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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٨/ ٠٥                                                                            ولی محمد نورزی  
 

  ڼ او پړانګ  په منځ کينان د پاافغا
 

تي دي په پخوا زما نو . د افغا نستان سياسي کړ کيچن حالت د تاريخ په نوو شيبو کې يو نوې او ال درکه پړاوته وراو
وک په تنګ راغلل او د چا نه به الره ور که شوه نو دا متل به د اعتبار وړ وو  چه يوی خواته پاڼ دی ( کې چه به 

ه به کوي؟ نن مون) ه خواته پړانګ دياو بل افغانان هم دي حالت ته ر سيدلی يوو، د يوی خواه د پاکستان او  نو 
ه مون  ه له بلي خواه د امريکا او غربي هيوادونو بي پر وايی د پړانګ په ب ی هيوادونه د پاڼ په ب اون ايران او نور 

يرکړی يو، چه د حل الره را نه ورکه ده دواړو خطر ناکو بالوو د وحشت پ کمزوري افغانان د ړ کي داسي را  ه ان
ه وکړو و چه    .او نه پوهي

  
لوي او مسلمانې ناری وهو،  که له يوي خواه مون افغانان د سولی، عدالت، ديموکراسي، مساوات، اسالم، ورور 

غدارې په لومه کي را  او د،  غالولی له بلي خواه مون افغانان د ظلم، وحشت، رشوت، انسان وژني، اخالًْ قي فسا 
ړ تياوی  په خپل الس او خپل سالم هوښ او فکر سره سر ته رسوو. کيل يوو ولو د. دا نا خوالی او نيم مخه  او تر 

ې د حل الره د هيچا سره نشته او . بيا مون ناری وهو چه فالن چارواکې رشوتخور، ظالم او غدار دي ر د ستون م
ړي کړنالره  انتخاب کړي او که وي هم هغه په دي ان  نه دې توانيدلي چه خپله پاکه د چل او فريب نه پرته کومه 

  . عمل پری وکړي
، چه د کو چني مآ مور نه نيولي بيا تر لوړ پوړو چارواکو اه او ما شين دومره چتل او ککړديدولت اساسی دست د

وک دبيل په تو د. وله په همدغه کرغيړن مرض اخته ديپوري  دولت په رسمی چوکاټ کي کار کوي او  ه  که 
ه سره سرته خپله دنده د پاک وجدان او اخالقی انسانيت په وړ تيا سره  په لوړ اخالصی احساس ه تو   سره  په 

ي او يا به  نو موړرسوي ړي کاری دنده به يا ژر ختمي ان د کومی دسيسی او تو طيی په تور ئ ، نود هغه  مآمور 
که چه نو مړی م. بر هم نه ويکوم چه هغه هي په خ  انتظار به باسي،اي او د درني جزنيول کي مور د فساد او ادا 

ون او بر خه  نارشوت په راکړه ورکه کي  که بايد د خپلی بی  خه وشړل نه لري نو هي په تور بندی او يا د کاره 
  . او ليد لورېدې دولت د عدالت او قانونيت  د کړنالری هنداره دا ده د. شي

ه زره کلن تاريخ ولو بی کفا يتهد افغا نستان او سني دولت د خپل پن ، رشوتخور او بی پروا دولت  په اوږدوکي  تر 
ي   .                                                        ل کي

ني با احساسه پر وطن مين زړه سوانده خلک د افغان خاوري د خدمت لپاره ند ني ته  و هر ډول قرباني که  او سر 
يي نګ نظره ما دولت په دغه  بی کفا يته ال درکه او ت طاقت هم نلري چه د دي توان او ، ولی دوي دانونه تيار 

ان ور  کړي   . حول کي 
     ، ونو، توپک ساالرانو، د جهاد په تار تړلی مجا هيدت اوس د بيروکراتانو، تنګ نظرانو د افغانستان او سنی دول

ولولو تاجرانو، قومي  بی کفايته خانانو او ملکانو د غيرو قانونی پيتجاعی روحانی  متنفذونوار ي د را  ، بی سو او پان
    د غربی نړي نه ورغلي د اينجينرانو او داکترانو په نوم بی احساسه او بی غيرته سوادو افسرانو او جنراالنو او 

ول. ئنانو په الس کی دافغا قننی قوي قضايی او م ،دولت او حکومت اجرايوی ي کړۍ د خلکو او وطن په نامه ددغه 
ول اختيارات او واک په خپل الس کي نيولی دي ه کري هغه ريبي او د هيواد په کچه  له قانون په شان چه  ن ، او د 

  .ددوي په الس کي دي
ری ملتونه  د انسانی حقوقو د مالتړ تر عنوان ال ړ دی کړ کيچن او ندي د افغا نستان دغربی نړي او مل ه ييز ج

ه وا خيستله ه  خه  ه د نوموړو يادشوو دولتي چارواکو سره  خپل مالتړ او همدردی حالت  ، بلکه دوي په ډا
ی د اخالقی فساد. کړهاعالن  ، رشوت او غداری در وازی  ونه تړلي بلکه په لوي الس يی د خپلو دوی نه يوا

خه نه ويردونکو چارواکو په خوله کي  د ډالروشني بستی  دغو د  مرستی په نا مه دميلياردو ډ الرو  د         خدای 
ی يی په ور و پړسوليور ي و ) ٧٠(نن ورځ د اويا  .تخته کړي او  ی يو  خه يوا ميلياردو ډالرو د مرستي 
وله د يادو شوو چ ه ډالره ددرميليا ول شوی دي او دا نوری يی  ارواکو په شخصی جيبو دولت په رسمي پروژو کي ل

ي شوی دي و کي ور  په کابل کي د لسو کالو په موده کي د خصوصی او شخصی سکتور وده  . او شخصی پان
 فيو هيوادونو د مرستي او کومک  هدچه د بهرن حال دا. دومره پراخه شوی ده چه دولتي سکتور ورته عاجز دي

ي دو لتی سکتور دي ی او يوا   .يوا
ولو اخالق د وک ونيول شو اودی  نه  هم  ی فسادونو او رشوت اخيستونو په دي پراخه نړۍ کی  تر اوسه پوری نه 

که چه پوليس غله.  ا ک کړل شووک د محکمي دروازی ته ر ارنواالن غلهدا ، ، ولسواالن غله، قاضيان غله، 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ 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

اه کي د. واليان غله، او وزير ان غله دي ي چه په دولتی دست مل  قانون او داسی ما لومي عدالت پلی کول ډير ستون
که چه د باز خواست او غور اداره په افغا. کاري ه هم وي نو د چا په درد نه نستان کی بيخی نشته او که مو جوددا 

ي   .                           خوري  او غور يی نه کي
ول افغا ولو نا نان د مون  ه دريځ غوره کړوخوالو او بد مرغيو  د ورکولو لدي  ن ه مبارزه وکړو او  ن  . پاره بايد 

واب په هکله غواړم خپل شخصی دريځ په الندی ډول سره بيان کړم او د امکا ن الری يی  د تنو د  ولو پو   را دی 
يړم   :و 

ول پر وطن مين افغانان په افغانستان او ب: ١ ی نه نومون  ولو ناخوال ، دهر کي بايد الس تر زنی ک ور دی      و ان
و او ناستو په واسطه په کلکه وغندو او د، ژبی، اړيکو، ميدياد قلم دوي دا کرغيړن عمل په داخل او خارج کي  ، غون

ول ولس ته عيان او بيان کړو   .و 
ول هغه هيوادوال چه ملی احساس لري او د: ٢  دغو مفتخورو چارواکو کړني او په افغانستان کي د ننه او بهربايد 

ه دعمل غندي  ول شي او په ډا ه سره را   ، ددی مظاهری  د مالتړ اعالن و کړي بايد  ديوی آزادی مظاهری په ب
ولو هيواد والو او له  او بی کفا يته پروسه د ولس او خلکو په منځ کی د   بهر نيانو دي چارواکو د حکومت داری دا چ

و دوي د خپلو غلطيو احساس وکړي تر غوږونو پوری ورسوي    او مجبور ه شی چه  د خپلو کړونو  په وجه ، تر 
دي ي   .و قانون او عدالت ته غاړه ک

ومره چه مون: ٣ ههر  ه خوله ونسيو او په ما يی  ي او دي چارو ؟ حالت غوره کړو هغومره د پ ی اوږدي اکو وا
ا ،ددوي د چړچو  م واخلو او دوي به دنوش او واک وخت هم نورهم دوام مومي او بيا به نا وخته وي چه مون عملی 

وو خه وغور    .خپله قدرته 
ولو خبرو د شواهيدو او ثبوت په تا ييد سره غواړم ووايم چه د عربی نړي آزاد  تحريک او انقالب   د و دی  د شپ

، عمان ، بحرين، الجزاير، اردن، ليبياابر واکداران چپه کړل او د سوريه، مصر جمياشتو په درشل کی د تونس
خلکو له خوا يی په کلکه مال تړ   سودان، او سعودی عربستان هيوادونه کی دا تحول راروان دي او د،، يمنمراکش

ي يوه ورځ به د دي او د دی هيوادو چارواکي د کي ي تنو ته غاړه ک دي خپلو خلکو غو ول واک به ورپري  .دولت 
که چه حرکت نه وی هلته برکت نشته او ه خوله بال ده دا   .پ

ي:  والويوادرانو ه وډاکی دې، ستاسو خاوره شکيال ک دهستاسو پر ناموس تيری کي ، ستاسو ، ستاسو حکومت 
ي يمکی غصبي ان، ستاسو حقوق پايمالي ي، ستاسو د پلرونو او نيکه  و الندی کي ، ستاسو  و ننګ او غيرت تر پ

مکی تما ميت د  يد  ايانو تر حملو ال ندی را ره تاسو هره ورځ په خپله خاوره کي د پردو په لمسون ، او باالخا ون
ي د ان آيا دا مون او تا سو ته د زغمولو وړ ده آيا مون افغانان ي. خپل افغان ورور په الس  وژل کي ی د خپل  وا

ی، د يتيم، خاوری او ملت غم بايد هير کړودولس. په هکله سوچ وکړو کې به، کون وک ، مظلوم او بيچا ره او   
  .ور پاکې کړي

ريوان يوو ، که  يی زمون او ستاسو په الس کی دهحل الره او د.  دا هغه ال مل دي چه مون ور سره الس او 
ران وطن افغانستان وغواړو او ولی ناخوالي به ورکي کړو او خپل   ته به  د خدمت  يو ستره وله سره يو شو نو دا 
ه شو ی افغانان.  جو                                . جوړوالی شي او دا د افغا نانو ملی دنده او مسلم حق ديافغا نستان يوا

  
رانو صاد قو او زړورو افغانانو د يووالي او پيوستون په هيله ولو         ! د 

                                        
  
  

 
  


