ته پوځيان را استوي، معنا دا چې جګړه به X ھم پر مخ ځي. 4

  ګړې دوام؟څه فکر کوئ، امريکا افغانستان کې ارامي غواړي او که د ج

نشي چليدلی او  پانګه وال نظام  بې له جګړې. امريکا کوټلی پانګه وال او جنګي نظام  لري: ځواب
دغه ډول په  . نوې وسلې او جګړې د پانګـه وال نـظام تـنده ماتولی شي. جګړه نوو وسلو ته اړتيا  لري

ې رامينځته شو،  او په يو بل  معتاد نظام د دوھمې نړۍ والې جګړې  په اږدو کې په امريکا ک
کې د جنورۍ  په شلمه  نېـته ورته د دوھمې نړيوالې جګړې ستر جنرال آيـزنــھـاور او ورپسې ١٩۶١

نوم » صنـعتي ټلوالې-عسکري«په خپله وداعــيه  وينا  کې د  ) ١٩۶١تر١٩۵٣(د امريکې  ولسمشر
. ټـلـوالې مريدان دي ټان ھم د دغېد امريکې  کانګرس او نور غ). اينـډسټريل کامپليکس-ميليټري(ورکړ

دی چې چين، روسيه، ايران او ھـيند ورنه څارل ) سنګر(افغانستان د امريکې لپاره ھغه مورچل
پښتون په افغانستان کې اکثريت دې، خو د يو څوغيرپښتون اقليتي افغانانو او د امريکې د . کېـږي

 ھر کال  له  جوXی ( احصائيو  په  کتاب کېد . اې. أې. مرکزي استخباراتوپه ګډه پروژه  کې د  سي

ما د دغې دسيسې په . ښودل شوې دي  ټيټې ډٻرې د پښتنو قومي او  ژبنۍ احصائې) راھيسې١٩٩٢
که څوک ع�قه لري چې زما تحليل په . وړاندې په  پښتو او انګريزي ژبو ليکلی عکس العمل وښو

  ٢٠١٧جوXی۶. يل له Xرې  تماس ونيسييا انګريزي ژبه ولولي، زما سره دې  د ايم/پښتو او

zirakyar1234@yahoo.com 

 

  


