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  اخ قی زمه واري چارواکود 
  

 
 ټول په پاکستان کی ميشته د ه شوه چی وروسته بيا جوت چیيو شميراورپکي  نيټهمه٢۶کال د نوامبر په  ٢٠٠٨ د 

دوه و ھوټلونو په ګډون اته  د د ممبی ښار ته ننوتل او ه زړاقتصاد د  و د سمندرله Aرۍ د ھند  غړي د ډلېطيبهلشکر
دا پيښه . سبب شولملکي وګړو د مرګ او ژوبلې شمير ملکي ځايونو کی د ملکي افرادو په برمته کولو سره د يو زيات
د دی پيښۍ نه څو اونۍ وروسته د ھند د جمھوررئيس ، د دوه ورځووروسته د اورپکو په وژلو سره پاۍ ته ورسيد 

د کورنيو چارو وزير ښاغلۍ  شيورج پاتيل د دی پيښۍ د اخ�قي زمه واري په  امنيتي س�کارښاغلۍ ام ک نريانن او
  .استعفی ورکړلدندو نه منلو سره په داوطلبانه توګه له خپلو 

مشر اوچارواکي لري د  ظاھرا د ممبيی د ښارپيښه چې د ډھلې نه په زرګونه ميله واټن لري او ھغه ښارځانله امنيتی
و ھيواد جيګ پوړي چارواکي د خوا د يخوله بلی  ھند د جمھوررئيس د امنيتي س�کارله دندوسره کومه سيده تړاو نلري

 په چوکاټ کی د ھغه ھيواد د ټولو وګړو په مقابل کی وظيفوي مسئوليت لري او د ھند د ورسپارل شوو دندوخپل 
د ھمدۍ مسئوليت په احساس سره له خپلو دندو نه په  وزير ھم جمھور رئيس امنيتي س�کار او د کورنيو چارو

  .داوطلبانه توګه Aس په سرشول
  

شو چې د واټرګيټ واټرګيټ د پيښی له امله  دی ته حاضر کی  د امريکی جمھور رئيس ريچارد نکسن د ١٩٧۴په کال 
 په پيښې کی د جمھور رئيس نکسنوآټرګيټ د پيښې زمه واري په غاړه واخلی او له خپلې څوکي نه استعفی ورکړي د 

ولې انتخاباتی مرکز کی د آواز د ثبتولو کوچنۍ دستګاه نښل ګوند پهجمھوري غوښتونکو څلور تنو پلويانو د دموکرات د 
و تر څو د دموکراتانو خبري ثبت او پدی توګه د راتلونکي ولس مشرۍ ټاکنو کې جمھور رئيس نکسن ته د دوھم ځل 

  .لپاره د بري Aره اواره شي مګر دا پيښه وروسته په ډاګه شوه او د نکسن د استعفی Aمل وګرزيد
 خپله دنده تر آخره سر ته ورسوم، زما د ما ھيله درلود چې« ھغه وخت نکسن د خپلی استعفی په اړه داسې وليکل 

کورنۍ ټول غړي مانه غواړي چی داسې وکړم مګرزما په نظر د ولس ګټی بايد د شخصي ګټو نه مخکې وي زه پس 
له ھغوخبراوترو چی  د کانګرس د غړو او نورو مشرانو سره می درلودی دی پايلی ته ورسيدم چی د واټرګيټ د 

 ھغه مرسته به له ځانه سره ونلرم کومه چې ماته د ولس دګټو د تامين پخاطرد خپلی پيښی نه وروسته زه د کانګرس
امريکا يو فول ټايم جمھور رئيس او فول ټايم کانګرس ته په داسی وخت کی چی په .. دندی د ښه اجرا لپاره Aزمه ده 

  » ...دننه او بھر کی  له ډيرو ستونزو سره مخامخ دی اړتيا لري 
  

مھور رئيس نکسن د واټرګيټ د پيښی د اخ�قي مسوليت په منلو سره له جمھوری رياست له څوکۍ نه او پدی توګه ج
Aس په سر او په عوض کی د ھغه مرستيال نوي جمھور رئيس جرالد فورد د بښنی د يو فرمان په صادرولو سره ھغه 

  .د ټولو جرايمو د مجازاتو نه معاف کړ
  

ملکي الوتکو د او پوځي له خپلې دندې نه استعفی ورکړ چی په تصادفی ډول د يویځکه وزيريو وخت د چاپان د دفاع 
ھيواد د دفاع د وزير په توګه چی ټکر په وجی يو شمير ملکی خلک خپل ژوند له Aسه ورکړۍ و او ھغه خپل ځان د 

له خپلۍ دندۍ نه يی استعفی دی پيښې کی له اخ�قي لحاظه ګرم وباله او تکه د فاع وزارت پورې اړه درلود پوځي الو
ھيواد د ترانسپورت وزير د دوه و اورګاډو د ټکر پخاطر چې د يو توګه دوه کاله مخکی د اسپانيی د ورکړ،په ھمدی 

پيښې د مسئوليت په منلو سره دی ته حاضر نشو چی خپلې دندې ته نور د افرينو د مرګ او ژوبلئ سبب شو د شمير مس
 کې د يو ھيواد لوړ ه ھغ پهه دوام ورکړي، په رسنيو کی داسې خبرونه ډير خپريږي چیترانسپورت د وزير په توګ

پوړي چارواکي په  خپلو اړوندو چارو کی د نه برياليتوب او يا د کومي ناوړې پيښې له امله د اخ�قي زمه واري له 
  . نظره ځان ګرم بولي او له خپلې دندې نه استعفی کوي

  
  
  



 

 

  2از  2 :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب وشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  
  
  

 اخ�قې زمه واريو دی زموږ په ټولنه او چارواکو کی ې حالت ته او بيا دا خبره څيړو چ اوس راځو خپل د ھيواد اوسن
 د دی خبری سپيناوی دی نه د  البته دلته زما موخه په عمومي توګه زموږ په ټولنې کیتر کومه حده ده د منلو کچه 

 دولتونو د جوړښت له ھماغه اولی ورځې نه راپديخوا دا د ھر مشروع اوسنيد ،کوم ځانګړي شخص په باره کی 
دولتي نظام اصلي او لمړنۍ  دنده  وه او ده  چی دخپل ھيواد وګړو ته چی په يو ځانګړي جغرافيوي سيمۍ کی ژوند 

ړي د ھغه ھيواد ھر وګړې د دی حق لري چې د چارواکو نه د خپل ځان مال او او بسيا ژوند برابرکامنيت کوۍ 
د دولتي چارو سپارل د ھغه پراوږو د زمه واريو دروند پيټې ھم ږدي د خونديتوب تضمين وغواړي، يو چاته ناموس د 

البته . ليت  لريدولت لوړ پوړي چارواکي د ص�حيتونو تر ځنګ د ھيواد د ھر وګړي په مقابل زمه واري او مسئو
پدی لڼد بحث کی زما موخه د دولت د نورو وظايفو لکه د کار روغتيا اواجتماعي آسانتياو برابرولو په ھکله  بحث  

  . څيړنه ده قرار لري  د وظايفو په سر کی امنيت  تامينول چی د ھرنظام ندې بلکه يوازی د يو دولت لخوا خلکو ته د
 حالت او بيا د ولس په مقابل کی د چارواکو زمه واري  وڅيړوپه ډيره که موږ پدی ورستيو څو کلنو کی د ھيواد امنيتې

 د ھرې ورځې په تيريدو سره د ھيواد امنيتي حالت د خرابيدو په حال کی دی ھره ورځ په لسګونه خواشينۍ سره چی
وند له Aسه ورکوي مګربيا ھيڅ بيګناه انسانان د امنيت د نښت والي له امله د ھيواد په مختلفو سيمو کی خپل ژ

 برياليتوب په نتيجه  چې په سپارل شوو چارو کی د امنيتي ارګانونو د نهد دی وضعی دی ته حاضر ندی دی چارواکې
 يو قدری ھم د شوياو ګناھه د مرګ کومي ته اچول  او په لسګونه بيګناه انسانان بی له کوم جرم منځ ته شوېکی را

  . مسئوليت احساس وکړي
  

د ھيواد مختلفو سيمو امنيتي ارګانونه حتی د دې جوګه ندي چې د دولتی کارکونکي خوندي وساتي، ھره ورځ د دولت 
کی د دولت د سيمه ايزو ارګانونو د مسئولينو د وژلو خبرونه يو په بل پسې په رسنيو کی خپريږي ، په ځينو سيمو کی 

لو دفترو کي شپئ تيروي د ھغوی کورنې د دولت د دولتي کارکونکي سيمې کې د امنيت د نښتوالي له کبله په خپ
مخاليفينوله ويرې له خپلو کورونو نه بھر وتلې نشي د نا امنو سيمو ساحه اوس د سويل اوشرقي وAياتو نه د شمال 

  .خواته مخ په پراخيدو ده
يفينو د وردګو وAيت د لروبر د ويب پاڼې د سپتامبر د ديرشمی نيټی خبر پراساس پدی ورستيو ورځو کی د دولت مخال

چی د پ�زمينې کابل يو ګاوڼډې وAيت دی دولتي او غير دولتي کارکونکي له کاره منع کړي، لر او بر پدی ھکله 
  :  داسې ليکي 

ھغوكسانوته  وسيموكي طالبانودشپې پاڼوله Aرېدميدان وردګووAيت دجلريزاومركزولسواليوپه اړوند (
وم چې ھمدااوس په دولتي اوغيردولتي ادارواوموسساتوكې په دندوبوخت دي ددندودپريښودوخبرداری وركړی ، ك

طالبانوله دولتي اوغيردولتي مامورينوڅخه په ټينګه غوښتنه كړې چې خپلې دندې پريږدي اوكه څوك سرغړونه .
 ...)وكړي نوسخته سزابه وويني

 
چی د ھرات نه کابل خواته روان و د ميوند می خونړی پيښی چې په ھغه کی د مسافرينو يو بس ٢٩ د سپتامبر د يوازی

 تنه بيګناه ملکی انسانان خپل ژوند له ٣٠په ولسوالۍ کی د مخالفينو لخوا په ماين والوزل شو پدی خونړئ پيښی کی 
بی بی ...  ميرمنې شامل دي ٧ کوچني ماشومان او ١٠ تنه زخميان شول د پيښې قربانيانو کې A۴٠سه ورکړ او نور

 سی
  روان ته خوایھر ويالۍ  افغانانو د وينوداو   پراخيږي ورځ  ورځ په  پيښو لړئ خونړيوخواشينۍ چۍ د داسیپه ډيره 

  والس�م    ؟اخ�قي زمه واري په غاړه واخلي پيښو د دی  چې حاضردييواد اړونده چارواکي آيا زموږد ھ مګر،دي

  
  
  


