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و شميره   ٢ 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     ٢٤-٠٥-٢٠١١  ني
 

  ېواله تر سيوري الندېد د
من د بريدونو ۍ پسې راواخلو نو يوه خبره په که پر دولتي ودانيو د د يل ي ذهن ته درې ي سر کې د س :  لوم

رو مخه نه شي نيوالی  ي د تره و دېوالونو تر شا پ ک ومره و غواړي چې خپل تاسيسات د دن حکومت چې هر 

ندويخو د دغو دېوالونو پورته کول ر رو بر الس  کاره ډول په رواني جن کې د تره   . په 

ه او د ورپسې  ې ارواپوهان وايي چې که په يوه چاره کې برياليتوب غواړې نو د خپلې هرې ناکام عوامل و

ه اوونو له پاره نوې الرې چارې پيدا ک عي د دغو ارواپوهانو په اند، کله چې يوه الره ناکامه شي نو د انسان طبي. پ

ي که . ميالن دې ته وي چې هماغه ناکامه پروسه په ال ډېر شدت او جديت او په ال ډېرو امکاناتو له سره تکرار ک

ې د سېالو مخې ته  ي وار ډېرې ش ل تر لوم ون به دا وي چې بل  اوه نو طبيعي غبر و بند ون سېالو دې د ش

ای د ډبرو او  و پر  ې، ان دا چې کېدای شي د ش ولې ک ر د سېالو د را ې، م و دېوال هم ورته جوړ ک سېم

ل وي چې سېالو ته هم په کې  مهارولو له پاره بريال طرح شايد چې د سېالو د زور په منلو د داسې الرو جارو پل

ه و کاروالی  واک په خپله  حق ورک شي او ته هم نه يوازې دا چې د سېالو له تاوانه په امان شې بلکې د سېالو 

  .شې

و دېوالونو د  و دن و په دن رو مخه د سېم ېرلې ده چې کوالی شي د تره واکونو ان افغانستان حکومت او بهرنيو 

ر يو نوی دېوال فتح کوي . ونيسي د کندهار زندان، د دفاع (له شاوخوا لسو کالو چې دا لوبه روانه ده، هره ورځ تره

رهار د پوليسو اکاډيمي، د شهيد داوود خا ن روغتون، د خوست د ترافيکو رياست او دې ته ورته نورې وزارت، د نن

واب کې حکومت د دېوالونو لوړوالی زياتوي) سرکاري ودان رو په  امريکايان دغه ډول . او هره ورځ د تره

کلې اصطالح لري  رامه بم باندې مچ م نه شو نو . »ال ډېر« مانا evermore: رواني چلند ته ډېره  که په زر کيلو 

ېلس  انه وش ادر پسې راواخلې او مچ له  ې چې يو  ان له پاره شرم  رامه بم پرې واچوه خو دا به د    .زره کيلو

ن دي ن په  اه او يوه لېسه سره  ای شته چې د پوليسو قرار ار کې يو  اه خپل . د کابل په  د پوليسو د قرار

تې هم کتار شوي چې اغزن  و خ و مترو په لوړوالي د سېم دې پين ن يې د نې دېوالونه هم کافي لوړ دي، خو تر 

و ته ورته  ار برجونه دي چې د درنو وسلو ميلونه يې د  پالستيکي پا سيم يې پر سر غزېدلی دی او تر هغې پورته د 

کاري ه  ارې ماتې شوې ديخو. وکر الندې ډېر  ای يې ک ای  ي دی او  ي دېوال د انسان تر قده  وون . ا ته د 

ي  وون وک بايد وساتل شي؟ ساده فکر خو دا وايي چې پوليس بايد د  ي او  وک ساتل کې تنه دا ده چې  پو

ان ي خو د عملي فلسفې په حکم پوليس د اوو کالوو تر شا  رو له بريده خوندي ک ردان د تره  خوندي کوي او شا

ی دی ی يې د خدای ايلې ته پرې اي ول . وون ي، خپل  ان د ساتلو له پاره وقف ک کله چې حکومت خپله انرژي د 

ه دا هيله په سر  رن ان ساتي؟ دغه حکومت  امکانات د خپلو تاسيساتو د ساتلو له پاره وکاروي نو ولس به په چا 

ه کوالی شي چې له ولسه د همکارۍ تمه کې پالالی شي چې د ولس مالت دې ورسره و رن ي؟ دغه حکومت 

ي؟ خو کاش چې همدومره وای ې خوندي دي! وک ای ل ولو امنيتي تدابيرو، دولتي ودان تر بل هر    .سره له دغو 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

وي، د يو عادي  ي چې له ولس سره موجود دېوالونه ون ه وک ای حکومت ه که د دولتي تاسياتو د امنيت نيولو پر 

وي و ومره امنيته برخمن دی د وزير کور هم همدغومره امنيت ولري، لکه يو جوالي چې په من ي کور چې له 

ومره خوندي دی وزير په خپل وزارت کې هماغومره خوندي وي نو بيا به دولس او حکومت ترمن د همکارۍ  کې 

  .هيله معقوله وي

و او د هېواد د دولتي د افغانستان حکومت که غواړي چې په هېواد کې ثبات راو ی بايد چې د هېواد د و لي نو لوم

ي انونو ترمن د بې باورۍ دېوالونه نسکور ک ان وي، نه به دغه . اور که داسې و نه شي نه به تل دغه سره او

لې وي او په افغانستان کې د ديموکراس هيلې به يو پرېشانه خوب ته ورته وي   .لوړې بن

  

 پای

 

  
  


