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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 ،افغانستان -کابل                                 نورمحمد غفوری :ليکوال  ١٨-٠٤-٢٠١١  ني
      

  ېپرتې ستونځسياسی حاکميت او د ملت تر مخ 
  ه مه نې١٠ز کال د جنوری د مياشتې  ٢٠١١ مه او د ٢٠کال د مرغومی د مياشتې  ١٣٨٩د

 
 سواک ولملی او ، طنپالوران هيواد افغانستان دزموږ  په تيره بياغيرتی ملت او   افغانشيبو کېپه اوسنيوتاريخی 

اکونکو شرايطو کې دپه سختو او واکونه  ولپه. یبرخليک  په داسې .  هيوادکې بی امنی ورځ تر بلې  زور اخلی 
و د،  عامهملت د ده کوچن ډلهحال کې چې يو يوالو مرستو په د و لوټ برمال او رسوا  شخصی شتمنيو او د ن

ياده ې زيات له سختيو او د ولس ، يې په الس کې نيولیاقتصاد انحصار د  او د هيواد ل ژوند هره ورځ تر تيرې ور
ی اوونو سره مخامخ کي  ضروری کاليو او خدمتونو بيه هره دنورو  خوراکی توکو او د ژوند ،د سون د موادو .ک

ی ولنه . روځ لوړي لی دیکې  په  اوسنی . يو ډير عادی  او معمولی او ان حتمی کار هم له رشوت او فساد سره ت
واکونو تش پ ان يې د خارجي نظامی  يوالېه نامه دولت چې  ۍ او ن ی دیتر وزرو الندي پ فاسدې ک پخپل ،  ک

د ولس په من کې .  ژبه نشی موندالیهسره هم مرستندويانو من کې له ستونځو سره مخامخ دی او له خپلوخارجی 
الی ان ته مشروعيت نشی  دی يوکال کي. دا اوسنی دولت  والیدادی ن د . ی چې حکومت خپله کابينه نشی بشپ

ي، فساد په ضد هره جوړه شوی اداره د فساد  د کموالی سبب نه ر جمهوری د.  بلکې دهغه د الزياتوالی باعث 
ازه ال د خلکو له غوږو نه وه لری شوی ې د، رياست د انتخاباتو د جنجال  ان  ډولونه اکنود درغليو چې د ولسی جر

سيدلو عقدو اوړی ترمن تضادونهډلوولنيزو  مذهبی او نورو،قومی، ژبنيو، يال بيلوبد .   ووهل شول دولتی او .  په پ
ای چې د و انونه ددې پر د خپلو جيبونو او بانکی ،  بوخت ویطن په جوړولو او د ملت په خدمتحکومتی ار

دې توان نه لری  ولت ددا د.  اخته دیدريونان سياليو او پهحسابونو په ډکولو او پخپل من کې د ملت د شتمنيو پر ويش 
و پروژو کې په کارواچوی،  کې يې لریواک بودجه چې په پرمختيايی او ابتکار هغه چې پخپله پوهه  ول  خو، په 

  . یه ادعا هم کورريوالو مرستو د جلبلولو مکن نورو د هم بيا
مارل شوی واکمنان نه خپل ولس ته د خپلو سياستونو او فع نه له وسله والو ، اليتونو په اړه قناعت ورکولی شیاوسنی 

ورې روغې جوړې  ې او يا  يانو سره د سم چلن، وس لریمخالفينو سره د بريال ج اون ه دی  او نه  نه له  د جو
يواله مرستندويه انه راضی ساتالی شی دولتونههم خپل ن سازشونه او مصلحتونه  اوسنی دولت او حکومت د.   له 

ه شتمن ،صيت لرونکو افرادو له پاره د کاراو د مايع خا، غوړه ماله، د فرصت طلبورې اندازې تر ډي  او عايد 
و ته  د، شرايط برابروی ونهکارپوه او تحصيل لرونکو افرادو لپاره يې ستر ، وپاک، پالههيواد، ژمنوخو ملی   خن
ی دی   .رامنځته ک

يم د هيواد د بيا جوړولو له پاره  د خارجی متخصصينو په ، پخپله کوم پالن نه شی جوړوالینه يوازې دا چې  واکمن 
که يې د خپل واک د ساتلو لپاره د وخت د وژلو ، نه شی عملی کوالیهم مرسته جوړ شوی پالنونه او پروژي  نو 

و د ناندرۍ او جنجالونه د  اوسن يېله هر چا او له هر لوری سره . سياست په مخ کې نيولی دی )دفع الوقت( ملی 
یساتلو  ولو، لپاره نه دی غوره ک او د عوامو د  د خپلې نامشروع واکمن د اوږدولو ، بلکې د خپلو عيبونو د پ

  .لپاره دیغولولو 
منانو سره تيني پالن  د ملی عامو مصالحو پر بنسداواکمنان د نظام د وسله والو د  د روغې جوړې اراده او کوم ر

منان سم نه دی پيژندلیدوی ال تراوسه خ. نه لری  د هغو دپخالينې لپاره الزم پرسوناژ او د مقابل .پل وسله وال د
الره نه لری تدابيری قبول وړلوری له پاره د منلو او په ملی کچه د  و.ت انو او،  دپرله پسې جر و شورا  غون

يوالو مرستو د ويش ې ډلې واکمنجوړولو پايله يوازي د و تر من د ن  پرله پسېلس د غولولو له پاره او د و د غ
   . دیبهانی 

ولنيز نظام کې د موجودواقت،  سياسیبرالسید هيواد په اوسنی  خو له دولتی سياستونو سره د مخالفو ، صادی او 
تونو او حلقو سره د زغم او د يو او په تيره بيا د ولسواکو جوړ یولسواکسياسی ک د .  د اصولو مخالف چلند کي

و د سا ای د غچ اخيستلو او تيرو حسابونو د تصفتلو دملی  ولنيزو. مسلطه دهيه کولو روحيه سياست پر ، د نادولتی 
یولنوصنفی او نورو  یهره عقيدې او عمل آزادۍ ، د نظر.  او حرکتونو مخه نيول کي و الندې کي د . ورځ تر پ

ی بيال بيلو ډولونوپه  په آزادۍمطبوعاتو او رسنيو  ولنې د . قيدونه وضع کي و شرايطلپاره د پخوالی ودې او د مدنی 
یبرولو امکاناتاد بر   .  له منځه وړل کي

ی وئي ولنه روځ تر بلې زياته د مذهبی راديکاليسم  او کلتوری بې زغم پر لور  د اسالم د پاک دين د . افغانی 
ی من او د هغوی د فزيکی . مختلفو مذهبو ترمن ُعـقدې او ستونځې زياتي يوالو اديانو له پيروانو سره د د د نورو ن

ی ولنيز  هر قومپه. امحاء روحيه روځ پر روځ پياوړی کي  پر نو خپل کلتور پرته د نورو  کلتوروله چاپيريال کې او 



 
 

 
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

ی ۍ کې د .  وړاندې کينه زياتي يو هيوادو او ن اون  کرکې د طريقو سره و او متفاوتو کلتورونو او د ژوندبيالبيلپه 
من ته ياو د ول زموږ ملت او وطن په راتلونکو وختو.  لمن وهلی کي ستونځو او چلنجونو  لويو کې د نويو او نودا 

ۍ له پاره د نا امنيو اود افغان ملت او سره مخامخ کوی  او د زور زياتی د اخ و ډب ، تاوتريخوالی،  د سيمې او ن
  . کارولو شرايط رامنځته کوی

الرهد اوسنی دولت باندينی سياستونه هم کومه  و د خوندی کولو له پاره منظم پالن او ميتود نهاکلې ت   او د ملی 
ان پسې نه شی . لری يو هيوادونو سره په له له بلې خوا تل . یراکاږلدا دولت له يوې خوا خپل ولس په  اون ناندريو  

و مناسباتو په رامنځته کولوو حلوليعنی چې له هغوی سره د افغانستان د ستونځو په ،  کې دیاو ستونځو کې او د 
واکونو سره له هد افغانستان اوسنی سياسی حاکميت. ناکام دی يوالو  له ولسه يې تر نظامی وزر الندې چې ، غو ن

ی ی کيدونکی کشاله کې دی، ان پ ک ونود . هم تل په جنجال او ست د داسې  د شتون او يا وتلو په اړه بهرنيوپو
ی او د ،  نه لریوسزړور وړانديز معقول او   او وماتيک د ديپلوبهرنيو په وړاندې چې خپل ولس ته قناعت ورک

ینورو مناسبو الرو   .   د عملی کيدو اقدام وک
ملی ظرفيتونو او استعدادونو ته د غوړيدو زمينه برابره ،  چې په ولس کې مشروعيت ونلریسياسی حاکميتيو داسې 

ای  قومونو او نورو بيال بيلود ، د موجود نظام په داخل کي اپوزيسيون او مخالفين  تر فشار الندې ونيسی، نشی ک
من ته لمن ووهیډلويزو ولن ای د ولنې د ودې ،  ترمن د دوست پر ایشرايط  لپاره د مدنی  د  ،چمتو نشی ک

و ی حقوق ولسواکهمدنی اود و ی او منل شوی قوانين ، و او آزاديو لپاره مناسب چاپيريال رامنځته نک پخپله جوړ ک
ی د ،  او د سولې د عملی کولو پالن ونه شی لرالیوسړی  وسله والو مخالفينو سره د جوړجاد نظام د، عملی نه ک

ی ونه  ولس ته خدمت، هيواد د بيارغونې او جوړونې استعداد ورپکې نه وی يو هيوادو، ک اون  سره د ستونځو نوله 
ولنې سره هم  يوالې  واک ونلری او له ن داسې يو ، برابر چلند ونه شی کوالید خپل ولس د برم او منزلت د حل 

یدولت د ای چې د ملت ستونځې حل ک یپخپله د ملت په وړاندې په لويه ستونځه، دې پر   .  بدلي
له ولسه ، د اوسنی کمزوری، پراته چلنجونه په پام کې ونيول شیکې مخ  هيواد موجودې ستونځی او د ولس په که د
و ته ژمن وطنپال مسلکی م، هوډمن، بې ارادې او بې واکه حاکميت له پاره د يوه مستعد، په فساد کک، پردی لي 

يدونکې دنده ده ن ولو مهمه او نه  واک . الترناتيف جوړول د افغان ملت په وړاندې تر  صرف همداسی يو سياسی 
 او کادرونهملی په اداری او فنی چارو کې روزل شوی او مستعد ، چې د ملت د ډيرکيو استازيتوب وکوالی شی

ې وپيژنی، الی شیپه کار واچوبي له تعصبه ظرفيتونه  واک ولرالی شیملی  لو اراده او  ،  او دفاع ته يې د مالت
ای او لوری کې چې قرار لری، ولو افغانانو ته ی ، په هر  واکونو بهرنيو او باآلخره له ان مسئول احساس ک  
 شی چې د ملت نورې کوالی، جرئت ولرالی شی اووس او شرافت د ساتلو سره دسم چلندخپلواکنو دناسره هم د افغا
سياسی حاکميت چې تدبيره  بې  اوژړغونی،  بيواکه اوسنی دا. یپراته پرابلمونه حل ککې  مخ پهوطن ستونځې او د 

ايه  ولو نورو سره په بې  ی او نه هم ،  کې ویناندريوتل پخپل من او بيا له  ه وک ی چې  ته د نورونه پخپله پوهي
یوالنشی ک، کار موقع ورکوالی شی خهاختيار. ی چې د وطن ستونځې حل ک د ملت د ابتکار ،  اخيستیيې له ولسه 

ه نه دیمخه يې نيولې  ې کوي، ېيل تلدوی . او هم د هي کار جو ت اوبدې ور پخپلو کې ناندرۍ وهی او ، نال
وی او وخت ورباندې تيرویدملت  انخدمت وسکه دوی واک نه لری او يا د ملت د. چانسونه سو ،  کې نه وينی په 
ی او د مسئوليت د احساس په خاطر بايدافغانستان د خلکو په وړاندېنو د  ه نورو ته استعفا ورک ای پخپله خو  

دی په ديرش ميليونه افغانانو کې ډير داسې کسان شته چې په . افغانستان ال تر اوسه په قحط الرجال  نه دی اخته. پري
ه د خپل ملت استازي ودل شیتوب  او دفاع وکوالی شیه او مناسبه تو هم دا  ، او زموږ ملت که خپلې مخې ته پري

 د هيواد او ملت په وړاندې د پرتو ستونځو حل د يوه .استعداد لری چې خپلو پرابلمونو ته د حل مناسبه الره ومومی
تلی سياسی حاکميت او د تينې سياسی ارادی پرته ناشونی دی او همدا تشه د افغانانو په غ ولو ر وړاندې پروت تر 

  .مهم پرابلم دی
  

  پای
 

  


