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 11/11/1112          شاه ولی آرین

 ملی ارزښتونه هیواد ملی یووالی حکومت او د

دا  چېوښوده  په درشل کې افغان ولس په ډیره میړانه او سرښندنو دوهم پړاو د ټولټاکنو ته د نړیوالو او هیوادوالو
 بهرني په ډیره خواشنۍ سره کورني، خو ریخ لوری بدل کړی،تأ په خپل مټ کولې شې د ویښ شوی او ولس نور

اسالمي او افغاني  انساني، په کاروان غیر هیلو د یوې سترې توطیې په کارولو سره د افغان ولس د افغان دښمنو
 سره کړه. معامله تر

څه ه یوی پالن شوی توطیی په کارولو په ګډه د پاکستان استخباراتی کړیو اویران ، اسرائیلو، انګلیس، اامریکی د 
ار و هیوادوال یو او هیواد پوښتنی الندی راولی، ارزښت تر دیموکراسید روانی  مشروعیت او ټولټاکنو وکړه چې د

 ګریوان کړی. یوی ستری غمیزی او ناورین سره الس او بیا د
ه چې جوړښت په خپله دا په ډاګه کول ټاکنیز ټیمونو او عبدهللا عبدهللا داشرف غنی  ښاغلی ټاکنو په دوهم پړاو کې د د

ورسته پاتی هیوادو کې ټاکنی تر سره  او مخ تللو نړی په پر د ې همداسی هم وشوول.، چدولس هیلی به ګواښیږی
 ی اوورن، کو استخباراتوسیمه ایز ړیوال او، ننه لری لیدلی مو دی چې ټاکنی دی وړونکی او بایلونکی و آیاشوی 

حامد کرزی  د او جهاد ټیکه دارانو په نوم د او مخدره موادو قاچاقچیانو ، دغاصبانو ځمکو ، دبهرنی مافیایې کړیو
ړیوال ن کمیسون چې اکثریت غړی یې د یوه داسی ضعیف ټاکنیز ، دنه تشکیل شوی و حلقو پورتنیو ناتوان دولت چې د

ومت عملی ملی یووالی حک یو ناکاره غیر کړه او د وو دغه افغانی ملی پروسه سبوتاژتړلی  استخباراتی کړیو پوری
زوکې خپل منځیو ستون حکومت به له پیل نه تر پایه په خپلو زمینه یې برابره کړه چې زما په اند دا رامنځ ته کیدو د

ددی  ټینګښت او ی حکومت پرملی یووال راګیر پاتی هیواد او ولس ته به هیڅ السته راوړنی ونه لری. غواړم د
ظر بین المللی موقف په ن او سیمه ایز ساتنی په هکله دهیواد د پالنی او د ملی ارزښتونو افغانستان د د حکومت له خوا

 ټکی پری څرګند کړم. خپل د نظر څیړنی الندی راولم او پوښتنی تر سره څو کې نیولو
ملی یو والی حکومت  په نظر کې نیولو سره د غوښتنو او ارادو ولس د د او پایلو د دوهم پړاو د ټاکنو د آیا -1

 او که تحمیل؟ جوړول یو ضرورت و
کې هغه سپکی سپوری  هلوځلو په ټاکنیزو جوړښت او ټیمونو دواړو ، دوچې یو ضرورت  که چیری یې ومنو -1

 څومره عملی دوجوړی د ملی یووالی حکومت د له خوا یو دبل په پته ویلی وو غړو صالحیت لرونکو د ټیمونو چې د
 امکانات لیدل کیږی؟

ملی یووالی حکومت دی  په سر کې امریکا په ریښتیا سره دا غواړی چې د ړیوال او، نسیمی هیوادونه د آیا -3
 په هیواد کې دی سوله راشې؟. څه الس ته راوړنی ولری او یو
 خوندی وساتی؟و ولس ملی ارزښتونه هیواد ا ملی یو والی حکومت به ددی جوګه شې چې د -2
 

 د هر راز دښمنانو هیواد د په ټاکنو کې افغان ولس پراخه ونډه واخیسته او د دوهم پړاو روښانه ده چې د دا لکه لمر
ی خپلی خوښی نظام د دو ه وکاروله تر څو درأیپه قیمت په ډیره میړانه خپله  پری کولو د ګوتو سره سره د ګواښونو

ترخو  حکومت د کلن پر سهامی شرکت والړ13تیر  د ولیت ولری رامنځ ته شې.مسؤبنسټ چې ولس ته  پر ورأی د
 په خاطر خالصون نه د الملونو دردونکو سلګونو نورو ځمکو غضب او تجربو، ناخوالو، اداری فساد، چورچپاول، د

دغه  دولس ڼله اوالر وګ ستونزونه د وتلو او خیر هیواد او ولس د پروګرام او تګ الره د ښاغلی اشرف غنی تاکنیز د
 دغو پر دښمنانو نوی پیل شوی دیموکراسی کورنیو او بهرنیو هیواد او ولس د ارادی او د مګر اراده بریا ته ورسیده.

ن جان کیړی، کامرو ملی یووالی حکومت ترعنوان یې ستره دسیسه و کاروله چې د د ملی ارزښتونو پښه کیښوده او
 دابحران خواته ځی پرهیو او مستقیم ګډون او تهدید چې ګویا هیواد د وهنو الس استخباراتی کړیو سیمه ایزو نورو او

حکومت په دغه تیری شوی مودی کې نه دا چې کومه السته راوړنه  ملی یووالی د چې دادی د تحمیل کړ او هیواد والو
 .سبب وګرزید چاودنو او وژلو انتهار د سل ګونو بی ګناه انسانانو ته د بی ثباتی لور ولری بلکه نظام نور هم د
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 په نظر کې نیولو سره چې ګویا هیواد د لوړو ګټو سره سره بیا هم دهیواد د سیسو د که چیری افغان ولس ددی ټولو
 غوه ښاغلی اشرف غنی او عبدهللا د دواړو کاندیدانو بحران لور ته روانیده دا یې ومنل چې ملی یووالی حکومت به د

سلنه هم عملی کړی  ۰1بهیرله پیله ناری سوری وهلی  ټاکنیز په خاطر چې د پلی کولو د پروګرامونو او و کړن الر
پیله دا هیله  د په ډیره خواشنی سره چې دغه هیله هم بی ځایه وه او خو په ګټه وی. هیواد او هیواد والو به د نو دا

 ځکه سمه نه بریښیده چې الملونه یې کوالی شم په الندی توګه په ګوته کړم.

 هامی س او قراردادونو ، دمتجانس ګډون تنظیمونو ګروپونو، شخاصو،، اافرادو ټیمونو په ترکیب کې د دواړو د
 سره په ټکر کې وی. کړن الرو دوی د ویش پر اساس چې دا په خپله د

 بل پرضد چې د یو والنه څرګندونی دمسؤغیر  واحد نظر او عمل نه شتون خپل سری او کې د په ټیمونو 
په  اله خو غړو ولومسؤ او ویندانو کمپاین د ښاغلی عبدهللا د پیله د چې دغه بیلګی د اصولو خالف عمل و. ټاکنو د

رکه طلوع تلویزیون سره په م فضل رحمان اوریا د مثال په توګه وار وار میډیا کې په ډیره سپین سترګی څرګندیدل د
 په دی مانا چې دغه ټیم د دا (.دوینو ویلی وبهیږی که چیری اشرف غنی انتخابات وګټی په هیواد کې به) کې وویل:

یزی غا شآښاغلی ګل  وو. تری خبر بهرنی استخباراتی کړیو سره ددی ستری توطیی سره همغږی او مخه د د ټاکنو
یا بلډنګ  کوم کور ضد دا زموږ حق دی که مو روس پر جهاد کړی د موږ) په یوه لوی ټاکنیزه غونډه کې وویل:

خو په امریکا او غرب کې هسی چړچې کولی  سره نور رزی یا وروی دوی یانې اشرف غنی، کری جوړ کړی چی
لی ټاکنو پای سره دا پریکړه کړی وه چې د عبدهللا تیم د دا وینا ددی مانا لرله چې د (.ځکه دوی دا هیڅ حق نه لری نو

ه اوازګوت څنډن په لوړ وار غړی څو پوړی ښاغلی سیاف ددی تیم بل لوړ نه به یې منی. دوی په ګټه نه وی نو که د
لری چې دوی حق ون هیڅوک به دا وی او ونډه په راتلونکی دولت کې باید جهادیانو د جهاد کړی او چې موږ) وکړه

 چې دا په خپله یو ګواښ و (.نوکران موجود دی پردیو د تری محروم کړی په ډاګه یې کړه چې دلته جاسوسان او
وت کې جدی ګ ځل په غونډو ټیم بل مهم کس څو عبدهللا د بلخ پخوانې والی د د ټیم ته.هغه ټاکنیز  اشرف غنی او د
جوړ  موازی حکومت به سیسات ونیسی اوتأپه ګټه نه وی نو دوی به دولتی  دوی پایلی د ټاکنو که د) :څنډنه وکړه چې

 د ان د نړیوال استخبارتی کړیوټیم لمړی الس کس ښاغلی عبدهللا د پورتنی الملونه د دی ښکارندوی دی چې د (.کړی
موجودیت چې په فساد  ځینو کسانو په ټیم کې هم داشرف غنی  همدا ډول د و همغږی یې سره لرله.، اپالن نه خبروو

دی ته  سره یې تیری ناندری او دښمنی درلودی او لری یې هم ذاتی ډول غړو د مقابل ټیم د عام وژنه تورن دی او او
 پورتنی الملونه دا په ډاګه کوی چې د دوی سره په ګډه جوړ کړی. والی حکومت دی دچمتو نه وو چې د   ملی یو

ځی هم شې ټوله موده به یې په خپلمن متجانس تشکیالت به وی که چیری جوړ ،ه نوم سمبولیکپ والی حکومت یوملی یو
 تفرقه واچوه او) ددی ستراتیژی چې: انګریز تخبارات به داس سیمه ایز نړی وال، ناندروکې تیره وی او او شخړو

ددی ټولی غمیزی اصلی قربانیان به زموږ ګران هیواد او غم ځپلی  سره کوی او خپلی موخی تر (.حکومت وکړه
یوی ملی امنیتی ځواک نه شتون له بله پلوه چې که نړیوالی  په هیواد کې د پورتنی الملونه له یوی خوا او  ولس وی.

یوه پیاوړی بی پری امنیتی ځواک په جوړیدو کې به یې هلی ځلی کړی  ټولنی له پیله افغانانو ته پاک نیت درلوده نو د
بلکه په الس یې دغه ځواک په تنظیمی او قومی جوړښتونو وویشه چې افغانان وګواښوی  یې ونه کړ ې دا کار، چوای

یا ښتټکی ته پاملرنه وکړی چې که په ر هیواد وال باید دی ې.بحران په لورځ هیواد مو ورانیږی او د که موږ نه یو
منل شې بیا پایلی و ټاکنو د و، اهم بین المللی ټولنی او په سر کې امریکا غوښتل چې پاکی او رڼی ټاکنی تر سره شې

ی ال الندسؤمشروعیت ترنو ټاکنیز کمیسونو ځکه د نو هللا او دهغه ټیم څوک وو چې دا ټاکنی یې نه وای منلی.نو عبد
 ښوصول تر پ دیموکراسی ولس سپیڅلی احساسات وژل او د ځنډول، د په میاشتو میاشو پایلو د ټاکنو راوستل، د

رکې چې په س نړی والو استخباراتی کړیو او ناری او سوری دا ټوله دسیمه ایزو ګانو بحران او کودتا الندی کوول، د
توافق ګنګ او نامعلوم  ده، چې دا اوس هم دوام لری د ملی یووالی د امریکا قرار درلود یوه نه بښونکی لوبه وه او

حکومت خو ال پریږده په دولت کې هم پوره برخه ورکول  حتیشرکت جوړول  سهامی (۰1 - ۰1کول، ) ءسند امضا
ې چافغان ولس نه می غوښتنه داده  ځکه د حقیقت مهر لګوی. نو ښتیا اوواقیعیت د ر هغه څه دی چې ددی توطیی پر

والی په نتیجه کې لکه څنګه چې ټاکنو کې یې وښوده یو ځل بیا په عینی او واقعی ملی یو یو د چپ پاتی نه شې او
 السه کړی. خپل حق تر کې سره یو موټی شې او دفاع په الر ملی ارزښتونو نه د د او کلکه ددی بی عدالتیو

 جمهوری ریاست ټاکنی  هیواد د ن پر بنسټ دمدی قانو ې دهملی ارزښت دی، چ هیواد یو ستر اساسی قانول د
و له امله نه دا چې ی ټیم دنه منلو عبدهللا د قانون خالف د ما د، اوړونکی او بایلونکی درلود سره شوی چې ټاکنو تر

 الندی پښو جان کیړی راودانګل ملی ارزښتونه یې تر وزیر چارو بهرنیو غوره شوی وای د امریکی د قانونې الر
نځ م والی حکومت ترعنوان په بیړنی ډول د داړو ټیمونو ترملی یود سیاسی هوکړی ګنګ سند یې د  داسی یو کړل او
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چې ورځ تر بله ورځ نوی ستونزی زیږوی چې زما له انده هغه بحران چې بایلونکی ټیم یې وړاندوینه  السلیک کړ
 ران نه هم ډیر ترینګلی بریښی. وسنی روان حالت له هغه بح، اکوله هیوادوال او وړونکی تیم یې ګواښه

کمیسون  د وټاکن ځنډول یې له یوه پلوه د سره شوی وای. په خپل وخت تر پایلی باید ټاکنو بنسټ د اساسی قانون پر د
 ملی ارزښتونو نه ې دا په خپله بله د، چته الره هوارول وو ته سپکاوی شخړو اوچنو ورأیولس  کول او داعتباره بی 

 بلل کیږی.ستره سرغړونه 
 لوړی مراسم تر سره کړی اما مرستیاالن یې د وروسته یواځی جمهور رئیس او ټاکنو حکم پر اساس باید د قانون د د
ځل  په نتیجه کې یو دوم ځل ټینګار کیړی د جان د لوړی مراسم وځنډیدل او له امله د قانونی غوښتنو غیر عبدهللا د د

ړه دلته برابره ک زمینه ور مراسمو لوړی د ته یې هم د النوعبدهللا او مرستیا والندی شوول ا بیا ملی ارزښتونه تر پښو
میم پریکړو تص بډاګی حکومت دی چې د یو چې دا الندی شول بلکه په ډاګه شو پښو چې ملی ارزښت تر نه یوازی دا

 صالحیت یې امریکا او بهرنیان لری چې همداسی هم ده. او
سیساتوکې خال راوستل هیواد او ولس مؤپه دولتی  میاشتو سرپرست کول او په میاشتو وزیرانو او والیانو ټولو د

لوړی  همدی قانون پر اساس جمهور رئیس باید د دتشویش او وېرسره مخ کول داساسی قانون خالف عمل دی چې د
 ې ترچ حال دا نی،وپیژ پاره ور د اخیستو ورأی مراسمو وروسته په څلویښت ورځو کې نوی کابینه ملی شورا ته د د

سیدلی توافق ته نه دی ر صالحیتونو اجرائیه رئیس پر قانون بی عزتی خوپرخپل ځای پریږده چې تر اوسه ال د اوسه د
 په خپل ځای په ټپه والړ دی. سهامی شرکت ویش خوال کابینی او د
 په رابطه د خبرو هغه د پوړی کس ګڼل کیږی د هیواد دوم لوړ قانون پر اساس د ولس مشری لومړی مرستیال د د

 (.وړی نه شړی کیږی دااجرائیه رئیس غبرګون ددی ښکارندوی دی چې: )
هیواد جمهور رئیس او د  حکمونو سره سم یې د قانون د ې د، چمډالونه ملی ارزښتونه دی نښانونه او هیواد لوړ د

 سی قانون خالف جمهور رئیس والړاسا په سینه وزړوی د او هغه په نه شتون کې لومړی مرستیال باید چاته منظور
جمهور رئیس له خوا  ته په سینه زړول کیږی چې دا په خپله د اجرائیه رئیس له لوری یوه بهرنی سفیر مګر د

 جمهوری مقام ته چې یو ملی ارزښت دی سپکاوی دی.
ارزښتونه  هیواد ملی ستر مفاهیم د اسالم کلمات او افغان او اساس د څلورمی مادی پر دریمی او اساسی قانون د د

فا ولس سره ستره  ج او هیواد ثبت احوال نفوس قانون په بیړه توشیح کول د د سره معامله کول او دی، ددی ارزښتونو
ریخی أته به ددی ستری تیروتنی په هکله پردیو او پریدی پالوت ،پاتی نه شې ې په یقین سره به افغان ولس کرار، چده

زښتونو ځپلو ملی ار سره به د یښ شوی یوکیږی به، دیوریښتینی ملی یووالی په ټینګیدودرس ورکاندی. ولس اوس و
 نه مالتړ کوی.

 ورغونډو او کنفرانسونو کې که جمهور رئیس حض نړیوالو بنسټ په ټولو اوصولو او قوانینو پر دیپلوماتیکو نړی د د
په  اټون خپل هیواد نمایندګی وکړی اما د څرګند شې دویناکونکی په توګه  یوه ملی ارزښت په توګه دی باید د ولری د

، یز نه وکله چې م نمایندګی ښکاریدې او وینا میزونه او افغانستان دوه د یا د لندن په کنفرانس کې کله د غونډه کې او
عمل رته پ دیپلوماتیکو اوصولو رئیس ترڅنګ ټیټ سر والړلیدل کیده چې د جمهور جرائیه رئیس د ترجمان شانته دا
ی ې ښاغلوه، چرئیس ځان شرمونه خودا  جمهور د بله تیروتنه او ملی هویت ته سپکاوی و، او ملی ارزښتونو هیواد د

شته چې موږ تری چې د ملی یووالی حکومت کومه السته راوړنه  عبدهللا به یې نوروته ورپیژانده. اوس به وګورو
ووالی ملی ی دا په ګوته کوی چې دا د ډاګه کوم چې روان بهیرزه یو وار بیا افغان ولس ته په  . سترګی پټی کړی وی

 ښه بریالی حکومت ورته ویلی شو. ملی ارزښتونو دله منځه وړلو ملی نفاق او حکومت هیڅکله نه شی کیدای. ولی د
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