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 ۰۲/۰۲/۲۰۱۶ « کلیوال»  سلطانجان انجنیر

 
 

وی اړتیا جوړښت د زعامت ملی د کی افغانستان په  

تر ټولو د مخه غواړم چی دحقایقو په اوریدو سره څوک رانه خوابدی نه شی او ورسره هیله من یم چی ځان هماغه ډول نورو 
 ته ځرګند کړو لکه ځنګه چی یو .

باغیرته خلک دی ، ځوانمرده دی ، میلمه پاله دی ، با ناموسه دی او په همدی توګه نور هم افغانان په رښتیا سره زړور او  
ډیرانه صفتونه لری ، خو ددی تر څنګه ډیری کمزور یانی هم لری او تر ټولو لویه کمزوریی بی اتفاقی او بی ځایه غرور او 

د تاریخ په ټولو اوږدو کی ، دا خلک دیوه ملی مدبر ځان غوښتنه ده . د افغانانو همدا کمزوری ددی سبب شویدی چی غالبأ 
زعامت د لرلو نه بی برخی پاتی شویدی . که د تاریخ پاڼی را واړوو او لږ په زیر او غور سره یی وڅیړو ، د خود خواهۍ او 

نږ ملت هیڅ ځان غوښتنۍ پرته دسم قضاوت او انصاف له مخی خپله ماضی مخی ته کیدو نو په یقین سره به دا ومنو چی زمو
وخت د یوه ملی زعامت لرونکی نه و. د دی د پاره چی دا خبره ومنلی شو مجبوریو چی لومړی ملی زعامت تعریف کړو او 

بیا په خپل وطن کی تیر شوی واکمنان د همدی تعریف له مخی تر قضاوت الندی ونیسو ترڅو و پوهیږو چی ایا زمونږ په 
 ملی رهبران وو او که نه؟ زما له نظره :وطن  کی واکمن اشخاص او یا ډلی ټپلی 

ملی زعامت هغی الر ښودی ډلی ته وای چی په هر ډول حاالتو کی د خپل وطن او خپلو خلکو دګټو دتامین ، ملی یووالی ، »  
په  ملی خپلواکی او نړیوال حیثیت د ساتنی د پاره کار کوی او د خپلو ملی شتمنیو د ساتنی او دهغی نه د سالم ګټی اخستنی

منظوردملی کدرونو دروزنی او د ملی ظرفیتونو درا منځ ته کولو پر بڼسټ ، د وطن د آبادۍ او سوکالی په الره کی د وامداره 
 « . هلی ځلی کوی 

که چیری له هغه وخته راهیسی، چی مو جوده افغانستان د ځمکی په جغرافیه کی د یوه مستقل هیواد په توګه رامنځ ته شویدی 
یخ په یوه دوره کی هم د یو ملی زعامت لرونکی وای نو په یقین سره به نن مونږ په نړۍ کی تر ټو لو فقیر ، تر ، حتی د تار

 ټولو بی نظمه او تر ټولو د 
 

فاسدی رهبری لرونکی هیواد نه وای . اول خو زمونږ هیواد دیوه ملی زعامت دلرلونه بی برخی پاتی شویدی اوکه کوم داسی 
شوی هم وی چی د افغانستان د خلکو د سوکالی   ا و آبادی خیاالت ورسره وو ، د دی هیواد د خلکو یو شخصیت را پیدا 

تاریخی دښمنانو د رنګا رنګ د سیسو په نتیجه  کی هغه زعامت له منځه وړی او یو بل ګوډاګی او الس پوڅی یی د هغه په 
 ځای کښینولی دی.

ریخ کی د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه دوره چی نسبتأ ارامه او دکم ټولنیز تر کومه ځایه چی څرګنده ده زمونږ په اوږده تا
پرمختګ سره ملګری وه ، یوه هسی دوره بللی شو چی د ملت جوړونی پروسه پکی روانه وه ، د ظاهرشاه د سلطنت 

تر یوه حده پوری وروستی لس کلونه چی د دموکراسۍ دوره ورته ویله کیږی د منتخبو حکومتونو په لرلو سره دی هیواد ته 
نیټی نظامی کودتا چی د هغه د کاکا د زوی  ۲۶کال د سرطان د  ۱۳۵۲نړیوال حیثیت او اعتبار ترالسه شوی و ، خو د 

سردار داودخان په مشری تر سره شوه ، نه یواځی نیم بنده دموکراسی یی له پښو و غورځوله بلکی دنړیوالو زبرځواکونو الس 
 ی مداخلی ته یی هم الره پرانستله .را غزونی او بالخره مستقیم

دوخت شوروی اتحاد د بل هر چا نه زیات په دی بریالی شو چی خپل طرفدار اشخاص چی د مشرتابه ظرفیت او لیا قت یی نه 
کال  ۱۳۵۷درلود د داودخان دجمهوری نظام په زعامت کی ور داخل کړی او په همدی توګه تر هغی دیوی ستری فاجعی او د 

ومی خونړۍ کودتا ته الره پرانزی . شوروی زمامدارانو په جلتۍ سره زیار ویسته چی افغانستان د منځنۍ اسیا د د ثور د ا
نورو هیوادو په څیر په خپلو مستعمرو کی راولی نو ځکه  یی تالش کاوه چی داسی یو زعامت د افغانستان په خلکو ومنی چی 

مل کی پیلی کړی ، د همدی هدف د پاره یی د دوه کلونو نه په کمه موده د دوی هر دستور بی له کوم فکر او تأمل څخه په ع
کی څو رهبری را منځ ته کړی ، په لکونو بی دفاع وګړی د وطن پریښولو ته مجبور کړل ، په لسونو زرونه کسان خصوصأ 

یوړل ، د وطن په درو او دتعلیم واال اشخاص یی په زندانونو کی واچول او د دوی ګڼ شمیر یی په ډیری بی رحمی له منځه 
بانډو باندی  د ځمکی او هوا له لوری داور ګذارونه پیل شو ، کروندی او باغونه تباه شول او په لکونو کلی په کنډوالو بدل 

شول . دا لوبه هلته دننه په افغانستان کی روانه وه ، د هیواد نه بهر د مهاجرو حاالت له دی نه څو چنده زیات خراب او افغان 
وال دظلم ، تشدد او سپکاوی سره مخا مخ ول. غربی نړی په سر کی د متحده ایاالتو واکدارانو د سیمی د غرض لرونکو کډ
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هیوادونو لکه پاکستان او ایرن په مرسته د افغانی مقامت په جوړیدلو لګیا شول او غوښتل یی چی خپل حریف شوروی اتحاد له 
 چی یی په ویتنام کی ورسره مخامخ کړی ول . هما غسی حاالتو سره مخامخ کاندی لکه دوی 

دافغانانو د دی ملی مقاومت مالتړ د دی د پاره نه کیده چی د کمونستی رژیم تر ړنګیدو وروسته دی په افغانستان کی یو داسی 
آبادۍ او دولت جوړشی چی هغه دی د دی هیواد دبیال بیلو قومونو تر منځ د ملی یووالی روحیه را پیاوړی کړی ، وطن دی د 

لوړتیا په لور روان کاندی او یو په ځان متکی او خپلواک افغانستان دی په نړۍ او منطقه کی وجود ولری . نو د همدی کبله و 
، چی په پاکستان کیی اوه او په ایران کیی اته هسی جهادی تنظیمونه جوړ کړل چی د لومړۍ ورځی نه د همکاری پرځای په 

پاره میدان ته را و وتل . دی هلو ځلو دوام پیدا که او  جهادی تنظیمونه ترهغی دغربی نړۍ د دښمنۍ او یو دبل دسرکوبۍ د
سپورت نه برخه من ول چی شوروی اتحاد مات شو او په افغانستان کی یی وروستی پلوی رژیم له پښو ولوید . کله چی 

متی ، لسانی او قومی جنګونو ته پریښوده او په جهادی ډلی افغانستان ته داخلی شوی نو وطنی او عقیدوی جنګونو خپل ځای س
پاکستان او ایران کی جوړشوی جهادی مشران په دی ونه توانیدل اویایی ونه غوښتل چی خپل قوماندا نان کنترول او په شریکه 

وصأ د کابل یو مرکزی حاکمیت را منځ ته کړی . د دی جنګونو نتیجه دا شوه چی د کلیو او بانډو په څیر د هیواد ښارونه خص
ښار چی د هیواد ټولو قومونو پکی شریک ژوند در لود وران ، په زرګونو بی دفاع کسان هالک او د ښار په هره کوڅه کی 

ځانګړی پا چا هی جوړه شۍ . په دی وخت کی د امریکا متحده ایاالتو حکومت هم افغانستان او افغانان په مکمله توګه له پامه 
رابره شوه چی د نړی ټول یاغیان دی غرنی او بی دولته هیواد افغانستان ته را و کوچیږی او د و غورځول ، دی ته زمینه ب

 خپلو هدفونو د الس ته راوړنی دپاره الس په کار شی 
پاکستان هم د موقع نه په ګټی اخستنی د طالبانو ډله چی تر ټولو شدیده قهر آمیزه ، افراطی او سنتی اسالمی ډله وه د جهادی 

نو د واکداری د ختمیدو د پاره سره را منظمه کړه ، د هغوی مالیی ور وتړله او خپل پرونی انډیواالن یی پری و ځپل، تنظیمو
طالبانو چی کله کابل ونیوه نو د هماغه شریعت په تطبیق یی پیل وکه چی پاکستانی او عربی مالیانو جوړ کړی و ، ټول 

ول ټولنیز کار نه بی برخی شوی ، له دوه دری اسالمی هیوادو پرته له ټولی مکتبونه په دینی مدرسو بدل شو ، ښځی له هر ډ
دنیا سره یی اړیکی پری شوی ، دهیواد اقتصاد په ټپه ودریده او ورسره د القاعدی د ډلی چی نړیوال یی د  یوی ترورستی ډلی 

چی د افغانستان د لرغونی فرهنګ یوه په حیث پیژنی فعالیتونه ال پسی پراخ شول ، د بامیانو په دره کی د بودا مجسمی 
 ویاړمنه برخه وه ، ویجاړی او تقریبأ د هیواد واکداری د القاعدی د لیډرشیپ الس ته ورغله .

په کینیا او تانزنیا کی د امریکا په سفارتونو ګذارونه د دی سبب شول چی امریکا ته یو ځل بیا افغانستان ور په یاد کړی ، د 
مت په افغانستان کی دننه د القاعدی په مرکزونو تو غوندی و ورول خو دی پیښی القاعده ال پسی و بلکلنتون دموکرات حکو

قهروله او په نیویارک یی په نړیوال تجارتی مرکز حمله وکړه )وهللا اعلم(. تردی پیښی وروسته په متحده ایاالتو کی د 
 ن باندی د حملی پالن جوړ او هغه یی عملی که .جمهوریت غوښتونکوحکومت د جورج ډبلیو بوش په مشری په افغانستا

په افغانستان کی د طالبانو د سقوط او د نړیوالی نظامی مداخلی وروسته داسی امید واری را پیدا شوه چی په افغانستان کی به 
زعامت به یو پراخ بڼسټه ملی دولت د امریکا په مشری د نړیوالو د هر اړ خیزو مرستو په مټو جوړ او د دی نوی دولت 

 وګوالی شی چی د دی جنګ وهلی هیواد په هر زخم  مرهم او پټۍ ولګوی . 
دولت جوړ شو د هیواد نه بیرون ډیر مسلکی او د دکتورا تر سطحی پوری د تعلیم واال کسان د پرونیو جهادی مشرانو په 

ه د هر څه نه مقدمی او ګډون په دولتی زعامت کی ورشامل شول ، ژمنی وشوی قسمونه وخوړل شول چی ملی ګټی ب
 محترمی وی .

خو له بده مرغه هسی ونه شول ، کله چی چوکی اشغال شوی او نړیوالی مرستی د وران هیواد د جوړیدو په منظور را ماتی  
شوی او هغه د چا خبره د ډالرو سیالبونه را روان شول تر هر څه نه د مخه یی  په دولتی زعامت کی ور ګډ کسان او د غرب 

 ر غلی په سر واخستل او د ټولنیز فساد په مخ حتی د طالبانو په وخت کی تړلی ټولی دروازی بیرته شوی .نه و
د مخدره موادو مړه نړیواله مافیه بیرته را ژوندۍ شوه او ورسره د طالبانو خوری وری ډلګۍ ورو ورو د پاکستان له خوا بیا 

تو شوی او که په ساده ژبه و وایو د پاکستان غوا ، په افغانستان کی د نا سره را ټولی ، وسله والی او دنوو ګذارونو دپاره چم
 اهله زعامت له برکته بیا لنګه شوه . 

کلنی واکدارۍ په موده کی ځنی ګټور کارونه هم شویدی ، چی باید سترګی پی پټی نه شی ،  ۱۲د جناب حامد کرزی صاحب د 
وه، اساسی قانون را منځ ته شو ، په ټول هیواد کی د نجونو او هلکانو په مخ مثأل دولتی بدنه د ثالثه قوا و په لرلو جوړه ش

ښونځی پرانستل شول ، پوهنتونونه فعال شول، روغتیایی مرکزونه جوړشول ، دکلیو پراختیایی پرګرامونه نیم ونیمکله تطبیق 
اتی کارونه تر سره شول او بالخره د شول ، ملی اردو او ملی پولیس صف بندی شول ،د طبعی زیرمو نه د ګټی اخستنی مقدم

 نړی سره سیاسی اړیکی ټینګی شوی . خو دا او داسی نور ګټور کارونه 
کلنه  ۱۲دهغو نړیوالو مرستو او کومکونو په تناسب چی د افغانستان دبیا رغونی د پاره د جناب جمهور ریس حامد کرزی په 

 زمامداری کی شویدی ډیر ناڅیز او په هیڅ حساب دی . 
دلیل یی یواځی او یواځی په دی اوږده او د افغانستان د پاره په دی طالیی دوره کی د سالم ، عاقل او مدبر ملی زعامت 

 نشتوالی او نه موجودیت دی اوبس .
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که څه هم ډیر وخت مو ضایع شو او ډیری ښه چانسونه مو له السه ورکړی ، خو نور په کاردی چی داملت را ویښ شی را  
و د خپل ستونی څخه د دی توری ویرونکی خپسکی منګولی لری کاندی .په لنډه توګه باید و وایم چی په ګران وطن بیدار شی ا

 افغانستان کی د ملی زعامت رامنڅ ته کیدل دالندی الملونو له کبله ډیر اړین او ضروری دی :
 الف :ــ اقتصادی نیمګړتیاوی :

وانه هیواد دی، حال داچی ټولی طبعی سرشاری منابع یی یا بی ګټی په ځمکه کی ــ  افغانستان په اقتصادی لحاظ یو ډیر نات ۱
 ښخی پاتی دی اویا هم د ځو تنو زور واکانو په قبضه کی دی .

ــ  دملی عایداتو څخه د ملی اړتیا دپاره ډیره کمه ګټه پورته کیږی او د دی عایداتو ستره برخه دزور واکانو او زمامدارانو  ۲
 و ته ځی .شخصی جیــبون

ــ  سوداګریزی چاری ډیری نا مظمی دی ، ملی سوداګر د دولتی مفسدینو ښکاردی اود غریب او نادار ولس په بدن د  ۳
 سوداګرو داړی ښخی دی .

ــ  تولیدی سکتور په نشت حساب دی او ټول هیواد دخارجی مالونو په مارکټ بدل شویدی ، هیڅ تولیدی موسسه چی د  ۴
ورګانو د لومړنیو مسؤلینو شخصی ، برخه پکی نه وی دولتی سپورټ نشی تر السه کولی ، چی هرکال په یربطو دولتی ا ذ 

ګمرکی محصوالتو زیاتوالی همدا معنی ورکوی چی د یوه کال نه بل ته خارجی توکی په زیاته پیمانه هیواد ته واردیږی او 
 صادرات درک نه لری .

کود شخصی هلو ځلوپه اساس  د هماغه ابتدایی االتو د په کار اچولوسره بیا هم ــ دکرنی او مالداری په برخه کی د خل ۵
تغیرات راځی خو داچی د دوی محصوالتو ته د خرڅالو بازار چی د دولت وظیفه ده وجود نه لری ټول محصوالت یی اکثرأ 

 یا له منځه ځی اویا په ډیره کمه بیه پلورل کیږی.
یاتو او شحمیاتو د تولید یواځنی منبع ده( څړ ځایونو ته اصأل د دولتی اور ګانونو پام نشته ، بر ــ  د اهلی حیواناتو ) چی د لبن ۶

سیره پردی هر کال د کوچیانو او ده شینو تر منځ د همدی څړځایونو په سر خونړۍ پیښی را منځ ته کیږی او قومی دښمنیو ته 
 پراختیا ورکوی .

 په اقتصادی برخه کی شته چی یواځی ملی زعامت یی د پوره کیدو توان لری.ــ  په لسګونو داسی نوری کمبودیانی  ۷
 ب : ــ  سیاسی معضلی او بحرانونه :

ــ افغانستان تقریبأ د خپلو ټو ګاونډیو هیوادونو سره یا سر حدی اویا د روانو اوبو په سر ځنی لوی او واړه اختالفات لری  ۱
ل الره وجود لری ، خو داچی یو مدبر ملی زعامت وجود نه لری د سیاسی ستونزو چی ټولو ته په یوه ډول نه په یوه ډول د ح

 حل هم ناشونی بریښی ، حال داچی د هری ستونزی د حل الره شته دی .
ــ له بده مرغه همدا سرحدی اختالفات خصوصأ د پاکستان د هیواد سره د دی سبب جوړ شوی چی ، د دی هیواد هر  ۲

ه تر ننه پوری په خپل ټول توان سره زیار ویستلی چی زمونږ د هیواد په بربادی او بی ثباتۍ کی چارواکی د جوړښت له وخت
 یو د بل نه مخکی شی .

ــ ایران زمونږ بل همسایه هیواد د هیلمند د دریاب داوبو له کبله همیشه افغانستان ته په درد سر پیدا کولو کی زیار ویستلی  ۳
ولو د مخه فرهنګی یرغل پیل کړی ، چا چی پخوا او یا که څوک نن په فارسی ژبه څه ګټور او د همدی غرض له کبله یی تر ټ

 اثار خلق کړی هغه ایرانی بولی حتی فارسی یواځی خپله ژبه ګڼی او بل چا ته پکی برخه نه ورکوی .
نزو په حل کی برخه ــ هر ملت هغه وخت د نړیوال اعتبار نه برخه من کیدای شی ملی معضلی کمی او د نړیوالو ستو ۴

واخلی ، دنړۍ سره متعادل دیپلوماتیک مناسبات ولری او د نړیوالی ټولنی د یوه فعال غړی په توګه عمل وکړای شی چی 
 زمونږ هیواد ورنه محروم دی.

 ج ــ ټولنیزی ستونزی او نیمګړتیاوی :
هیواد کی را منځ ته کړی ، د ټولو اجتماعی  ــ بی نظمی او قانون شکنی چی لوړو دولتی مقاماتو او نورو زورواکانو په ۱

 ستونزو د موجودیت اساس جوړوی مثأل :
 ــ  بشری حقوقو ته سپکاوی

 ــ دبیکاری د کچی لوړتیا او پراختیا 
 ــ د ښځینه نسل په وړاندی د تاوتریخوالی شدت 

 ــ د اداری اواخالقی فساد بی در مله ساری ناروغی
 ــ بی کیفته تعلیم او تحصیل 

 ــ د سرانه عاید او مصرف تر منځ د انډول نشتوالی
 ــ د شتمنو ورځ په ورځ ال شتمن کیدل او د نادارو د غربت ال پسی زیاتیدل

 ــ د ملی شتمنیو بی دریغه لوټ تاالن
کیو اشغال ــ د خونی ، ژبنی ، سمتی ، مذهبی ، سیاسی او نورو معاملو او تعلقاتو پر بنا د حساسو دولتی مقاماتو او سترو چو

 بی د لیاقت او اهلیت څخه .
 ــ په هیواد کی د میشته قومونو تر منځ اخالفاتو ته د لمن وهلو نه مخنیوی چی هم خارجی او هم داخلی منشاوی لری.
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 4تر 4 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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ــ په لوړه سطحه د مخدره موادو د تولید او ترانسپورت د مافیی او د نورو مجرمینو او جنایتکارانو حمایه او مالتړ.
پاکستان او ایران کی د پرتو مهاجرو وطنوالو د بیرته راستنیدو په چارو کی هر اړخیزه بی توجهی او د شهیدانو او ــ په 

 معلولینو حالت ته نه پاملرنه .
ــ د یوی ورځی نه بلی ته د امنیتی حالتو خرابتیا او په هیواد کی د سولی او ثبات د تامین په الره کی د آی اس آی دریځ ته 

 ونه .سر ټیټ
ــ او په همدی تو ګه نوری په لسګونو لوی او وړی معضلی وجود لری چی افغانان بی د یوه قوی ملی زعامت له لرلو پرته 
 هیڅکله په دی نشی توانیدلی چی هغه حل او په نړی کی د یوه باعزته ، با وقاره او ویاړلی ملت په توګه سر راپورته کړی .

اړخ نه لری ، یواځنی هدف دادی چی افغانان په هر ځای کی چی وی، په هیواد کی دننه   زما دغه لیکنه بل هیڅ ډول سیاسی
او یا له هیواد نه بهر باید سره را ټول شی ، سره جرګه او مرکه شی ، مفاهمی ته سره ځان ورسوی او د یوه واقعأ ملی 

 یدی .زعامت په را منځ ته کیدو او جوړیدو سره دغه اوږده ناورین ته د پای ټکی ک
راځی چی یو کرت ځان و آزمایوو ، اول په لوی هللا تکیه ، بیا یو پر بل باور وکړو او بیا په خپلو خلکو او ولسونو دا ایمان 
ولرو چی دوی په خپل حالت کی دتغیر او بدلون را وستلو وړتیا لری او یواځی همدوی کوالی شی چی خپل درد ته درمان 

 په خپل اخیتار خپلواک ژوند وکړی.پیداکړی او 
 چی پخپله د خپل ځان چاره ونه کا ــــــ  نورڅوک نه کوی چاره د بی چاره .

 بری مو په برخه . انجنیر  کــلیــوال                                                  
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