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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۰1۵۱۰۵۱۰2       ن استادکاظم بیمار ننګرهارى د کابل پوهنتو
 

 محترم ولسمشر ډاکټر غنى،
 

لوى خداى دې . بادۍ لپاره یو نیک فال بولوآلمړي تر هر څه ستاسي مشر تابه د ګران هیواد افغانستان د سوکالۍ او 
لې زمامدارۍ ملګري کړئ خاطر داسي کار پوه اشخاص د خپ مظلوم ولس د دردونو د درملني په وکړي چې د دې

ځکه چې، ستاسې پوهې او ځواکمنۍ ته د افغانستان پر ګني ډیري . مسلکې پوهې او تجربې خاوندان وي چې د عالې
 عملي پالنونه او کړنالري وګړي د دې هیواد. بادیږيآخبرو نه  دا هیواد تش په شعارونو او. لري هیلي او امیدونه

 .غواړي
خه کې تکړه ، تحصیل د کړنالرو او پالنونو د طرحې او عملي کولو لپاره په هره رشته او بر !ولسمشر ډاکټر غنى

له نیکمرغه، په دې برخه کي زمونږ هیواد . او تجربه لرونکو متخصیصونو ته اړتیا او ضرورت دى یافته، مسلکي
د دي منتظر دي چې د خپل هیواد په  دوي هره ګړۍ. هان لريوخل او خارج کې مسلکي او تعلیم یافته کار پپه دا

 .خدمت کې خپله انرژې په کار واچوي او خپل هیواد ته د خدمت کولو حق پر ځاى کړى
، چې د دې هیواد پیسي په تاسي مصرف شویدي او همیشه دا وایئ ر ډاکټر غنى، لکه څنګه چې، تا سيولسمش

مسلکي او تحصیل یافته وطنوال هم هیله من دي چې خپل  تا په شان نورغواړى چې خدمت وکړې، همدا ډول س
من دي چې د دوي د تخصص او تجربو په  هیلهدوي هم . ګران ټاټوبي افغانستان ته د لویو خدمتونو مصدر شي

 .اساس په مختلفو پوستونو او وظیفو و ګمارل شي
و دوستانو حکومت نه ت باید یواځې او یواځې د خپلوانو افې حکومتالئستا سي د ملى یووالى، ا :ولسمشر ډاکټر غنى

، تا سې د افغانستان (اصطالح مجاهدینو)جنګساالرانو په  ي، نهد افغانستان خلکو رایي در کړي د وي، تا سو ته
ي د نجیب او شریف ملت ونازولئ، نه جنګساالرانو، نو تاسي هم باید د افغانستان د خلکو په احترام د ځواکمنۍ واګ

هغوي د اعتماد سره سم د هر چا په الس کې ورنه کړئ که سم کارونه وکړئ، ستاسي شا ته د افغانستان غیور ملت 
بله دا چې که چېري کومه مسئله منځ ته راځې، نو، افغانستان د جرګو (. د خلکو زور د خداى زوردى)والړ دى

هره وړه او غټه خبره باید بهرنیان راونه غوښتل  د جرګې د الري وشې، پهن دى، دلته باید هر مهمه پریکړه وط
افغانې غونډه او جرګه باید هر افغان ومنې، ځکه چې که هره فیصله په هیواد کې بهرنیان کوي نو بیا تا سي د . شي

چا او د څه لپاره د مشرتابه وظیفه په غاړه لرئ؟ تاسي هر وخت په خپلو ویناوو کې دا ښکاره کوئ چې ستاسي 
 بله دا. ه د ملت په مشوره وي او هره مهمه فیصله به ملت کوې، نو افغان ملت ستاسې د مشورو منتظردىپریکړي ب

 په هر کار کې خپل ملت په یاد لره. چې د خپلې ځواکمنۍ په وخت کې هغه څه وکړه چې سبا یې په یادولو وویاړى
و تقلب مخه یې ونیوله د دې لپاره چې حق ستا په خاطر ډیرو خپل ځانونه په خطر کې واچول او د هر ډول خیانت ا

 .حقدار ته ورسیږي
یوه بله موضوع چې ټول افغانان ډیر ځوروي هغه داده چې په ټوله نړۍ کې د ټولټاکنو وروسته یو ! ولسمشره

شخص چې د اکثریت رایي د ځان کوي د ولسمشر او بل نفر چې لږي رایي د ځان کوي مخالف ګوند جوړوي، مګر 
کشر اعالن شول، مګر  انتخاباتو نه وروسته بیا هم دوه کسان یو ولسمشر او بل ولس اد کې د دویم ځلیوزمونږ په ه

، د معینانو په تعین، د سفیرانو په تعین او باالخره د والیانو، صالحیتونه لرې، د کابیني په تعیناوس دواړه مساوي 
، دا سې نظام د نړۍ په کومه برخه او کوم هیواد کې تر برخه ولري ٠۰،٠۰رئیسانو او لویو مدیرانو په تعین کې به 

که په  صله او تیوري څنګه ومنله، په زوریوه فیلسوف او متفکر په صفت دا فی اوسه عملي شویدى؟؟؟ او تاسې د
 .، په خوښه که په تهدید، په خپله مینه که د جان کېرى په زوررضا  

 !ولسمشره
، او نن د یوه ولسمشر په صفت چې دوه جنګساالر مرستیا الن لرئ چې دستاتاسى د یوه فیلسوف، د کا بل پوهنتون ا

څه فکر کوې؟ او څنګه د شپي خوب کوالي شئ؟ ایا د هغو ! د هغوي السونه د افغانستان د خلکو په وینو سره دي
بل ډول وو؟  یا د هغه وینو رنګآدي، تاسي ته سري ویني نه ښکاري؟ دوي په الس توي شوي انسانانو ویني چې د 

او یا هعه انسانانو میندي او پلرونه، میرمني او ماشومان نه درلودل؟ تاسي کله هم د هغوي د کورنیو په هکله فکر 
 کړیدي او کنه؟

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhanangarhari_kazim_bemar_mohtaram_dr_ghani.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplonangarhari_kazim_bemar_mohtaram_dr_ghani.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 !ولسمشره
یا دا رښتیا ده؟ دا آیس یا ولس کشر تر اوسه په دې  اسرار کوي چې په انتخاباتو کې تقلب شوي دى، ئیه رئستا اجرا

؟ ځکه چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه د افغانستان ملت ته اعالن نه ډاکتر عبدهللاړي دي او که پخپله تقلب تاسي ک
نو تاسي !!! دى غل هم وایي خداى یو دى، او مل هم وایي چې خداى یو ،او اوس داسي حالت راغلې دى چې. شوه

خلکو پ نیولې دى؟ ولې د ې برخه چ  ولې تا خپل ځان په د. دا موضوع ولې نه روښانه کوئ چې تقلب چا کړى دى
دواړو تقلب کړې وي نو بیا دا جرئت الزم دى چې دواړه ځانونه ګوښه  که فرضا   هیلو ته مثبت ځواب نه وایي؟

و او روښان فکرانو او کار ، ځوانانپاکو بچیانو، او وخت د وطن کړئ ټولجالونو ډک گلم یو وار بیا کړئ او دا د جن
 .د پاي ټکى کیږدئ ا د خمود، جمود او رکود حالت تهد ته پریږدئ، او پوهانو

 !ولسمشره
په دې کې استادان وو، پیژنم ،کی چې دواړه په یوه پوهنځې  ،د کابل پوهنتون له وختونو ،تاسي لکه څنګه چې زه

ځ خو اوس چې لیدل کیږي هغه کوالیټي هم ورځ په ور! پخوا یو ښه متفکر او معلم وې هیڅ شک نشته چې ته
ا ضعیفه نکته او کمیږي، ځکه چې په هر خبره عصباني کیږي او خپل عصبې کنترول له السه ورکوي، او ستا د

دا ضعیفه تکمې ته فشار ورکوي، او غواړي چې تا  دې ستا ،شیبهعبدهللا ته ښه معلوم دى او هره  ټکې اوس عبدهللا
و مخکې له دې چې ن. ان در څخه خالص کړيروغتون ته ولیږي او د یو عصبي په حیث دې معرفي کړي او ځ

ځکه چې د افغانستان ملت ستاسي د دغه . ځان چاره نه کوئ خپل خالص کړي، تاسي ولي د هغه ځان له تاسي
چاره نه کوئ؟ او د ( چې جان کیري په تا تحمیل کړى دى) ولې د دغه تحمیل شوې حالت. روان حالت ناظران دي

 .ه کويافغانستان خلکو ته یي نه ښکار
 ! ولسمشره

زاد آکلنو عملونو جبران وکړه او دیوه  1١په حیث یاد شي نو د خپلو  پالکه غواړې چې نوم دې په تاریخ د یوه وطن
 .شان وطن پال شهه د دعه لجن زار څخه ځان راوباسه او لکه د غازى امان هللا او سر محمد داود پ توګهافغان په 
 پدرنښت


