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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       ابراهيم نعيمي :ليکوال   ٠٤-٠٦-٢٠١١  ني
 

  دايې دحل الرنه ده
 

ي په درشل کې ورځ تربلی دهيواد کالو دتيرولسو کيچن کي کيچنو بهرنيوهيوادونو د. حاالت ک  حالتو مشران ددی ک
روپې او ناست واکداران هم د ران هيواد د ارزونه يوډول کوي ولې زموږ لو توکميزو ژبنې، سيمه ييزو،   سياسي ت

غی نه شتون د. ل ارزويپربنس په بيل بيل ډو حل الرې  ن د تر اساسي علتونو نورو چې په چاروکې د هم
که دليکواالنو نورو د. نورې هم پيچلی کوي م  ه وړاندی ک ه تو  وارو له لوری په وار مهمو علتونو يادونه به په لن

 .ليکنې ورباندي شوی دي
ی اخيستل، د د لې  اطالعاتو، د سياسی ډلوسره د ناسموزهيرول په  خلکو ناسالمې اداری شتون چې اداري فساد، ب ت

ي چارواکو ملي اردو و شتون، دلوړه رتبه فو وليز اکل پرغلطو معيارونو، د دوی د زده ک  په نظرکې نه نيول، په 
اه کې نابرابره واکمنی، د دولت دلوړو ډول د  نوراړوند او چارواکو، ملي شورا پوړو افغانستان په امنيتې دست

ې په مشروع او ته د اشغال لپاره، بهرنيانو د کليدی پوستوزياته پاملرنه د  واکدارانو  نامشروع ډول او نژدی کيدوه
الی شم من يې کورن عوامل  ې د  .په پای کې خپل من

اپې او او افغانستان دودونو کې د عواملو په بهرنيو ي او عنعنوته نه پاملرنه، نا ي عملياتونه، په فو ملکی  ړانده فو
غ نه درلودل، دهي موخوکې د ې ستراتيژيکې موخې نه  په پای کې د وادونومختلفی دلچسپ اوهم اکلې  يوې 

الی شم  .درلودل، 
م  د روپونو واکمنو کې په هيوادکې دحاالتو منوستونز زه غواړم په اوسني روانو غ نه درلودلو ته پاملرنه وک هم

نی د هيواد که چې زماپه اند ه نه مخکې په اوس وخت کې تربلې هرې ترب ې، افغانستان دعالی ترهر اوسنې   
خه ژغورالی شي رعبداهللا عبداهللا  جنازې په مراسموکې د د وروست پيښې د قربانيانو نن مې د. ناورين حالت  ډاک

ه خبرو مشرانو نورو او ول هيوادوال به دامنې چې افغانستان يو. توجه جلب ک نه  او واحد زه فکرکوم چې 
ۍ يې د بيليدونک هيواد ې يددنده با ساتلو دي چې هر و وټ کې وژنې او هيواد د. خپل فرض و ورانی په  په هر

او توکمنو او ولو رعبداهللا د پام د نوستاسو. اصل په پام کې ونيسو که دا. لری ولس پوری ت کوته  خبرو ډاک و
  :رااړوم

ی بايد«  امونه واخلی  د) اشاره يې حامدکرزی ته وه( حکومت يوازی په تسليت ستونزه نه حلي امنيت لپاره عملی 
  »...او

ی مخکې ولسمشرحامدکرزی ته د وور رعبداهللا  ينې په هکله په  نن د او. بې کفايته خطاب وک ډاک جنرال دادود م
ه پيغورو تانه او وت نيونه وک ی  په يو کونج کې لويه شميره خلک ژوند هيواد کله چې د. حامدکرزی ته  دالسه ورک

وتنه چې ووژل اکلی ډلی  ور ميندو هغوی د  شی دوک غالبوزه هم نه چيچی ولې ديوې  و دخوارحالت ان  په غ
ي د وارو په وار کو وټ او ولې ددی هيواد. ولس غوږو ته رسي ه  سيمه کې چې دهيواد بچيان په هر په دفاع کې م

ي، په يوه شان لوړه مرتبه لري   .کي
ی او ريوان ته سرکښته ک ی خپل  ه وبولو تخار د که س اروندو د. واليت يوه بيل ی دزون اروندوی قوماندان د 

خه وو يان هم په امنيت کې شريک وو. مشردهمدغي ډلی  ه کيدای شی چې د. بهرني فو ن ينو دغو نو  ه د م  پ
ان مر بريد کوونک د دا. تپل شي پرولسمشرو هيواد اکل  چالخواو د دغه افسر. پوليسوافسربلل شوی دی چې 
ی وه؟ که همدوی دا دا ولسمشر شو، ايا ان افسر اکنه ک   .ه دهاکلی وو، خبره رو

منانه دی دا کاره د ندونې په  ې په هيوادکې د. ر ه دغې يوی ډلې ته  ولسمشری د ولې ه ون هر مقام په 
ورځ يوازې احمشاه مسعودته  د شهيد. همدوی په الس کې دي ډول د واک په پرتليز ول هيواد اوس د همدا. غواړي

ي په داسې حال کې چې په هيواد ونو خلک وژل شوی توجيه کي   .نوردی ته ورته مسايل  دی اوکې په زر
تيا  تير د بايد. بس بری الريووالی دی او يوازن د سره وي نو واکدارانو پرمخت موخه د دامن او دهيواد که په ر

خه وفادارو د او خه عبرت واخلوچې ولس يوازی پروطنپرستو وختونو وته بيله هرډول توپيرونو  مشرانو هيواد و
ې حکومت، . مرګ کنده ده اندی اخته واکدارانو پايله دب اوفساد ډالرو واک، د د. وکوالی شی باندی باور اوس يومو

تيا اکل اوپه ر ، پردندودمسلکی کدرونو وندونو پراخ مالت غه ملي شورا، په هيوادکې دسياسی   او صادقو هم
تينو تنه  د. روازې پرانيستالی شي امن د سولې او زمينو برابرول په هيوادکې د د کارو وطنپالوته د ر ول واک غو
وند، قوم، ژبې اويوې ولسوال اويوه س ياسيمې ته هغه لويه تيروتنه ده چې نه يوازي په ناکامی باندی به پای  ياسي 

ای ونه نيسی ی بلکې په هيوادکې دامن راوستلوفرصتونه هم دالسه وزي چې پښيماني به هي  په دغه  او. ته رسي
يری ډول يو ين ي ډول به په   واکدارانو پخوانيو اوس يا ډيرو هيواد ه وی چې دهيره مون بايد. په بل پسی وژل کي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ی دي يويابل ډول تيروتنې او ولو. ناوې ک ي سزا تيروتنو ددی   که ناست واکداران او. افغان ولس ته ورکول کي
ناهونو سياسي ډلې بياهم د ه او بارونه درنده وی او خپلو  ې په ج وي نوبايد نا خپلې  ی چې  امنی کی ل وپوهي

ې والی کې ده نجات يوازن الر د. وروسته ووينې يا ناهونوسزاوې به ژر ودخپل ولس يی نه بخښي او . په يومو
وک چې د يل وهی راتلونکی يی نابودی ده خبر په غوړو مسوليت بار خه د اوږو خپلو هر   . وبل چاته 

ه چې ابدی پاته کيدالی ش. انسان لپاره دهميش لپاره پايښت نه لري واک درلودل د د! مشرانو واکدارو اغلو ي هغه 
ې د خه دپرديو هيواد هغه دولس سره عادالنه چلن، شخصي  وقربانول اود خپل ولس  په بدل کې مرسته  ترملي 

ل کيدای شي تل،  بيله چل . توان درلودونکی دی او زور لوړ اسلحواو پرديومرستونه د ترډيرو ولس مالت د. غو
خه د او  اهليت پربنس الره پرانيستل به د کې داچارو ولنيزو ون ته په سياسي، اقتصادي او هيوادوالو فريب 

ي ته ک  ترکمن، هندوافغان او تاجک، هزاره، پشه ای، ازبک، پښتون، نورستانی،. معجزی په ډول سوله اوامن رامن
ې السته راوړنه لويه نه  قومونو  د.واړه قومونه ددی خاورې بچيان دي نور انته دشخصي  په ويشلوباندی 

ناه ده ي د افغانې موربچی دیپه هرافغان دهيواد. بخښونکی  وټ کې چې ترهرنامه الندی وژل کي ددی لپاره .  هر
وندونو زموږ ای نشته چې پرتوکمو، ژبو،  ينه يې  او ياډلويې وويشو او عقايدو او نور په پاکه خاورکې  په م

و ی وک   . خو
  

  پای
  
 
 

 
  


