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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
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

  

ه                       نجيب منلی :ليکوال  ٠٩-٠٢-٢٠١١  ني
 

  په شر کې د خير څرک
 

ېرې شو اکنو ته  کاري چې په افغانستان کې  ولنې غوره :  ديېداسې  که هر څومره خبره ساده هم وي زموږ د 
ي(کسان  ان په خپله غوره  ي اوهم جهانه ) په تېره هغه چې  ان غرق ک کوالی شي چې د اوبو په تش جام کې هم 

ان پسې راکاږي   .په 
ول، د عداالت تله همد درغليو  کاري چې په توپاني بادونو کې خپل توازن نه  سېالوونو خو ډېر ودان کلي ون داسې 

ي  پورتهشي موندالی خو تر دې ال دې ( د خواشين خبره دا ده چې د ولس په نامه، د ولس په کور کې ناست و
ان رسولی ای ته  رزو چې له کومو الرو يې دغه  . ياست پر څوک سره نه شي جوړېدالیاوس د ر) پسې به نه 

اکنې و شوې، او ي چې دغه بې خاونده کور يو مشر پيدا  درې دورې  اکنې کې خدای خبر چې څو دورې به بيا 
ي   .ک

ورو چې د پارلمان مخې ته پرتې دي، د مشرۍ پر سر دا نوې پهلوان نه د  نيو تقنيني چارو ته و و او بي که هغو 
ه دي او نه ي وطن په  ې حيثيت په کې ساتل کې   .زموږ د ولسې جر

ورو اکنووروست . خو له بل لوري الزمه نه ده چې هر څه ته د تورو عينکو له شا و کله چې د انتخاباتوکميسيون د 
نې درلودې ې نو ډېری شننونکو له څو اړخونو اندې   :پايلې اعالن ک

ېرله چې د درغليو په تياره کې دغه طراحي  -   .شوی پارلمان به قومي تفرقو ته لمن ووهيينو دا ان
ومان کاوه چې د زرو په مرسته راغلي وکيالن به د خپلو تاوانونو د جبيرې له پاره  -  يو شمېر نورو داسې 

ه وکاروي           ه د سود او سودا په يو بازار يا د کابل د شهزاده سرای د يوې الحاقيې په تو  .ولسي جر
ليوه ډله داسې هم وو چې د زور د خا - ې يرغمل کېدل حتمي   .وندانو له لوري يې د جر
ينو ته دا  - د نوې تقنينې دورې د وکيالنو اود تېرې دورې د وکيالنوتر من د فکري او علمي وړتياوو توپير 

ي و به يوازې معاملې کې ي خو د ملت پر  ې وه چې پر هر څه به بحثونه کې  .وېره پيدا ک
ې نور نوتر څن  اکنو د دغو څو اندې کاري چې هغه شر چې د  تنې هم مطرح شوې خو اوس داسې  ې پو

اکنو د شکاياتوکميسيون په پاخه انجنيري تدبير  ه خپلواک کميسيون او د  يا دی د ملت په  ی و، ورو ورو ل جوړ ک
  .او خير اوړي

ې شوې ې وې چې لن ې د مشرتابه پر سر ناندرۍ  اکنيزې د ولسي . د مشرانوجر ې د مشرتابه له پاره درې  جر
انه نه ده ې ناکامې شوې او ال هم راتلونکې رو خو هغه څه چې د تېرې تقنيني دورې د قانون جوړوونکو د بې . ه

ې د مشرتابه لوبه تر انتظار پورته توده او اوږده شي . تدبيره فيصلو په نتيجه کې د دې باعث شول چې د ولسي جر
ولو مسابقه وه چې دوه مخک که په سرسري تحليل ي دور کې د پيسو د ل اکنو په لوم و ويالی شو چې د   بسنه وک

تل شول چې پر . اتالن يې په ډېر ل تفاوت وسوزېدل په دوهم پېر کې بيا سمتي او قومي تمايالتو ته مخه شوه، وغو
ر نو داسې څه نه دي پاتې چې د نو. په دريم وار بيا سياسي جوړجاړي مطرح وو. دې بنس يوه الر وايستل شي

ي ه کې ملي، . غرض خاوندان يې په دې جوارۍ کې داوک اوس په زغرده دا تمه درلودای شو چې په ولسي جر
ای شي چې پر يو مناسب کس چې نه زور لري، نه زر بادوالی شي، نه يې  وطنپال او ديموکرات عناصر به وک

ه بنس دومره پراخه دی چې ستونزه پيدا قومي  واښ په ستر ريو کې ورته څوک د  ي، نه په سياسي سودا ک
ي ې مشرتابه ته يې مخکې ک   .وري او نه د کمېشنکاريو پهلوان وي سره سال شي او د ولسي جر

اکنيزه النجه د  ل نه وي چې يوه  ی  ي» ...نه...نه«د افغانستان په تاريخ کې به دا لوم احمد شاه . پر اصل فيصله کې
اکل شو اود هغه » ...نه...نه«سې د بابا همدغ لوبې په پايله کې د يومصلح، وطنپال روحاني شخصيت په وساطت و

ه همدغسې  په بن کې هم. شخصي کفايت اودرايت بيا د يوې سترې امپراتورۍ د من ته راتلو له پاره زمينه برابره ک
ي چې ولسمشر ک» ...نه...نه«د  رزی په توپاني سمندر کې پر ماته جاله والړ لوبه وشوه او اوس دادی لس کاله کې

ه، د هېواد د حياتي منافعو ساتنه کوي ه يا بده تو ې کې هم همدغسې. دی او، په  د مخلصو  که په ولسي جر
ول شي نو د دې هيله کېدای شي چې په اوسني شر  اومصلحو وکيالنويوه ډله د همداسې يو شخصيت په نامه سره را

 .تی ويغکې به د وطن خير ِن
 

  پای
 

  


