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 نوربه ال څه ووينو
 

ۍ دطالبانو دنسکوريدو وروسته ډيرو فکر کاوه چې  واکمنو هيوادونو کوم چې طا- شتمنوهغودن لبان يې  
ې اداره يدلی افغان رانسکوراودخپلې خو وريدلی اوک لهولس واکمن يې پر   افغانستان په بيا وران شویدې چې د ه ک

ولو اوخلکو ته دکاراوسوکاله ژونددشرايطو په برابرولو کجوړونه ،دقانون اوعدالت  ين نه وبه هراړخيزه مرستې ی په 
که چې هغوی سپموی   وعدې ورکولې اوال يې ورکوی بيساره اوبيشمارهدافغانستان دبيارغونې اوجوړونې  دا

ې دی اردونو ډالرو دمرستې خبرونه يې دډلدملي، کې جوړوی چې ګواکې هغوی  افغانستان ته ورک ه ايزو رسنيوسر
ولو پته نه ده څرګنده چې هغه چيرې مصرف ش، کومې وې او څه السته راوړنې لری ، نه خوددې پريمانه پيسو دل

ی اويوه ګوله ډوډۍچې په هغې کې کارخانې او سترې توليدې پروژې جوړې  شوې   زموږبې  وزګاره وطنوال کاروک
ی  ونه اودولتې  دا چې دنوي٠ ترالسه ک ی پخوانی زړې توليدی بنس پروژې و توليدی مؤسسو دجوړيدو څرک نه بري

ه بيه زورواک ي واکمنو ته دخصوصی کولو په نامه په ډيره  ی چې ددې کارله امله هلته په کاربوخت او پيرودل کي
ی چې پدې توګه دزيات شمير کارګران اوماموران بيکاره  اوونه يې کي ی اوک ميليونوبيکاره هيوادوالو ترڅن دري

ی ت خبر څوک که٠ الزياتي ين و وهلو پرته بل څهه کو په هيواد کې دقانون اوعدالت د ان دملن  نه ی هغه نو پرخپل 
ک پر سرووهل شی اوڅوک نشی کوالی دلوی څا٠ ید ی هيواد کې چې لوی څارنوال يې دس ان رنوال  په يوه 

ی ، يا داچې ديوه هيواد دوسله وال پوځ درستيزوال دخپل سيال په کور دمافيا دډلې په عددوهلو  تنه وک امل څخه پو
ی ته يوسی اويرغمل يې ونيسی  لی خپل هستوګن کوی ، خپل سيال الس ت ی يې و ی هغه اودکورن غ شان حمله وک

انولو په خاطر څوک ترڅو دپوليسو له خوا وژغورل شی  خو دهيواد دپوځ درستيزوال دقضيې نشی کوالی هغه  درو
ه موږ دقانونيت خبره کوالی شو ی څرن انله سپکاوی ګ ی اودا کار   دا دوه مثالونه دزرګونو ٠څارنوال ته حاضر ک

ې دی چې په اسالمی افغانستان کې قانو و څخه دوې پي يی ن ته ددرناوی اودعدالت دپلې کيدوپي   ٠ کچه اوحالت 
 

ل ېپورتنې دوې پي ن ی چې زورور هرڅه قانون چل جوتوی چې  په هيواد کې د  هغه کوالی شی ،هغهواړی  وغي
کوی ، یوووژنیکوالی شی نور ووهی ،و ی ، پرې جنسی تيری وک  ، ددولت او خلکو شتمن او جايدادونه غضب ک

ی چې هلته د ٠٠٠اوداسی نور نې په يوه داسې هيوادکې کي ې اوک رۍ سره  هيوادونو پ٣٧داډول پي يان دتره و
ې خورا ستر سياسی  ی چې دن ې –دمبارزې په نامه حضورلری ،دا ډول چلند په يوه داسې هيوادکې ترسره کي  پو

و( سازمان ت )نا ين   ٠اودقضايی سيستم دايجادولواوپه کاراچولومسؤليت په غاړه اخيستی دۍدامنيت د
 

ې سازمان د شتون اودميلياردونو ډالرو ددې خبرو که تيرشو اودشرم اورسواي خبره خو ال داد ه چې ددې ستر پو
ينو سيمو  کې خلک دې ته اړشوی دی چې ) غزنی اوبدخشان ( دمرستې سره سره دافغانستان خلک خواړه نلری او په 

که چې هلته خوراکې توکی نشته اويايی دلو ه او ګيا ه وخوری دا  توان ړې بيې له کبله داخيستلو دخپلې بقا په خاطر وا
ه اوګياه خوری له اومحدودو امکاناتو په يوه هيوادکې چې اوسيدونکی يې دفقر او خوارۍ ٠ امکانات نلریاو ،  امله وا

ی او ي  ا هغو سيمو ته چې داقليمې او جغرافيايیآيا چارواکی يې دا مسؤليت نلری چې خپل ولس ته خواړه چمتو ک
لې دی دچورلک  پداسې حال کې چې په هيواد کې واو الوتکو له الرې خواړه ورسوی؟ ستونزمنو شرايطو له امله الرې ت

انونه) وکيالن ( دا ډول غميزه روانه ده وينو چې ددې ولس استازی  مجاهدين اودمقاومت اتالن ( چې غوڅ اکثريت يې 
ون نه کوی ترڅو دشميری )  و کې ګ دخپلو مؤکلينو اوپه  مخالفتونو اوسياسی لوبودمخته بيولو له امله دپارلمان په غون

ون کې  په څرګندولوسره احساسدهيوادکې دبيشماره اوبيساره پرتوستونزودحل کولو په خاطردمسؤليت  وکې ګ په غون
ی  ای چې ولس ته دخوراکې توکو دبرابرولواودبدخشان ليرې پرتوسيمو ته چې هلته ٠ وک انسانی فاجعه  دوې ددې پر

وی مطبوعاتی کنفرانسونه رابولی او په ولسې جرګه کې پيدا شوې  الرې چارپه ولسې جرګه کېروانه ده  ې ول
ت تنواختالفونه چې يوه طبيعې پديده ده دپ منيو ته لمن ووهی هغه نو اوغيرپ ی اوپدې توګه قومې اوژبنې د  نوم ورک

منان يې غواړی  ی اوخپلواک افغانستان د  واکمنيوه ې د دداسې هيواد مشر کوم چې لوی څارنوال ي٠څه چې ديومو
ه مار ی ،دپوځ درستيزوال يې دمافيايی ډلې دمشر لخوا دخلکوپرمن کې اوخپلسره ج يا ډاکوپه شان دبل بې عزته کي
ه اوصحرايی ګياوې خوری ی چا په کور بريد کو ای وا ، دولتې اداره يې په فساد کې ډوبه ده اوولس يې دډوډۍ پر

ان  ،دهيوادامنيتې وضعيت يې دوخت په تيريدو اکنو کې  ی بيا هم  ليوال دۍ چې په راتلونکو  ولسمشرۍ ته سره خرابي
ی ترڅو انهخپلپردې ولس کانديد ک ی چې درو کولو ته ادامه حکومت ناکامه  رو ی دک ی ن ل کي عجايباتو څخه ګ

انونه اوخپلې ډلې دموکراس٠  تينې خادماناومقاومت اتالن اودخلکو ر جهاد د او ته ژمنداچې چارواکی کوم چې 
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ولو ته څرګ ی دهغوې ماهيت اوس  په فکرکې وی په لس ته و ند شوی دۍ چې هغوی بيله دې چې افغان مسلمانګ دچوپ
دې اړوند سوچ وهی چې څه ډول په واک کې پاتې شی،خپل ثروتونه زيات اوڅه ډول داسالم ، جهاد اودموکراس په 

نې وړ خبرخو  ٠ ه شان يې وغولویرې واچوی اودپخوا پنامه دخلکو په سترګو کې خاو ه داده چې زموږ دهيواد داندي
انونه اوخپلې ډلې هيواد زياتره په خبرپوه کسان چې هغه تحصيلکرده برخه ده ې او  اويا هغوی چې ګوندونه يې جوړ ک
ی اوددموکراس نارې سورې وهی ژمن ګ ای چې واقعيتونهته دچوپ ی  ووايی دخلکو ا  ددې پر ا ک  ذهان ر

اونو پر بنياد داوسنې واکمن  ل قانون دواکمن په قلمروکې يې  څخه چې دخپلوعقيدتې تمايالتو، قومې اوژبنې ت ن  د
ولې ارګانونويې جن ساالرانه واکمن دۍ ،  دقدرت  په سيمه ايز ه مارې ډلې يې په پارلمان کې وډډه ل  ا وج

ارحاکميتوروست خبره کوی داسې حاکميت  ی ،هغوی نشی کوالې دا حقيقت ومنی  معرفی اوورپيژنخلکو ته خدمت
کول شول ، ا کيسې يې خوله په خوله ګرزی ،چې دهمدې ډلو په واکمن کې دخلکو په سرونو کې ميخونه و ودن   دم

، پياوړې پوځ يې دړې وړې پخپل قوت سره دوام لریتراوسه پورې او شتمنې چور اوتاالر شوې  اودولتیدهيواد ملې
يالې بيله محاکمې شو، هيواد ت ، په زرګونو طا لب جن  ووژ ل شول په کانتينرونوکې  دمخدره توکو په اډه واو

ی کال اويوشميريې ی (  دمزارشريف په جن کې بمباردشول، په هيوادکې يې ددولتې زندانونوپرته ) قلعه جن
واکمنوشخصې زندانونه موجوددی ، د نا ليکونه يې ديوه وزير کابينې ددکورنيواوبهرنيو زورواکواو دکمپيوتربري

ه سرچينه  ی اوهغه دهمدې خارجې هيوادديوې رسن داطالعاتواومقالوپ  خارجې هيواددڅارنې د ادارې لخوا څارل کي
ه کيدل غواړی   ٠٠٠ اونوروی اودبل هيواددبهرنيو چارو وزيردهيوادديوه والې  ګو

 
  دداسې يوه حکومت دان ، داسياسې رهبران اوسياسی فعاالندا دنظر خاوندکوم منطق پربنس دحيرانتياخبره داده چې 

یاويا دداسې چ اودهغې ، آيا دادفاع ددې په خاطر نه ده چې دچارواکو ارواکوڅخه دفاع کوی او يا يې ترشاه دري
داعتمادوړ دی چې کوالی شی په پوره صداقت سره ې راوګرزوی چې هغوی  زړه ترالسه اوپام يدبهرنيو حاميانو

ی دهغوی   افغان خوار خو غيرتی ولس ددې واکدارانو په واکدارۍ کې ډيرې ناخوالې چې يوې ٠ په چوپ کې ودري
ی خدای  خبرچې  احيانااو که، هغه يې وزغملې کوچن برخې ته يې ګوته ونيول شوه وليدلې  دوی په واک کې پاتې کي

يدلی افغانان به النور څه راباندې تيرشی اودکومونورو ، څه به واورو، نور به  څه ووينو موږ رب
 ٠  بدمرغيواوظلمونوشاهدان به پاتې شو

 پای

 


