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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت 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                       فضل اهللا رشتين :ليکوال  ٠٧-٠٢-٢٠١١  ني
  

  چه هلک دې ملک شو، نو کلی دې ورک شو
 

ولو آفغانانو مشترک کور دی تانه، تاجک،.  افغانستان د  ول افغانان  پ هزاره، اوزبک، ترکمن او نور ميشت قومونه 
و قومونو په پرتله  د هيواد د نفوس اکثريت تشکيلوي خو له بده مرغه په وروستيو پارلماني .  دي ولو ورو تانه  د  پ
ېاکن وک چې دوي يې مستحق دي تر السه نه ک ې يې هغومره  ای په پارلمان . و ک تنو ونه شو ک داچې ولې پ

و علتونه لري ي  وک ترالسه ک   .کې کافي 
اکنو کې پوره برخه واخلي ای په  تنو ونه شوک که پ ې امنيتي ستونزي وې نو  تنو په سيمو ک ی داچې د پ د . لوم

تنو ميرمنوهم د نور ې فعاله برخه وانه خستلهپ اکنو ک دريمه او اساسي خبره داده . و قومونو د ميرمنو په پرتله په 
ې په پراخه کچه درغلي وشوه اکنو ک   . چې په 

و چې مالمتي د چا په غاړه ده نده ک ر و او دا به  ي   .اوس به پورتني علتونه و
ه  د افغان دولت  او بين المللي  ه  بوختې دی، په د امنيت د نه شتون پ ې په جک ولنې چې قواوې يې په افغانستان ک

ې برخه اخستې . غاړه ده ې به خلکو په انتخاباتو ک تنو په سيمو ک ې وای نو د پ که دوي  د امنيت ستونزه حل ک
ي. وې تنو ميرمنو ته به هم موقع په الس ورغلې وې چې په فعال ډول  خپلې رايې ورک   . د پ

دا يو عمدي او قصدي کار . چې سيستم سم نه دی، که سيستم سم وې نو دا ستونزې من ته نه راتلېاصلي خبره داده 
ې د خپل استحقاق برابر استازي ولري دی او دا يوه ای په پارلمان ک تانه ونه شي ک   . دسيسه او توطئه ده چې پ

تنانه پخپله هم پ او مقصر دي، که ې له بلې خوا دا هم يو واقعيت دی چې پ اکنو ک  دوي د يو سم پالن له مخې په 
تنو تر من د تفاهم نه  شتون، د اتفاق او اتحاد نشتوالی ددې سبب شو چې  برخه اخيستې وې نو نن به دا حال نه ؤ، دپ

ه ونلري ې په کافي اندازه  ون تنو د پاره دا يو لوی تاريخي درس کيدای شي. په پارلمان ک دوي اوس سرونه  . د پ
يکوي چ وک تر السه ک ه کې الزمې  اکنو نه يې د . ې ولې ونه توانيدل په ولسي جر دوي ته په کار وه چې د 

ه نه لري ه  کونه  ې وې، اوس سر  کي ته توجه ک   . مخه دې 
تنه ده ه بايد وشي؟ دا يوه اساسي پو  .  
تنو په زيان تمام شو اکنو قانون د پ ې بايد اساسي تغ. د  تانه .  يرات راشيپه دې قانون ک ې پ په غزني واليت ک

تون هم نه دې راغلې بلکې ٧٠ډير نفوس لري، شا او خوا  ې ته يو پ خه ولسي جر تانه دي خو له دغه واليت  ٪ پ
ايي . ول دولس کسان په هزاره قوم پورې اړه لري ين شي نو  ددې د پاره چې انصاف وشي او عدالت برقرار او 

اکنو په قانون   .  کې بدلون راشي او هغه اصالح شيچې د 
آکنې په تلوار تر سره شوې، سم چمتوالی  ې وروست  ه چې بايد يادونه يې وشي هغه دا چې د ولسي جر يو بل  

اکنو په اړه سمه پوهاوي نه وه ورک شوې. ورته  نيول شوی نه و او وخت هم ډير ل ؤ  .له بلی خوا خلکو ته د 
ې به اکنو ک ههمداشان په  ې هم . رنيانو مداخله وک اکنه ک اکنو د کمسيون د رئيس په  بله مهه خبره داده چې د 

که  ددې  حساس او مهم مقام لپاره مناسب او وړ  اغلی معنوي يو متنازع شخص  دی نو  ستره تير وتنه وشوه، 
  . شخص نه ؤ

اکنو په نتائجو  منفي اثر وک او په هيواد کې يې کومه ولسي .   يو سياسي بحران  من ته راوړپورتني  المولونو د 
ه ده ه چې  من ته راغله ،  هغه  له النجواو ناندريو ډکه او په اصطالح د هلکانو ولسي جر   .جر

ينو حلقو او بهرنيانو له خوا فشار راوستل شو چې د ناندريو نه ډک پارلمان  په ولسمشر حامد کرزي باندې د 
 خو اوس مون کورو چې ديارلسمه ورځ ده او  د ملت دا نمايشي او فرمايشي استازی ولسمشر دا کار وک. پرانيزي 

اکي انته رئيس  و ي چې    .په دې نه تواني
تل چې په  اکنو کې د درغليو او د معترضو نوماندانو د اعتراضونو په   خاطر، ولسمشر له سترې محکمې وغو په 

لو  په موخه  يو  ي ې د  درغليو د  ياکنو  ک ي اکنو دوسيې و ې محکمه جوړه او د دا محکمه جوړه شوه .  ان
  . او لکيا ده خپل کار ته ادامه ورکوي

ې  ان ه نورې نوې  لوبې او مسخرې کوي  او  ه به ال  اري او انتظار باسي چې ولسي جر د افغان ملت چارې 
ه اقدامات کوي   .  محکمه به 

ې وکيالن په ډلو ډلو  ه ک هر ه ډله د خپلو شخصي او سياسي منافعو په خاطر معاملې . ويشل شوي ديپه ولسي جر
ه تمې او توقعات لري خه    . کوي او دې ته پام نه کوي چې ملت له دوي 



  
 

 
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

ې د دولت د عمارت درې ستنې دي، يوه ستنه که کمزورې وي يا لويدلې وي نو اواجرائيه، مقننه او قضائيه درې قو
ي ي تې  . ددولت دا درې واړه ستنې کمزورې او د کار نه ديزمون . عمارت ورسره ن يدلې،  ددولت عمارت ن
مکه پرتې دي   .يې   پر 

و نه د دولت دعمارت  ستنې بيرته جوړې او په متانت  ډير وخت او ډير کار ته ضرورت دی چې  له دې  خ
ي   .ودري

ن دوست  له احساس سره امکان تنو درول  د وط، ددې س، اتحاد او وحدت  سره امکان لريددې ستنو درول په اتفاق
ددې ستنو درول د قومونو تر من د سولې .  ، ددې ستنو درول  په زړونو کې د ورورۍ له جذبې سره امکان لريلري

  .او روغې جوړې او سال مشورې له الرې امکان لري
  :خوشحال بابا وايي

ای چې سره کيني لورياران په    نوراني کا هغه     مشورتديرينه 
رانه دا قضا ده ه تر قضا  لورو مصلحت     د لمان   چه قضا شي د 

ولې خبرې د پوهانو او د فکر د خاوندانو پورې  يدا  ، دا د هلکانو او نا پوهانو اړه لري چې کوالی شي عملی يې ک
ت. کار نه دی    . ، نو کلی دې ورک شو"چې هلک دې ملک شو"و کې يو متل دی په پ

  
ت    په درن

  
  

 
  


