
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په 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 : یادښت 

 

 1۱/۴۰/2۴1۲                   میرزمان وفادار

 زمونږ دریمه ستونزه

زو او د شته ستون فاسد او ،یفکرکوم په یوه خبره اوس ټول افغانان سره یوه خوله دي هغه داچې دولت موکمزور

 ،سترګي پري پټوي دغه کوي او خبروهغه او ېنا روا خبره ده چې چارواکې په د ، دابیله اوییولوي عا مل د بحران

ولي حقیقت  ،لري ځایپه سرکې  هیوادونو فاسد ترینو چې افغانستان دنړۍ د ،هم انکارکوي ېخبر ېله د هغوی خو

ناوړه  چې پرون یې هیڅ نه درلودل اوس یې دهغوی  ،ید یټول هیواد په سراخست  د ناوړو اغېزوفسا چې د ی،داد

الران او اپه وخت کې جنګس وجګړویو د کورنووختونوکې به ټولواکان  مخکېنو شتو په حساب منشیان ستړي کېږي.

کوم چې په خالص  یپه الس کې د ېپه حقیقت کې واک همیشه د یوي وړوکې طبق ېاوس چې په نامه ولسواکې ده ول

 دغه د او یدی دولت ترمنځ پراخ بیلتون را منځته شو او خلکو وي چې په نتیجه کې دتیري ک خلکو په حقوقو مټ د

 پایښتهیواد  د او یسره ډکه کړیده چې ثبات ورسره سخت زیانمن شو ۍپه ډیره چټک ښمنانو هیواد د تشه د ۍباور ېب

 دي. و له پوښتنې سره مخم

السوهنې دي چې د ګړنګ په  ۍسره یوه خوله یوهغه داچې بهرن او یکوم سرخالص د مه لویه ستونزه موهم فکریپردو

خپل  هیوادونه د ېنږد اوې نشان ورک شي. وینوچې لر به مونوم او نکړي په ورلویدوې خداي د. څوکه یې درولي یو

 چاروکې السوهنې کوي.  توان په اندازه په خالص مټ زمونږ په کورنیو

مونږ افغانان یوچې نه  دا خرآخپګان وړده هغه داچې  د خورا لویه او ېد که سم ورته ځیرشو دریمه ستونزه موتر خو

 وال راته د کمزورویځکه هم نړ نو خلکوپه شان پخپله حل کړو، نړۍ د ېنور لکه د چې خپلې ستونزې ،توانیدلي یو

 حب مو زمریان معرفي کوي کوم چه دصا ی، که څه هم کرزیتریخ حقیقت هم د دا یو په سترګه ګوري او خلکو

 ییا د زمري نه یې مطلب دادآچې  ،په مطلب هم ځان پوهول په کاردي ېهغه د خبر د ېننګ سمبول دي ول اوغیرت 

 یکه څه هم پیاوړ یوحشي حیوان د خو ینکړي زمرې د یکنه خدا او ياو زورور وښی غواړي زړه ور چې مونږ

 دي.

په هیواد کې هم ولسونه  زمونږ خبره ده عجیبه داده چې اخر ېازمویل شو سمه او یزور ورکړ یداچې ولسونو ته خدا

منځ ته  سیاسي ځواک نه شو را یو ملي او ېنو ول ید شمیرمو هم په عجیبه ډول په زیا تیدو د نفوسو ژوندکوي او

ځواب  السوهنې دي چې دا ۍسوال ته زیاتره افغانان ځواب ورکوي چې د لته بهرنې ؟ چې دږيکې ېداس ېاو ولکوالی 

 ؟ ... ید ېخونده غوند ېډیرب ي خوهم د یځاکه پر

سیاسي  ،ۍزادآ بیان د د ېشته ول ېنیمګړتیا و ېپه موده کې که څه هم په سیا سي نظام کې ژور کلونو د تیرو دوولسو

مهمه داده  ېله خبره ده چې څنګه دا شرایط برابر شویدي ولېب زادي ده، داآپوره پوره  ځلو هلو جوړښتونو او نورو او

 .شو یاو الښه کوال تلپاتېشرایط  ه داچې څنګ

د نظام په سمولوکې خپله دنده په ښه ډول سرته  ېالر ېدله شي  ییا هغه روڼ اندي چې کوالآچې  هدلته د پوښتنه

چې فکرکوم  نه؟ه ک او ېټه پورته کړګاوسني طالیې چانس نه الزمه  د ییا دوآنه؟ ه ک او یورسوي دا کاریې کړ

 شو.  یورکوالځواب یې بد بختانه په نه 

په  ېکه هس اواختالف همدومره ډیر دی  یا په ټولنه کېآتش په نامه ګوندونه چې جوړ شوي  سیاسي کوم زیات شمیر

موقع ۍ اوسن ېد نکړي که چیر ییوسوال بل دا چې خدا ؟ اویدی اچول شو اختالف له پاره په کار اصطالح اختالف د

لیت په وپایلو مسو   خورا ناوړو د ته حاضر وي چې دهغو ېي به دزادي نه وي زمونږ روڼ اندآدا  او له السه ورکړو

 یو بل ته غزوي. ې ګوت ۍ پخوا په ډول به دمالمت که د غاړه واخلي او
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په ولسواک نظام درلودل دي کوم چې مونږیې تراوسه ال هم  د الر راوتلو شته ستونزو نه د چې د، پوهیږو ېټول په د
شرط به یې داوي چې ی د یکارشون داسره  ټه پورته کولوله اوسنیو امکاناتو نه په ګ که وغواړو خونه لرو سمه معنا 

 ویاوسن هیواد د لیت لرو.ونظام دسمون په چارو کې مسو   کړوچې مونږ هم د په یاد او را غفلت له خوبه راویښ شو د
چې ملي ګټو  یضرورت د وخت او ېباوریم چې د د ېراتلونکې په هیله زه په د ېښ ېدیو او نازکو حاالتوته په کتو
یا داچي په یوه کې هم  یانوروکې فعالیت لري او او مدني ټولنو ،نو کې ديګوندوکه په سیاسي  ته ژمن هیوادوال دا

که وه ې، چې داس وکړي. ېځل ېشریک نه دي باید د یوه پراخ سا لم )ملي روشنفکري( یووالي لپاره چټکې هل
په هغوموضوعاتوکې چې سره ورته نظرلري  وساتي خو هم هویت بیل هر ګوند او ټولنه وکوالی شي خپلغواړي 

مثال په ډول د)رښتوني ولسواک  کړي د ېمنظم ېځل ېهل خپلې ېیوه معقول پالن له مخ په ګډه د یوه خوله شي او
 .یپر ستونزو بریا ډیر اسانه کاردیې نظام( درلودل چې  په سیوري کې 

 
 پای

 
 


