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  م٣١/٠١/٢٠٠٩                                                   پوهنمل حاجی محمد نوزادی
   

       الرنقشې   د ټولټاکنو ستونزی او دټيکاو 
  ) لومړۍ برخه  ( 

 
  ه بر جناز  وی  کله٫لر    وی کله    هر مازدیګر جنازه ,هر یو سهار 

  )کامه وال . م. غ( 
  

و را٢٠٠١د           روسته چی د امریکا په مشرې ائتالفی ځواکونو دهمدغه المل په و  کال دسپتمبر د لړزونکو پي
 په هيوادکی یو ٫ ئی په ارګ کی ځای پرځای کړه د اړو دوړ مشران  کلونو١٩٩٢د بهانه افغانستان ته ور ودانګل او 

 ونه موند او د بن  چي له نيکه مرغه یی دا پال ډیر دوام يو د ډار سيوری لمن و غوړولځل بيا دتنظيمی انارش
ت  و لورۍ پر بله خوا واو د لن مهال او انتقالې حکومتونو وروسته د یادونې وړ پایله . کنفرانس په پریکړو سره دپي

  .نې او بيا د ملي شورا ټاکنې وی نون تصویب او ورسره جوخت د اولسمشرۍ ټولټاکقاد لویی جرګې په م د اسلسی 
تونه لری یاساسی قانون چی دسيمی په کچه ډیر زیات د           دیوی مدنی ټولنې دپاره یوه په زړه ٫موکراتيک ارز

خبره ده  کاره. پارالمان منځته راغلل  په هيواد کي انتخابی اولسمشر او دهمدغه قانون له مخی.  پوری وثيقه ده
ل کيږی چی یه  )حيات ملی ( اتيکی ټاکنی دیوه هيواد د ملی ژوند موکریازادی د چی ينه برخه ګ            رامه آهغه غو

  . برابره مدنی ټولنه اړتيا ورته لری   خپلواکه او په نړیوالو نورمونو٫) باامنيته(
 ٫ې ته ډال شوه موکراتيکو پرنسيپونو سره و افغانی ټولنی وثيقه چی د دومره ژورو دملي دغه ٫راشې وګورو           

ومره ددی ډال ومنلو ته تياره وه او تر کومی کچی یی د  ایا دغه ټولنه د لوړو مدنی معيارونو په پام کی نيولوسره 
   موکراتيکو ازادیو دپاره دهظمولوتوان درلود ؟ یدومره د
 ټولنه وه چی دتيرو درولسيزو غم افغانی ټولنه دخپل تاریخی تکامل له مخی یوه دودیزه فيوډالې اونيمه فيوډالې          

خه النور هم تجریده او پری کړه  و دنړیوال تمدن   جنګی او دتقابل مورال ٫پدغه موده کی هلته یو ټوپکې . لړلو پي
ول له منځه ځی . واکمن شو   پرځای یی ٫ددغسی مورال په واکمن کی یو دبل حقوقو ته داحترام کولو دود او ان

تنې  ی ځغلوی  تجاوز٫دځان غو پدی خاطر نو دنړیوالو نورمونو په پام کی نيولو سره ویالی .  اوخشونت اخالق ری
موکراتيک یپرتله و دودیزی ته ډیره نژدی او د یوی پرمختللې مدنی ټولنې دپاره د شو چی داټولنه دمدنی ټولنې په

 یوبل حقوقوته ددرناوې کچه ټيټه داچی د. پرنسيپونه دجنګی مورال په واکمن کی په ډیرې سختې سره دهظم وړ دی 
موکراس د پياده یرامی اوامنيت چی د د آ.زادې دلته د انارش د ودی په الره کی کارول کيږی آموکراتيکې یده نو د

دبلې خوا په افغانستان کی .  داګړۍ مو هيواد او ټولنه تری نه بې برخی ده ٫کولو دپاره یو ډیر اړین عنصر دی 
 په خپل سر دخلګو نيول او ٫ په نيمه شپه کی دکورونو تالشی ٫تالفی قواوو خپلسرې عمليات دامریکا په مشرۍ د ائ

ه دی چی دهيواد خپلواکې تر -پرته دملکې خلګو ډله ایزه وژنه  بندیانول اوهمدارنګه دمحاکمې له ویري  دا بيا هغه 
تنې الندی راولې    . پو

دامنيت شورا دمخکنې پریکړی پربنس تر سره . م.  افغانستان ته د مدا به ومنو چی د ائتالفی قوتونو رات          
سته ودا کار که دمشروعيت لپاره الزم شرط دی ولې په یوازی سر کافی شرط ندی ځکه چی تررات ور. شو 

تنې په پام کي ونيولې ٫قوانينوته درناوی وشی و ضرور ده داړوندهيواد خپلواک حاکميت   د اوولس او مشرتابه غو
و الندی کړل . شی  داکار د خپلواک هيواد . مګرنوموړو قوتونو دهری ورځی په تيریدو سره خپل دغه مکلفيتونه ترپ

تنی رامنځته کوی     .دحاکميت د اصولو سره په ټکر کی راځی او یو لړ پو
رخه او اساسی وکراس اړینه بیمکه موږ دا ومنو چی د د. راوګرځو بيرته به موکراس ته یرا به شواو د          

موکراس بيا د انسانې ژوند یو ډیر په زړه ی نو د٫بنس په ټولنه کی دیو بل قانونی حقونو او ازادیو ته احترام کول دی 
دانعمت لودیزو او نورو پرختللو هيوادونو ته نه دکوم فرمان له مخی . پوری رکن او د وګړو پاره لوی نعمت د ی 

موکراسې دلته دپيړیو په تيریدو سره د ټولنيز ید. واد نه ورته وارد یا ډال شویدی منځته راغلې او نه هم دکوم بل هي
  .تکامل محصول ده چی په تدریجی توګه یی انکشاف موندلې او ننن پوخوال یی ترالسه کړیدی 

 غيږ کی موکراسې پهیپدی اړه غواړم د بيلګی په ډول د ډنمارک هيواد راواخلم چی همداګړۍ د غوړیدلې د         
 کال ١٨٤٩موکراس بهير اصالً  د یپه ډنمارک کی د د. ټولنه لری  پرمختلل اقتصاد او ورسره سم ارامه او سوکاله

په لومړی سرکی داچی ذهنيتونه الپوره اماده نه وه او ډول ډول مقاومتونه موجود وه نو یوازی هغو . نه راپيل سو 
د رایی ورکولو او  ازی پوری یی شتمنی درلوده ،اوتر یوی ټاکلې اند کالو ج ٣٠نارینه اتباعو ته چی عمر یی له 

ځو او غيرشتمنو عادی وګړو هم ١٩١٥ کاله وروسته یانی په ٦٦یوازی . ځان کاندید کولو حق ورکړل شو   کی 
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ځو اونارینه وو یو ډول .  پالس راوړ او وروسته د رایی ورکوونکو سن هم راټي شو  داحق ددی سره سره چی 
ځينه وزیره وټاکل ١٩٢٤ټوله له نارینه وو جوړه او یوازی په  ې خو کابينهزده کړی تر السه کول  کال کی لومړن 

موکراس نور پرنسيپونه هم یو په بل پسی ګام په ګام د ټولنې دغړو د ذهنيت د اماده کيدو او یپه همدی توګه د د. شوه 
غوړیدلې او سوکاله دهر ډول اداری فساد نه یو دبل حقونو ته د درناوی بهير دپرمختيا سره سم پياده شوی چی ننن 

  .خالصه ټولنه یی په زړه پوری محصول او پایله ده 
ودل شی اوقدم په قدم دی تعقيب           ي کله دانده چی د ډنمارک پر پله دی پل ک د لوړی یادونې نه می موخه هي

د . باوری الره ده اويدلو یوزان ګټوره  و پوخوالې ته د رس   بلکه هدف دادی چی د ټولنې د تکامل پړاونه٫شی 
کلې ید  ته و منځنيو پيړیو ته نژدی واکمنوشرایطو کی یو دم د امریکا او لودیزو نانوی افغاناوموکراس دا 

یواالنودنظامی ټولګيو د ورا سره بيله دی چی حاکم ذهنيت په پام . په بدرګه دچا خبره پر ټانک سپره راوستل شوه  ان
خهآ د ټولو هغو ٫کی ونيول شی   دتدریجی تکامل په پایله کی تر السه کړی  زادیو سره چی امریکا او لودیز دپيړیو 

ه ته ورته وال لری چی د .  دلته په یوه فرمان سره ټولنې ته ډال شوه ٫وه  ون ١٣٥٧داکار هغه   کال د ثور تراو
رمختيا الره د ستراتيژۍ په توګه اعالن شوه او پایله  په فيوډالې او نيم فيودالې شرایطو کی دغيرپانګوالې پ٫وروسته 

ار په فرمان سره اباد. یی منفی را ووته  یدالی شی مګر تراوسه پوری دایومنل شوی حقيقت دی چی یو بشپړ ستر 
  .  زورور مطلق العنان ټوواک هم پدی ندی توانيدلې چی په فرمان سره دیوه نفرذهنيت ته تغير ورکړی هي یو

وډه او د ټولنې منل شوی یپدی توګه زموږ په افغاني ټولنه کی اروپایی د          موکراسې د انارشيزم سره ګ
و الندی شول تونه تر پ د کمزورو   لخوازوروروداچی د قانون دانفاذ دپاره قهریه قوه موجود نه وه نو د .  ارز

ی اخيستل د اداری اجر. پرحقونو باندی تجاوز پيل شو  منفی , ااتو یوه نه شليدونکې برخه وګرځيدل اختالس او ب
خه تر پاسه ميدان یووړ او دولت یی د رسوایی ترکچی پوری بيروکراتيک چلند زور واخيست  او اداری فساد د کوز 

انو ګټه پورته کړه او دخپلو پلویانو ٫ليوه له خدایه باد او باران غواړی . نوم بدۍ کړ خه نامهربانه ګاون  ددی حالت 
    . دپرګنو تر من دنفرت او کينی اور ته لمن وهی ٫ چی دپخوانه ال په کمين کی ناست وه په م

موکراس ته د ی الس تر زنې ناست او د٫دبلې خوا نه دهيواد مشران داچی دمخنيوې دپاره یی قهریه قوه نلری           
 ٫نو ددی ټولوناخوالو شاته سنګر نيولې توپکوال جګړه مارا. درناوۍ تر نامه الندی ځانته د برائت سند جوړوی 

هغه ډلې چی دملې اردو او پوليسو په جامو کی . امریکا او ناټو د دوه مخی سياست سره ددغو ناخوالو تماشاوی کوی 
ډیرۍ و دی یی ناخوالو سره دمقابلې او دقانون دانفاذ توان نلری او له بلې خوا نه دغو  دیوی خوا د٫ شویدی لېرا ټو

    .  ی د اړتيا پرمهال عسکری یونيفورم وغورځوی او پکول پرسر کړی تياردی چ
ن د اولسمشری او ملې شورا ازادی ټاکنې هم یپه د د هيواد          موکراتيک اساسی قانون کی دنورو ازادیو تر 

خه دی چی لدی الری د اتباعو یو خورا مهم او په زړه پوری حق .  تامينيږی دنوموړی قانون دلویو السته راوړنو 
یا تر ټولونکېد راتلو ګړېدا د تودو بحثونو خبره ده  ت زیا اولسمشر دپاره د ټولټاکنو موضوع په هيواد کی دننه د مي

يړی  اوهر شنونک یی دخپل شخصی سيمپات او  انتی پات  ول     .په ان
و مالی ستونزو له کبله دټولټاکنو مستقل ځينو نورو تخنيکی ا  اوتياوو کاری نيمګړ٫        دیو لړ قانونی معذرتونو  

لور . م. کميسيون د م او اړوندو نړیوالو ټولنو سره داړیکو نيولو وروسته وپتييل چی دا ټولټاکنې دخپل ټاکلې وخت نه 
دی خبر په اولسی جرګی او له هغی نه دباندی دیوشمير کسانو په ځانګړې توګه د اوسنې اولسمشر . مياشتی وځندوی 

 مادی سره اړخ نه لګوی او ٦١دوی وایی چی داکار د اساسی قانون د . الفانو قهر او غوصه را وپارول کرزی مخ
و الندی کول دی  کاره تر پ   . ددغی مادی په 

تيا وایی ځکه هلته دنوموړی مادی په ٦١که خبره یوازی دفورماليټ له مخی د   مادی په تړاو وی نو دغه کسان ر
  : کی داسی راغلی دی )  خوبر( دویمه او دریمه فقرو 

  .  دجمهور رئيس وظيفه تر انتخاباتو وروسته دپنځم کال دغبرګولې په لومړۍ نيټه پای ته رسيږی ٫٫
 ورځو پوری موده کی ٦٠ - ٣٠دجمهور رئيس د کار تر پای ته رسيدو دمخه د نوی جمهوررئيس د ټاکلو انتخابات له 

  .کيږی ،، 
اغ        خو  یا او٫ته چی ددی مادی دوی اخيری فقری هرګړۍ د اولس لو دغو  ایږدی او ګویا  کرزی مخ ته  مي

تلې کوی  خپل ګریوان کی په  ٫ پکار ده چی دهمدی مادی لومړۍ فقره هم په پام کی ونيسی ٫خپل منطق پری غ
ه نظر کی را وګرځوی او بيا  دټولو هيوادوالو حقونه پ٫ هغه په غور ولولې ٫ خدای ته مخ خلګو ته شا کړی ٫وګوری 

 زه به یی ور ٫که ددوی نه دنوموړی فقری متن هير یا ورک شوی وی . خپل وجدان قاضی کړی او قضاوت وکړی 
  :  هلته داسی راغلې دی ٫پياد کړم 

  !اوس مو اهللا پاک مل شه  .دویمه پاته برخه مه هيروی . دليکنې ددی برخی پای 
 


