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و شميره   ١تر 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 لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٢١/١٢/٢٠٠٩                                                                                 عبدالرحمن فرقاني

  د دولت څلورم ځواك هم د بهرنيو په واك آى
  

ونو والړ وي روآراسي د نظام سره سم  يو معاصر او پياوړي بيرد معاصرى بي چى , وآراس دولت  په څلورو بنس
ونو څخه په څلورم ځواك باندي په معاصره دولتدارۍ آى شهرت لرييو لدي څل د اطالعاتو او ديداهاو ت , ورو بنس
ولو نورو ځواآونو مهم دي  په فكري لحاظ د يوى , ت دي رآلتور وزا دا وزارت د يوه هيواد په هويت ساتلو آى تر 

ي ولنه سوق آ ود دي  آوم لوري ته چى غواړي  ولنه د ,  سوقولي يى  شي ولنى سرپرست او الر آوم دود چى د 
ولنه آى رواجولي شي  ي هغه په  و لپاره غوره  ولنى د اخالقي فساد نه نيولي تر ديني , و ولنيز فساد پوري , د 

ونه يى اساسي او بنيادي مسوليت دي , مسوليت پرغاړه لري  ولني الر په ظاهري شكل خو دا , خالصه دا چى د 
ي او شه غور يى وزارت دومره م ه پوهي ر د دى وزارت په اهميت دير  ي خو بهرني يرغل هم وزارت نه بري

ي  ي , ورباندي آ لي آلتور په پردي , ترڅو د نظامي يرغل سره سره آلتوري يرغل هم پلي آ او د افغانستان سپي
ي  ه آ ر, آلتورنو بدرن ر د خپلو متاعو آزاد بازار و ځوي او خپل ناوړه دود او آلچر او د افغانستان آلتوري ډ

ي وپلوري    . پك
ه غواړي او له  دا خو جوته ده چى د افغانستان آابينه آى بهرني هيوادونه هر يو د خپل قوت او مورال په آچه خپله ون

اغلي جمهور ر ت آى د  , ي شوي ويړاندي ستونزي راوالړيس د سياسي تيم په وئهمدى ځايه د آابينى په جوړ
ه  ي پداسي حال آى چى يو سالم او با آفايته چى څرن ه ورآ ولو دخيلو ډلو او هيوادونو ته خپله ون وآولي شي 

ولني په وړاندي د منلو وړ وي او هغه د فساد ناري چى د , حكومت  رامن ته شي  يوالى  هغه حكومت چى د ن
ي  واآي اداري فساد به له خودآابينى د اعالن سره سم د, حكومت په اړوند پورته شوي دي خاموشي آ ا هيلى چى 

ر هيوادونه په , له خاورو سره برابره شوه ولنى پورته شي  ر ځواآونه او اشغال كاري چى بهرني يرغل داسي 
ولنه آى اداري فساد خپروي اساسي او بنيادي عاملين يى په خ آه چيري د آابينى آليدي , پله دوي ديخپله په افغاني 

ازي يى وزارتونه د بهرنيو  تنه د پخوا په څير پرته له آوم بدلون څخه پاتي دي نو هغه اداري فساد چى ان په غو
ه تلي شي چى هماغه په فساد تورن سيستم  ي ده څرنگه لمن ه آ ۍ را وي كاري چى , روان ويوله ن داسي 
ولنه آى رواجوي تر څو د افغانانو غرور او شهامت مات آ ي اداري فساد د افغانانو په    . ي ايمانونه يى آمزوري آ

ريوان دي دا مصيبت دير لوي دي چى د  ولو مصيبتونو چى د افغانستان درديدلى ملت ورسره الس او  سربيره په 
اه آى روزل شوي  ونه داسي چا ته وسپارل شي چى د هندوانو او زرداشتانوپه آلتوري د ست افغانانو آلتوري الر

ه وړلو لپاره دير داسي روسي استعمار او يهودي پ, وي   غورځن د اسالمي هيوادونو داصيل آلتوري هويت دمن
ي  ر څو پدي هكله آار وآ د دغو حرآتونو تهداب او پيل د هند او , منحرف مذهبي شكله حرآتونه په الره واچول 

ه په ايران آى د اسالمي هيوادونو د دين د انحراف ل ولنه څخه و د مثال په تو پاره د بهايانو تر نامه الندي يو ايران له 
له او په اسالمي هيوداونو آى يى د  تونو اړوند خپله آ ديني حرآت جوړ شو چى منحرفه عقيده يى د اسالمي ارز

و جوړ , ترويج لپاره خلك وروزل  ليسي استعمار په م ن شمير داسي مذهبي منحرف حرآتونه د ان او په هند آى هم 
ول هغه . يوادونو آى د فرصت په مندلو خپل منحرف افكار رواج آشول تر څو په اسالمي هي په افغانستان آي 

ونه د ايران تر آلتوري ه چى په , ندي واقع شوي وړ يرغل الندي له وولنيز بنس ايران ته دا زمينه چا برابره آ
ولنيز بنس الندي وساتيښگواداسي قوت سره د افغانستان آلچر تر تهديد او  ونو آي بدلون راولي چي د ؟ او هغه 

آه چيري لودي چى په افعانستان آي په ځواآيز توگه شتون لري او د , تيا ضامن ديافغانانو د هويت د ځانگ
مني په سر آي پاللى نو ايران ته  تيا د ايران د و آي خورا مهم رول لري په ري افعانستان د سياسي موسسه په پريك

نن په افغانستان آي د مطبوعاتو خورا مهمى موسسي د ايران , ؟ ى وى اجازه ورآبه يى دي دا راز پراخي مداخلي
ي او د ايراني آلچر د نشرولو لپاره منظم پرگرامونه د افغانستان په  له فكر سره هم نوا شخصيتونو له خوا اداره آي

پلى  ه دسيسه ده چى يو ابتدايى دا د افغانستان د حكومت د څلورم ځواك په اړوند هغ, اندي كويړولنه كي وټجنگ
ني دوره آى پلي آ او پاتي برخه يى چى خورا د اهميت وړ ده دا ځل تطبيقوي  او يى رهين په خپله لوم   .پ

منانو په مخ  ولو د رو د افغانستان سياسي چاپيريال د او غواړي د افغانانو آلتور هم , پرانيستى دياوس آه يرغل
ولنه او دولت ورسره مخ دي هندوانو او ايرانيانو ته وسپاري واښ وي چى افغاني  ولو لوي  اوس آه د ,  نو دا به تر 

ولنه به له ديرو ستونزو سره مخ  ن پالن مخنيوي ونشو نود افغانستان    افغانستان په آور پارلمان آى د دى آرغي
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