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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.   رابوليت همکارۍ تهنـتاسو په درافغان جرمن آنالين   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    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٤                                                                   نجيب منلی

  
  د تاريخ جبر

  
د ناليدلی غوندې تېر شو واکونو ته د باميان د امنيت لې و په من کې افغان  يو پې و او سترو خون   .د 

و مياشتې وړاندې يې احمد ولي کرزی د حامد کرزي او اوباما تر من د اړيکو کورني او سياسي مبصرين چې همدا 
ينه به په کندهار کې د امريکا سياستونو ته سخت زيان ورسوي ه، نن وايي چې د ده م ا . د خرابېدلو ستر علت 

کال يې د يو بې نومه امريکايي افسر له خولې ويل چې که امريکا  بل هې و نه هماغه د نظر خاوندان چې پروس
دې اړيکو په تور ونيسي او بيا يې خپل  ي نو احمدولي کرزی بايد له مخالفينو سره د نې لېست » د وژنو او نيونو«ک

که ووژل شو چې د سولې د بهير خورا اغيزمن  يا دي وايي چې همدغه کس د طالبانو له خوا  ي، نن ل کې شامل ک
ر و ول سياسي، اقتصادي او . کرک يد هېواد    .امنيتي مسايل په همدغه تله تلل کې

د د بهير په اړه هم که مبصرينو ته غوږ شو نو خبره ال له پيله ورانه ده د مخالفينو فعاليتونه، د ملي امنيتي . د لې
ن اسيا کې د امريکا  تينول نشتوالی، په روسيې او من واکونو نه تياري، د امريکا په سياستونو کې د ري

ې دياوږدمهالې ستر د د پروسې د ناکام نخ ول د لې ې دا    .اتيژيکې 
وډۍ کې خپله الر  ي دومره روڼ ليد نه شي درلودای چې په دې  وبې ې چينې خ عامه افکار هم چې له همدې خ

  .ومومي
ي» بحران« کی دی چې زموږ په اوسنيو سياسي تبصرو کې تر بلې هرې مقولې ډېر کارول کې . د ژبې هغه 

په لور روانه ده، » بحران«په لور روانه ده، شورا د » بحران«په لور روان دی، سيمه د » بحران« د افغانستان
ولنه د » بحران«حکومت د    ...په لور روانه ده» بحران«په لور روان دی، 

رک هم ليدلی. له يوې خوا ناکامي او له بلې خوا بحران ا   و، اوس که د افغانستان په معاصر تاريخ کې چا، کله د ر
اوس نو چې ماضي تللې، سبا مو په تياره کې . و به بې منو. بايد ډاډمن و اوسو چې راتلونکې مو په تيارو کې ورکه ده

ير شو   .دی، ل به خپل اوس ته 
تيني وي که منافق، که پاکستان زموږ دوست وي او که دوه مخی سياست راسره لوبوي، که ايران  که امريکايان ري

کاره ده، او هغه دا ده چې، مو په درد در ه چې وي، خو يوه خبره پوره  وي، هر  دمن وي او يا مو کندې ته غور
افغانان تياري ولري که نه، سبا به د خپل هېواد او د خپل . نن وي که سبا، پر افغانستان د مرستو نل ليکه په بندېدو ده

ني امنيت  ي، خپلو ناروغانو ته به درمل ور يو ته لې وون د ساتلو درنده وظيفه ور ترغاړې وي، خپل ماشومان به 
و والړ ساتي   .پيدا کوي، خپل نظام به پرپ

دا د افغانستان او د افغانانو د ژوند خبره ده چې حکومت، . دا نه د بل چا ستونزه ده، او نه په بل چا پورې اړه لري
يپارلمان او ولس باي ان اماده ک د بهرنيو سرتېرو وتل، س کال وي، که دوه کاله وروسته او که لس کاله . د ورته 

ی شي او . وروسته، يو حتمي کار دی او طبعًا به د افغانستان پر اقتصاد منفي اغيز لري که پالنی د پارلمان غ
خه و ايستل شي، که يو وزير شي او بل له وزارته وش ل شي، که د حامد ورور زندان ته شي يا بيستانی له پارلمان 

و کې د  ې دي، خو په کليو او بان مهاله سياستونو ډېرې فرعي پې د قسيم د تره زوی له زندانه بهر پاتې شي، دا د لن
وانانو له پاره د تعليم زمينه برابرول، د ترانسپورت مشکل حل کول او داسې  بېکارۍ ستونزې ته اوږه ورکول، د 

ولو   . افغانانو ضرورتونه دينور  د 
وک ووايي چې  يا وي خپلې معاملې او خپلې تبصرې دې کوي، خو ولس ته هم بايد  سياستوال او مبصرين دې ل
وک، پرته له دې  سختې شپې مو په مخکې دي او که نه غواړو چې سبا مو تر پرون بتره وي، بايد همدا اوس، هر 

ې ته کاني ورواچوي، د خپل  ه دي چې د ملت بقا . نن او سبا غم وخوريچې د سياست ډن ان بسيا کېدل هغه  پر 
و او ډوډيو به مو خپله وربشينه ستغه وي، خو په پردي خيرات کې د بې  لې ده، د پردي خيرات تر غو ورپورې ت

 .برخې پاتې کېدو احتمال ډېر دی، او په غلمينې د خپلې اوربشينې بدلول زموږ په واک کې کار دی
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