
 
 

 

 1تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
  ۰۱/۰۹/۲۰۱۸                            مینه منګل

           
 

 !موږ باید د خپل نظام ساتونکي واوسو
 
 

شوي ، او د یوه پیاوړي نظام د جوړښت په خاطر د هغو هېوادونو وګړو  د ډېرو هېوادونو نظامونه په ستونزو جوړ 
و پیاوړی دولت او نظام ولري ، پیاوړي نظامونه د د ولسونو په هڅو جوړیږي ، او د ولس هم هڅې کړې دي ، تر څ

 .ګټه وي په 
تقریبآ څلویښت کاله په افغانستان کې جګړې تېرې شوي ، او دې جګړې زموږ پیاوړي نظامونه را ړنګ کړل ، ولس 

زړه ونه  په خاطر یې په دې هېواد یې در په دره کړ ، او چاچې جګړې پرمخ وړلې د خپلو شخصي موخو او ګټو 
 .خوږوه ، نه یې په ولس ، نه یې په ملي ګټو ، نه یې په ملي شتمنیو ، او نه یې د افغانستان په نوم زړه درد وکړ

 . د خپلو بهرنیو بادارانو په فرمایشونو یې هر هغه څه وکړل چې ددوی غوښتنه وه 
هغه وخت ولس هم څه نه شو کولی ځکه چې یو طرف د افغانستان د ولس سیاسي شعور دومره لوړ نه وه چې د 
وخت د مشرانو پر نیتونو وپوهېږي ، د وخت مشرانو د ولس له پاکو نیتونو څخه داسې استفاده وکړه چې تر ننه زموږ 

 . اوس هم ولس څخه ناړوه ګټه پورته کوله  دا ولس د همدې خاصو کړیو په لومو کې ګیر دي هغه وخت یې هم ددې
اوس هم کله چې دا ځیني کړۍ خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني د نظام د ړنګولو ګواښونه کوي ، او همدا  

مجبوروي چې ددې اشخاصو په مالتړ سرکونو ته راووځي او د نظام ضد الریونونه وکړي او د  بېچاره ولس دېته 
 . نظام ضد شعارونه ورکوي

 . چې دا لړۍ دا کلونه کېږي روانه ده
اشخاصو مالتړ کوو  موږ هم قوي نظام غواړو ، هم د دولت څخه د ډېرو کارونو تمه لرو ، او هم د ځینو بې بندباره 

 . چې اصآل ددې هېواد د پاره فکر هم نه کوي
ه کړو ، څه چې غلط وه ، په که غواړو چې موږ یو پیاوړی نظام ولرو اړتیا ده چې د تېرو تجریو څخه ښه ګټه پورت

هغو فکر وکړو چې غلطو الرو څومره موږ ته او څومره یې زموږ هېواد ته هم په سیاسي لحاظ ، هم یې په نظامي 
 لحاظ ، او هم یې په اقتصادي لحاظ ضرر ورساوه ؟

ملي سرود لرو، اوس نو هر څه زموږ په الس کې دي نظام لرو ، اساسي قانون لرو، پیاوړي امنیتي ځواکونه لرو، 
 له نړیوالو سره پراخې اړیکي لرو ، څنګه کولی شو له دې هر څه ښه ګټه پورته کړو ؟

که چېري موږ د موجوده نظام څخه په سمه توګه مالتړ وکړو ، د ټولو ملي پروګرامنو څخه ساتنه وکړو، د دولت په 
 . و نو څو ګټې به موکړې ويټولو چارو کې ځانونه مسوول وګڼو او دا مسوولیت په سمه توګه ادا کړ

لومړی دا چې په هېواد کې مو پردي السونه لنډیږي ، دوهم پردي جاسوسان نور ددې هڅه نه شي کولی چې د افغانانو 
 . په منځ کې نفوس وکړي

 . بل موږ کولی شو چې راتلونکو ټاکنو ته زمنیه سازۍ وکړو
او کولی شو چې په یوه ښه فضا کې د ټول ټاکنو په ترڅ کې د خپلې خوښې وړ اشخاصو ته رایې ورکړو تر څو مو 

 . راتلونکو نسلونو ته د خوشبختۍ الرې هوارې کړې وي
 پای
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