
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

۸۰/۱۱/۲۰۱۹                    آصفي خوشحال
         

 

 ایتړا افغانستان غني د ، غني
 

  لري. ېک وڼپا نویزر خپلو په هم ېروتنېت ولسي ګنڅ تر خیتار ليړا یو د ېچ  ،ی د وادېه هغه افغانستان
 یې مال  ماته ېچ  ،یشو ستلیا رېت ا ی یوتل رېت ېداس ا یب ېک اوړپ حساس وه ی په خو  ،ړېک ه ګنن حکومتونو له مو  ولس

  ده. ېلتل ته ارمان و افسوس خبرو او نده ې شو  سمه کلونه کلونه، ا یب
 سره  کتو په ته طویشرا  ویاوسن او خیتار رېت ؛ید رګیرا ېک طویشرا حساسو او سختو روډې په افغانستان هم  اوسمهال

    ناسم. ته ناسم او ویووا سم  ته سم شو، ښراوی خوبه له ده، کار په ېچ  شو، یلیو
  :مړوک اشاره هڼب په زیاندړو د ته ویکټ وڅ  مړغوا دلته
  او  مستبد يړاویپ وهی او میزع جدي وهی افغانستان ېچ  ي،ېږک دایپ احساس دا سره پام په  ته طویشرا نازکو ویاوسن

 نفوذ تر ړۍک ېمغرض ېوی ېڅه د ي،ړوک چلند ا ی برخورد هګتو جدي په شي یوکوال وڅ  لري، ا یتړا ته نظام مصلح
 ېتر  تمه ریخ   د  هګتو  نيیتښر  په  ته ولس  ېچ   نظام،  دمستب   ېداس  وي.  نه  "کیگو  ې"بل  اصطالح  په  او  شي  نه  را  ېالند

 سالح  خلع  ي،ړوک  چلند  قانوني  او  څغو  جدي،  سره  ساالرانوګجن  له  خو  ي،ړوک  کار  ته  ېنیهوسا   ولس  د  عمالً   او  وشي
  واچوي. یی ته زندانونو او يړک یې ېوسل ېب ا ی
 جدي دیبا  سره نویمجرم ییجنا  له ېچ  ،بولو یا ځ  په نو  وروګ ېچ  ته،  توب مبهټسر او ویسر خپل په  کسانو نوځی د

  شي. وسپارل ته ولوګمن قانون د دیبا  کوي ونهړسرغ خهڅ  قانون له ېچ  کسان، هغه او وشي چلند
 ليیناپ او شي ستلیا و ېولک له وړیک ییا یماف د دیبا  حکومت  هګتو ګړېانځ په او دولت ېچ  ده، دا موضوع مهمه بله

   شي. مارلګو  دندو په کسان
  ولري. یځدر واضح وی او يړوک مبارزه هګوټ جدي په سره روګتره له ېچ لرو، ا یتړا ته کس وهی ېداس ږمو
 شي؛ ارلڅ و هګوټ جدي په دیبا  آزادي دا انیب د خو لرو، حق ۍآزاد د انیب د ېمخ  له قانون اساسي د ېچ  ده، سمه دا
  ووایي. ېد هغه يړغوا هړز ناسم ولو یې هڅ هر او راشي وکڅ هر ېچ  دا، نه

   شي. لړورک توبړیلوم ته توګ ملي دیبا  ېچ  ده، کار په هم دلته
 ده، نهړیا نو شي؛ یکوال ېریل ځور په ځور نټوا ځمن  تر حکومت او ولس د ېچ  ،ید داغ تور بل ګنن د زورواکي

   شي. ودلېښک ورته یکټ یپا  د ېچ 
 دارانو  کهټی  سمتي  او  قومي  مذهبي،  نوم  په  تش  تل  مخه  ګپرمخت  د  افغانستان  د   نو  وړک  کارهښور  سر  ته  وڼپا   خیتار  که
 مذهبي،  نوم  په  تش  د  ېچ  دي،  کار  په  ته  میزع  راتلونکي  نو  دي؛  ړېک  ړجو  ونهډخن  یا ځ  پر  ېمرست  د  یې تل  او  ېولین

 نه شي لړورک تښارز هت ېپوه او قلم دیبا  نور ي،ړک ولټور هګتو هړبشپ په نور غرټ دارانو کهټی سمتي او قومي
   ته. ویبدمعاش او وپکټ

 ای یې به ځدری خو خوري، ېخزان له ولس د به معاش وي، حکومت د به ریوز ېچ  وي، دليیل وار وار، په به ېتاس
   وي. یلیناپ دیبا  کوونکي کار حکومت د ېچ  یي،ښ چاره .داېلډ او وندګ خپل د هم ا ی وي  وادېه اونديګ وهی د

 او ولري دنده خپله دیبا  ېوونکښ/یوونکښ ي،ړوک يړاکتډ خپله اکترډ ي،ړوک استیس استمداریس ېچ  ده، کار په
  وي؛  باسواده مو سییر او ریسف والي، ر،یوز ي،ځ بو مخته دنده خپله ېک تخصص او مسلک خپل وکڅ  هر باالخره
 یالیبر رهډې تر ېک استیس ېبهرن په هم  هڅ  هک غني  اکترډ شي، پلي شان وی ولوټ پر دیبا  نیقوان نور او قانون اساسي

 متقابل د او يړوک مرسته ېک راتلو په یسول د ېچ  ستل،یا ړا ته ېد وادونهېه ېمیس د یې ېک برخه په ېسول او و
 یکورن ړیاویپ وی ېچ  ي،ېږک دلیل ایتړا هم ایب خو ولري، ېکړیا سره افغانستان له سره ولوین ېک نظر په درناوي

  شي. تهځ رامن استیس یبهرن او
 پر او ویږودر وښپ خپلو په وڅ  شي، ړیاویپ مو اقتصاد او وشي کار جدي ته اقتصاد ېچ  وي، دا دیبا  مو امګ مهم بل
    شو. ا یبس انځ 
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    وي.  توبونوړیلوم مهمو له دیبا  هم مبارزه هګوټ جدي په سره فساد اخالقي او اسيیس اداري، له هګتو  ېهمد په

 ورته خپل ېبلک نه، وپکساالرانټ او ماران هړدا ري،ګمل ونديګ ورور، ېچ  لري، ا یتړا ته  کس ېداس افغانستان
 نو شي ودلېښپر آرامه په غني یاغلښ که کهځ  لري، ا یتړا ته غني افغانستان، غني پلوه هر له او ولري، تښارز
  کشر  او مشر د ېچ  ي،ړک تهځ رامن نظام تمرکزم ړیاویپ و ی او عملي هګتو  هښ په موارد شوي ادی پورته شي یکوال

   وي. معلوم ېپک یا ځ 
 اکترډ  له  لپاره  تښجور  د  نظام  مصلح  مستبد  و ی  د  او  لپاره  کولو   ترسره  د  کارونو  ولوټ  دغو  د  ېک  طویشرا  و یاوسن  په  نو

  که  ېچ  وده،ښو دا ېک کلونو وځ پن روېت په هږل تر ږل غني اکترډ ؛یکول ېنش کار دا وکڅ  بل پرته غني اشرف محمد
 ېچ   دل،یول  ولوټ"....کیگو  ې"بل  نه  ،ید  میزع  جدي  وی  خو  دي،  پراته  ورته  ونهډخن  ېک  حکومت  او  یشو  مین  یې  واک

   نشو. میتسل ور یې ته نوډنڅ وتګ او ونوښواګ او ړک ولټور غرټ ساالرانو ګجن کروروښ  یې هګنڅ 
 ټېپ ېورباند ګېستر که خو دي، ړېک کارونه هګټ په  ولس د  او ه ښ رهډې تر ېک تیمأمور کلن هځ پن خپل په غني

  نشي.
 :مړک ېاندړو درته دلته هګوټ په ګېلېب د یې به ېنمون وڅ  وی دوېک پلي او لیپ عملي د پروژو لویو اقتصادي د
 

   .لی پ  ېپروژ ېکیل  نل د ازوګ د اپيټ د ــ۱ 
 

   .ولړ بشپ بند سلما د ــ۲
 

    .ستلیاخ  ېتر کار  او دلیک کیالسل ک ی ل هړهوک د ېپروژ يیټترانز او زهیرګ سودا بندر چابهار د ــ۳
   ...ېچار هیری خ او ایيی پراخت ېنور ونه ګلس ېهمداس او
 

 افغانستان ړجایو او یشو پلځ  کاله تېښلوڅ  و؛ړوک ورته حوصله او وړورک چانس ته غني اغليښ که لرم، باور زه
   ودروي. وښپ رتهېب به
  او  ولري ولسمشر وی ېچ  شرط، ېد په خو لري، ایتړا ته ېغن اشرف محمد اکترډ هم نور کاله ۵ افغانستان کهځ 

  به  بدلونونه  مثب ومرهڅ  ېچ  ،یورګو  ا یب ولرو؛ حکومت ړیاویپ و ی به ېداس نشي؛ ګګورچن نور ېک تونویصالح 
  راشي.

 شي تکرار تی وضع روان هم ا یب نو  شي، وتپل ور ولس  پر حکومت نوم  په وواليی ملي د ا ی مشارکتي هم  ا یب که خو
  خوري. ېنیو هړز د هم نور کاله هځ پن به ولس او

 پای
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