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  نورمحمد غفوری                افغانستان  - کابل

  مھ نٻ ھ ١٠ز کال د جنوری د میاشتې  ٢٠١١مھ او د  ٢٠کال د مرغومی د میاشتې  ١٣٨٩ د

  سیاسی حاکمیت او د ملت تر مخ پرتې ستون ې

 سواکول ملی او، طنپالو ران ھیواد افغانستان  دزموږ  پھ تیره بیاغیرتی ملت او  افغان شیبو کېتاریخی  پھ اوسنیو

پھ داسې . زور اخلی کې بی امنی ورځ تر بلې ھیواد  ول پھ. یبرخلیک  اکونکو شرایطو کې دپھ سختو او  واکونھ 

 لوټ ل یابرمال او رسوا شخصی شتمنیو او د نړیوالو مرستو پھ  د و ړو د، عامھ ملت د د ه کوچن  ډلھحال کې چې یو

ژوند ھره ورځ تر تیرې ور ې زیات لھ سختیو او د ولس ، یې پھ الس کې نیولیاقتصاد انحصار د او د ھیواد  ده

ضروری کالیو او خدمتونو بیھ ھره  نورو دخوراکی توکو او د ژوند ، د سون  د موادو .کړاوونو سره مخامخ کیږی

اوسنی تش . او معمولی او ان حتمی کار ھم لھ رشوت او فساد سره تړلی دی یو ډیر عادیکې پھ  ولنھ  .روځ لوړیږی

پخپل من  ، ټ کړی دیتر وزرو الندي پفاسدې کړۍ  او نړیوالېھ نامھ دولت چې  ان یې د خارجي نظامی  واکونو پ

د ولس پھ من  کې دا . ژبھ نشی موندالی  ډهسره ھم مرستندویانو خارجی  کې لھ ستون و سره مخامخ دی او لھ خپلو

د فساد . ی چې حکومت خپلھ کابینھ نشی بشپړوالیدادی نږدی یوکال کیږ. اوسنی دولت  ان تھ مشروعیت نشی   الی

جمھوری ریاست د  د .ھغھ د الزیاتوالی باعث  ر ي بلکې د، د کموالی سبب نھ پھ ضد ھره جوړه شوی اداره د فساد

ډولونھ ووھل   اکنود درغلیو چې د ولسی جر ې د، ان ازه ال د خلکو لھ غوږو نھ وه لری شوی انتخاباتو د جنجال

دولتی او . پھ پړسیدلو عقدو اوړی ترمن  تضادونھ ډلو ولنیزو  مذھبی او نورو، قومی، ژبنیو، یال بیلوبد  .شول

د خپلو جیبونو او بانکی ، بوخت وی طن پھ جوړولو او د ملت پھ خدمتدې پر ای چې د و حکومتی ار انونھ د

دې توان نھ لری  ولت ددا د. اختھ دی دریونان سیالیو او پھحسابونو پھ ډکولو او پخپل من  کې د ملت د شتمنیو پر ویش 

 بیا خو، واچوی پھ  ول  و پروژو کې پھ کار، کې یې لری واکبودجھ چې پھ  پرمختیاییاو ابتکار ھغھ  چې پخپلھ پوھھ

  . یه ادعا ھم کوررړیوالو مرستو د جلبلولو مکننورو  د ھم

نھ لھ وسلھ والو ، الیتونو پھ اړه قناعت ورکولی شیاوسنی  مارل شوی واکمنان نھ خپل ولس تھ د خپلو سیاستونو او فع

او نھ ھم  د جو ھ دینھ لھ  اونډیانو سره د سم چلن، وس لریمخالفینو سره د بریال  ج ړې او یا   ورې روغې جوړې 

سازشونھ او مصلحتونھ تر اوسنی دولت او حکومت  د .لھ  انھ راضی ساتالی شی دولتونھ خپل نړیوالھ مرستندویھ

او عاید  ھ شرایط  شتمن ، او د مایع خاصیت لرونکو افرادو لھ پاره د کار، غوړه مالھ، د فرصت طلبورې اندازې ډی

رامن تھ  خنډونھکارپوه او تحصیل لرونکو افرادو لپاره یې ستر ، وپاک، پالھھیواد، ژمنو د خو ملی   و تھ، برابروی

  .کړی دی

د خارجی متخصصینو پھ ، پخپلھ کوم پالن نھ شی جوړوالینھ یوازې دا چې  واکمن  یم د ھیواد د بیا جوړولو لھ پاره

نو  کھ یې د خپل واک د ساتلو لپاره د وخت د وژلو ، نھ شی عملی کوالیھم مرستھ جوړ شوی پالنونھ او پروژي 

ملی   و د ناندرۍ او جنجالونھ د اوسن  یېلھ ھر چا او لھ ھر لوری سره . سیاست پھ مخ کې نیولی دی )دفع الوقت(
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او د عوامو د غولولو د خپلې نامشروع واکمن  د اوږدولو ، بلکې د خپلو عیبونو د پ ولو، لپاره نھ دی غوره کړیساتلو 

  .لپاره دی

د روغې جوړې اراده او کوم ر تیني پالن  د ملی عامو مصالحو پر بنسټ واکمنان د نظام د وسلھ والو د منانو سره دا

پخالینې لپاره الزم پرسوناژ او د مقابل  د ھغو د .پل وسلھ وال د منان سم نھ دی پیژندلیدوی ال تراوسھ خ. نھ لری

غونډو  شورا انو او، پرلھ پسې جر و د .ت الره نھ لریتدابیری  قبول وړلوری لھ پاره د منلو او پھ ملی کچھ د 

بھانی  پرلھ پسېلس د غولولو لھ پاره او د ود غړو تر من  د نړیوالو مرستو د ویش  ې ډلېواکمن جوړولو پایلھ یوازي د

   .دی

خو لھ دولتی سیاستونو سره د مخالفو ، صادی او  ولنیز نظام کې د موجودواقت، سیاسی برالسید ھیواد پھ اوسنی 

ملی د . د اصولو مخالف چلند کیږی ولسواک سیاسی کړیو او پھ تیره بیا د ولسواکو جوړ تونو او حلقو سره د زغم او د

، د نادولتی  ولنیزو. مسلطھ دهیھ کولو روحیھ  ای د غچ اخیستلو او تیرو حسابونو د تصف سیاست پر تلو د  و د سا

د . ورځ تر پ و الندې کیږیھره عقیدې او عمل آزادۍ ، د نظر. او حرکتونو مخھ نیول کیږی  ولنوصنفی او نورو 

و د شرایطلپاره د پخوالی ودې او د مدنی  ولنې د . قیدونھ وضع کیږی بیال بیلو ډولونوپھ  پھ آزادۍمطبوعاتو او رسنیو 

  . لھ من ھ وړل کیږی برولو امکاناتابر

د اسالم د پاک دین د . او کلتوری بې زغم  پر لور  وئیږی افغانی  ولنھ روځ تر بلې زیاتھ د مذھبی رادیکالیسم

ـقدې او ستون ې زیاتیږی د نورو نړیوالو ادیانو لھ پیروانو سره د د من  او د ھغوی د فزیکی . مختلفو مذھبو ترمن  عُ

پر  نوکلتورو خپل کلتور پرتھ د نورو لھ چاپیلایر کېاو  ولنیز  ھر قوم پھ. امحاء روحیھ روځ پر روځ پیاوړی کیږی

او  کرکېد طریقو سره  و او متفاوتو کلتورونو او د ژوندبیالبیلپھ  اونډیو ھیوادو او نړۍ کې د  .وړاندې کینھ زیاتیږی

ستون و او چلنجونو  لویوکې د نویو او  نودا  ول زموږ ملت او وطن پھ راتلونکو وختو. لمن وھلی کیږي د من  تھ

او د زور زیاتی د  اخ و ډب، تاوتریخوالی، د سیمې او نړۍ لھ پاره د نا امنیو او د افغان ملتاو  سره مخامخ کوی

  . کارولو شرایط رامن تھ کوی

 او د ملی   و د خوندی کولو لھ پاره منظم پالن او میتود نھ  اکلې ت الرهد اوسنی دولت باندینی سیاستونھ ھم کومھ 

ناندریو  اونډیو ھیوادونو سره پھ  لھلھ بلې خوا تل . یراکاږلدا دولت لھ یوې خوا خپل ولس پھ  ان پسې نھ شی . لری

کې ناکام او د  و مناسباتو پھ رامن تھ کولوو حلولیعنی چې لھ ھغوی سره د افغانستان د ستون و پھ ، کې دی او ستون و

لھ ولسھ  ان پټ یې تر نظامی وزر الندې چې ، غو نړیوالو  واکونو سرهلھ ھ د افغانستان اوسنی سیاسی حاکمیت. دی

معقول او د داسې د شتون او یا وتلو پھ اړه  پو ونو بھرنیود . ھم تل پھ جنجال او ستړی کیدونکی کشالھ کې دی، کړی

نورو مناسبو او  وماتیکد دیپلو بھرنیو پھ وړاندېچې خپل ولس تھ قناعت ورکړی او د ، نھ لری وسزړور وړاندیز 

   .د عملی کیدو اقدام وکړی الرو

ملی ظرفیتونو او استعدادونو تھ د غوړیدو زمینھ برابره ، چې پھ ولس کې مشروعیت ونلری سیاسی حاکمیتیو داسې 

قومونو او نورو  بیال بیلود ، تر فشار الندې ونیسی د موجود نظام پھ داخل کي اپوزیسیون او مخالفین، نشی کړای
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 د و ړو، چمتو نشی کړایشرایط لپاره  د مدنی  ولنې د ودې، ترمن  د دوست  پر ای د من  تھ لمن ووھی ډلویزو  ولن

پخپلھ جوړ کړی او منل شوی قوانین عملی ، و او آزادیو لپاره مناسب چاپیلایر رامن تھ نکړیحقوق ولسواکھ مدنی اود 

د ھیواد د ، او د سولې د عملی کولو پالن ونھ شی لرالی وسړی وسلھ والو مخالفینو سره د جوړجا د نظام د، نھ کړی

سره د ستون و د حل  نولھ  اونډیو ھیوادو، کړیونھ  ولس تھ خدمت، بیارغونې او جوړونې استعداد ورپکې نھ وی

داسې یو دولت ، برابر چلند ونھ شی کوالید خپل ولس د برم او منزلت  واک ونلری او لھ نړیوالې  ولنې سره ھم 

  . بدلیږی پخپلھ د ملت پھ وړاندې پھ لویھ ستون ھ، دې پر ای چې د ملت ستون ې حل کړید

لھ ولسھ ، د اوسنی کمزوری، پراتھ چلنجونھ پھ پام کې ونیول شیکې مخ ھیواد موجودې ستون ی او د ولس پھ  کھ د

لي   و تھ ژمن وطنپال مسلکی م، ھوډمن، بې ارادې او بې واکھ حاکمیت لھ پاره د یوه مستعد، پھ فساد ککړ، پردی

صرف ھمداسی یو سیاسی  واک . الترناتیف جوړول د افغان ملت پھ وړاندې تر  ولو مھمھ او نھ  نډیدونکې دنده ده

او  کادرونھملی پھ اداری او فنی چارو کې روزل شوی او مستعد ، چې د ملت د ډیرکیو استازیتوب وکوالی شی

، تړلو اراده او  واک ولرالی شی او دفاع تھ یې د مال ملی   ې وپیژنی، الی شیپھ کار واچوبي لھ تعصبھ ظرفیتونھ 

 واکونو سره  بھرنیواو باآلخره لھ   ان مسئول احساس کړی، پھ ھر  ای او لوری کې چې قرار لری،  ولو افغانانو تھ

شی چې د ملت نورې  کوالی، جرئت ولرالی شی او وس او شرافت د ساتلو سره دسم چلند خپلواک نو دناھم د افغا

سیاسی حاکمیت چې تدبیره بې  او ژړغونی، بیواکھ اوسنی دا .یپراتھ پرابلمونھ حل کړکې مخ  پھوطن ستون ې او د 

تھ د نورونھ پخپلھ پوھیږی چې  ھ وکړی او نھ ھم ، کې وی ناندریوتل پخپل من  او بیا لھ  ولو نورو سره پھ بې  ایھ 

د ملت د ابتکار ، اخیستی یې لھ ولسھ  خھ اختیار. ی چې د وطن ستون ې حل کړیوالنشی ک، کار موقع ورکوالی شی

 پخپلو کې ناندرۍ وھی او د، بدې ور ې کوي نال ت او، ې یل تلدوی . او ھم د ھی  کار جو ھ نھ دیمخھ یې نیولې 

، کې نھ وینی پھ  ان خدمت وس کھ دوی واک نھ لری او یا د ملت د. چانسونھ سو وی او وخت ورباندې تیرویملت 

 ای پخپلھ خو ھ نورو تھ  استعفا ورکړی او د مسئولیت د احساس پھ خاطر باید افغانستان د خلکو پھ وړاندېنو د 

پھ دیرش میلیونھ افغانانو کې ډیر داسې کسان شتھ چې پھ . نھ دی اختھ افغانستان ال تر اوسھ پھ قحط الرجال. پریږدی

ھم دا ، او زموږ ملت کھ خپلې مخې تھ پری ودل شی او دفاع وکوالی شی توب ھ او مناسبھ تو ھ د خپل ملت استازی

د ھیواد او ملت پھ وړاندې د پرتو ستون و حل د یوه  .استعداد لری چې خپلو پرابلمونو تھ د حل مناسبھ الره ومومی

وړاندې پروت تر  ولو ر تینې سیاسی ارادی پرتھ ناشونی دی او ھمدا تشھ د افغانانو پھ غ تلی سیاسی حاکمیت او د

 . مھم پرابلم دی
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