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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

 

  ۲۹/۰۶/۲۰۱۷        محمد عارف رسولي
 

 د دولت تر چتر الندې
برسیره کیږي را دوه سیاسي نړۍ لیدونه  

 

له سوله ییز  کیدو په حالت کې دی. یو یېد رابرسیره  لید سیاسي نړۍ ډوله  دوه د دولت تر چتر الندې په هیواد کې
او  ټینګښت ،رامنخته کولو د بنسټونو د خلکو د مشارکت له الرې یو بل منلو، زغم، د قانون حاکمیت، ،ژوند، پرمختګ
د زور  دی. بل یې سره سم سیاسي تفکر او فرهنګ اسالمي ارزښتونو مدني، ملي او ریښتینو او نورو پرانیستي کیدو

سیاست دی. د پخوا په  قومي نفرتونو خورولو، او  پلمو جوړولو  ټولولو، خیستلو، معامله کولو، ثروتباج ا ،وهلو
د پردیو د  په هیواد کې لمړی نړۍ لید په طبیعي توګه د نورې نړۍ په څیر .خالف دا دواړه زیات ایدیولوژیک نه دي

او د هیواد له نازکو حاالتو د تیریدو او د مسؤلیت السوهنو، شته فرصتونو، ننګونو، تهدیدونو او ملي قوتونو په درک 
نړۍ لید چې د هیواد په وروستیو کلونو کې یې ځینو کړیو ته زیاتې ګټې کړې،  له درک څخه راټوکیدلی. خو دوهم

خو د هیواد بنسټونه او د قانون حاکمیت یې له منځه وړي دي، زورواکي او د ځمکو غصب ته یې الره پرانیستې 
  . شینۍ سره د بزنس کولو، شتمن کیدلو، قدرت ساتلو، انحصار کولو او نورو معاملو له کبله رامنځته شوی دیپه خوا ده،

جمعي  ژمنې واحدې تر اوسه د ،درک شوی لږ ډک، خورا ورو او له پیچومو نړۍ لید، لمړی
کتو زیات خلک، لوستي، روڼ  هیواد تاریخي واقعیتونو ته په بیا هم د دی. خو نه لرونکی لرلید ستراتیژیک او رهبرۍ

او  خواخوږي تر بلې ورځ ورته ځیر شوي، قومونو، سیمو او مفکورو وروڼو اندي او پاک نیته افغانان له ټولو
خو په کراره  اوښتی تر اوسه په یوه قوي جبهه ال نه دی پیدا کوي. که څه هم ته الر د خلکو زړونو او مومي ملګري

موږ که د وروستیو څو  .ژمن کیږي ورته خوله اکثریت دی پټه پاک افغانان چې يسواند کراره با وجدانه او زړه
له دې نړۍ  اونیو پرمختګونو ته ښه ځیر شو، د کابل د مختلفو پرګنو یو موټی دریځ او له سولې او ثبات څخه مالتړ

  لید څخه ننګه ښیي.
وټاکه، له ملي آرمانونو سره یې ربط  دې نړۍ لید ته ښه زعامت پیداشو، یو غوره ملي ګډ لرلید یې ورته که

لوري  او نجات بښونکي ستر، له برمه ډک او د زیاتې انرژۍ لرونکي قوت په یوه کړ رهبري یې ښه او ورکړ
  .او هیڅ کوم داخلي او بهرنی قوت به ورسره مقابله و نه شي کړالی شي بدلېدای

امتیاز اخیستنې،  ،وټې ګټې د خړوبیږي، څخه له منفي اړخ کلتور ټولنیز تیر سیاسي او د لنډ زموږ لید، بیا دوهم نړۍ
ال تراوسه  په افغانستان کې چې کار و بار دی او سیاسي دکاندارۍ ورکړې راکړې له غلیمو ګاونډیانو سره معاملو،

ره دی. نو طبیعي خب ډک له الفو، غورو، تهدیدونو او تاوتریخوالي دی. د خپل عادت له مخې څرګند او زیات سترګور
د افغانستان  تر بلې او ځینې مجبور خلک د خپلو شعارونو تر اغیزې الندې راولي. خو ورځ زیات محسوس دی ده چې

  .دی کېدونکی له شک او ان له نفرت سره مخ مینو افغاني کادرونو په ذهنونو کې قومونو او په هېواد وروڼو ټولو د
د  نه ده چې څرګنده ښه تر اوسه ال .له یو بل سره په تقابل کې ديدواړو تر منځ سیالي روانه ده او  د دې ښکاري ماته

له لنډو ورانوونکو جګړو زموږ د خلکو په ټولنیزه حافظه  هیواد عیني او ذهني شرایط، د عام ولس سیاسي شعور،
فاز  نوی ګټو قوتونو د سټراټیژیکي نړیوالو ښکېلو د په افغانستان کې کې درسونه او خاطرې،

درایت کچه او نور فکتورونه به  د مشرتابه د د شته سیاسي قوتونو او د هغوی کې ټولنه په زموږ ،څرنګوالی او
اوس د غفلت وخت نه دی باید د هیواد په درد دردمن خلک له خوبه راپاڅي او  بریا ته ورسوي. کوم لوری سیالي دا

  یو بل ته د وطن د نجات لپاره له وړو وړو ګیلو او ناندریو تیر شي.
په کار ده چې ښه  د هیواد په دې ټاکونکې او نازکه مرحله کې هیواد ریښتنو کادرونو، کارپوهانو او سیاستوالو ته د

موخو یې ځان پوه کړي، د کړو وړو  او هم په بنسټیزو د دې تقابل دواړه خواوې ښې و ارزوي، په شعارونو ځیر شي
ل ځان او بیا نور خلک ښه پوه کړي. زه په باوجدانه مسلکی په پایله، هیواد او خلکو ته په ګټو او تاوان لمړی خپ

خلکو، استادانو، محصلینو، ریښتینو مدني فعاالنو نه د قومي ټیکه دارانو په السپوڅو، هیواد او خپلو خلکو ته ژمنو 
اړوندو  لیکواالنو، شنونکو، د رسنیو درنو کارکوونکو او ژورنالستانو، د ښځو سازمانونو، صنفي اتحادیو او نورو
   قوتونو غږ کوم چې د دواړه کمپونو کړه وړه سره پرتله کړي او د حق تر څنګ په میړانه او ژمنتیا ودریږي.

   په دې هیله چې افغانان نور را ویښ شي او د هیواد د تلپاتې ګټو په پار یو بل ته الس ورکړي!
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