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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

     م٠٣/١٠/٢٠٠٩                                    عبدالرحمن فرقاني
  
  

                                      

  ؟!پاڼه ه آه توره ڼپازرينه 
  

ولنه آي اوس هم داسي په آزموږ  اآنى د پوهان شته دي يدلي  ول  چى د افغانستان جمهوري رياست ته ورستي 

او , ي گپاڼه ه په تاريخ آي يوه زرينافغانستان  تناآه پ به افغانى په اند چى د دوي ي گاو دا هغه دي د بدلون ارز

وريدلى اولس ته به , ولنى ته د سوآالي او خوشبختى ذولى ډآه راولي  يدلى او  ه چى د او د افغاستان آ سختدري

كار شو ى وه د خالصون الرى او  ي لكه او افغانانو ته به , ي گوته آپه چارى افكارو  هغه موقت باغونه شنه آ

په مخ او هغه دروازى به د افغانانو ,  والو ته برابر شوي دي پلى آيدو له امله لوديپه لوديخ آى د ديموآراسى د چى 

په مخ و گولنو آي د وپه ب او تمدن له امله د لودي پرستانو د تهذي د ارتقا له امله او د ماده چى د ماديتپرانيزي  

خه , ى دي صى شوخال نهپهفغانانو د ديموآراسى چى اوروسته له دي اتو  توروآالونو  ل  غي آرغي  آي تيرآ

تى بولياسي رپه غربي ديموآاوس هم دوي د افغانانو خالصون  وي  ,نغ .                                        اوس هم د ديموآراسى نغمه غ

ل د خپاره آافي نديپلويانو له ديموآراسى د آيا دا تير شوى اته آالون و يو  رنله زپلى بيو؟ تر  ي گوالى وولنه  ي

وري د نظامي يرغل نه  فساد  اخالقيهري خوا ته خور وور, په برخه شوي دهتيا او سوآالي ورپرمخه چي  نه 

ولنه  ورسره الس او چى زمو پورينيولى تر آلتوري او اجتماغي او ديني يرغل  په دا سربيره   ,ريوان شوى ده ږ 

ارى هغه  ولنه له يوه تباه آونكي توپ, ژوند تهديدوى چي د خلكو فقر او نادارى او بي روز ان له فكري لحاظه افغاني 

ولنه آي د عيسويت د خپه افغا, مخ ده سره  ي پريدو لنى  واآونه , پاره منظم آار آي  توپپه په خلكو باندي بهرني 

  . ړ شوى ديگه مرآزونه جوكاره توپه او , نجيلونه ويشي ژبو ااو دري 

ړه ده نشي توانيدلي په غااآنو د نظارت او تر سره آولو دنده يى چى د  پلواك آميسيونآه د افغانستان د انتخاباتو خ

اآنو چي د بهرنيو هيوادونو له اجازه نه  چى دا د ه پكار دپوهانو ته نو زموږ افغاني , ي الن آعپايله اپرته د 

ي ديموآراسي لوبه نوره  ه ونك دى او د افغان اولس د غولولو ه خه د , پري نور افغانان د ديموآراسي له تياره 

چي ديني او مذهبي پاره ولنو لچى د هغه پدي نظر شوي وي   همپوهانيري د لودي چآه , وتلو هيله من دي 

تونو  ه په بنياد جوارز رن په عراق ړاندي چي له افغانستان نه وړي شوي وي غربي ديموآراسي د تطبيق وړ نده 

په افغانستان آي چى د غربي ديموآراسي خوبونه التر اوسه  پوهانو تهږ هغه نو د مو, آي له ناآامي سره مخ شوه 

ي پكار ده ويني  تياره آي به دا خوب بي تعبيره په اوسنى چى د افغانستان كه , چى د دغه راز خوبونو تعبيرونك

ه ,  وي پاتى رن   .پاتي دي چى لكه 

خه تجريد شوى وى  يوه چى له ديني او مذهبيى سولنو ته بي ديموآراسي هغه رچى غدا سمه ده  تونو  لو ارز پي

الره ده  ولنه , مناسبه ت خه  اساسي موخه يى د مادي السته راو چىهغه  و, ه نوي پرته بل ړنو   چىلنه هغه 

ه  د ويپك ه ورآ و راآ   . ړنو والړه وىپه مادي السته راوگ

ولنه ده  تونو خاونده  ولنه د اسالمي ديني او مذهبي ارز انه سره لري او , خو زموږ  په د الره آي يى او دا وياړ له 

اونو تونو د زيانمنيدچه داسالمي ارزچا په تاريخ آي هر د افغانستان , ي ده  قرباني ورآلويه ي له آ ه آ و ه
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 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. مانه به همکاری دعوت می نمایدافغان جرمن آنالین شما را صمي
 .بدارید خود را بعد ازغور کامل بما ارسال خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

رو چى د افغانستان سره مخ شوي دي آن تر دي  چيري د آه , په مقبره آي ورته قبر تيار شوي دي د يرغل

پلويان چى د ديموآراسى پوهانوته  افغاني هغهپه سر آيدونكى دي نوخپل مرام نه الس ديموآراسى اصلي خاوندان له 

ي چى افغاني هويت ته د احترام سرپكار ده دي  ي آ په تاريخ دا د افغانستان , پل باتور تاريخ له سره ولولي او خ,  

يچى هر افغان به يي د سيپاڼه ده آي هغه توره  ه وآ   پای. لو ه

                                     

  


