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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 

 ۲۰/۰۱/۲۰۱۶      کلیوال سلطانجان انجنیر دیپلوم

!مشوره خاصه یوه ته مشرتابه دولت افغان یووالی ملی د  

افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چی، د ټولنیز تاریخ ډیره ستره برخه یی د جګړو او د نړیوالو سترو 
استبدادونو سره په  ګرمو مبارزو کی تیره شویده. د دی هیواد وګړو په دی الره کی په لکونو شهیدان ورکړی او 

اقت سره د دوی د میړانې او ویاړمنې مبارزې پایلو دحساب  نه وتلی زیانونه ېې لیدلی دی، خو که د هر استبدادی ط
ته وګورو نو بی له مبالغې وینو چې استبداد مات شوی او دا پتمنه خاوره د زیات وخت د پاره د هیچا د تسلط الندې 
نه ده راغلې. کله چی نړیوال استبداد په دی خاوره کی د ماتی سره مخامخ شوی نو بیاېې په نورو حیلو او دسیسو 

س پورې کړی او تر ټولو بریالۍ دسیسه ېې دا ثبوت شویده چې د دی وطن زامن یی په بیلو بیلو نومونو سره ال
ویشلي او بیاېې په خپل منځ کی جنګ جګړې او دښمنۍ ته ور پورې وهلي دي. که د نورو ټولو تاریخي دورو د 

نه توګه پوهیدلئ شو چې د دی وطن تاریخي کاله په پام کی ونیسو په روښا ۱۵ــ  ۱۴څیړنې نه تیرشو او یواځي دا 
دښمنانو په څومره مهارت سره د یوه کور او الدونه، د یو وطن ساتونکی او پالونکی بچیان سره بیل کړل او د 
سرسختو دښمنانو په څیرېې یو د بل په وړاندې و جنګول او الیي هم سره جنګوې؟؟؟ وګوری دواړو خواوو ته 

او ټول د یو هللا )ج(، یوه مقدس کتاب)قرآن شریف( پیروان او د یوه پیغمبر محمد افغانان چی ټول مسلمانان 
مصطفی)ص( امتیان دی او هره یوه خوا خپلو وژل شوو ته د شهید خطاب کوی، څومره په بی رحمۍ سره یو د بل 

زما په نظر دادی  وینه تویه وی او خپل کور خرابوی؟ شاید دا ناوړه حاالت ډیر عوامل ولري ، یو اساسی عامل یی
چې د طالبانو له را پرزولو نه وروسته د افغان دولت واکمنان چی د سازشونو او معاملو په نتیجه کې واک ته 
رسیدلي وو، په دی ونه توانیدل چې په هیواد کی دننه او له هیواد نه بهر هغه اګاه، وطنپال ، دسیاسې او ټولنیزو 

اص چی کوالی شول د یوه خاص تدبیر په نتیجه کی د هیواد خواره واره علومو پوهان او تجربه لرونکی ملي اشخ
وګړی، د بیلو ژبو،بیلوعقایدو لرونکی، بیلو سیمواو بیلو قومونو ته منسوب افغانان د یوه هدف د پاره چی هغه د 

او  وطن آزادی، آبادی، سرلوړی اوهر اړخیز پرمختګ دی، د همکارۍ د پاره په دولتي قدرت کی راشریک کړی
دوی ته د دی موقع ورکړی چی دا جګړو زپلي وطن په خپلو پښو ودروي. اوس چی په هیواد کی د ملی یو والی 
دولت ) په هره بڼه چې وو( رامنځ ته شویدی او د دی دولت موجود زعامت د دی ادعا کوی چی ملی هدفونو ته د 

نې د پاره یی د تل پاتې سولې د رامنځ ته رسیدو د پاره هر راز هلې ځلې کوی او د همدی هدف د الس ته راوړ
کیدو او د دایمی ثبات د راتلو د پاره څلور اړخیزې )افغانیتان، پاکستان،چین او امریکا په ګډون( لومړنئ خبری پیل 
کړی او د ګڼو سیاست پوهانو سره دا امید وارې هم پیدا شوی چی ګوندی ښه پایلی به ولری، زه هم د یوه عادی 

سولی او ثبات د یو ارمانجن انسان په توګه ځاته دا حق ورکوم د افغان ملی یووالی دولت ته په څرګنده افغان او د 
ټوګه دا مشوره ورکړم چی د دولتی سیاسی کسانو تر څنګ ځینو ملی اشخاصو ته چی  په ملی مسایلو او منلو 

سولی په را وستلو کی ستره برخه لرلی  افغانی کودونو باندی ډیر ښه پوهیږی او په یقین سره د دی توان لری چی د
شې، هم د سولی په عالی شورا کی د مسؤلو او باصالحیته غړو په توګه ځای ورکړی ترڅو دا طالئي موقع هم لکه 

 د پخوا په څیر په نیمه الره کی ورکه او نابوده نه شې.
ی په روانه پروسه کی په ډیر ګټور زه په دی باوري یم چی په افغاني ټولنه کی دا سی اشخاص کم نه دی چی د سول

او د هیلو نه هم لوړ ګامونه پورته کړی. زه دا صالحیت په ځان کی نه ګورم چی د دارنګو قدرمنو اشخاصو کوم 
مکمل لست د ملی یووالی زعامت ته وړاندی کړم خو د نمونی په توګه د یو ځوتنو نومونه اخستلی شم چی که د 

 اخل شی ، دی هیواد ته به لوی الس ته راوړنی د ځان سره ولری.سولی د خبرو په پروسه کی ور د
پخوا له دی چی دا نومونه واخلم له درنو لوستونکونه هیله کوم چی ما په دی تورن نکړي چې ګوندې زه د کوم 
غرض د پاره دا درانه شخصیتونه په ګوته کوم او د دی اشخاصو نه می هم داهیله ده چی ماته په قهر نه شی چی 

لی می د دوی له مشوری پرته د دوی نومونه اخستی دی، زه دوی ته بل ځواب نه لرم یوځنئ ځواب می دادی چی و
زما له نظره په دوی کی دا وړتیا شته د دردیدلو وطنوالو په زخمي زړونو پټۍ ولګوې ، نوځکه می ځانته دا جرئټ 

یوالی دولت دا ډول وطنپال ډیر ښه پیژنی او که ورکړی او د نموني په توګه می د دوی نومونه زکر کړیدی. د ملی 
یی غوښتی وی په لنډ وخت کی یی پیداکولی او د یوه ستر او ویاړلی کار د پاره ېې سره را ټولولی شی: زما له 

 نظره په دی خبرو کی د الندی اشخاصو ور ګډول ډیر ضروری دی:
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kaliwal_s_de_meli_yawali_meshro_ta_mashwara.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kaliwal_s_de_meli_yawali_meshro_ta_mashwara.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 

 واصل« وهاب»صالحه  استاد محترمه 
 پوهندوی استاد شیما غفوری 
 نصیبه اکرم حیدری محترمه  
 محترمه ماللۍ موسی نظام 
  سیستانی»محترم اکادمیسین استاد محمد اعظم» 
  کاظم»محترم دوکتور سید عبدهللا» 
  نیستانی»محترم دوکتورمحمد ولی» 
  زماني»محترم دوکتور عبدالرحمان» 
  نوزادي»محترم دوکتور حاجی محمد» 
  درانئ»محترم انجنیر احمدشاه» 
  لودین»محترم عبدالقدوس» 
 مسعود فارانی محترم 
 محترم کبیر بختیاری 
 محترم محمد داود ملکیار 
  

دا هغه یو څو تنه وتلی او منلی افغانی شخصیتونه دی چی زه ېې له هره حیثه د دی وړ ګڼم چی د سولی په روانه 
 پروسه کی د دوی ګډون د هیواد او هیواد والو په ګټه دی. هیله لرم چی د افغان د ملی یووالی دولت زما دی

 مشوری ته په کمه سترګه ونه ګوری او غور پری وکړی. په ګران هیواد او ټوله نړۍ کی سولی او ټیکاو په هیله.
 دیپلوم انجنیر سلطانجان کلیوال.

 تورنتو / کانادا

۱۸/۲۰۱۶د جنوری/  
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