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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                       سميع الدين افغانی :ليکوال  ٠٤-٠٢-٢٠١١  ني
 

 د غرض السونه
 

رګند حقيقت دی په ک ولنه کــــدا يو  نـــ نفاق او تې چېومه   ي د خلکو د بد بختيو اصلېـــ ده چي طبعي و رب
ن  يسعادت خدای پاک د خلکو نصيب ګرزو اوي هلته کاميابي ويوــ يوالی او ورورګلېچرته چاو عامل همدا ترب

  . خبره ده وړو د منلکچه په   او دبشريت هيواد،  کور، ولسونوير کلــــ نه راوخله بيا تورنــــ دا اصل د کېچ
ولني بشر وينخو کله کله د   ي ډيری تيرې چې هغه داسي د نورو په ګته يا تاوان وې چې کيدای شې يوالی داسو 

والندي د خپلو خلکو په يووالاستوال سيينکوکو  غصب ې او د نور انسانانو حقوق ي ي  کې سره د نورو حقوق تر پ
ی استعمار ګره سياستونه نــ د ېچي  په سپکه کتلې د هغه خلکو حيثت ته ي   تباه اوېي او شتمني او د هغوی هست

 .ي دېبيل ۍ مثال ژوندېدد
ولنې که راشو او دخپل اوس ولې  ير شو نو دا به   ېږدو ک د تاريخ په اوېچ ي  ته معلومه وو او خلکو تاريخ ته 
ريو او په وطن کېددغس انې اشغال ان  نيو پ ی او ترــــ د  د اشغال د مستقيم او  دا وطن هميشه ېجه کيه نتــــ ب

 داسې جفاوې تر سره  د خلکو سره  ساتلو ميدان ګرز يد لی او زموږ ي  د منافع دخوند غير مستقيم ډول
   ٠يسترګو شوې و  تر  کمې ې کې به داسې نارواو  تاريخ  پهولنو   دنورو  چې يشو

 زموږ د خلکو يووالی او پيوستون ته ې مرحله کي زموږ هيواد په اوسنی حساسه تاريخې خبره ده چييعبدا يوه ط
ر ته اړتيا لرو چ  پوهحرکت او ې او موږ داس ياړين ضرورت لر  ې پدېم چ کوې او پرګن  د وطن خلکې لي

يو تقسيمپا  او يمونوظ په مختلفو ډلو تېکولسيزو ل ر ر ــ تي سره يو کې مصلحت تر شعار الندي د مل ي شو  ک
ه وړلو لپار عمله  ناخوالود لېو وکوالی شو دد  ٠و ګامونه اوچت کيمين

ن چېاوس اوس دد ه تباه کـ ه  خلکو نهې دد ې جې ديرش کلنې تر   پوهاوی واقعا ي خو دخلکو سياسير 
 ي کوالی شې د ولسونو يووالی دی چ ېيوا ې چي پوهي ېدــــان خلک پ او س د افغانست، وړ دی داحسا س

ودلي او ترقي دورورګلو ېپه وطن ک مشکالت حل او  شمير يو ې چيسف بايد وويل شأ په ډير ت. ي ش  اساس کي
ران چيمصنوع  افغان نما ياجنب ياری زموږ په وطن ک ې لي طرحه   نو نه پال ې د تجزيې همدا اوس هم په ډير هو
دوی  اوي ورکو د وام    تراژيديو تهې د   نورهم مادی او معنوی مالت ،  د پردو په اشاره سترګی سپين ډيره  او په

افغانيت اوس ظاهرا د  خوبونه ليدل اوېيو واحد وطن د تجزي د تر پرونه پوری يی د افغان ولس ې چيهغه خلک د
 ٠ ي تر السه ک نوشت د افغانانو حاکميت او سرې چياو غواړ  ي وهېغيچ

رګند حقيقت دی  مغرضو سياستوالو ې د،ې پورته شوې ناری سوري د ډيموکراسې زموږ په هيواد کې کله چ دا يو 
ه ه پورته ک خه ګ ونونه   ساتلو په مقصد د هر چا سرهي او منافعو د خوند درتـــ او د خپل ق د موقع   د معا ملو ت

ل کاره کېشواهد داس.  السليک ک ن ېچ يد ې هم روانې معاملې حتی داسې چيو   د ې کرې د ډيورن ګرغي
يو بيا د روس. يته هم الس اچورسميت پيژندلو  ی جنايتونو د غراماتو د  شوروی د ي سره د پخوانې همدغه ک جن

ولو ودليتيارب و يان او کله بيا د خپلو ې    او ي ک ر را پورتهه ســــ ګريبانله ....ايران او و په مقصد دــ د ساتل ګ
او د خپل د      امتيازات تر السهوپالنو د تطبيق لپاره په ميلينونو دالر او نورلوی خراسان او د هغوی دنورو شومود 

  .ل مصرف ک زاد السآډير سخاوت مندانه او   په ېانتخاباتو په ناکام کمپاين ک
کې شايد د زموږ هيواد وال  زموږ هيواد نه د  ي غواړا لو تياسسزه رمغاد  يو تعدې چ ي وې ته توجه کې  

 بايد ې چې شرايطو کې پداس ې وطن کې پدې چ يواړــــ او غ ي وګرزو راتوارــــ دتطبيق البوـنسياستو مختلفو پوچو
ولو قومونو او پرګنو د وطن د بچيانو او ېدد ول ش ې چار ې الر يووالید  بلکه داسی شعارونو لپاره کار ي ول
و پدي اختالفاتو ته نور هم لمن ووه  او  باوريوېپه وطن کی د ب ې چ يکو  او وروری فضا  ېولس دې ملک کې تر 

ه وساتيهمداس   ٠ ي کمرن
ه تصادفېسدا خهېوم چــــ کي بلکه دا هغه منظم پالنو نه ديدـ نې  خبري شعارونه   تر السه کوی او   دپردو 

يو له الرې چ يغواړ  .ي کي عملېزموږ په هيواد ک ې د خپلو تشکيل شوو ک
وم ې کانديد په يوي رياست ته د يوزه د جمهور نالری غواړم ستاسو توجه راو ګر  ٠ ک

  : وايیې داسېهغوی په خپلو طرحو ک
  ٠٠٠٠ما طرفدار نظام صدارتی هستيم و می خواهيم درواليت والی ها به شکل انتخابی تعين ګرددو  

 يو با انصافه او په وطن مين ې قانون خالف دی او يا که چير ي صدارتی نظام داساسې چيپه اوله کی بايد وويل ش
 او که يوی خدمت کوالی ش  ې چې او يا د صدرات په هر پست کيکار وکې شخص که د جمهور ريس په پست ک

 باور يم ، زه پدېيا د صدارت مقام دواړه يو شان وي د هغه لپاره به رياست او ي خدمت وکيص ونه غواړشخ



 
 

 
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

  ٠رزيدالی شيګچــــې افراد په هر سيستم کې چې وي که وغواړي د خدمت مصدر 
  ٠له ده أمس  کيدلو يله هغه د واليانو د ا نتخابأدوهمه مس

وک، ول ې زموږ په هيواد کېدا چ ه لپاره دې  انله بحث ـــ تېلأ مسې حساسې او د ه کارکول غواړی دا هم 
يزه اساس ګنل کيدای شېنه بلکه زموږ په هيواد ک شعاريفکوم تصادنظر  دا ې چيغواړ  کوم  ي د خود سريو بنس
 د واليانو  ې والياتو کي بلخصوص په سر حد ې دخپل د نفوذ امکانات په والياتو کي ذيدخله هيوادونه وکوالی ش ېچ

ولو ــــک  يوندــدمنافعوو خ ی  د هغوې په صورت کي والی ته دکمپاين کولو او د کامياب ېوـــ خېد تعينولو او دخپل
 ېسره په تچ ک  دولت يه به د مرکز رات به د هغه ک نال ر  دداسی والی  په ه  ديعي طبې امکان دی چ ډير مناسب

که يو ی او دی يې ته کار کوی کوم چا چېبه د هغه چا منافع  والی  ېچ    صحنی ته راوستی ې ورته کمپاين ک
 .دی

ه سې په اداره يا دولت داری په کارونو کېخبره داده چ يساسابله موهمه او  ه کادر ته کوم ي د  ن   توب تر 
يرې کې برخي په ادارېچ شناخت    دولت کارمندانو  سره  ي او  د مرکزي   عملي پو ه او د دولت   موضوع

  .يضرورګنل کي   او  حتمیې په نصبولو ک ديو مناسب والی ې دی کوم چې دا هغه خبرې چياومناسبات وساتلی ش
ود دوی يرــ خپل نماينده ولې په پارلمان کې چيخلک دا حق لر و  تر يپارلمان ته ورسو  ېستونزواز او آ تر 

 ې  په نظر کېمشکالت او منافع خلکو  دې کوم  چي قوانين تصويب شېداس نيولوسره ې په نظر کستونزوددوی د 
 .يونيول ش

و د  ي خپل نماينده ولرېی شورا ګانو ک په واليتې چيخلک دا حق لر واليت په سطحه ددوی مشکالت حل  تر 
 او د هغه د   جمهورياو دانتخاب  دولتيدمرکز  مناسب کدري دولتېول  .ي مشوره ورکونکی وېدواليانو نژداو

  .يل کيګليت ؤ وظيفه او مسېادار
ره اوږ ده  موقعه پکار ده ــــ ډييکو لخوا تعين ش شخص د واليت دخلي يو اعتمادېله داده که چيرأبله موهمه مس

ود ويشنا شآکار او مسايلو سره تر  له السه ورکولو نه بله هي کومه  تص اوفر دا کار دموقع يشنا کيآ ېچ اوتر
ه نلر    .يګ

  ٠ي راوستلی شې ستونزې کيدل په اوسنيوشرايطوکی الندي دواليانو انتخاب پدی ترتيب
 ٠د عدم شناخت په دليل – ي واليانو سره او دهغه کمرنيبات د انتخاب دولت مناسيدمرکز

  ٠ راتلل ېتر شک الند ــــ  پوهاوی يدرــــ واليانو کيد انتخاب -
  ٠ ې والياتو کي د ذيدخله هيوادونو نفوذ بلخصوص په سرحد-  
   ٠ ېک نصبولو سلبول د مناسبو کدرنو پهدولت صال حيت دمرکزی  -
  ٠ ېه بلديلو کــــ چارو پيا د موقعه له السه ورکول د ادارد وقت ي -

که چي او عدم اطاعت د مرکزد خود سريو ايجاديدل -  خه  شوی او   له خلکو له خو انتخاب ي والې دولت 
وک نشی لری کولی حتی هغه ېوخت ک  تخلف په  هغه د که   ېا چــچ   ی هم وی  بل انتخاب ته بله  تعين ک
  .يپاين ته  ضرورت لرو کم ابودجه

  
 يرحه شوط  هغه ې د وااليانو انتحاب په اوسنيوشرايطوکې په والياتو کېپه هر صورت په لسهاو نور داليل شته چ

 او دوی يود سريو ميدان وګرزوــــور هم د خــــ  دا وطن نيغواړ ی ــــالسپو  شمير يو ې دی کوم چېدسيس
   .ي السه کی امتيازات تروومعنا يزيات ماد  ېپک

 نيولو سره د ې مصالحو په پام کي د وطن ملېــــده چده  دني او وطني دا ملينظر د وطن د هر اصيل بچ اند اوزما په 
 د ېچ ياجازه ور نه ک او يليتونه  تر سره ک مسوي او ايماني خپله وطنې کالنه اهدافو په مقابلؤ غير مسېداس

منان  وطن   ګناه ې نور هم زموږ دب  ال سونه  او د غرضيک زيانمن   يو والی ينو ملولسودپرګنو او زموږ  د
  .يديوته  دوام  ورک ي سلسله او تراژې د افغان وژنې په وطن ک  ورځ ره   او هرهـــه وينو ســــولسونو او خلکو پ

 
  ومن اهللا التوفيق 

   په هيله ۍ او ورورګلوېولس   دېپه وطن ک
٢٧/٠٨/٢٠٠٩  

 
 

  


