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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 1۱/۸۰/2۸1۲          نیک هدایت

 یامرګ -یآارګ دئ 

دقدرت کال یاماڼۍ دي چه  ریسانو او شاهانو ارګ هغه دامیرانو،

   کال د شاه امیر1۰۰۸ارګ په  کابل په زړه کي موقعیت لري. د

یوه فرانسوي مهندس په واسیطه چه  عبدالرحمان په وخت کي د

ترنڼ پوري مختلفو چه دهغه وخته  والترفیلد نومیده جوړه شو.

 او پالیسیو طریقو، امیرانو اوریس جمهورانوپه مختلفو شاهانو،

 وولس ترخپل توان پوري قدرت او افغانستان پر د نومونو

 زموږدسترګولیدلي تاریخ ته به راشو حکمروایي وچلوله.

 عګان به تاریخ ته وسپاروهم به زمونږ شاشجا شمیر پخواني یو

بي طرفه  قضاوت کوي رښتینئ، کړنو پخوانیو هم به پر او

 دهغه کاري ګروپ چه خپل ملت او او هغه شاه هغه ریس جمهور پرواقعیت والړتاریخ هیڅ څه شئ نه پټوي هغه امیر،

 -شاه امان هللا غازي  د دبیلګي په توګه  دتل لپاره په ښه نوم یادیږي. ولس ته خدمت کړئ دئ تاریخ ورباندي ویاړي او

تاریخ پاتي  ولس مشر او وخت تیریږي دهرامیر وړدي. ویاړ او قدر کړني د نوروملي اتالنو ونوسلګ احمدشاه بابا او

 په خپله خوښه د ت لیونیانو که هړرنګ رژیم حاکم ووریوشمیردقد ارګ مینان او تیرپه شان تراوسه پوري د د کیږي.

په دي  کال را1۲۳2تلي دي چه دهغوي جنازې و ارګ څخه د د مطابق قدرت ندي لیږده ولئ او قوانینو او ژمنو

شاهي  قدرت یي ترالسه، وکړه او خپل تره زوئ مرحوم ظاهرخان په مقابل کي کودتا خواکله چه مرحوم داودخان د

 قدروړدي. خدمت  د نوموړي کارونه، چه دمرحوم داودخان په وخت کي د جمهوریت اعالن شو. رژیم ړنګ او

باران  وینوبهیدلو د ډده کورنۍ شهیده او وشوه چه مرحوم داودخان اوکال 1۲۳۷د دثور۷ثورکوده تا په  ورپسي د

 پاره ارګ او د غځولو او سره دقدرت ساتلو سره، نظامي تجاووزونو هرتحوول، شروع شوچه په ترتیب سره د

و، ډدي بهرنیوالسوهن -پالیسیو ضید ملي ګټو منفي د ناوړو، تراوسه پوري د او ولړلو په وینو تاثیراتویي ټول هیواد

 ملي ګټو د دبې احساسه، خودخواه، نړیوالوهیوادونوته، همسایوو، دهغه ارزښت سیمي، جغرافیاي موقعیت او هیواد

 ته مجبور، محاجرتونو ټول افغانستان وولس، او ښار، -کلئ  هرکور، ډلوټپلوډدي هیواد معاملو، مصلحتونو، د ضید،

نورولپاره افغان وولس  په  د قدرت لپاره، د او ، معدنیات چورسرمایي ملي بیت المال، اردوړنګه، ملي وحدت ړنګ،

 اوافغان وولس د هیواد یوازي د ارګ ماڼئ لپاره نه د دا اوزواک روانه دئ. دغه پروسه په ښه زور وینوکي ولمباوه او

 چه ډیر نوهیوادو۳۸ته د هیواد پیښه په امریکا کي وشوه زمونږ11کال کي کله چه دسپتامبر2۸۸1د پاره. ملي ګټود

ښاغلئ  او طالبانوامارت ختم شو. ورځوکي د درو زمونږ هیوادته راغلل چه په دوو غیرله ناتو دناتوهیوادونوغړي او

 وولسواکئ ضیدکړیوله خواکرزئ صاحب د ځني ملي ضید، کرزئ دارزګان غرونوڅخه دبن ناقصي فیصلي په اساس د

تراوسه پوري چه دوولس کاله تیرشول کرزئ  او شو اس ریس جمهورپه اس معاملو دجعلي ټاکنواو انتقالي بیاموقتي بیآ

بولټ شویدي  والیتي کورسیو نټ او ټپلوڅخه جوړګروپ په مرکزي او او ډلو مصلحتو، معاملو، صاحب اوډده کاري،

 په سلګونو تل لپاره قدرت خپل پلرنئ میراث بولي وولس هیڅ؟ تقاعد نلري حتې د منفک او تبدیل، ر،یچه هیڅ تغی

 ؟.نتیجه.. سفرونه وشول.

کادرونه هیڅ ارزښت نلري.هره ورځ په اوسط ډول  پرملي ګټومین خلک او دهیواد احساس تجربه او تعلیمپوهه، لیاقت،

 چه داسي مفسیده د پاره؟ دکومي راتلونکي د دپاره، چا د پوري افغانان په هرځاي کي وژل کیږي. ۳۸څخه تر2۸د

 مالت او رهبرۍ باور وژل روان وي څنګه به وولس په داسي دولت او او صبول.غلیږدول، -مخدره موادو دکر

 مقاومت، دجهاد، ترعنوان الندي چا مساواتو ډوډۍ او کالي، ،افغان وولس دکور چآ په دي خوا را کالو۲۳د وکړي؟



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهپه درښت تاسو همکارۍ ته افغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ۍ نظام لپاره دموکراسیډ خوا راپدي ډولسوکالو امارت ترعنوان الندي او لپاره د نافذیدو دشرعیت د اسالمي دولت چا

 د قدرت میراثي ساتلو، ارګ ماڼئ د د مافیایي ګټو او ټپلو ډلو قومي ، شخصې، تروریزم ترعنوان الندي افغان وولس د

بي وسه بي احساسه ارګ  د پاره، ګټود د یوشمیرهیوادونو الو نړیو زورازمویني او جنګ او د ونودهیوا سیمي د

یوښه  هیواد ملي اوولسي ګټوته وفاداره واي او که اوسنۍ دولتي رهبري د السه افغان وولس قربانیږي. د مینانانو

کوي له معلوم الحاله بدنامو  کار هر که وولسمشر واي دغه بد حالت به نه وو. اوکادري  ګروپ موجود ملي، کاري،

ملي  او ملي حاکمیت، هیواد خاوري تمامیت، هیڅ وخت د ټپلوسره مشوري کوي چه هغوي یوشمیر او یوشمیرډلو

هغه  .په فکرکي دي قدرت ساتلو د لیږدولواو فساد، غصبولو، خپلوشخصي ګټو، یوازي د استقالل ته وفادارخلک ندي.

سره یوي فیصلي ته  مخالفینو افغان وولس په مخ کي پرته دي سراسري صلح او او له چه دارګ مسولینوأاساسي مس

هیڅکله  اورښتیني شفافي ټاکني ارګ مینان غواړي؟ درت شریکول،ق ابادیدل، دهیواد هم صلح او رښتیا ایا رسیدل دي.

شفافه اداره رامنځ ته شي بي له شکه به دډي اداري  که شفافي ټاکني وشي دوولس درایو په اساس لږڅه کاري او نه ...

بهرني  قاچاقبرانو، دمخدره موادو دولتي سرمایو ملي او شخصي، بانکونو رشوت د غصبولو، وژلو، ډدولسوکارونو،

 -مرحوم داودخان به څنګه ښه ویل: به پوښتنه وشي ځکه له دي اوسنۍ اداري سره رښتیني واحده اراده نشته. اجنټانو

 ډ مبارزي په اړوندهیڅ اراده نشته. ضید فساد شفافو ټاکنو د صلح، چه تصیم دبري  لمړئ شرط دئ. زماپه اند د

وخت  ټاکنو نشته ځکه چه د په والړدي ځکه هیڅ خبرپه دي اړوندویش په ټ برښنایي تذکرو د په دي خوا را دووکالو

دغه ملي هویت تثبیت سند چه په نړیواله  وزارت ته نږدې منبع وایي چه ډ مخابراتو د جعل مخنیوئ کیدائ شي. کي د

ي دپاره بیاهم ښای اوسیدو ارګ په ماڼۍ کي د د مخه وویشل شي. د کچه ارزښت لري دولت نه غواړي چه ترټاکنو

 خپل کاري ټیم سره قدرت وغزوي چه ډیرخطرناک او جرګوله الري په غیرقانوني توګه د مختلفوالرو، د وولس مشر

به دخپل کاري ټیم یوڅوک معرفي کړي چه ټول رازونه یي پټ  یا ونه شول ورور که دا خونین عواقب به ولري.

سرمایي لګولوسره چیرته نه  کي په دومره قوت اوناتوپه تاریخ  ولي په افسوس سره د وساتي خوخپل مقاومت به کوي.

 مصرف څخه دي دولت او ډالرو ملیاردونو ډي طالیي چانس او -درلودبه یي  -ووتللي ولي که دوي هرمطلب درلود

غصبولو سرمایي جمعه کولو  فساد، پاره د ځانود لپاره هیڅ ونکړل یوازي د ملي ګټو دهغه کاري ټیم دګران افغانستان د

 ملت ناراضه دئ بیاهم کرزئ صاحب پاکستان ته سفرکوي ښایي نوازشریف او نورهیڅ ونکړل. یږلوبهرته ل

 بل د په  انډدومره څه به ترالسه نکړي ځکه ضعیف کاري ټیم لري. نظامي چارواکوسره وګوري ذما نوروملکي،

 د تاریخي مسله ؟ حدي اوبل زموږسر -فوځ جوړوي نه ملکي حکومت نظامي استخبارات او پاکستان بهرنۍ پالیسي د

یوصلح  وستولپاره د را شفافي اداري د کاري او ملي، یوي خپلواکي، پاره افغان ملت حق لري چه د دحل د ټولوکشالو

 ښه بیلګه او میراثي قدرت مینانو او ډکتاتورانو نه د پاڅونو تاریخ او عربو د ملي سراسري پاڅون  وکړي. امیز

له اوسني ناورین  هیواد ملي ګټوته وفاداروي او هیواد ورسیږي  چه د ماڼۍ ته باید ارګ داسي څوک د نو الرښودډي.

وکړي چه ورسره به دسیمي هیوادونوالسوهني مخ په  بي له شکه به یي ټول افغانستان مین وولس مالتړ راوباسي.

 قدرت مینانو پرارګ او دي اداري او شفافه اداره رامنځ ته نه شي ډ کاري، ترڅوچه ملي، ورک کیدوشي. او کمیدو

کادري  روښانه پالیسي نلري. بهرنۍ شفافه او تراوسه داخلي او هیواد زموږ ښه ژوند خوب لیدل دي. سوکاله او څخه د

 ګوندونوڅخه ډیر یوسلوڅلویښتو د پاتي کیدل په دي دووکالوکي بله بیلګه دي. پلوماتانو د ۱۳ پالیسي نشته. په بهرکي د

 کوم بې مسلکه کادرونه چه په اړیکو لکه سهامي شرکت دئ. دا بدنامول دي. ولسواکۍ اولسواکي نه بلکه دو د

 احساسه، بآ ډاسي یوپوه، چه هللا تعالې د دوعاکوو بیاهم به دا په دولت باورنلري. ټاکل کیږي دایي پایله دئ. مصلحتو

زړه سواندوي  یم ولري په دي هیوادښه کاري ټ پرملي ګټومین، ارګ ماڼۍ ته ورسوي چه دهیواد دوسته افغان د هیواډ

 ... ملي وحدت قایم کړي او

                                                                                                                                                                                                                                             ..امین یارب العالمین

 

 


