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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه 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

  

  ۲۰۱۵/۰۷/۲۶ فرزان احمد

 ده؟ ملي رښتیا په اردو ملي آیا
 

د پولو ساتندویه ځواک دی. د نظام اصلي بنسټ له نظامي برخې )اردو، پولیسو او استخباراتو(  هیواداردو د یو 
کې د نظام د له هغې ډلې پاکستان وي. همدې ته استبلشمنټ وایي. په امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو شوی جوړ 

 بقا، د هیواد ثبات او ولس د ساتنې اصلي دنده د همدې برخې کار دی. 
نظامي برخه، قضا او څارنوالي باید له سیاسي کیدو وساتل شي او مطلق ملي، بې پرې او مسلکي وي. انګیزه یې 

مداخلې پکې باید د هیواد، خاورې، نظام او ولس ساتنه وي او ملکي حکومتونه پرینږدي چې غرضي سیاسي 
 وکړي.

 
د ظاهرشاه د حکومت په وروستۍ لسیزه کې په نظامي برخه کې د سیاسیونو او بهرنیو ملکونو د مداخلې کار پیل 

چې تر لومړی څو چنده شو. د دغه بدمرغه عمل لومړنی وژونکی تولید د سردار داود کودتا وه، دوهم محصول یې 
خونړی سیر دوام لري. ډاکتر نجیب ملیشه سازۍ ته زور ورکړ او د ثور فاجعه وه چې تر اوسه یې ال خطرناک و، 

د نظامي برخې رول یې پیکه کړ. پر تڼي د کودتا په نتیجه کې یې د اکثریت قام مسلکي افسران وشړل او د اقلیتونو 
د  ه. همدغو سکتارستو جنراالنو او افسرانو پر نجیب، د ملګرو ملتونولسکتاریستو عناصرو ته یې مشري وسپار

سولې پر پالن او افغانستان همزمانه کودتا وکړه او نظامي برخه یې یوې وړې چریکي ډلې او یوې کوچنۍ جغرافیې 
 ته ورکړه.

 
په مربوطه برخه کې زده د تقرر معیار چې  سره په تضاد کېد بون استعماري غونډې بیا د ټولو نړیوالو معیارونو 

چې په نظامي برخو کې دې لوړې څوکۍ د قومونو د نفوس په وکړه ، پریکړه او وفادارۍ دی کړه، اهلیت، تجربه
، مشري یې هم هماغې (٪۳۷پر ځای  ٪۶۵)یعنې د  تناسب وویشل شي. دلته یې بیا د اکثریت نفوس نیم حساب کړ
)په نالیکلي ډول( ورزیات کړل. یعنې که له پکې  هموړې سکتاریستې ډلې ته ورکړه. وړې ډلګۍ نور شرطونه 

وم څخه څوک په نظامي برخه کې وي هغه دې هم د شورای نظار له فلتره تیر شي، چې خلقي نه وي، اکثریت ق
همدارنګه خپلو کسانو  وي، افغان ملتی نه وي، او هغه پرچمی هم نه وي چې د نجیب له ډلې وي. حزب اسالمي نه

 ته یې د پښتنو تذکرې هم جوړې کړې.
 

سلنه او  ۲۵سلنه، په افسرانو کې  ۳لوړو تصمیم نیونکو پوستونو کې  سلنې پښتنو څخه په ۶۰ لهاوس په اردو کې 
سلنه،  ۹۰تاجکو څخه په لوړو تصمیم نیونکو پوستونو کې  ٪۱۶سلنه دي. په داسې حال کې له  ۶۰په سربازانو کې 
ورې تړلي سلنه دي. نور یې په ازبکو، هزاره و او نورو قومونو پ ۱۵سلنه او په سربازانو کې  ۵۰په افسرانو کې 

 دي.
 

د بحران نړیوال ګروي پدې باندې یو جامع راپور لیکلی دی او دا بې توازني یې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره 
ګواښ بللی دی. راپور یوه جالبه جمله لیکي ده چې دلته یې راوړل الزم ګڼم: رحیم وردک خپل زوی ته قراردادونه 

  ونو خپل قومیان ټاکي. اخلي او بسم هللا په ستراتیژیکو پوست
 

له ټولو مشرانو او په ځانګړي ډول ولسمشره مو هیله ده چې نظامي برخه د ګوندونو، اشخاصو، ډلو او قومونو له 
مداخلې پاک او په حقیقي معنا یې مطلق ملي، بې پرې او مسلکي کړي. همدارنګه روزنې، تجهیز، تسلیح او انګیزې 

 ورکولو ته جدي توجه وکړي.
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