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 22/12/2213                 احسان هللا آرٌنزى
 

 د اوسنً وخت حساسٌت
 

قانون  اكً او هغوى بٌا دټخپل مشران  ېاكنو له الرټخلك د  ېه دا ده چښېګڼٌكه نظامونو ٌوه دٌموکراتد ولسواكه ٌا 
واب ځانونو ته ګوله ارؤلمان، محاكمو او نورو مسر، خلكو ته او د دوى په استازٌتوب پاېد حاكمٌت په فضا ك

انونه قانون ځول ټخلك او چارواكً  ېي چېږتطبٌق شوى او ك ېوادونو كېزرٌن اصل په هغه ه وٌونكً وي؛ خو دا
 ً!ګڼخه پورته نه څانونه له قانون ځمرسته كوي او  ېته ژمن بولً، د قانون د تطبٌق په چارو ك

 

نون حاكمٌت دى. كاري، د قاښنشته ٌا خورا كمزورى او پٌكه  ېڅله بده مرغه ه ېه چڅهغه  ېپه اوسنً افغانستان ك
ه ونه كتل او د اصولو او ضوابطو په ګله همغه پٌله قانون ته په درنه ستر ېنو ٌكرزى او مرستٌاال ولسمشر حامد

د  ل، ګڼانونه پورته ځخه څاوس د قانون نه درناوى او له قانون  ه. ړروابطو او مصلحت ته ترجٌح ورك ېاى ٌځ
ٌنو چارواكو د خپلوانو، ځوپكٌانو، د ټً قوماندانانو، زورورو ګتنظٌمً مشرانو، جنرو چارواكو، ډېافغانستان د 

ه دود د دولت په مامورٌنو او عامو ړناو ېبدل شوى او د ګنً فرهنځرو او اقتصادي مافٌا په ورګدوستانو او مل
اد وېوك د قانون پروا نه ساتً او په هېڅه ېراغلى چ ځمن ګٌو فرهن ېاو د معافٌت داس ړېزه كېخلكو هم بده اغ

 ول خطرناكه انارشً واكمنه ده.ډٌو  ېك
 

وپك واكمنً، ټمكو او جاٌدادونو غصب، چور، مخدره توكً، قاچاق، د ځاداري فساد، د دولتً او شخصً  ېبٌسار
داى ېالونه كمث هښزم ېد ضعف او روان انارش ۍنور شٌان، د قانون د واكمن ېاو داس ۍامنٌت ېعدالتً، ظلم، ب ېب

 شً.
 

ول د ممكنه درغلٌو ټدونكى دى، ېاو رارسړٌم پېاكنو درټانو د ګاو والٌتً شورا ۍد ولسمشر ېك وادېپه ه ېاوس چ
 به په تول پوره نه وي. ېاكنټ ېي چېږاو غلطٌو تشوٌش په سر اخستى او فكر ك

د وانان او د افغانستان ځ ،ښځېولنو فعالٌن، ټد مدنً  - د سٌاسً اپوزٌسٌون مشران ېي چېږٌو كال ك ېه باندڅدا 
، د ږېكا ښېكر ېً او شفافٌت سرله د سراسري توب، عادالنه واركنو له پااټي د راتلونكو ړدولت بهرنً مالت

وي؛  به ڼېي او سراسري، عادالنه او رېږبه حتمً ك ېاكنټ ېكرزي د اداري مشران هم ژمنً كوي چ اغلً حامدښ
 ېرو سٌمو كډېروانً دي او په  ګړېج ېچ ېپه اوسنً افغانستان ك ېي چېږخو سلٌم عقل دا نه منً او فكر ك

دا خلك فكر  ي. ېږدن سوال نه پٌدا كېاكنو د كټعادالنه او و ڼر ،دولتً حاكمٌت نشته ٌا كمزورى دى، د سراسري
له ٌا ائتالف ډكاره خبره ده كوم شخص، ښوي.  ېكډر له درغلٌو او غلطٌو څېهم د پخوانٌو په  به ېاكنټدا  ېكوي چ

ً، د قانون واكمنً ته درناوي نه ساتً او ځرګ ېو پسګټروپً ګي، په خپلو شخصً او ېږرسپه درغلٌو واك ته  ېچ
قانون، مقررات او شدٌد  ېكه چځالى؛ ړٌكه پاكه اداره نه شً جودٌموکراتتٌانى ولسواكه ٌا ښامله ٌو ر ېله همد

 باسً. ړا ېو مخه نٌسً او صراط المستقٌم ته ٌګټانظباط د دوى د خپلو 
ر دور په ېر د تېانو د كاندٌدانو شمګاو والٌتً شورا ۍ، مرستٌالۍد افغانستان د ولسمشر ېكاري چښ ېاوس داس

 ېه كوي چښه نه ړزته  ېر كسان دډېچن دي او ېكړي او كړر درانه، خونډېواد شراٌط ېد ه ېكه چځپرتله كم دى؛ 
 .كاريښ خونده ېر بډېً او خپل بخت و ازماًٌ. شراٌط ځمٌدان ته ننو ټد هوس پر بنس

 

ه ګلرلٌد كمرن ېروان دى، د سول ګي، جنېږكم ېً، مرستځقطعً دي: بهرنٌان و ېپه اوس وخت ك ېخبر ېٌنځ
اره دي او ګوانان وزځت باٌلً، په لكونو ځښخپل ار ځپه ور ځور ۍولنٌز انقطاب ژور شوى، افغانټكاري، ښپٌكه  او

د خلكو په  كاري، اختطاف اوښواكه او كاواكه ېر بېډً، دولت ښواګي ژوند ګړامنٌتً د هر و ېي، بېږاره كګال وز
د  ځرسولً، د بهرنٌانو د ٌرغلونو له السه هره ور ې، اداري فساد خلك تر پزروان دي ېپه درز ك ريېحقونو ت

ول عمومً نامٌدي خوره ډژوند كوي او ٌو  ېپه فضا ك ېرېار او وډخلك د  ېه دا چډي، لنېږبه ېونو كسانو وٌنګلس
 ده.
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، د وطن خدمت فرض وبولً او ټد خپل وجدان د حكم په بنس ېٌا ده چتړواقعاً هغه كسانو ته ا ېشراٌطو ك ېپه داس
د  ېمكه  باندځپه انونه ځ ېكسان چ ېي. داسړو له پاره قربان كګټد وطن د  ګټېروپً ګً او صشخ ېولټ ېخپل

، قوم او تنظٌم په ېژب ،ېي او د سٌمړلوى فكر وك ېكسان چ ېان او مسوول انسانان وبولً، داسګ خلٌفه )ج(خداى
ورٌدلً ولس، ځدلً او ړېوزله، كېب ېاو د دو نه بولً ول زما( ټٌر نه وي، )مٌم زور ما، ګ ېشٌطانً جالونو ك

 تٌانً خدمت خپله دٌنً، انسانً، ملً او افغانً فرٌضه وبولً.ښاٌه شوو كورنٌو او مهاجرو رېځب
ٌنو ځ ېدل چېدل كېاور ېهم داس ېولو كار روان دى. مخكړفونو په جوٌنو ائتالځد  ېي چېږدل كېاور ېاوس داس

 ځېور ږشپدى، د نوماندانو د نومونو ثبتولو ته اٌله  ګر تنډېكسانو د ملً اجماع له پاره كار كاوه؛ خو اوس وخت 
ش ېكٌو د ووڅو او ګټوي، نه د  ټرامونو او پالونو پر بنسګى د منطق، پروړجا ړاحتمالً جو ېچ ىه دښپاته دي، 

 په سر!
ي ړامونه پورته كګمعقول  ېونٌسً او داس ېپام ك هد افغانستان د وضعٌت حساسٌت پ ېاًٌ چښاحتمالً نوماندانو ته 

 هم د دوى په خٌر وي او هم د افغانستان! ېچ
ن روا ېه، په افغانستان كړول شته ٌو او عزت او درناوى به ولرو او كه خداى مه كټ ږكه افغانستان وي، مو

 بهو ووٌنً او نه ګمخ په ستر ۍقانون ماتول دوام ومومً، نه به عادي خلك د نٌكمرغ او ېتنښان غوځناورٌن، 
ي او د ړك ټېپ ګېخه سترڅ ړۍفانً ن ېخسرالدنٌا و االخره به له د¸رام سا وباسًد ا اوسنً ٌا راتلونكً چارواكً

 ربار ته حاضر شً!لهً عدل د ا د به ناهونو له خورا سترو سترو بارونو سره ګ
 

 پای
 

 


