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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  م٢٠/٠١/٢٠١٠                                                 ادیپوهنمل حاجی محمد نوز
  

  د ټولو سياسی ګوندونو دپام وړ
          

ه چی د سياست سر  ن ی ، زلکه  لې ټول وطنوال پدی پوهي ۍ دخپلو وروستيو موږ ګران هيواد افغانسته ت ان دا ګ
دی کيو  و ډير نازرو لسيز د او ته ن يوال ډګر کی دافغانستان په اړوند دشکيلو هيوادونو اولسونه نور . ی ک پ په ن

ی او دماليږ ژيی پرنامعلومو الرو خپل خونه غواړی چی د ژړه ټوټی بچيان  تو پيسی يی ديوه اوند د السه ورک
ايه جن د اور ونو ۍ دپيل دکلاغلی اوخپل مشران يی اوس دپيدوی لدی حالت نه په تن ر.  ی په لمبو کی وسوزبي

يدی  له درانده خو ان ي نور د.به راوي ک ۍ سردار باله او هژبوش اداره نشته چی  مونيستی ی د يو قطبی ن
ل  ې ت مکی دکرې پرشاوخوا د وسله وال کمربند پ خه . خيالونو يی د ی کی دافغانستان  د اوباما په نوی ستراتي

ه يوه ديادولو  کرو د وتلو دپيل ني ينه برخه جوړوی ددوی دل ت هم . وړ غو ی غرور ک دی خبری دناټو د جن
پانده  پ ديدو راوستل او اوس يی دشوروی د سره اردو په مشرۍ د وارسا دپکت  سمند د پو کی په ري ر په توپانی 

ی ، يو په بل پسی  ی يی لوړ پوړی جنراالن دخپلی راتلونکی ماتهغه ماتی نه منونکی باټی نوری پرخوله نه را
وی خوبونه وينی او    .ددی جنجال نه دوتلو الری چاری ل

ته راغلې دی یدهيواد په دننه کی سره لدی چی دملی اردو او ملی  پوليسو پنامه يول امنيت           ونه من  يبنس
تيا ساتلو توان  مکن بشپ و دريدلو او دهيواد د  ددوی . ری کاکمزورۍ په پراخه پيمانه خوالتراوسه يی دپرخپلو پ

ه مارو تنظدشمير کموال ، وسله وال پوتنشيال او دهيواد د دفاع او  او دبيالبيلو ج يمونو سره يی نظرياتی ت
وی  ه ايزه وړتيا تر لويه بريده را ټي   . سرترسری امنيت راوستلو په الره کی ددوی ج

و مخکی کلون          ی وړتيا پياوړې شوی ، دترپ او خرپ په   په پرتله د دولت دمخالفو قوتووله بلی خوا د نو جن
ون ورځ تربلی د حملو کی يی تاکتيکونو پرمختيا موندلې چی له کبله ي کرو په ګ انی تلفاتو شمير په ی دخارجی ل

ک ګامونه. زياتيدو دی  يدو په لور چ ی مورال دلوړيدو او د خارجی قوتونو  دا بيا د ټي   پدی کارسره ددوی جن
  . اخلی  
وی او اړتيا يی ورځ تر بلی          ی اساسی مسله ګر ه دی چی دملی روغی جوړی خبره د ور داټول هغه 

ته کوی چی دغه اوسن دولت يی په يوازی . پياوړې کوی  تنه رامن ی سياسی ارادی غو داکار پدی اړه ديوی ټين
ی حالت پربنس په ټو. سر د پرمخ بيولو توان نلری  ، جنوب ختيزو او جنوب لوديزو لو جنوبی دبل لوری ددغه خون
ونو زره  ی او دبيا رغونی چاری نژدی په ټپه والړی  نه بی برخی لويدليک او لوست ماشومان واليتونو کی په سل

زورواکان د خارجی قوتونو تر سيوری الندی ال . ورته حالت د شمالی واليتونو په لور هم په خپريدو دی . دی 
مکی ناوړه السونه قبضه کوی او دپرګنولويی برخی دفقر له خط نه زورور او خپلسرې يی ی ، دولتی   بياوړې کي

ی او اقتصادی مافيا د ال پالندی  ل کي که سيدو پرخواش   . ی  چ
کارندوی وایملی شورا چی           و د ارادی  ۍ دوری ډيره برخه بايد دخل و ، يی ، د لوم ی شخ په خپل من
يو تيره شوه چی پاشيو او بوبدمع ای شو تل جن تين استازيتوب ونک دملی . دی دوره کی يی له بده مرغه د اولس ر

اکنی هم بايد پ و نژدی مياشتو کی ترسره شی لراته شورا د راتلونکی دويمی دوری دپاره ټول ددی دپاره چی . ونکو 
و دموکراتيک کيفيت لوړ شی ، پکارده چی دسالمو قوتونکی په نوی دوره  په نسبتا ډير  استازی ود ملی شورا د غ

ی شمير   .  د دموکراس و دغه انستيتوت ته الره پيداک
خه د هيواد دژغورلو په موخه ا         ړينه ده چی ټول وطنپال ملی او دموکراتيک  د لوړو ناوړتياوو او ناخوالو 

تي و په پارلمان کی قوتونه په ر ی  ته ک ی ، يو ستر قوت رامن د نی توګه د زړه له کومی السونه سره ورک
پادموکراتيکو او قانونی اصولو له مخی  ونکو بنس ی او لدی الری دتياره خو تل اړخ وګر لو دري کمزورۍ  يو غ

د ي ه يو پوخ بنس ک دايوازن الره ده چی د يوی خوا د . یاو دملی جوړجاړيو دپاره دهيواد دپراخو پرګنو په ګ
 يمو کلونو د تنظيمی – ٩٠وتلو الره پرانيزی او دبل طرف نه د هغوی تر وتلو وروسته د د ژر خارجی قوتونو 

او ديو شمير . انارشيزم دبيا را ژوندی کيدو مخه نيوالی شی  ل بيا دخپلو پخوانيو ليکنو په ت په همدی هيله زه يو
وانانو تنه او د وخت  د حساسو شيب پپروطن مينو    پر ټولو سياسی ګوندونو ، په بام کی نيولو سرهو د اړتيا ه غو

، منلو قومی مشرانو ، دپوهنتونونو پر استاذانو تيکو قوتونو ، وطنپالو روحانيونوسياسی ډلو او ګروپونو ، ملی دموکرا
 پدی اوږده غميزه باندی دزړه له کومی غمجن ، علمی او اداری کادرونو او نورو ټولو هغو کسانو باندی چی د وطن

وی ، ږغ کوم چی دی  تنو  ته پام واړوی ، خپل او دخالصون الری چاری يی ل ټول ددغو نازکو حساسو شيبو و غو
ی دالری د يوه ) غير عينی ( پخوانی ذهنی  ی لويی غون دی ، ديوی ګ اختالفونه او د سليقو بيلوال يوی خواته پري
ی ستر سرترسری دا به دنوموړو قوتونو دپاره يوازن چاره .  اغيزمن ګوند و جوړولو او راجستر کولو ته مال وت
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ی  ينو ګوندونو . وی چی دهيواد په سياسی بهير کی خپل اغيز تر السه ک ) ګروپونو ( پدی کی هي شک نشته چی د
ته مشران به دخپل مقام د السه ورکولو له ډاره د راز راز پلمو او بهانو  ونه رامن په وړاندی کولو سره پدی الره خن

تيا سره ددی ست ی چی دوی په ر ای کيدو مخنيوۍ ونک ی خو داکار بايد د هغو ډلو د سره يو ر وياړ د تر السه ک
ی ، هغه به د اوس پشان دهيواد په . ی کولو مينه وال د زما په اند که هره سيا سی ډله لدی کار نه اوږه خالی ک

و پر اوږو باندی د ر کی تجريد سياسی بهي و تنو غ خه به بی برخی او همداسی به دخپلو  ، دهر ډول رول او اغيز 
ادګل به وی  ادګل چی دی هغه  داخبره هم د يادولو وړ ده چی که فرض محال . يوه ناوړه بار په توګه پا ته ، هغه 

ا نونه د کا کا د زوی ، ماما د  زوی او نورو خپلوانو د تذکرو په مرسته راجستر هم ينی واړه ګروپ ډوله ګوندونه 
ی  ی ( ک ای شی او ، ) چی يقينی نه بري و سره خپل سياسی کيفيت لوړ نک دوی به پدغو جعلی او غير سياسی غ

ل به لوی  ی ولری ، ددوی بی دراتلونکی سياسی مبارزی په ډګر کی چی دا ون پک راجستر شوی ګوندونه ګ
ی  اغيزتوب به دنورو س   . ياسی حريفانو په وړاندی ددوی دشرم ، خجالت او مسخره کيدو المل وګر

تونوپدی توګه د ټولو هغو         غی دی هيله کوم چی جوړ خه چی دلوړ وړانديز سره هم دقلمی ، تصويری ،  
يی او نوری ډلی ديوه فراخوان د الری وخبر  و اترو ته صوتی او يا الکترونيکی رسنيو د الری مثبت غبرګون و

  . راوبولی 
ت د رامخته کولو په لور وړاندی د يوه ستر سرترسری وطنپالمخ په  -  !، ملی او دموکراتيک جوړ
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