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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  ٧/٩/٢٠١٠          ډاکتر محمد ابراهيم شينواری
 

  آيا دلته د حکومت يوازې يوماډل بريالى دى؟
  

ي ته نه را ت او روغه او ايتالف من   .د بېالبېلو وسله والو قوتونو تر من دايمي جوړ
  

ر ېدلى، د يرغل رو پر ضد جن و تر ماتې وروسته د افغانستان د تاريخ په زياترو برخو کې، چې ولس د بهرنيو يرغل
و دوام  ته راوړی او که نه نو په هېواد کې کورنيو ج يکاو من يو نظامي قوت پر نورو د غلبې له الرې سوله او 

ى دى ان سره ونشو . ک رېزانو تر دويم يرغل وروسته امير عبدالرحمن سره له دې، چې نيم افغانستان يې له  د ان
ل او د ساتالى؛ خو په پاتې افغانستان کې يې ين ک ه " پوالدي امير" ثبات او سوله  ا  .لقب يې و

  
 .ده به ويل، چې دا ملت زمريان دي او پاچا يې بايد تر زمريانو زړور وي

  
ول يې  ل؛  رېز پر ضد د جهاد زياتره مشران يا د تورې په زور او يا د سياست له الرې له صحنې ليرې ک هغه د ان

ل کې يو زم ن ي او په حکومت کې يو اميروپوهول، چې په  ايې ول بايد . رى  کله، چې يو امير وي نو پاتې نور 
واب داو، . رعيت او تابع شې ه يووړل، د ده  ري له من ول مل تنه وشوه، چې تا خو د جهاد  کله، چې به ترې پو

ه وړې ه نه وړم؛ نظام يې له من رخ دى او اوچت سرونه پرېکوي، . چې دا زه له من کته او نظام  ول دې سرونه 
ې رخ سره مخامخې هغه داسې رعب واچاوه، چې د کلکې ارادې لرونکي خپل . رعيت دې شي، که نه وي د نظام له 

ودل  ري يې هم په کراره پرېن واکونه او بې مسووليته غله او ډاکوان کرار په . وفادار مل ه محلي  ده په دې تو
 .نولای کې

  
ه هم له وسله والو قوتونو سره په ايتالف کې نه و راغلي؛ خو د امان اهللا خان په نادرشاه او سردار هاشم خا ن که 

، چې يو پکې ل او د امير عبدالرحمن ماډل يې قايم ک  وخت کې نفوذ ته رسېدلي ملکي متنفذين يې هم تر تېغه تېر ک
 نور واکمنان هم نسبتًا سوله ييزه ددې دواړو تشدد ددې باعث شو، چې ترې راتلونکى دوه. بادشاه او نور رعيت وي

ه او  ولنو کې نوي زي ي او په  ولنو د ودې طبيعي قانون دى، چې واکمنان هم يو وخت نرمې واکمني وچلوي؛ خو د 
 . کوينوي اتل مزاجه خلک سر راپورته

  
ه وړلو له الرې دا ه رو د له من وندي مل ه، چې په يوازې حفيظ اهللا آمين هم د خپلو مخالفينو او هم د خپلو  ه وک

ه  تر هغه وروسته ال خطرناک انقالبونه او بحرانونه . سر پاتې شي او نور ولس يې رعيت شي، خو نتيجه يې ورنک
 .راغلل او د روس يرغل هم پکې پې او مات هم شو

  
خه کم تر کمه د  دو ي چې د مجاهدينو له ډېرو ډلو  ه ډلو مشرانو په د روس تر ماتې وروسته حاالتو لپاره فکر کې

ه او يا  ان تياراوه، چې د امير عبدالرحمن رول ولوبوي؛ نور مجاهدين او وسله وال قوتونه يا په خو ي ډول  ان
ي  ين نظام جوړ ک کر کې راغى او . زور بې وسلې او د خپلې مشرۍ الندې  ۍ سره په  خه يو يې له ن له دوی 

ه جوړ جاړي او سازش  ۍ سره يو  ته ورسېد؛ خو ويې نشو کوالى د کابل تر نيولو وروسته افغانستان با بل له ن
ه کې کېووت  که خو هېواد په کورن ج ي او  ول حريفان د خپلې مشرۍ منلو ته اړ ک طالبان راپورته . ثباته او 

ول هېواد پخپله ولکه کې راولي؛ خ و دوى هم له شول او د امير عبدالرحمن خان رول يې ولوباوه او نژدې وو، چې 
کر کې شول  ۍ سره په  يوالو د بېالبېلو غير متجانسو ډلو کسان، چې جال فکرونه، جال وفادارۍ او جال . ن ن

ل، خو متاسفانه د دې حکومت زياتره  ول ک مفکورې لري د حامد کرزي تر مشرۍ الندې په يوه حکومت کې را
ي نه کوم  کي غ ول مسووليت په يوه شخص ور .تعهد لري، نه کومه ستراتېژي او نه کوم د اشتراک   دوی 

يوالو له حضور سره که د ن ې امنيت خراب شو، دولت له داخله فاسد شو، د مخدره -اچوي، نو   سره ورځ تر ور
ته شو   .توکيو مافيا پراخه؛ او له کنتروله وتلى بحران رامن

  
ې د يو امير او يو رعيت ظرفيت لري او د اوس دا نظريه راپي ي، چې يو کوچنى او وروسته پاتې افغانستان يوا دا کې

روپونو زغملو ته تيار نه دى  ي ډول د وسلوالو ان ينې مفکرين هم وايي، چې يو عادل . بېالبېلو نظريو او په 
ي، يوه ملي اردو او ي ور ته اړتيا ده، چې نظامي قوتونه منحل ک ا ي، باغيان او ياغيان، ډيک و ملي پوليس جوړ ک

ي، ولس ته سوله، امنيت او اطمينان راوړي د ترق او . غله او شوکماران، اختطاف چيان او حکومتي غله په دار ک
 .يسوکال پر لور دروازې پرانيز

  



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه باوري نه ده او  رام او هې پرمختيايي ه و چې سوله او ثبات نه وي،هې شريفانه پرو ه تلوتر   ډېر ژر يې د من
 .امکان شته

  
وچې دې خلکو ته د شريفانه او آبرومندکار او اشتغال له الرې د ساده او عادي ژوند تېرولو امکانات برابر نشي  تر 

ې(او ولس  ونه امنيت راوستى شي او نه خواږه شعارونه د خلکو ) نر و  باسواده او تعليم يافته نشي، نه پردي پو
والى ش ې م  .يې

  
تنه داده، چې آيا موږ امير عبدالرحمن ته اړتيا لرو؟ او آيا يوازې د حکومت همدا يو ماډل دلته کار ورکوي؟  خو پو

  
ی وارث يې  ه چې لوم په نسبتا آرام ډول واک وچلوي، ) حبيب اهللا خان(د آمير عبدالرحمن تشدد ددې زمينه جوړه ک

ودو ته اړ شوله بحران س) آمان اهللا خان(خو دويم وارث يې  د سردار  هاشم خان . ره مخ او پاچاهي او هيواد پرې
له بحران سره ) سردار داود(ظاهر شاه په نسبتًا آرام ډول واک وچالوه، خو دويم وارث يې : کيسه هم دغه شان شوه 

ولې کورن  .  سره قرباني شومخ او د 
  

ه وای چې تر هغې چې د خلکو د پوهې او اقت ه هم دا به  ه کېدای؛ يو قوت تر نورو ډېر که  ه  صاد کچه يو 
ي . وایپياوړی شوی  ه سوله راوړې وای او بيا يې د خلکو بنيادي حقونه ورک ين ی ثبات او  دې هيواد ته يې لوم

ود او نه  ي واى، خو داسې ونه شول او دغسې قوت نه پيدا شو، نه نورو پرې ولنيز خدمتونه يې ورته وړاندې ک او 
کاري او يې اوس پ دي، نو د دې دومره انقالبونو او بحرانونو وروسته اوس د سياسي انحصار زمينې کمې  رې

م منلو ته زړونه او  يذهن افغانانو ته پکار دى چې د يو ازاد سيس   . ونه تيار ک
  

روپونو له انحصاره په مطلق ډول را واېستل شي  وندونو او  ي، کفايت بې طرف. وسله وال قوتونه دې د اشخاصو، 
ه . دې يې يقيني شياو وړتيا  ولنيزو، سياسي، او اقتصادي پروسو کې د مساوي وطنوال په تو ولو  نور ولس دې په 

اکل شوي  بوخت شي او ملکي سياسي کارونه دې تر نظامي هغو بېل او د قوت د استعمال انحصار بايد يوازې له 
 .دولت سره وي او بس

  
وک په ا کاري چې  خه اوس داسې  دي او افغانستان اوس له هغې انزوا  وک انحصار ته نه پرې فغانستان کې 

ۍ کې پکې اېسار و، نو پکار دى چې د قانونيت په چوکاټ کې د پوهاوي او  راوتی دی، چې په نولسمه او شلمه پي
و او له انحصاري فکرونو   .تير شوزغم کلتور راخپل ک

 
  پای

 
  

 
 
 
 
 
 
 


