
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 3تر 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

 
 

  ۴۱۸۲/  ۸۸/  ۸۱        مرادزیسرلوڅ 
          

 جدي ده!د روغ او فعال دولت غوښتنه 

دی، ځوان پښت  له ټولټاکنو روسته د افغانستان له ګوټ ګوټ او د افغانانو له هر قشر څخه که هغه نرینه یا ښځینه
، یوه روغه چې موږ پورته کیږي غږ یودا په کور دننه او یا له هېواده بهر افغانان دي، په ګډه دی یا منځنی او 

  .سره سمه اداره یا دولت غواړو ښتنواو د وخت له غو ګټو ته ژمنه، ملي فعاله

په نوې اداره کې د پخواني دولت، فاسدو چارواکو ته ځای نشته. هغه چارواکي چې السونه یي د خلکو په وینو ککړ 
په نوې اداره کې د منلو  غله او لنډه غر دي، ، د نیشه یي توکو په قاچاق کې الس لريد خلکو ځمکې یي نیولې دي،

 وړ نه دي!

 بلخوا په نوې اداره کې دې داسې وزیر نه وي چې هغه د هیواد هویت، تاریخ او ملي ګټو ته ژمن نه وي!

رو، افغانانو ته پخوانیو غلو او چپاولګ ،د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د جهاد او مقاومت د میراثې په نوم
او  رایي ورکړي په ټولټاکنو کې کلنه اداره راپرییښې چې د څنډلو لپاره یي افغان ولس ۸۱ په فساد ککړه او مافیایي

  کوي.غوښتنه اوس د یوې روغې او فعالې ادارې  رایو په پایله او د هغو پر بنسټ د خپلو

او نه په  نلري، ګی او پېژندچې د افغانستان په اساسي قانون کې ځای هم وړاندیز حکومتد افغانانو د ملي یووالي 
د هېواد د خیر ښېګڼې او د افغانانو ترمنځ د یوازې رایي اچول شوي،  لپارهداسې حکومت  د لومړي سر کې

او  اکثریت بریالي د ه ټاکنو کېخوا پفغانانو په اند داسې حکومت به یود ا .ومانه موخه پیوستون د ال ټینګښت په
جن فاسد او چین به یي د ملي یووالي په نوم حکومت کې د بایللي ټیم ګډون او ریښتیني همکاري د پخواني ترڅنګ

  او د روغې ادارې په رامنځته کولو کې به مرسته وکړي. دولت ویجاړیو او ختاوو ته د پای ټکی کیږدي

چې په سر  کې هپه مقابل سره موخو لهې پلیتوب په هیڅ شان د ټولټاکنو د هغ بیا د ملي یووالي د حکومت نظریه او
 . رامنځته شوې نه دی کې یي روغه او هیوادپاله اداره راځي،

لپاره چې د ملي یووالي حکومت د ټولټاکنو د موخو او لیدلورو د پلیتوب د مخنیوي  که ځینې کسان وغواړي
 او له افغانانو سره ستره جفا وګڼي او یا داسې لیدلوري ته نور وهڅوي، لویه تېروتنه یو د بل ضددا وکاروي او یا 

  کوي.

د ملي یووالی د حکومت رامنځته کېدا، د ملي اړتیا ترڅنګ باید په ټاکنو کې له بایللي ټیم سره د بریالي ټیم  همداراز
 او د مسئولیت زیات احساس وګڼل شي!روغ نیت، میړانه 

او قانوني ارونو له مخې، ټاکنو کې بریالي ټیم په یوازې ځان د نوې ادارې د جوړولو حق او واک  د دیموکراسۍ 
او  لري، خو که بایللي ټیم غواړي د انتخابي ادارې سره ګډ کار وکړي او له پټ او ښکاره اپوزیسیوني فعالیت

، په روانو حاالتو کې د رخه واخليبته په پام په حکومت کې  غواړي یوازې ملي ښېګڼو الس په سر شي او سبوتاژ
غواړي هم په  . په اوس حاالتو کې جګړه ځپلی هېواد درواغجنو اپوزیسیونو ته چېهېواد په ګټه ګڼل کېدای شي
  اړتیا نلري. ،چیچي خوري او او هم لکه چینجي حکومت له دننه واک کې غوښنه ونډه ولري

د ترسره شویو ټاکنو له چوکاټه بهر یي د ملي ګټو په موخه، په نوې ټیمه چې د اساسي قانون او  له عبدهللا افغانان د
غواړي نوې ادارې ته دی هم، لکه د بدلون او دوام ټیم پشان وړ او اهل کسان چې الس یي  اداره کې  راشریک کړ،

 روپېژني. مسلکې پوهه او کاري وړتیا ولري، و ،په تېر رژیم کې په فساد، غال او د افغانانو په وینو نه وي ککړ
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بلخوا د ملي یووالي حکومت کې د چوکیو د پنځوس پنځوس ویش افغانانو ته د منلو وړ نه دی او نه ښایی نوې اداره 
 په داسې بې مفهومه وړاندیز رامنځته شي! 

 په نوې اداره کې باید کار اهل کار ته ورکړل شي!

بې افغان هېواد څو لسیزې په افغانستان په کور دننه او هم د سیمې په کچه د لویو ننګونو او ستونزو سره مخ دی. 
افغانان تر هرڅه مخکې، په کور دننه مفهومې جګړې کې چې د افغانانو ملي ګټو سره هیڅ تړاو نه لري، ښکېل دی. 

لي او پیاوړي مرکزي دولت له جوړېدو پرته منځته نه شي سوله او امنیت د یوه غښت سولې او امنیت ته اړتیا لري.
  هم پخپل وار بې له توپیره د ټولو افغانانو شریکه دنده ده. جوړښت دولت د داسېراتالی. 

لپاره په پام کې نیول شوی. پخوا له دې  یادو موخوپورته د ملي یووالي حکومت جوړښت له ټولو مخکې د  دلته البته
ریاستي او یا  لکه په اساسي قانون کې تغییر، د کورنیو چارو چې د ملي یووالی حکومت په لیرې پرتو او اوږدمهاله

 او یو اړخیزه څنګنیو نورو او یا په ځینو و په خپلواک کمیسیون کې ګوتې وهنهټاکن د ،نظام ناندرۍ پارلمانی
کړو، ښه به دا وي چې حکومت د سولې او امنیت په راوستلو او په کور دننه افغانانو ته سرسام  بوخت اوغوښتنو 

بوخت وساتو. هغوی چې د ملي یووالي حکومت داسې وسیله ګڼي چې په مټ به یي د ملي او  په وړکار او فعالیت 
دا په هېواد کې  تېروتلي دي!سراسري ګټو پرځای، یوازې ددوی یو اړخیزه او غرضي ګټې په پام کې نیسي، سخت 

سولې او امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ او خطر دی چې نوې اداره له اصلي ملي دندو او لوري کږه او په سمتي او 
 فرعي غوښتنو بوخته پاتې شي  

د سرته  د افغانانو د پراخو ملي او سراسري ګټو ،د ملي یووالي حکومت چې تومنه او ښېرازه یي ټولټاکنې دي
حکومته دا د ملي یووالي له  حکومته مالتړ وکړي.له داسې ژمن  یوازې به افغانان دو لپاره رامنځته شوی اورسې
 ه او سمتي موخو لپاره دې وکاریږي، اوبو ته خوب ویل دی!چې د یوې ټاکلې کړۍ د ګوښتمه 

ستونزو، ننګونو او بلخوا د سیمې په کچه هم افغانستان له داسې نویو ورته اشاره وشوه،  څنګه چې مخکېلکه 
 په او کې ښکېل ستان چې په وچهفرصتونو سره مخ دی، چې پخوا هیڅکله هم په دې کچه نه وو لېدل شوي. افغان

ژغورنې لپاره نویو  فشارونو څخه د وتون او بېالبېلو هیواد دی، د ګاونډیانو لهاو ځپل شوی کې لتاړ  پردیو جګړو
رایه هم په دې المل  زیاته او غوړه په ټاکنو کې ولسمشر اشرف غني ته د افغانانوتګالرو او پالیسو ته اړتیا لري. 
 کسان او له فساده پاک وړ به د پلیتوب لپاره د هغو تګالر خپلوي او نوی دریځ او وه چې نوموړی به په کوردننه

منځ کې د یوه پله سیمې  له هغه ځایه چې افغانستان په طبیعي توګه د باید په نوې ادارې سره حکومت کې شریکوي.
 . هم د سیمې هېوادو ترمنځ مرکزي رول ولوبويستون کې په اړیکو او پیوحیثیت لري، 

کو په سمون کې فعال رول اداکړ. البته اشرف غني د واک په لنډ مهال کې د سیمې او هم په نړیواله کچه د اړی  
ې د همکاریو څلور هوکړه لیکونه ددې خبرې او چیني واکمنو سره په سیاسي او اقتصادي برخه ک سفرته چین 

څرګند ثبوت دی. همدارنګه سعودي عربستان او پاکستان ته د نوي ولسمشر سفرونه د فعالې بهرنۍ پالیسې زیری 
 ورکوي.  

افغانان له دواړو ټیمونو غواړي چې راتلونکی  نن سبا چې د نوي کابیني د جوړښت په اړه تود بحث جاري دی،
بلخوا افغانان  ې پخپلو ټیمونو پورې تړلی ونه ګڼي. په واک کې دې نور افغانان هم شریک کړي.حکومت دې یواز

د تېر نه ښایي په هیڅ بیه نه غواړي چې نوې اداره دې بیا د پخوا پشان د جهادي مافیا په کرغېړنو څېرو ناولې شي. 
حکومت کې بیا پېژندل شویو تالي څتو ته، تان رژیم لنډه غرو، د نیشه یي توکو او د ځمکو مافیا او د ایران او پاکس

 ځای ورکړل شي.

پر ار او بنسټ رامنځته شي. د ښځو په ګډون، نوی پښت او ځوانان « د کار اهل ته د کار سپارل» نوې اداره باید 
 باید د نوې ادارې د مالتېر جوړ کړی.

 پای
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