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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کړ 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   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

 ١٧-٠١-٢٠١١  نيټه    ،نټواشن                 نبي مصداقرټاکډ :ليکوال
      

  پالنې افغانستان د ژغورناليدس
 

 د ملک د روان ږ سوانده او وطن دوسته افغانانو، زمونهړ دنورو زې چیدا مضمون د هغه کتاب لپاره ليکل شو
  ٠  اعالن شيهټدچاپ ني  نوم اوېې ژربه يرډ  دي  اوليږ ورته راليانديزونهړ د حل لپاره، خپل پالنونه او وکيچړک
 
 د تي د ختم او د امن د افغانستان دجنېې نظرويالي سوانده پوههړ او زوخو خواروډي به تاسو د ې کتاب کې دپه
 ٠ې په باب ولولولوني

 په ېچ (وي دوتلو الره پرانواکونو ې دخارجدي باړی شو، لمري نه توړي له دوکدي باږ ته مونې مرحلې په اند هغزما
 ملکو ې دخارجی چمي موجوده رژهن ېاو دوهم دا چ) ړی مطالعه کې کتاب کې په دهي نظرې به مختلفی برخه کېد

 همدا اوس افغانستان که  .ې شستلي نه وې له  صحن،ی دکډ  منانونه غلو، قاتالنو او دافغانستان له دانو،ټجنيله ا
 ې دی حتې چې کوه  ال افغانستان خوې چړی حکومت ور په برخه کوفاسدي ې داس، قواورو مداخله وي پرد،ته
 ٠يږې کدلي نه لې کخي په تارېميس
 ضرورت ې مرحله کړې افغانانوته  په لموخواخو زرهاو صالح او ږ له پاره موند معاوضه  حکومتفاسد ی دد 

 نور رډي سره زه او ې اسانېرډي په ې چې وطن دوسته او مخلصه افغانان په کار دېپه شاوخواک١٣٠ ېواینلرو، 
 جمهور، د سيړ ری دورې کسانو نه به دموقت١٣٠ ې  د٠ ې شی کسانو لست برابرولې  افغانان داسنيتان مپه افغانس
 امله لودفشارلهډ مارو رهړ دجې وزارتونوته چېرشوپوريد(  کسانوتبه شل وزارتونه،ی او  پاتال،يهغه مرست

 کسان به د ې او پاتن،سايړ رې شل ادارنان،ي دهغو شل مع) ضرورت نشتهی کار تکرارووبليد  اوشويړجو
 ني رتبه مامورړزارتونو لوو  اوېنې جمهور  دکابسيړ ری   کله چ٠ې شمقرر انيوال او اني قاضاتوي او والېنيپالزم
 او په ٠يړ کې په فساد الس پورې چړې کسان به جرئت ونکې،  دهغو نه الندې رشوت و نه خوراني والانياو قاض

 خپل د اي ملک به بږ او زمونې شول له افغانستان نه غر ورولوو دخلکو د  داختالس اې کاشتوي مو به په ولډ ېد
 ٠ړې تر السه کاي بتيثي او ح ابروې پخوانه خپلې کړۍ او نمهي شرف، وقار او په سیالسه تل

 
 هټ په پېدخان په وخت کوو دظاهرشاه او داې لکه چې رشوت ته الس وانچووک دلته او هلت به ې چميزه دا نه وا

 له ً  او فوراې پوره رسوا شدي کسان باې داسې موئقته دوره کې خو  په د؛یدي کستلي اخې به بی په چل او هنر بانداو
 ٠ې شستليکاره و

 ونويمل٣۵ د ې چې  په افغانستان ک٠ ې رشوت ورکوالرهډ١٠٠ په اساس هر افغان دکال هې احصائېوي د ملتو  رودمل
 د ی واچوهټ په ېېاې او ړیخلک پخپله مصرف ک ېسيپ ېاتي نه زاردي ملوي  که دا دې لرړې وېپه شا وخوا ک

 نوي دمامورې چی شی حکومت به وکوال،ېږی لسچنده کې کت په چلې هر سل افغانې، چ رشد په اساسیاقتصاد
 ٠ېنش ی له پاره بهانه کوالستلوي معاش درشوت اخي وک به ايب نوړی کمي تقسهټدا  ې باندېاتواليپه ز دمعاشونو

 
 مهاجرو ون،ي  تلويزفغانستان ااني د ارې تراوسه مې پالن لرم چ کلنهپنوي لپاره ی او تعالېزه د افغانستان دترق

 په ې دافغانانو اوالدو ته چوکالي   ما ٠ دييړ کې خبرې ورباندې له الرو پابي وينو او ونويافغانانو له تلويز
 سانسي مافوق لېېوي هرې چ، اوالدونهويرنمن او دنورو کو اوهم زما دوه زاړی شوي درس ورکی لوېزکيلود

  اوځ دهغو په بده ورې کونويزي مخلص دي او په تلومره دخپل دپالر او مور ملک ته ې چنميږ لري پليتحص
 ې دي چيکي  دافغانستان لپاره هغه مالئ هلکان او نجونافتهي مي دا تعل٠ييږ زورومرهې باند ودلوموجوده  حال 

 په علم او ديزي د لوی هغوکه ي،ړ تبديل کې او مترقي ملک باندتلي غوهي به افغانستان په ې کالو ک٢٠ ی ال١۵په 
 ٠ لريیوراوټکډ او ېرټ ماسې په عصري علم کېېرډي  شوي اوی لوې کېتکنالوج

 
 يدي په لوې قوه چ بشريېدلي په شان رسږ هم زمونوي ا،ي او ملزاي جنوبي کوروان،ي ملکونه لکه جاپان، تا ختيېدلر
 پوهنتونو ته ويدي سره لولوږي په لنوي محدودو محصلنوي دېوازي او ٠ه وي نه درلودړی کلي تحصېې ېک

 د ري شمږ او هم په لاي اروپا، استرلا، اوس په  امريکږ مون٠ړ وکلي پېېدخپلوملکو په صنعتي او عصري کولو
 ملکوسره وختيي پورتن٠ روزل شوي افغانان لروهي سوهړلو په ې زرو په شاوخوا ک٢۵٠ د ېافغانستان په داخل ک
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 مهم، هغوملکو خه ولو له  ٠ لري نه درلودېې ې سره چږ لکه مون،ی چمتو والې او د مرستی سوهړ والو کوم زړۍن
   ٠نه درلودهم  لرو ېې ږ مونې ذخائر چې داسې نه الندېمکپه خپلو غرونو او 

 
 دملکو نه ې لسيز١٩۶٠ او ١٩۵٠ د اي لپاره داس صنعت، او پرمختت،ي  دعصر افغانستانې وينې چهننو لکه 

  دي امکاتو نه په ږ مون٠ امکانات لريرډي ، ویلټنوم '' انوانړدصنعتي پ''  له کبله  د خپل صنعتي پرمختېچ
 یتل غوي ی کمهي په سېرزوچ ووادي تللي هپرمخ وي ې افغانستان  داسې په دو لسيزو کې شو چی سره کوالېاستفاد

 ٠تي نوم وسي دسوايت په ر اواليس
 
    ٠ی دولډ ې په الندانديزړ لپاره زما ودويد عملي کپالن   کلنهپن ېد
 

 په طن ېچ وانان او وانان افتهي خپل دا تعليم ی تر درو زرو پورې سره په هرکال کې په اسانږمون ٠الف      
 دوام ی کالو پورو تر پندي باړې دا ل٠ شوی استخدامولو حاضر وي او په اخالص او صداقت  سره خدمت تهنيم
 مشخص او  مصون وي ې په کابل کدي بايږ استخدام کيې چې کالو کوړي، په هرو لم لس زرو لپارهه پنې د٠يړوک
ه د  او هم هره شپه د خپل کلتور او تاريخ سريړ زده کې ملي ژبې خپلې کاشتوي دو موړي لمه هلته پې ولرو چیا
 ،هړ په بيولډ ې په دې چي،ړ هغوته لکچرنه ورکې تر نورو مسلکي کسانو پورېولي لپاره له پوهانو، عالمانو ندوېبلد

 ٠ باخبره شيونهړ ووړدخپل ملک له ک
 
 پخپله اونونهړ  دخلکوله کېوچړ  مقر ر کې ناحيوکپه اتويوال   دکابل اووانان او وانان افتهي دا تعليم به ږمون ٠ب

 دوري نه وروسته به دهغو اشتيزيي دوه مېنړ د لموانان او وانان والبته دنوي کال د نو٠ ح با خبره شيپه استال
 په ې دورېټې د ې کاتوي اوو النهي دوره به په پالزمړېم ته وروسپارل شي او لېلډ افتهي تعليم ې بلې دیا

 ٠يړ وکليتونوپيمامور
 
 دا ېوازي  نه ې کاتحصيل په ر  ېدې دخپل لوې موده کوکالوپه به دپننوانا او وانان افتهي دا تعليم ږ زمون٠ج
 وي او يړ هم اقدامونه کېې به ېباخبره شي خو دهغو په حل ک ولډپه اساسي به  له مشکالتود وطن او خلکو ېچ

 ولډ په عملي  راپورونه ليکي، خوېوازي پالنونو د تدبيق او مراجعو په باب، نه ې به ددیدو ٠پالنونه به ورته لري
 ٠ کويیبه دهغو په پلي کولو الس پور

 
 فاسد ول مشران وي او یراتلونک د وطن او حکومتږږ رسيدلي  افغانان به زمونهي سووالهړۍپه ن  اووانه دا ٠د  

 اکل نوي رسيدلي کسان ې د امتحان او لياقت له مخېې به یا او پريږ ايستل کاه له حکومتي دستوي په ويکسان به 
 طبقه ېدر'' سيسفل سرو'' په شان د  لستان به د افغانستان د مامورينو د استخدام لپاره د انې موده کېپه د٠ يږيک
  ٠ ولري جزب شياقتي لېې ايت په رې کسان چې ته داسې برخې هرو تريږ وضعه کيتونهي مامورېې
 

 طبقه به د وطن د ضرورت ې دا رسيدلږ زمون٠ تيل، غاز او نور قيمتيي منرالونه لرييېرليونوپورافغانستن تر درو 
 د ديرش ې، چپه شان ابادوي، نه دکرزي د عادل نومي معادنو وزيرې او ملک به وربانديړ راسپريپه اساس  دا ذخا

 نشته وک او نوش ژوند تيروي او شي دعکيخارج   اووړ کڅ دمسو کان خرنکوي، دع رشوت په مقابل کيونهيمل
 ٠يړ ته راکش کې د خلکو محکمناني په سلهاو نور خا دا او د ده په شانېچ
 

 هرن ٠ تبديل شيالروډ په زرو ېې الرهډ هر سل ې اچوي چه په پانېداسړ پوه نسل به دوطن ذخايی دا نوږزمون
 مکولهولو دخپلو ږ مونې چهرن فيصدو نه استفاده کو، ٢۵ د ېواي نه ې اوبو له اندازولو دخپلو ږ مونېچ

 مکهکتاره ه نووي او په ملوړ کړ او کانالونه جونه بندوږ استفاده کو، که مونې د لسو په سلو کېوايه  نېانداز
 ی د افغانانو لپاره به دا کوم نو٠بدل شي مهم مملکت وهي دحاصالتو په ې دانې  راولو، افغانستان به د غلې النديکره

زده هم  نوي تخنيکونه ې شوق سره به  دکرهرډي  دي او پهر بز٨٠ ې خلک په سلو کږ زمونې چکهکار نوي 
 ٠يړک
 

 د صداقت او خدمت ېواخي او ېواخي په اساس نه ، او ېلډ د کوم حزب او ېچ ،تنه۱۳۰يړوروسته له پنخو کلو، دا لم
 تر ېولي نه نسي شي د ملک د قوانينو سره سم د نورو په شان خانونه د جمهور رئی شوي کوالیوخايپه اساس سره 

   ٠يړ کدي لپاره کاندويمان او نورو کورسپارل
 د واقعي ی هغو٠ ليدلي دياونهړ کاتي د حد نه ز،ې موده کاتهي درو لسيزونه زرو،ي تې افغانستان خلکو په دد

 ٠يړ سره هغوي مکافات کوي به، په خپلو راې په دعا او په اتخاباتو کې لرم چقيني قدر داني کوي او زه ارانوخدمت
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   وطن دوسته اوږوزمونترړ کېاندړ ويزدلته لنې برخې پالن د هراتيي حېان پاره د دما د افغانست

 لويدي شو ی کوالږ، له هره نظره امکانات  شته دي او مون د افغانستان لپارهې شي چې کهټ لې په ديوطنوالخواخو
 ٠ی هم دري خی د دوېيدوکړاو اباد افغانستان په جو  متحددلي،ې د رسې چوړ قانع کېمشران په د

 
 ٠ ممنون تاند،يزار هم بی نظر خواهی برادي داررحوصله پالن را انيلطف کرده ا:  افغان جرمن نيمحترم

 
  


