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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٥-٠٦-٢٠١١                              نجيب منلی
 

  ړۍ تر ټولو بېګناه خلکد ن
  

ونا د . موږ عجيبه بېګناه خلک يو ي نو مالمتي يې په وچکال ده، که ويالې مو بندې دي نو  که کارېزونه مو وچې
هغو موسسو ده چې د ويالو د پاکولو کار ته يې مخه ده، که خوړونه مو هغه کورونه وړي چې د تېر په هېرولو مو د 

نګلونه مو په سېالو مخې ته اب اد کړي دي نو پړه يې د حکومت پر غاړه ده، که غرونه مو وچ کلک دي او 
ې ناست  رامونو ته بړکې ستر ي، که ماشومان مو بې مانا پرو يو د السه راباندې کې اون چارتراشو بدل شوي دي د 

  کومه به يې ژاړو؟... ړه دیوي نو مسووليت يې د تلويزيوني چاينلونو او د اطالعاتو او فرهن د وزارت پر غا
و کلونو راهيسې   په واليتونو کې د آمو سيند هره ورځ، لوېشت په لوېشت د  او جوزجان بلخ،د کندز، تخار د 

روي نګلونه آمو تر ستوني تېر کړي وو. افغانستان ساحلونه  وس کاله پخوا هم د درقد  که د . دا د نن خبره نه ده، پن
ان ته يې د تاوان خوړونو پر غاړه د ناقانو مکې يې غصب کړي او  نه ودانيو مسووليت د هغه چا دی چې دولتي 

و کې د  مې پر خلکو بايد وروتپل شي، که د ېيالو او کارېزونو وېجاړېدل د سوالر جوړه کړې، که په کليو او بان
ار داوسېدونکو خپل پيداوار دی، ه وړو ډېرانونه د  و کې د پالستيکي ک ونو ته ارونو په کو وا غو سترو طبيعي 

ول چې د عادي خلکو د عادي امکاناتو پر م يې مخنيوی ناشونی وي د حکومت کار دی ، راد کلد. د حل الرې ل
ه تلليو جايدادونو وژاړي بله الر نه لريشورتېپې هر کال په .  او درقد اوسېدونکي پرته له دې چې پر خپلو له من

ي او آمو مستويدوبي کې د پامير او هندوکش واور والی د . دا د طبيعت الر ده. ې اوبه کې که د آمو د شګو زي
مکه د آمو  ونه جريبه ودانه  مو خوند لري دا د هنر چاره ده، خو هرکال چې په زر و الندې د ورې شاعر تر پ

ي دا د ټول افغانستان ستونزه ده ت د ه د آمو خود پاکو خو سرزوره احساساتو خاوندان ، جنوب لور ت. خوراک کې
وته نيسيافغانستان د  يانو ته  اون واښ بولي او په دې پلمه  که له احساساتي اړخه دغه . مکن بشپړتيا له پاره 

نه د قدر وړ ده، سياسي  ې پرې تورې کړياهميت يې دومره نه دی چې او جغرافيايي اندې . وک دې دوه پا
مکه اوبه وړي په حقيقت کې يوه کورن د ژوند له امکاناتو بې برعکس، د سيمې د خلکو له پاره چې هر جريب 

ي ووالی شي. برخې کې والی شي او نه يې کم    .دلته نو دولتي ادارې خپل مسووليت نه پ
انګړي کوي  وړې واچويحکومت هرکال دوه دری مليونه ډالره دې کار ته  په بل . چې د اوبو مخې ته د شګو ک

ايه وي اوبوآمو  نه وي که وويل شي هرکال د افغانستان حکومت دوه يا درې مليونه ډالره دعبارت به بې  .  ته غور
لورسوه مليونه ډالر په کار دي چې د آمو د سواحلو د تخريب مخه و نيول  د کليو د پراختيا د وزارت د اټکل له مخې 

ې پ شي خو حکومت وايي چې دغومره پيسې د دوی په واک کې نه شته نو له ب ې پر ناسور د پرهرپا دې ور
  .لګوي

يز زېربنايي کارونه د اهللا ايلې ته .  جدي موضوع دههد پيسو نه شتون يو افغانستان په تېرو لسو کلونو کې ډېر هغه بنس
و دروالی شي ي دي چې د هېواد اقتصاد په پ ت . پرې اې يزو پروژو دومره لګ علت يې هم دا دی چې پر دغو بنس

ي چې د ت غواړي . افغانستان حکومت يې له برابرولو عاجز دیرا  د کوکچې يا کونړ بندونه په ملياردو ډالره لګ
لورسوه مليونه.چې پوره کول يې اسان نه دي ونو هکتارو .  ډالره پاتې شو د آمو د غاړې  همدغه حکومت چې د زر

لور سوه مليونه ډالر نه شي پيدا کوالی، د  و کې په سګلونه مکو د ژغورلو له پاره  ارونو او بان هېواد په 
ي دېوالونه په دې هيله جوړوي چې خپل امنيت به پرې وساتي خو نه يې د دفاع وزارت خوندي کړ، نه  کيلومتره سېم

ار واليتي ، نه د کندهار زندانونه او نه د اردو مرکزي روغتوند کورنيو چارو وزارت، نه د يو او بل  که هر .  ما
و کلونو کې د افغانستان حکومت کم له کمه د نيم مليارد ډالرو متر دېوال  په زر ډالره هم محاسبه شي، په دې تېرو 

ان پرې له خپل ولسه پردی کړي تونو او لومړيتوبونو ده. په بيه دېوالونه جوړ کړي دي چې خپل  د . خبره د ارز
ړي يو بې وزلې و .  حکومت دی بېګناه،افغانستان حکومت هم لکه د هېواد عادي و و او کا ، له  د سړکونو پر من

ې دېوالونه جوړالی شي چې هم ترافيک مختل کړي او هم د ولس خوا بده کړي، خو دومره فکر ال چا نه دی  بې 
کړی، او که کوم تن نيم کړی هم وي چا ورته غوږ نه دی نيولی، چې د انسدادي دېوالونو په بيه د خورا لوړ کيفيت 

  .لونه هم جوړېدای شياستنادي دېوا
، پړه به يې پر تاجيکستان ورواچوو، هغوی پرته له دې هم زموږ مطبوعات نه لولي نو دا وېره هم نه ئورک يې کړ

 .شته چې رانه به خپه شي
  پای

  


