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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۲1۰۱1۲۱2۲          آصفي خوشحال
 

 وایې؟ څه ولسمشر
 

 غني مشر حکومت ګډ د ورځ تیره دي، عجیبه هم یې څرګندونې او کارونه لري، جوړښت عجیبه هم حکومت ګډ
 دې ژر ډېر کوي، نه کار صادقانه هم یا او کوي غفلت کې دندو په چې څوک هغه کړى، امر ته چارواکو ییزو سیمه

 دایکنډي او اروزګان زابل، کندهار، د الرې له کنفرانس ویډیو د مرکزه ملي له توحید د ارګ د غني. کړي ګوښه یې
 او حکومتولۍ د سره قوماندان له اردو قول اتل 2۲۰ د او یسانوئر له امنیت د قوماندانانو، امنیه والیانو، له والیتونو

 .وکړې خبرې هکله په وضعیت امنیتي
 

 دندې له چارواکی غافل کوم اوسه تر خوښه خپله او واک خپل په ولسمشر آیا چې کیږي پیدا پوښتنې ته خلکو دلته
 ویني؟ نه چارواکي غافل دا ولسمشر که او نشته چارواکي غافل کې حکومت ګډ په آیا دی؟ کړی ګوښه

 

 له چارواکو کفایته بې د کې صورت په رسیدنې نه د ته ستونزو خلکو د او غفلت د کې دندو په غني ولسمشر که
 حکومت ګډ د. وکړي شروع نه شریکانو له حکومت د او ځانه خپل له باید خو لمړی نو غواړي کول ګوښه دندې

 ټیم خپل د سره یسئر یويئاجرا او ټیم خپل د سره ولسمشر. ووایې ځواب ته ولس خپل خپله په لمړی باید مشران
 له خپل دې بیا. ورکړي ځواب ته اندیښنو او پوښتنو ولس د اړوند ژمنو کړو خپلو د او وضعیت روان هیواد د باید

 ملي په هیواد د خبر، دي نه قانونه اساسي له هیواد د چې وکړي پوښتنه نه وزیرانو راغلو هغو ځني لویدیځ او ختیځ
 وزیران داسې وشي؛ لټون که یحت معلومه ده نه ورته جغرافیا هیواد خپل د کوالی، نشي خبرې او لوست لیک، ژبو
 پښتو په چې لرو هم وزیران داسې سطحه په وزارت د. پوهیږي نه خواوو څلور په هیواد د چې شي وموندل هم به
 د. ژباړي انګلیسي په ورته لمړی یې ژباړونکی نو کیږي راوړل ورته مکتوب چې کله او پوهیږي نه ژبه دري او
 شمیره بې خپلو دې هاخوا دې له. کړي اصالح وزیران دغه لمړي دې غني ډول ځانګړي په مشران حکومت ګډ

 کومو په چې ګوري ودې او وڅاري هم کارونه دوی د دې لږ کړي، ورښکاره سر هم ته مشاورینو نامه په تش
 دي؟ بوخت چارو

 کفایته بې د کې والیتونو په هم اوس همدا. وکړي چاڼ لپاره اصالح د کې چارواکو سطحه په والیتونو د دې بیا
 ادارو ییزو سیمه په خوا یوې له چې دی شوی المل دې د شتون چارواکو نورو او قوماندانانو امنیه یسانو،ئر والیانو،

 او ولسواالنو د ستونزې خپلې خلک. شي زیاتې کې والیتونو په ناامنۍ یحت او جرمونه بلخوا له او شي پڅ کار کې
 بې والیان چې کله نو لیدالی، نشي هم دوربین په څوک خو وزیران رسوي، ته چارواکو لوړپوړ الرې له والیانو
 پر چې ده همدا نو او کېږي مخامخ سره ستونزو له خلک وي؛ فلج سیستم دغه او اوري نه غږ خلکو د وي، کفایته

 .کوالی شي نه رسېدنه ته خلکو حکومت او کمېږي باور خلکو د حکومت
 
 :شویدي ویشل ګوریو کټه څلورو په چارواکي حکومت ګډ د
 
 دي پڅ هم یې کارونه او وي پڅه هم یې خوله چې چارواکي، هغه ـ1
 
 وي پڅ یې کارونه او وي تېزه یې خوله چې چارواکي، هغه ـ2
 
 وي پڅه یې خوله خو وي، تېز یې کار چې چارواکي، هغه ـ۳
 
 وي تېزه خوله یې هم او وي تېز کار یې هم چې چارواکي، هغه ـ۴
 
 د کې حکومت ګډ په چې دی حقیقت تریخ یو دا. راځۍ کې ګورۍ کټه دویمه په یسئر یويئاجرا او ولسمشر خپله په

 کې ګوریو کټه لومړنیو دوه هغه په یې ډیری چارواکي زمونږ کیږي، سترګو تر کم ډیر شتون هغو دوو وروستیو
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 کې ډګر په عمل د خو وي تیزه یې خوله هم یا او دي حساب نشت په او دي پڅ دواړه کارونه او خوله یې یا راځي
 کارونو اساسي له چارواکي ډېری حکومت ګډ د ګډون په مشر یويئاجرا او ولسمشر د. لګیږي نه درک کار د یې

 هغه دی؛ اړین چې څه کوم دي، ساتلي بوخت کې کارونو وړو بېخي او نمایشي لباسي، په یې ځانونه او ګرځي لرې
 .دي ویستلي هیره له یې

 

 فساد د کې افغانستان په کې لسیزه نیمه یوه نږدې تېره په چې وکړي پاملرنه ته دې باید چارواکي حکومت ګډ د
 تولید کښت، توکو مخدره د شرمېدل، پرې کې نړۍ ګرده په افغانان ټول چې درلوده بڼه پیغور کرغېړن هغه د شتون

 رسیدنه ورته باید چې لرو ستونزې ډیرې هم اوس دننه کور په همداشان و، داغ تور بل لمن په هیواد د مو قاچاق او
 لټ او کفایته بې سطحه په یسانوئر او قوماندانو امنیه والیانو، وزیرانو، مشرانو، حکومت د هم بیا که اوس. وشي

 به مشران حکومت سره یقین په چې وي جرم کېدونکی بښل نه وړاندې په هېواد او ولس د به دا نو لرو چارواکي
 .شي عملي چې کاش خو نیسي فال نیک په ولس اقدام وروستی ولسمشر د. ونلري توان ورکولو ځواب د یې

 پای


