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 دشلو میلیونرانو واکمني :

 

 افغانستان روان دی چې دشلومېلیونرو کورنیو تر هرډول واکمنۍ الندې غاړه کېږدي 

) تردې وروسته داشل مېلیونران یو فرضي شمېر دی کېدای شي دا شمېرتر دې ډېر وي (   

اسي نظام او لوی شل مېلیونران به دافغانستان حکومت جوړوي ) ټاکي( همدوی به سی 

سیاستونه لوبوي ، همدوی به امنیتي او پوځي واک لري ، همدوی به بهرنۍ اړیکي  

)   او نور ټول  جوړوي ، همدوی به قوانین ټاکي ، دخلکو استازي به ددوی استازیتوب کوي

ونه وګړي نه ، ییوازې اته ویشت مېل به ددوی لپاره کار کوي اته ویشت مېلیونه وګړي (

وګړیوملي مراکز،موسسات او هېواد به هم ددوی له  غوښتنو   وویشتو مېلیونبلکې داته 

 سره سم جوړیږي یا ورانیږي .  

 

 داشل کورنۍ ولې واکمنیږي ؟  

ګټه پو رته کړې ده، په حوادثو کې    ، دځان لپاره، چې دوی له تاریخي پېښو څخه داځکه

و اړیکې یې هم موندلي  ، څوکۍ ا)ټوپک( پړسېدلي دي او یوازې پیسې نه ، بلکې زور

دي، یا هوښیار دي او یایې هم یوشمېر هوښیاران اجیر کړي دي او په دې توګه یې ځانته  

یوه بشپړه دستګاه جوړه کړې ده ، یو څومتخصصین یې په کرایه نیولې ، همدوی ورته فکر  

درت  . لوی نړیوال ق چلونه عملي کوي وکوي  ، الره چاره لټوي او بیا مېلیونره کورنۍ دهغ

)یاقدرتونو( هم له دوی سره انډیوالي پیل کړې ده او دکار داسانۍ لپاره هڅه روانه ده چې  

که ورکړي .  ېنړیوال قدرت همدوی ته دافغانستان چارې په ټ   
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په خپله لوی نړیوال ځواک هم همدغسې جوړ شوی دی ، ویل کیږي چې یو مهال  

لویو   (۵۰۰)نځو سوویوس دپلویو مېلیونرانو هېواد ګڼل کېده، او ا (۵۰)دپنځوسو

هېواد )بلکې په    هغه همدا پینځه سوه میلیاردره کورنۍ په میلیاردرو کورنیو هېواددی.  

کې   نامخامخ توګه په ټوله نړۍ ( راج چلوي ، دنړۍ او زموږ دهېواد ټولې النجې په حقیقت 

بنیادي  یو ، خو له بده مرغه زموږ د مېلیونرو کورندهمدغو کورنیو دګټو لپاره روانې دي 

توپیر له هغو کورنیو سره ډیر زیات دی لکه زموږ دهېواد او زموږ دپوهې چې ډیر توپیر  

 ورسره شته دی.  

 

زموږ دشلو کورنیو تو پیرونه  : دسترو هېوادونو له میلیاردرانو سره   

قدرتونو میلیاردرې کورنۍ تولید کوي ، فابریکې او کمپنۍ لري ، په   ودنړۍ دستر

ورسره کارکوي ، قوانین لري ، اخالقي ضوابط لري،دیموکراسي لري ،   میلیونونو خلک

قانون یې په کلکه حاکم کړی دی او پرځان یې هم بشري ارزښتونه یې رامنځته کړي دي، 

 یې  پلی کوي ، خپلې ګټې یې دقوانینو په مرسته تضمین کړې دي او په ډیرو اړخونو کې

و سره سره ( دخپلو ګډو ګټو او ګډ سیاسي  )له یوبل سره له ډیرو اختالفاتو او سیالی 

ډه سره ټاکلې او څارلې دي . ددوی لوی توپیر ګچلونه او الرې چارې په  برخلیک لپاره 

سره ددوی داقتصادي بنسټ تولیدي ارزښت دی . زموږ شل کورنۍ ــ  له  له مېلیونرانو موږز

ادي بنسټونه ) تور ( دي  بده مرغه ــ په تولیدي بنسټ نه  دي را پړسېدلې بلکې ددوی اقتص

؛ سړي تښتونه ، دمخدره توکیو کاروبار ،  دزمکو ) دولتي یاولسي ( نیول  او راخپلول ،  

دسرکار څوکۍ په زور نیول او خپلو کسانو ته یې سپارل او بیا ورڅخه منظم حق اخیستل 

،   یوڼ او باالخره هغه ډیر شریف اقتصادي کاروبار یې وارداتي سوداګري ده ، دپوکا …

پاپړو اوژاولو له سوداګرۍ درنیسه دلوکسو مرمۍ ضد موټرو تر راواردولو ، له لویو 

پوځي کمپنیو سره تر ونډې شریکولو پورې چې دهېواد خلکو ته هېڅ راز ګټه نه شي  

درلودای ، زموږ له شلو مېلیونرو کورنیو څخه یوې هم د هلمند سیند اوبه پر بکوا دښتې  

لس زره بزګرې  ه جریبه شاړه زمکه کروړ کړي او ددې هېواد وروانه ړولې چې یو دوه لک
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کورنۍ ورڅخه ډوډۍ وخوري ، یوې میلیونرې کورنۍ هم پخپله دحاجیګک دوسپنې کان  

په راایستلو ، پروسس ، ویلې کولو او افغان ګاډو ) یابل څه( جوړولو کارخانه جوړه نه کړه 

کې له مزدورۍ راوګرځوي او په کور اب نجیا پ، عربو چې سل زره افغان مزدوران  په ایران 

نه دی ) تور ( دی یا   ( تولیدي) دننه یې بوخت کړي ، زموږ دشلو مېلیونرانو اقتصادي بنسټ

زموږ شلو مېلیونرو کورنیو دبکوا، ګمبیري یا دآمو پرڅنډوپرتو شنډو دی .  ( توریدي)

زمکو دسمسورولو پرځای  په لویو ښارونو کې دپارکونو زمکې الندې کړې ، یایې ښارونو 

ښارګوټي یې په  پالستیکي  ته څېرمه  پرتې کرنیزې ) زراعتي ( زمکې په زوره ونیولې ، 

زموږ ورډالۍ کړل . یو افغانانو ته په لوړو بیو کې جوړکړل او بیا یې په کورونو پسې ستړ

شلو مېلیونرو کورنیو په کور دننه اوړه تولید نه کړل ، بلکې له قزاقستان و پاکستانه یې  

ښنا یې له  ېالرۍ رابار کړې ، دروانو اوبو مخه یې ګاونډیو ته خالصه ورپریښوده او بر

ځله احتیاج شو په بهر کې پردیو  احتیاج ملت دوه …  راوغځولهازبکستان او یا بل ستانه 

 ستانونو ته او په کور دننه دشلو مېلیونرو کورنیو رحم ته .  

ونډې  ټوپکوالې ځانته تقدس وټاکه ، په تاریخ کې دخپلې په زورشلو مېلونرو کورنیو 

لپاره یې دځان په وړاندې دسپکاوي قیمت ډیر لوړ کړ ، له کفر سره یې معادل کړ او هر هغه  

مرګ منظرې وروښودې چې ددوی له ګټو سره یې ټکر کوالی شو ، په دې توګه یې  چاته یې د

پر دولتي ځواک منګولې خښې کړې ، په کاذب مشروعیت او نفوذیې دخلکو داستازولۍ 

) تقنیني ( څوکۍ هم راخپلې کړې ، دوالیتونو حکومتونه یې هم خپل کړل ، له یوشمېر

یک کړل او دبیارغوونې یا رغوونې په تش په  بهرنیو پوځي کمپنیو سره یې هم ځانونه شر

او په دې توګه دوی وپړسېدل ، خو ملت ته یوه روپۍ  نامه کمپنیو یې هم پښې ورواړولې 

ګټه هم ونه رسېده ، په ښارونو کې پالستیکي لوړپوړې ودانۍ هسکې شوې ،خو دخلکو  

کې راځي ، سوله  ګېډې الهم وږې دي ، جګړه هم ورو ورو دهمدې شلو مېلیونرانو په ټیکه

.  به هم ددوی په ټیکه کې وي او له بهرنیو سره اړیکې به هم ددوی دګټو په خوښه ټینګیږي 

کورنیو کیلې او هګۍ سلګونوهمدوی به ځانمرګي او ځوانمرګي دواړه لري ، اسونه به یې د
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  يددوی لوکسو او وروستبه خوري او یوګڼ شمېر سپندیان یا ښیښه پاکوونکي ماشومان  

. ګاډو ته د دود کولو یا ښیښه پاکولو له خیراته ژوند تیروي  ماډل  

ددوی له استازیو څخه دڅوکیو اخیستل او متخصصو افغانانو ته یې سپارل تور کفر دی  

ځکه  چې مقدساتو ته توهین کیږي ، خو ژر داستونزه هم حل کیږي ، ځکه ورو  ورو به دوی  

اوډاکترۍ ( پورې  ګرۍ ) تر ماسترۍ خپل اجیر متخصصین هم ولري ، چې لویې لویې ډی

به هم متخصص وي ، بیا به  ولري ، ډیګرۍ به اصلي وي ، له امریکا یااروپا څخه ، کادرونه 

څ هم نه شې ویلی ځکه تخصص ساالري به وي او کار به اهل کار ته سپارل شوی وي ،  ې ته ه 

مېلیونه نهرو یشتو خو همدا اهل کار به دشلو جیبونو دګټو لپاره کارکوي نه داته و

په دې توګه به ورو ورو دشلو مېلیونرانو دګټو دخوندي ساتلو نظم  لپاره .  دمړولوګېډو

وي ، دا اوسنۍ ګډوډۍ هم ښایي ددې  مینض ټینګیږي او قوانین به هم یو مهال ددوی ګټې ت

  وګټدددوی الهم قانون   او لپاره وي ، چې ددې شلو واړو ترمنځ تفاهم سم نه دی راغلی

،  لی ) نه دا چې ددوی ګټې قانوني پړاوته نه دي رسېدلې(  رسېد یپړاو ته نه د دتضمین 

قوانین ددوی دګټو په وړاندې کمزوري دي او دقوانینو دجاري کولو او تطبیق ارګانونو 

ورو  الهم په دې نه دي پوه شوي چې څنګه ) هرڅه دشلو جیبونو دګټو ( لپاره تنظیم کړي . 

نتخاباتي شعارونه ، شل پارلماني ډلې ، شل  مطبوعاتي  ورو به شل ګوندونه ، شل ا

رامنځته شي او دشلو  …کمپنۍ، شل مدني ټولنې ، شل دښځو دحقونو بنسټونه اوشل  

ري . په دې منځ کې به بشپړه شي  ، خو ملت باید یو څه صبر ول ونرانو ډیموکراسي به ی مېل

( چیرې وي ؟ په  وګړي سوادهلوستي او باهدف ریښتیني روښانفکران دي نه )روښانفکران 

دې به وروسته خبرې کوو . دازما سیاسي تخییالت دي ، ضرور نه ده چې هرڅه دې  

   همداسې وي ، ضرور نه ده چې زما تخییالت دې سم وي ، زه یو شاعر یم او په ځینو ټولنو 

، نورو برخو ته یې په تمه اوسئ .     کې شاعران او لیوني معاف ګڼل کیږي  

 

 

 



                     www.samsoor.com                           

 

 

. چلند ،  دواکمني فکري چوکاټ ) مارکیټ ( او هدف یې ) ال ډیره ګټه ( ده دشلو مېلیونرانو

کې دښه دریځ خپلولو لپاره دهڅو پر بنسټ ټاکل کیږي    اړیکي او ارزښتونه یې په مارکیټ 

لیارډرانو په  او په هره هڅه کې داسنجول کیږي ، چې څومره ګټه لري . دپینځه سوو می 

هېوادکې هم حاالت همداسې دي ، خو هلته داګټه یوازې دمیلیارډرانو جیب ته نه ځي هلته  

دغه  و پر بنسټ قوانین سرکار دنافذویوه برخه ګټه دټکس په بڼه دسرکار خزانې ته ځي او

برخه پانګه دهېواد په خیر ښېګڼه ، پیاوړتیااوخلکو ته دخدمتونو دترسره کولو لپاره 

یوازې او یوازې دخپل ځان په )    به خو دلته به هسې نه وي ، دمارکیټ لوبغاړي، لګوي 

ټکس نه ورکوي ، دټکس کومه کمزورې الیحه به وي ،  به   ي او چاته والډیرې ګټې ( پسې 

خو کوم وزیر یا ریس یاهم میرزا به ددې واک ولري ، چې مېلیونر ته یې ورمعاف کړي ،  

دښاغلي میلیونر په زور ټاکل شوی وي او یا به هم ورڅخه   ځکه دغه وزیر یا میرزا به هم

دځواک په بلکې  ،ت ته څه نه ورکويدول. په دې توګه شل مېلیونران یوڅه ترالسه کوي 

دلته ګورو چې شل مېلیونران وسیله ددولت په یرغمل کولو سره له هغه څخه ګټه کوي ، 

و په شپیلولو سره ځان حکومت ته ټکس نه ورکوي ، بلکې الهم دحکومت دوچو هډوک

سمهالي پراخ فساد ریښې هم په همدغه ځای کې دی ، شل مېلیونران ، چې  او چاغوي ، د

سیاسي او ان ایډیولوژیک واکمنان هم دي هیڅکله ) آن دخپلې واکمنۍ ددوام لپاره هم (  

کومت یرغمل کړی دی او زبیښي یې ، هغه  هڅه نه کوي ، دوی حادحکومت دپیاوړتی 

دهمدې شلو مېلیونرانو ،څوکیو ناست دي  ر دوی په ونډه ) سهمیه ( کې پچې د ،کسان

، ځکه   هلپاره په مارکیټینګ بوخت دي او ټوله هڅه یې دهمدوی د ) الډیرې ګټې لپاره ( د

په پایله کې به   . دداسې وضعیت   دیسرګردانه   یرغمل شوی نظام فاسد او ولس   خو

ات وړاندې کړي ، نو خلک به دیوه کمزوري  حکومت ددې وس ونه لري چې خلکو ته خدم

حکومت پر ځای دشلو مېلیونرانو لپاره کار غوره ګڼي او په دې توګه به هرڅوک دخپل توان 
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، استعداد ، تخصص او اړیکو په اندازه له دې مارکیټ څخه برخه اخلي او دالډیرې ګټې په  

مت چې دشلو مېلیونرانو حکوډوډۍ ترالسه کوي .  ه دخپلې ونډې په انداز به  معادله کې 

یرغمل شو په مارکیټ باندې خپل کنټرول له السه ورکوي او په دې توګه په مارکیټ کې هم  

هرڅه یې چې په هرڅومره وپلورل زړه یې او هرڅوک یې چې  ، دشلو مېلیونرانو راج چلیږي 

نه  شل مېلونران به وژونکې ډلې ، بدماشان او پټ جوړښتوهرډول استثمار کړل خوښه یې .  

  مارکیټ او الډیرې ګټې ساتنه وکړي ، حکومت تر تلپاتې ګواښ الندې  دهم لري ، چې 

دلویو پانګو الو په هېوادونو ځواک سر پورته کولو ته پرې نه ږدي . مخالف وساتي او هیڅ 

کې  دمارکیټ شعور دومره وده کړې ده چې یو شمېر ملي ارزښتونه یې رامنځته کړي ، هلته  

ې پوهیږي چې هېواد مهم دی ، ځکه که هېواد نه وي ددوی ګټه به نه وي ،  لوی پانګوال په د 

په دې پوهیږي چې یو منظم دولت ته اړتیا شته ځکه دولت هغه کارغالی دی ، چې  

ټولنیزنظم ،دپانګې دډیریدو بهیر ) پروسه ( ، دګټو او مارکیټ امنیت، او باالخره له بل 

تنظیموي اوهغه کادرونه ، وسایل ، امکانات  زورور څخه ددوی شتمني ساتي ، اړیکي یې 

ی ) الډیرې ګټې ( ته په کاریږي  پوهه رامنځته کوي چې ددو ، سیاستونه ، بهرنۍ اړیکي او 

، خو   ،   دلته په افغانستان کې   پانګوال ، مارکیټ او دډیرې ګټې ترالسه کولو جنون شته 

زیکي  امنیت نشته ، پانګې ال  دمارکیټ شعور نه دی رامنځته شوی ، دمارکیټ رواني او ف

افغاني شوي نه دي، دډیرو پانګو تاداو ) بنسټ ( په دوبۍ کې دی دچا کارخانه په کراچۍ 

او دچا ګودام په کارخانو )  پېښور ( کې دی ، څوک الهم په اماراتو کې اوسي بل یې په  

ي او ګټه یې  لردوران نه  اقتصادي  اروپا یا کوم ګاونډي هېواد کې ، په دې توګه پانګه دلته

هېواد او ولس ته نه رسیږي ، بس لکه دواورې توپ دلته راشي کولې راکولې شي،  نوره 

واوره له ځانه سره ټوله کړي  او غټ شي بیا نوبېرته ووځي ، په دې توګه نه پانګه افغاني  

. دشلو   ، نه داهېوادچا خپل وګاڼه او نه یې ملي ارزښتونه وساتلی شولشوه نه یې شعور 

  مېلیونرانو پانګه دلته ډیریږي ، خو سود یې ددوبۍ او نوروهېوادونو بانکونه اخلي ، د

ولس له وینو څخه دغه خړوبه شوې پانګه دنورو دامنیت ، ملي ګټو او پرمختګ لپاره  

کارول کیږي . دشلو مېلیونرانو نازولي بل چېرته لوییږي ځکه خو ملي ارزښتونه نه شي  

نه وي  هغوی شي پوهیدالی چې افغانستان او افغانان  مهم دي ، ځکه که  پیژندلی، دوی نه
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نو ددوی ګټې به وچې شي . په دې توګه دشلو مېلیونرانو په دې ډول واکمنۍ کې ورو ورو 

 ، ملي ارزښتونه له پامه لویږي او دافغانستان او افغان انسانملي شعور کمزوری کیږي 

   ره ګټه نیسي . ځای مارکیټ او الډی  لپاره دخدماتو 

نو ،که دملي ارزښتونو او ملي ګټو مفاهیم ورک شول ،دمارکیټ او ډیرې ګټې په غوغا کې  

 څه به پېښ شي ؟ 

شل مېلیونران دبېالبېلو قومونو ، مذهبونو، ژبو ، سیمو او سیاسي ډلو ډلګیو ټیکه  

لپاره  داران او دمشرۍ دعوادار هم دي ، داهغه زمینې دي چې دوی یې دخپل کاذب نفوذ

کاروي او یو شمېر خلک پر ځان راټولوي . دملي محور ، ارزښتونو او ځواک  په کمزوري  

کېدلو سره دا سیمه ییز ې، قومي ،مذهبي او ژبنۍ جاذبې پیاوړې کیږي ، خلک چې  

دیوځواکمن ملي حاکمیت ځای تش وویني نو دخپل ژوند ، شتمنیو او کورنیو دساتلو 

ي ، هغه په خپله پاچاهي مني او په دې توګه خلک دسیمې ،  لپاره دیو مېلیونر رعیت ګرځ

هغوی دربار ته پناه وړي ، ورو ورو  مذهب ، ژبې ، قوم او سیاسي تړون پر بنسټ ډله ډله د

شل مېلیونران په کوشنیو ارباب االنواعو او امیرانو بدلیږي ، دځان په ګټه دپروپاګندې  

جوړوي ، خپلې ګټې په مقدساتو   یاتي ډلې (  پیاوړې هډې ) ټلویزیونونه ، رسنۍ او تبلیغ

هر یو له ځان سره  کې شماري او دخپل مارکیټینګ لپاره هره هڅه لوی ثواب او اجر ګڼي . 

دخپل رعیت دساتلو لپاره سیاسي اکټونه هم کوي ، کله دهغوی دحقونو په نامه  

وپک رااخلي ، اعتصابونه کوي، کله به خیمې دروي ، کله به دنورو قومونو په وړاندې ټ

حکومت ګواښي  او کله به دافغانستان  بهانه  کله به دکوم مذهب یا قوم دسپکاوي په 

کله به  دفدریشن خبرې کوي کله هم دکانفدریشن ... دکومې برخې د جالکولو هڅه کوي .   

له  دمارکیټ او ډیرې ګټې بې قانونه او بې نظمه کړۍ همداسې بشپړیږي ، دملي حاکمیت 

سره به شل مېلیونران پیاوړي کیږي ، دملي ارزښتونو او لویو هېوادنیو کمزوري کېدو 

ریدو سره به دوی ته پام ډیریږي او ددوی دګټو او مارکیټینګ ګراف به لوړیږي .  ې ه ګټو  له   
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نوی نسل به هم دشلومېلیونرانو له ګټو سره روږدي رالوییږي ، دوی به دمارکیټ په اخالقو 

به په مارکیټ کې دچلېدو په ترازو تلل کیږي .   ځان پسولي او دشخصیت معیار

هڅه کوي    درالوییدونکي نسل قهرمانان به شل مېلیونران وي او په دې توګه به هرماشوم 

 چې په راتلونکي کې په همداسې یوه مېلیونر یا دهغه په ترټولو ښه خدمتګار بدل شي .  

یدې مارکیټ او دډیرې ګټې په  په بې نظمه ، بې قانونه ، بې اخالقه ، بې عاطفې او بې عق 

او ن سیاسي منطق کې دشلومېلیونرانو له واکمنۍ او ځواک سره دملي حاکمیټ شتو

پیاوړتیا معکوس متناسب دی ، یا به داوي یاهغه ، له لویو پانګوالو هېوادونو سره 

دکمزوري افغانستان توپیر په همدې کې دی چې هلته ملي ګټې دمېلیاردرانو له ګټو سره 

ي او غبرګې دي ، خو دلته یو دبل په وړاندې  ، یو دبل له منځه وړونکې او یو له بل مواز

شي ؟  په نورو برخو کې به یې سره ګورو.   ېدای سره په ټکر کې . داچې دا اړیکه څنګه سم  
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ي اصل  مخ په هېریدو دی چې : ترهغو چې چاپیریال اوټولنه هوسا نه شي  لم په وطن کې دا ع

 ، دوګړي ) فرد( نیکمرغي او هوسایینه شونې نه ده. 

شل مېلیونران یوازې دځان ،خپلې کورنۍ او تالي څټونکیو دهوسایینې لپاره هڅه کوي ، 

وګه دوی پړسیږي ، خو دژوند چاپیریال یې بېوزلی پاتې کیږي ، دوی به خوشاله  په دې ت

.  وي خو نور به یې چارچاپېره ورځ په ورځ پریوځي او ژوندبه یې توریږي   

، دټولو لپاره سړک جوړول سخت دي ، خو  دعامه خدمتونو منطق همداسې کمزوری کیږي  

اپان کې به دداسې یوه موټر فرمایش  ، نوپه ج ددې لپاره چې مېلیونر په تکلیف نه شي 

، مېلیونر خو هسې هم   وي  هوسا دروان تخت په څېر ورکړي ،چې په خرابو سړکونو کې هم  

هندوستان کې خپل روغتیایي چک اپ کوي ، منځنی پوړ هم ځان    په  په جرمني یالږ تر لږه

اړتیا نشته ، هغه   تر پېښوره رسوالی شي ، نو دلته په والیتونو او ولسوالیو کې روغتون ته

، په دې توګه ګورو چې دعامه  ي تالی ، هغه دژوند حق هم نه لري څوک چې بهر نه ش

او دخدمتونو درسولو کړۍ یوازې دشلومېلیونرانو تر خپل خپلوانو  خدمتونو اړتیا کمیږي 

.  نۍ کیږي شکو را  

نګوالو په څېر  زموږ د مېلیونرانو بدمرغي همدا ده چې دوی دلویو میلیارډرانو دهېواد دپا

نه شي سنجوالی :  پېښېدغه الندینۍ  فکر نه شي کوالی او   راتلونکې په اړه  لرېد  

 اټن دمدني نافرمانۍت او ولس ترمنځ واټن ډیروي ، دا ودعامه خدمتونو کمزوري د حکوم

، مزاحمت ، دجرمونو او جنایتونو دډیریدو ، دټولنیزې   اوبیا وروسته تاوتریخوالي

دکمزورۍ او په پایله کې د دولت دکمزورۍ المل ګرځي ، کله چې دولت  ګډوډۍ ، دقانون 

کمزوری شو ، مخامخ دمېلیونر ګټې زیان ویني ، ځکه فزیکي او رواني امنیت له منځه ځي  
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لیونرانو توره او توریدي ګټه  ې، بشري ځواک کمزوری کیږي او دم، دپانګې دوران کمیږي  

دګټې استمرار او دوام ېوادکې دالډیرې ګټې ترڅنګ  دلویو پانګوالو په ه له منځه ځي . هم 

ټولنیز نظم  په پام کې نیول کیږي ، هلته لویې کمپنۍ او میلیارډران هڅه کوي  چې  هم 

وساتي ، دوی دخپلې پانګې یوه برخه دعامه خدمتونو دزیاتولو لپاره لګوي ، همدوی له  

دوی ټولیز بنسټونه )  همحکومت سره مرسته کوي چې قانونمنده نظم وساتالی شي .  

، لویې الرې ، داینرژي زیرمې ، کرنه ، عامه روغتیا ،  انفرسترکچر( پیاوړی کوي 

په ښېګڼه  ټولنې ، ځکه دوی باور لري چې د چاپیریال ساتنه اونورې زیربناوې پیاوړې کوي 

او مصرفي ټولنه  . یوه باثباته ، پرمختللې کې ددوی ګټه استمرارمومي او الپسې زیاتیږي 

. همدوی حکومت جوړوي ، همدوی یې پیاوړی ساتي او همدوی  دوی دګټو ضمانت کوي د

کنټرولوي ، دپانګوالې دیموکراسۍ ځانګړنه همداده چې دواک په پروسه کې دولس یې 

خپله ټولنه ،   ر . خو زموږ مېلیونران وارخطا دي ، پاستازیتوب پانګوال پر غاړه اخلي 

دحکومت دله منځه تللو ویره فکر کوي چې هره شیبه    حکومت ، او هېواد باور نلري ، دوی

شته ، هېواد تر بل تاړاک الندې راتالی شي او په دې توګه ددوی پانګه هم تر ګواښ الندې  

راتالی شي ، همدا ویره به وي چې دوی نه په زیربنا کې مرسته کوي ، نه  دحکومت په  

ه هم دولس دژوند دښه والي لپاره ،  تیا کې ، نه دقانونواکۍ په پیاوړي کولو کې ، نځواکمن

هماغه حکومت   حکومت او قانون ددوی لپاره کوم ځانګړی ارزښت نه لري  ، په دې توګه   

دمېلیونرانو  زموږ  یوه بله ستونزه داده چېچې دوی جوړ کړی دی پخپله یې کمزوری کوي .  

پله دوی دې ته نه  او یو له بل سره په ټکر کې دي ، داچاره پخ  ض بهرني اړیکي  ډیر ضدونقی 

 پریږدي چې دیو کاري ټیم بریالی حکومت رامنځته کړي .  

دشلو مېلیونرانو حاکمیت نوی دی او تجربه نه لري ، په دې نه پوهیږي چې وګړنیزه ) فردي(  

نیکمرغي له ټولیزې هغې پرته نه شي راتالی ، که سړکونه خراب وي نو تل به دښاغلي  

ه وي او دده نازولې پوزې ته به دکثافاتو بد بوی  رې لیونر وروستی ماډل ګاډی سپې م

 مزاحمت کوي .  
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لیونران دې ته خوشاله دي چې له ټکس ورکولو څخه په بریالیتوب وتښتي ،خو په  ې زموږ م

. زموږ  هغه تاوان نه دي خبر چې دټکس نه ورکول یې بېرته دهمدوی ګټو ته وررسوي 

یاوړی او یوالسی حکومت جوړ کړي ، دا  یونران په دې نه شي پوهیدای چې که دوی یو پېلم

بېرته ددوی په ګټه ده  ، ځکه پیاوړی حاکمیت به خلکو ته خدمتونه ورسوالی شي او  

زموږ بدمرغي  دخلکو رضایت به ددوی دپانګې غوړیدو اوډیریدو ته الره هواره کړي . 

همدا ده چې دلته نه کمونیزم په خپل شکل کې راغی او نه هم پانګوالي ، نه مو ډیموکراسي 

بریالۍ کړای شوه ، نه هم دیکتاتوري ، هرڅه په وران او سرچپه توګه راننوځي ، اوس  

دپانګوالي ) دشلومیلیونرانو دواکمنۍ کومیډي ( دډیموکراسۍ له لیونتوب سره یوځای   

دان پاتې دي ، ددواړولپاره الزم بستر ) قانون او حاکمیت ( نشته . په تش می  

ددې ستونزې یو المل هم دادی چې زموږ دمېلیونرانو ) ګټه ( افغاني سرچینه نه لري ، 

پاپړو شخوندوهي چې مېلیونر ورته   وافغاني ټولنه یوازې لګښتي ده اوبس ، یوازې په هغ

 له کوم ګاونډي هېواده راوړي دي .  

ته رسولو لپاره الندینیو الرو چاروته اړتیا لرو:   دې توګه موږ ددغه ګډوډ حالت دپای په  

شل مېلیونران ښایي  دیوپیاوړي حاکمیت او قانومنده نظام په ګټو پوه شي او  •

 دهغو په جوړولو کې ونډه واخلي ، یوه الره یې دمنظم ټکس ورکولو ژمنه ده .

له   او قوم بازیوډلګیو ،څخه ووځي او دډلوشل مېلیونران ښایي  له کاوبایي  پېر   •

دیوه هېواد په ساتلو کې ونډه واخلي ) کاوبایي  ځان خالص کړي او انحصار څخه  

پېر : په امریکا کې دکاوبایانو وسله والې ډلې ورو ورو پر پراخو زمکو حاکمې  

خپله ونډه   شوې، او دخپلو ګټو دساتلو لپاره یې دحاکمیت په پیاوړي کولو کې

 (   .  یژندلهوپ

دشلو میلونرانودګټو سرچینې ښایي افغاني شي ، مانا داچې ددوی دګټې برخلیک   •

) خاطره : یوه ورځ دیو  ښایي دهېواد او ملي حاکمیت په برخلیک پورې وتړل شي .

ډیر زورور مېلیونر له کوم انډیوال سره په خبرو بوخت وم ، ما ویره ښوده چې  
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بیا ټوپک راواخلي او بیا به نو..... دمېلیونر  دامیلیونر به دبلې ګډوډۍ پرمهال

چې نه ، هېڅکله به داسې ونه شي ، ځکه مېلیونر په ښار کې  ؛انډیوال ډاډ راکړ 

ډیرې ودانۍ او جایدادونه لري او که جګړه پېښه شوه نو داهرڅه به زیان وویني ...  

ره موازي او دې خبرې ماته درس راکړ ، چې که دمېلیونرانو ګټه او تاوان له ولس س

 (  .به ځان ساتي   څخه او له جګړې ، بیا به همدوی د کړکېچ مخه نیسي    لمنطبق شو

ښایي په تولیدي ،     هتوره ، مافیایي ، توریدي او په بهر کې زیرمه  شوې پانګ •

مشروع ، ملي ،او دمصرفوونکي ) مستهلک( په ګټه سیالۍ لرونکې پانګه  

ومت  په اقتصادي سیالۍ کې ور ننوځي ،  دا هغه وخت شونې ده چې حک   واوړي . 

اقتصادي سیالي څوګټې لري ؛ یوخو متعادله  لیونرانو سره دحکومت ې له م

دمېلیونرانو دسیاسي استبدادمخه نیولی شي ، بله دا چې دتولیدي دوران او 

اقتصادي فعالیت ګټه مستهلک ته رسیږي ، مارکیټ ثبات مومي او توریدي  

یږي ، دا هېڅکله دخصوصي سکتور دودې  په وړاندې  اقتصاد په تولیدي هغه بدل

بلکې خلکو ته دګټې رسولو لپاره دسراسري  ،دخنډ رامنځته کولو په مانا نه ده 

 اقتصادي سیستم  میتود دی .  

داټول هغه وخت شوني دي چې موږ  دا ټولنیز منطق پیاوړی کړو چې له ټولیزې   •

دیوه فرد( هوسایینه او رفاه ممکنه نه  وګړنیزه )  )دټولو( له هوسایینې او رفاه پرته 

 یوازې دودانو او پرمختللیو هېوادونو اوسېدونکي ارامه ژوند درلودالی شي .  ده . 

له عقیدوي ، اخالقي ، دودیز ، عاطفي او تاریخي پلوه زموږ په سپېڅلیو دیني   •

احکامو ، اخالقي اصولو ، افغاني دود دستور او بشري احساساتو کې دنورو د 

هم لوی اجر لري او  هم دروان او ضمیر  کول یینې او نیکمرغي لپاره هڅه هوسا

ارامي او سکون ،مانا داچې له رواني او معنوي پلوه هم زورور او پانګوال هغه  

وخت دارامۍ احساس درلودالی شي چې دژوند چاپیریال یې  هوسا او هېوادوال  

دپورتني منطق  یې دانساني ژوند له ښو شرایطو څخه برخمن وي . ځکه خو

دپیاوړتیا په هڅه کې دیني علما ، رسنۍ ، ښوونکي ، مخور او سپین روبي خپله  

 ونډه ترسره کوالی شي .  
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پالر او مور لومړني مربیان دي چې خپل ماشومان دپورتني اصل پرمنطق سنبال  

 روزلی شي .  

غوښتنه  اوس نو پایله اخلو چې ؛ دشلو مېلیونرانو خپله اړتیا او دګټو دوام ددې 

کوي چې دوی دخپل ژوند او اقتصادي فعالیت دچاپیریال او شاوخوا انساني  

وکړي ، دا برخه تخیالت په دې پایلونې   اوعملټولنې دنیکمرغۍ او رفاه لپاره فکر 

چاپیریال او  پای ته رسوو ، چې محروم ، وږی ، وزګاره ، بې پوهنې او بې قانونه 

نور  ته تر ټولو لوی ګواښ پېښوالی شي .  ولس  دشلو مېلیونرانو ګټو او مارکیټ

 .   ی بې مانا د ، حرص ،میم زرما ټوله زما دنو
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ریښتیني   داستبداد او انارشۍ تر ټولو لوی مخالفین مېلیونرانو زوروروپه ټولنه کې د

روښانفکران وي ، هغه روښانفکران چې دعدالت او اصالحاتو لپاره مبارزه دخپل ژوند  

 اصلي هدف ټاکي او په دې الره کې ګډې او همغږې هڅې کوي .   

روښانفکر هغه دی ، چې دهرې   " یست فیلسوف ژان پل سارتر ویلي و : نامتو اګزستنسیال

ټولنیزې بېعدالتۍ پروړاندې )نه ( ووایي ، همدا یوه شرافتمندانه ) نه ( له هغو سلو ) هو ( 

"ګانو څخه غوره ده چې دبېعدالتۍ په شتون کې یې وایو.  

ښایي ډیر کم او یاهم  نو سوال پیدا کیږي چې موږ څومره داسې روښانفکران لرو؟  اوس

 ښایي هېڅ ؟!

و په لټون پسې ووځم او انروښانفکر افغان په دې برخه کې غواړم ترهمدې مقولې الندې د

دشلو مېلیونرانو په واکمنۍ کې پرونډه تم شم . زموږ یې بیا   

دروښانفکرانو دویښتیایي ، روښانتیایي او بدلون راوستونکې ونډې او مسئولیت له   

بلکې لوستي ) تحصیل کړي (   ،یدالی شو ،چې موږ روښانفکران نهمخې پایلې ته رس

 خلک لرو ،چې نه شي کوالی دمثبت بدلون لپاره سره منسجم او هماهنګه عمل وکړي .  

  هم النوره  واکمني په کې بېقانونه زموږ هېواد دناخوالو ټاټوبی دی او که دشلو مېلیونرانو

بدمرغیو تر څنګه دبېعدالتۍ ټاټوبی هم شي .   ټینګه شوه نو دا به دناخوالو ، کړکېچونواو

حساب کوي ، خو دا  دسارتر له وینا څخه ښکاري چې دی دروښانفکرانو پر اعتراضي ونډه 

راکوشنی وګڼو ، بلکې    اعتراض )پروټسټ(  نه ښایي یوازې دشکایت تر بریده 

ه روښانفکري اعتراض هغه دی ، چې دسوله ییزو ، مدني منظمو فکري خوځښتونو پ

  همدا اوس زموږ ښاغلي مرسته دعملي پرمختګ او مثبت بدلون لپاره الره هواره کړي .  

تحصیل کړي یوازې دشکایت تر بریده اعتراض کوي ، خو دیوه روښانفکره ملي نهضت  
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ځای الهم تش دی چې پر علمي بنسټونو والړه مبارزه وکړي ، شته حاالتو ته ) نه ( ووایي او  

شل مېلیونران  مثبت بدلون په لوري رهبري کړای شي .  دوتلواو څخه ناخوالوټولنه له دغو 

جګړې سره بلد دي ، دوی له ټوپکو او وسلو څخه ډیر نه ویریږي ، ي له پخوا څخه له پوځ

خو له همداسې یوه روښانفکره نهضت څخه ډیره ویره لري ، چې ددوی دبې سرحده، بې  

نمندې ګټې خواته ورګرځوالی شي .  مخه دقانو ېنظمه ، بې قانونه او بې عاطفې ګټ  

  په نووکړي ، ) اکټ ( زموږ یو شمېر تحصیل کړي چې غواړي دمعترضو روښانفکرو پېښې

،دوی الهم په ګډ ، منسجم ، منظم ، ګوندي او همغږي   او فردي عمل کوي سریوازې 

خوځښت باور نه لري ، بله ستونزه دا ده چې زموږ دمعترضو تحصیل کړیو اعتراض علمي  

بنسټ نه لري ، دیوې تدوین شوې کړنالرې پر بنسټ عمل نه کوي او دبدلون راوستلو لپاره 

طرحې نه شي وړاندې کوالی . شلو مېلیونرانو دهمداسې روښانفکرانو په تشه کې میدان 

شغالي لیدلی اودګټو په دې تش میدان کې خپل وحشي اسونه هرې خواته چې زړه یې وي  

ښوالندې کړل پروا یې نه لري .  ځغلوي او هرڅوک یې چې ترپ  

زموږ تحصیل کړی تر هغو معترض وي ، چې کوم مېلیونر یې په تقرر ،تطمیع ، څه وربښلو 

یا موقف ورکولو راضي کړي او یایې وویروي ، دسیسې ورته جوړې کړي ، بدنامه یې کړي  

کړي   ، په عامه ذهنیتونو کې یې وټکوي او یاهم عامه ذهنیت داسې جوړ کړي چې تحصیل

زموږ تحصیل کړي یا ماړه شي ، یا  بې ارزښته ، ناتوانه او بې اغیزې وښیي .  انمعترض

حال او ستومانه شي او په دې توګه خپل فردي اعتراض پریږدي . ي وویریږي ، یا ناهیل

داچې ریښتینی روښانفکر تر هغو خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکوي ،چې خپلې انساني  

 موخې ته ورسیږي . 

پېژنم ، په بهر کې یې تر ډکتورا پورې درس لوستی او هرې  په ملي شورا کې یوښاغلی  زه  

بېعدالۍ ته یې د ) نه ( ویلو شعار پرسر نیولی ، پخپله هم ککړ نه ښکاري او پرخلکو هم 

ګران دی ، خو لویه ستونزه یې دا ده چې یوازې دی ، ) فرد( دی اودچا سترګه نه ترې سوزي  

او څوک هم هسې دتصنع اوتکلف پر بنسټ  ، څوک یې لیونی بولي ، څوک یې پر ځان مین 
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والړ سیاستوال ، زه دلته ددغه ښاغلي تحصیل کړي په اړه دارزونې هڅه نه کوم ، خو  

دومره هرومرو وایم چې دغه ښاغلی ډیر شکاک دی او په هیچا باور نه شي کوالی ځکه نو 

  یې ه اوږدو کې دخپلې ټولې مبارزې پ ،خپلې هڅې له ) بل( سره نه شریکوي او په دې توګه 

او کومه اصالح یې رامنځته نه شوه کړای .  کړه هېڅ بدلون ته الره هواره نه 

دا  دزورورومېلیونرانو هم اوس حیانه ترې کیږي او په عامه ذهنیت کې یې ځپلی دی . 

ترټولو لوی درس دی چې دیوه روښانفکره ملي نهضت درامنځته کولو لپاره یې ښایي 

ز ، هوډ او پوهه په زرو کې ضرب شوې وای نو کوالی یې شول ېکه دیاد ښاغلي اغ واخلو.

کړي او دیوه منظم ویښتیایي ، روښانتیایي بهیر په   و وکې نفوذوګړی ومېلیونونپه چې 

   تېرولو سره بدلون ته الره هواره کړي .  

 

 زما خیالي روښانفکران ،

ر ته ورنږدې  شلو مېلیونرانو حکومت یرغمل کړی دی ، خلک ورځ تربلې دبدمرغۍ لو

کیږي ، دحکومت دکمزورۍ له امله بهرنۍ السوهنې روانې دي ، په کور دننه کمزورتیا   

موږ څو اړخونه پېژنو) یرغمل شوی   په دې کړکېچ کې  الره هواره کړې ده . ته بهرنیو یرغلونو

 حاکمیت، شل مېلیونران، خلک او بهرني عوامل ( 

ره همغږې ، هدفمنده او علمي مبارزه یې کوالی  که په افغانستان کې روښانفکران وای ، س 

 نو پوهیږئ چې حاالت به څنګه وو؟  راځئ چې ویې ګورو :  

ترهرڅه مخکې به خلکو دهغوی په شتون کې دیوې ملي او روښانفکرې مشرۍ ادرس  

همدې روښانفکرې کړۍ به له حکومت سره پیژانده ،چې په هر ه سخته کې پرې راټول شي .  

ان چې همدې  چې ځان دشلو مېلیونرانو له یرغمل څخه خالص کړي . مرسته کړې وای 

) شلو مېلیونرانو( سره  عواملو  روښانفکروځواکونو کوالی شوای دملي بدمرغۍ له اصلي



                     www.samsoor.com                           

پانګو څخه دخلکو په   له خپلوم مرسته وکړي ،چې دیوې قانونمنده حاکمیت په دننه کې ه

توګه دیوه پیاوړي او ملي حاکمیت په  یستالی شي او په دې ګټه روا او مشروع کار واخ

.   يمرسته دبهرنیانو دالسوهنو مخه هم ونیوالی ش  

 عجیبه داده چې زموږ ملي بدمرغي څو اړخیزه ده :

له یوې خوا  تېرو پینځه دیرش کلنو پېښو دشلو بېرحمو ، بې عاطفې ، بې قانونه  او بې  

دداسې لیونیو ګاونډیو لیوانو په  له بل لوري یې عقیدې مېلیونرانو ترحم ته کینولي یو . 

  ه مو نه پریږدي . بله خوا دپنځوسوومنځ کې راایسار کړي یو چې سر پورته کولو ت

میلیارډرانو دهېوادونو تر وسپنیزو موزو الندې  داسې پریوتي یو چې هغوی موټولې  

چارې  په لوی الس همدغو  شلو مېلیونرانو ته داسې په ټیکه ورکړې دي چې دهغوی په 

مرسته هرکله اوبه خړې او کبان ونیولی شي ... خو له دې ټولو بدمرغیو ستره بدمرغي مو دا 

ده چې الهم وطن دداسې ریښتینو ، ژمنو او سره متفقو روښانفکرانو له وجود څخه تش دی  

چې وکړای شي په تدبیر او پوهه دولس استازیتوب وکړي او له دې بدمرغیو څخه مو رابهر 

 کړي .  

والی شو ) افغان تحصیل کړي ( د )افغان  څنګه کیواشفته بازار کې په دغسې 

( دریځ ته ورپورته کړو؟ روښانفکرانو  

هغه ورک روښانفکران چې موږ له دې بدمرغۍ څخه ایستالی شي څنګه بیا موندالی شو ؟  

همدا زموږ یوه ملي پوښتنه ده ، دې ته به دتخیالتو په نورو برخو کې دځواب موندلو هڅه  

خو که تاسو قدرمنو لوستونکیو ته دریښتینو روښانفکرانو پته معلومه وي ، یا یې   وکړو،

 پېژنئ ، راځئ له موږ سره یې شریک کړئ ، په دې اړه ستاسو دغبرګون په هیله .  
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که څه هم ما په تیرو برخو کې  پردې لږ و ډیرې خبرې کړي ، چې دشلو مېلیونرانو په 

پخپله د) ګټې( تلوسه  دمعنوي ارزښتونو ځای نیسي ،  مادي ګټې او  ناروا  واکمنۍ کې

؟  و خو داچې معنویات څه دي ، څومره ارزښت لري او موږ له کومو ستونزو سره مخامخ ی

ري ، چې دادی دلته به پرې خبرې وکړو. یوه ځانګړي بحث ته اړتیا ل  

په باورونو، عواطفو ، احساساتو  معنویات دانساني ژوند دهغو ارزښتونو ټولګه ده ، چې 

جوړیدنې   ، غریزو، افکارو، پوهه او شعوري زیرمو کې ریښې لري او دانسان دشخصیت

ړي ( کې یې  ي وه ، مانا داچې په فرد ) وګي. داپېژندنه فرد ښندپر بهیر مخامخ اغیز 

دمعنویاتو سرچینه ښووله ، همدا چې په ټولنه کې دانسانانو داړیکوپر بنسټ دهغوی دګډ  

دفردي معنویاتو پربنسټ یو شمېر ټولنیز قراردادونه رامنځته کیږي  ژوند خبره راځي ، نو 

ري معنویاتو مفاهیم پیژنو ،  دګډو معنویاتو ، ټولیزو معنویاتو او بشاو دهغو په پایله کې 

ولنیز معنویات دفردي معنویاتو هغه پراخه ټولګه ده چې داړتیا او وړتیا پربنسټ انسانان  ټ

اخالق ، عقایداو عواطف مخامخ له همدې معنویاتو سره اړیکي لري .  سره تړي .   

 موږ پردې پخواهم بحث کړی دی ، چې ټولنیز نظم څلور ځواکونه ساتي : 

عواطف   -۱  

عقاید  -۲  

اخالق   -۳  

قوانین   -۴  
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  په دې ځواکونو کې یې درې ) عواطف ، عقایداو اخالق( بشپړ په معنویاتو پورې اړه لري 

انسانانو په معنوي پیاوړتیا کې نغښتې ده . چې  د او دقوانینو ددرناوي یوه لویه برخه هم 

کیدای . پانګوالي ،  داسې ده نو ګورو چې که معنویات نه وي نو ټولنیز نظم نه شي رامنځته 

اقتصادي فعالیت چې دانسانانو دژوند مادي اړخ پوره کوي که دیوه نظم او توازن تولید او 

په چوکاټ کې تنظیم شي نه یوازې دا چې معنویات له منځه نه وړي ، بلکې اقتصادي وده 

 دټولنیز نظم او معنوي ارزښتونو په پیاوړتیا کې مرسته کوي . 

داسې  و مېلیونرانو واکمني او پانګه توازن په نشتوالي کې ده ، دشلهمدې  دزموږ ستونزه 

رامنځته شوه ،چې ټولنیز معنویات یې له بنسټه ولړزول او په چټکۍ سره یې   هچوکاټبې 

 دنړولو پرلوري روان دي . 

چې اخالقو ، عواطفو او عقایدو ته یې  ښوولې ده شلومېلیونرانو دخپلو اعمالو په وسیله 

ټونو دکمزورۍ له امله ، دهغو چندان پروا نه  او دقوانینو دپلي کوونکیو بنسشا کړې ده 

لري ، په دې توګه وینو چې شل مېلیونران له معنویت څخه لرې شوي دي او ددوی لپاره  

معنویت  ) هغه هم دداسې ګټې وټې ،زور،  مارکیټ ، نړیوالتوب ، بزنس  او سیاسي  

ارماني خلکو خبرې  ستو ، اوهامپرستانو او یا هم واکمنۍ په عصر کې ( دکمزوریو ایډیالی 

ر دی او حب الوطن مانا نه لري ، ددوی په ې ښکاري ، ددوی لپاره نورنو دمعنویاتو عصر ت 

انسانان دژوند کولو حق نه لري او په سیاست کې اخالق و عاطفه    او بېپانګې  نظر کمزوري 

ان داچې عقیدوي   ،یې فرمایي  ځای نه لري ، ددوی لپاره قوانین هغه څه دي چې زورور 

، یوه بېلګه : شل مېلیونران که هرڅه  دظاهر  حکام هم ددوی له غوښتنو سره بدلیدای شي  ا

ساتنې لپاره دمسلمانۍ دعوه کوي ، خو دخپلو ګټو لپاره په ډیره اسانۍ ) انسانان ( وژني 

ه او وسله وال ، زموږ شل مېلیونران تر پرونه په سنګرونو کې پراته وو، اوس هم سنګرون

ې ددوی دګټو ، غرور او واک په وړاندې خنډ وي نو وژني یې ، ان تردې  لري او هرڅوک چ

چې بیګناه او بېضرره خلک هم وژني او دخپلې بدمعاشۍ او ویرې اچوونې لپاره دچاوژل 

لوټول ورته د اوبو غوړپ ښکاري  ، داسالم دسپیڅلي دین داحکامو پربنسټ انسانوژنه  او
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که  ؟  دمنلو وړدی  دزورورو لپاره دعقیدې داحکم  ایا  ویه ګناه ده ، پوښتنه داده چېترټولو ل

وولې عمال هره ورځ انسانان وژني ؟  او که هو ، ن پوه شه چې دوی عقیده نه لري  نو  ،نه  

بیروکراسۍ او بېعدالتۍ اصلي ګنهګاران دي ،  مېلیونران دهغې برخې اداري فساد،  شل  

و چارواکیو    ـ چې ددوی په سهمیه  ه ، همدوی  پر خپلو هغو ټاکلی چې په افغاني اړخ کې شت

،  کې مقرر دي ـ  ټینګار کوي چې له هرې الرې پیسې وګټي او دوی ته په کې برخه ورکړي 

و لپاره جګړه روانه ساتي او فساد او ورانکاري له همدې ځایه پیلیږي . همدوی دخپلو ګټ 

همدوی دریښتینې ولسواکۍ او قانونواکۍ مخه نیسي او خپل ځواک ساتي ، له دې امله 

او هېواد دسقوط پرخواروان دی دا  ،مري له ولږې څخه کړیږي    هره ورځ میلیونونه وګړي 

 عاطفې او قوانینو پرخالف کار ونه دي خو شلټولې چارې دعقیدې ، اخالقو ، انساني 

مېلیونران ، ددوی پلویان او هغه سیستم چې دوی یې په سر کې دي لګیادي دا ټول جرمونه 

  ره بشپړه خدای په اماني کړې ده .کوي اوس نو دازباتیږي چې شلومیلیونرانو له معنویت س

مېلیونران  ( له معنویته  تش دي ، بلکې   ویره یوازې دانه ده چې زموږ اصلي واکمنان  ) شل 

ه چې ددوی د دوامدارې واکساتنې او هغې ناسمې ټولنیزې ـ اخالقي فضا له امله ـ  ویره دا د

چې ددوی په واکمني کې رامنځته شوې ده ـ دراروانو نسلونو معنویت ته تاوان رسیږي ، په  

راتلونکي کې ځوان نسل له ځانه سره فکر کوي چې څنګه یوازې  ګټې ، زور او ځواک ته  

ددوی  کې معنویت او معنوي ارزښتونو ته ځای نه پاتې کیږي . ځان ورسوي او په دې الره 

واکمني دمعنوي رهبرانو درامنځته کیدو مخه نیسي او چې ملي ـ معنوي مشرتوب نه وي  

تاریخ ښیي چې لویې بشري ټولنې هغو مشرانو ژغورلي چې په خلکو ټولنه سقوط کوي . 

ې راونیسه تر لویو شخصیتونو ی)ع(معنوي نفوذ درلوده ، له پیامبرانوریښتینی کې یې 

.  په همدې اوسمهالو مشرانو کې پاچاخان ،   نه وو ندګټو او وژنو اتال   یېهېڅ یو،پورې 

 ګاندي ، غازي امان اهلل شاه او دوی ته ورته کسانو ټولو پر معنویاتو تکیه کړې وه .  

، ګڼ   همدا اوس زموږ دنسل یوه برخه ځوانان دهېواددمینې پر منطق ډیر نه پوهیږي

شمېریې په دې هڅه کې دي چې له هېواده ووځي او ځان لویدیځ ته ورسوي ، یا دخپلو  

هېوادوالو دوژلو لپاره په ځان پورې بمونه تړي ، یا ټوپک اخلي او دخپل هېواد پرپېغلو 
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 انساندوستۍ تیری کوي  یا هم ځان دکوم مېلیونر په لمن کې وراچوي او له هېوادپالنې او

ماني کوي ، داولې ؟ سره خدای په ا  

هره ورځ په  داځکه چې موږ دشلو مېلیونرانو په واکمنۍ کې خپل معنویات له السه ورکوو. 

سلګونو بېوزلي ، بېګناه افغانان وژل کیږي ، له ماشومانو څخه سرونه پرې کیږي او  

ښوونځي یې سیزل کیږي ... که معنویت شته نو ولې ټول چوپ دي ؟ ولې هیڅوک څه نه  

سنجول شوی او مدني خوځښت نه راپورته کیږي ،چې  ،ولې یو معقول وایي ؟ 

دا ددې لپاره چې   دمیلیونونوخلکو په راخوځولو سره ددې ټولو جنایتونو مخه ونیسي ؟  

معنویات مړه دي ، معنویات یې رانه غالکړي دي ، شلو مېلیونرانو رانه ټول ارزښتونه  

 تښتولي دي . 

 څه وکړو ؟  

نې وژغورو ، بلکې دپیاوړتیا لپاره یې راپاڅیږو .  داسرچینې هماغه  بایددمعنویاتو سرچی

عقیدوي باورونه او احکام ، اخالقي بنسټونه ، انساني عواطف او قوانین دي چې  ښایي  

دا څلور  مثبت اقتصادي پرمختګ ، ودې او تولید سره یوځای  پرمختګ ولري . له 

غورو او دمارکیټ له ښکېالک څخه یې  سرچینې باید د شلو مېلیونرانو له یرغمل څخه وژ

 خالص کړو.  

ویښو ، روښانفکره ، ژمنو او هېوادپالو مدني منورو دیني علماوو،   د  په دې کې

چې دجنایاتو او وژنو مخه     ،جوړښتونو ، پوهانو، فرهنګیانو او مبلغانو ونډه دپام وړ ده  

رغه ترهرچا یې موږ ډیره ونیسي ، خلکو ته په ښکاره ووایي چې انسانوژنه ) چې له بده م

دلته دانسانیت  کوو( لویه ګناه ، جنایت ، غیر اخالقي او له انساني عاطفې لرې کاردی .  

. له شلو مېلیونرانو سره داغیزمنې مدني  دژغورلو لپاره ښایي انساني معنویت وژغورو 

مبارزې اصلي الره همدا ده چې معنویات راژوندي کړو ؛ عقیدوي باورنه ،عواطف ،  

په حب الوطن بدل کړو.  والمال او حب الملکخالق  او قوانین پیاوړي کړو ا  
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کاروي او دیو  اقانونې ګټې لپاره ککړ او ناولي اوزار) وسایل( هغه ډله ییزه هڅه چې دن ههر

ورته مافیایي هڅې ویلی   رسوي  زیان  وته یاملي ګټ  وشمېر کسانو یاډلو دګټو لپاره ټولیز

ال دایټالیې په سېسلي  پټ فعالیت کوي . ویل کیږي چې یومه لې ډیر ځله ډ شو ،  مافیا یي 

ټاپو کې دیوې کورنۍ غړیو یو مافیایي بانډ جوړ کړ بیا یې ټولې ایټالیې ، اروپا او 

، دغو ډلو دسیاسي ځواکونو په زړه کې ریښې وکړې او پر  امریکا ته جال وغوړیده 

سوداګریزو ، مالي او صنعتي برخو کې یې نفوذ وکړ ، دمافیا ډلو به دال ډیرو پیسو ،  

لپاره پر سیاسیونو اغیز کاوه او څوک به یې چې په  تر السه کولو نو او ځواک ملکیتو

وړاندې ودرېدل نو یا یې ویراوه ، یا یې په چل او بډو دځان ملګری کاوه ، یا یې په ټولنه  

کې داسې بدنامي وراړوله چې نور به یې ددوی په وړاندې هېڅ هم له وسه نه و پوره او که په  

 وژنو،مافیایي ډلې په  تښتونو ،نو بیا به یې له منځه وړ .  ،ه وای شوېدې الرو یې چاره ن

قاچاق، مخدراتو ، ناولیو سیاستلوبو، باج اخیستنو او نورو جنایتونو کې ښکېل وي ،  

   خو له وړو جنایتکارو ډلو سره یې توپیر داوي چې دسیاست او حکومت په کړیو کې خپل

الو شبکو په مرسته عمل کوي ، داسې هم شوي چې  دپټو ، منظمو او خورا فعګړي لري او و

مافیایي ډلو بشپړ حکومتونه ، پولیسي سیستمونه او یاهم سیاسي لوري تر کنټرول  

دلویدیځوالو   الندې راوستي وي او په ګڼو هېوادونو کې یې خپلې شبکې فعالې کړي وي .

ړو موخو سره کار نه  دهر بل سیستم په څېر دهغوی مافیا هم پرمختللې او منظمه ده ، له و

لري او عام وګړي ورڅخه مخامخ لږ اغیزویني ، خو په وروسته پاتې ټولنو کې مافیایي  

.   ډلې هم خورا بېنظمه ، بېرحمه  او خلکو ته زیان پېښوونکې دي  
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او ددوی   يستان لیکونکیو دپام وړ وپولیسي دامافیاګانې تل دهنري فلم جوړوونکیو او  

و افسانوي تخیالتو ډکې سناریو ګانې پنځولي دي ، چې دې پخپله  په اړه یې له مبالغې ا

    .  ه  سطحه دتبلیغاتي کمپاین کار کړی دیدمافیا لپاره په نړیوال

دفلم جوړونکیو او داستان لیکونکیو په څېر دا ځل ماهم تخیل کړی دی چې په افغانستان  

    ګه ده ؟ و په واکمنۍ کې دا ښکارنده ) پدیده ( څن مېلیونران  وشل  کې د

پایښت له ګواښ سره مخامخ ویني نو تل پر  خپل  چې له قانوني پلوه شل مېلیونران 

مافیایي ډلو ، ګټو او ځواک باندې تکیه کوي ، همدلته ده چې دشلو میلیونرانو دواکمني  

لومړی سوغات دمافیایي ډلو رامنځته کېدل ، پیاوړي کېدل او دوه اړخیز مالتړ دی .  

دی ، دمخدره موادو دتر  هېوادپلوه د مافیایي جوړښتونولپاره دپام وړ   افغانستان له څو

د قاچاقولپاره دوسله والو ډلو دارزانه استخدام ،  ټولو لوی تولیدوونکي په توګه ، 

او دسیاستلوبو د سیالیو د مرکز په توګه  ددغو کمزورې قانونواکۍ ، ددترانزیتي ارزښت

میدان دی . په تیره بیا چې قانون او حکومت په کې  تر ټولو ښه  لپاره  ډلو ددروبڼ او لوبو

شل میلیونران دخپلو ګټو لپاره ډیر ژر دمافیا    دشلو میلیونرانو له خوا یرغمل شوی وي . 

ته لویږي او یو مهال چې ګوري په خپله دمافیایي جوړښتونو یوه برخه ګرځېدلي وي   پنجو 

ري ، خلک ویروالی شي ، په سیاسي ، مافیا ښکر او لکۍ نه لري ، ناقانونه وسله وال ل

ځواک کې ریښې لري ، دناقانونه ګټو دتر السه کولو لپاره الره هواروي ، خلک تښتوي یا  

یې ویروي ، له پانګوالو څخه په زوره باج اخلي ، پر عامه شتمنیو خیټه اچوي ، دفساد  

ا ... اوس نو ګورو بازار ګرم ساتي ، او دنړیوالو قاچاقچیانو لپاره زمکه هواروي ، بس همد 

له برکته داهرڅه کیږي ، مانا داچې همدوی پخپله  انو چې په افغانستان کې دشلو میلیونر 

دي .   ، پالونکي او چاغوونکي ددې ډلو رامنځته کوونکي  

شل میلیونران چې د زور او ګواښ په مرسته په  سیاسي واک کې خپله ونډه ساتي په پوره 

افیایي جوړښتونه دمیلیونرانو یو الس او په سیاسي ـ  هوښیارۍ سره ګټه ورڅخه اخلي م

حکومتي جوړښت کې یې ونډه بل الس دی او په دې توګه دډیرې ګټې دترالسه کولو په کار  
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فیا دسیاسي نفوذ په وسیله خپل کار کوي او کې همدا یو الس له بله سره مرسته کوي ، ما 

بیرته له میلیونر سره مالي او حمایوي مرسته کوي چې په سیاست کې خپله ونډه وساتي ،  

او باالخره همدا راکړه ورکړه دال ! یو څه راکړه او یوڅه واخله  ؛دا هم دمارکیټ تعامل دی

لو دملګرتوب یو اصل انحصار  . دشلو مېلیونرانو او مافیایي ډډیرې ګټې لپاره دوام کوي

دی : پر سیاست ، پر څوکیو ، پر مارکیټ ،پر ګټو ، پر فرهنګ ،پر خدماتي سکتور، پر  

افکارو ، پر باورونو ... پر هرڅه انحصار دهمدوی له خوا ټینګیږي او نور خلک   رسنیو، پر 

 ګټوالډیرودکیو خپل انحصار شل مېلیونران پر حکومتي څوڅنډې ته ټېل وهل کیږي .  

له واکه نه ګوښه کیږي یوازې له یوې   ګومارلي کسان لپاره ساتي ، ددوی    ترالسه کولو

او له یوبل سره په تفاهم کې دځواک ګدۍ ساتي .  څوکۍ بلې ته ځي   

 اوس نو راځئ پر اصلي ستونزه خبرې وکړو:  

  مافیا د ځواک او سیاسي واکمنۍ لپاره ، سیاسي واکمني او ځواک دالډیرې ګټې لپاره،

دګټې یوه برخه او سیاسي ځواک دمافیا یي هڅو د پرمخ بیولو لپاره ... بس همدغه کړۍ پر  

دا کړۍ ،دوخت په تیریدو سره ،داسې ریښې   افغانستان راڅرخي او ستونزه دا ده چې 

راروان نسلونه به په دې باور وي چې له مافیا  ځغلوي چې ماتول یې ورو ورو ناشوني کیږي . 

نشته او ددې مانا داده چې له مافیا ، سیاسي ځواک او ګټې پرته ژوند  پرته واک او ګټه 

نشته . مافیایي هڅې په یو ټولنیز عادت بدلیږي او داعادت ملي فرهنګ تر خپل  

تورسیوري الندې راوستلی شي او دټولیزې ارواپوهنې له مخې ډله ییز اخالق فاسدوي .  

، سوداګرو ، کاریګرو او کسبګرو کې  دغه کړۍ په ریښتینو پانګوالو دشلو مېلیونرانو 

د انحصاري مارکیټ په لوبه کې   مافیادګټور تولید توان ، جرئت او نوښت وژني او د

دهغوی حضور له منځه ځي ، دمثبت اقتصادي فعالیت ) تولیدي او خدماتي ( امکانات له  

حکومت د  منځه ځي او ملي پرمختګ په ټپه دریږي . قانون خپل ارزښت له السه ورکوي او 

یرغمل کیږي . خلک دروزي تر السه کولو لپاره پر انحصاري مافیایي کړیو  ۍمافیایي کړ 

 ورماتیږي او په دې توګه دهېوادراتلونکې پرمافیا  معتادیږي. 
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دشلو میلیونرانو بچیان دنو ی نسل په  ریښې الپسې غځوي او ې مافیا په ډیر مهارت خپل 

فیا په مرسته دشلو میلیونرانو مورثي سلطنت  دما  توګه پر خپل ملګرتوب روږدی کوي .

له ویرې ترپایه ورسره ملګرتوب   دسر دوام کوي او پخپله مېلیونران هم دځان او کورنۍ

کوي ، دویرې او اندیښنې ژورتیا په دې کې ده چې یو یا دوه نسله وروسته به اصلي ځواک 

پنځوس مېلیونرې کورنۍ )   دنالیدونکې ) نامرئی ( مافیا په الس کې و ي او دنورو نسلونو

همدا شل مېلیونرې کورنۍ بل نسل ته پنځوس کیږي .( به یوازې د مافیا سیاسي ـ  

 اقتصادي او ان فرهنګي سناریو پر سټیج لوبوي .  

ښنې څخه دخالصون الره دا ده چې پورته یاده شوې کړۍ ماته شي ، مېلیونران ېله دې اند 

ل شي او دقانونواکي په مرسته دمافیا دودې او  مثبت تولیدي ـ اقتصادي فعالیت ته وهڅو

 چاغېدو مخه ونیول شي . 

راکم شي او داسې متخصصو ټیمونو ته واک  په حکومت کې دمېلیونرانو انحصاري سهم 

  ورکړل شي ،چې لوستي ، پر اداره پوه ، ژمن او له مافیایي کړیو څخه لرې او بېزاره وي . 

فکران ) اوکه په افغانستان کې روښانفکران نه وي ،  داکار هغه وخت شونی دی ، چې روښان

تحصیل کړي وګړي دهغوی رول لوبولی شي .( یو داسې سیاسي ځواک رامنځته کړي ، چې  

له یوې خوا خلک دمافیا او مېلیونرانو له ګواښه خبر کړای شي ، راویښ او روښانه یې 

او څه کولو اراده راوپنځوي   بدلون راوستلو کړي او له بلې خوا په هغو کې د مثبت سیاسي 

، او په بل پړاو کې دهمدې راویښو او روښانه  شویو ولسونو په مرسته دسیاسي ځواک 

او په  الی شي ډګر ونیسي ، چې په پایله کې د مافیا انحصاري سیاسي ځواک پای ته ورسو

ـ  لیونران، دخپل پایښت لپاره ،  په مثبتو تولیدي ې قانونمنده چاپیریال کې شل مي نو

 اقتصادي فعالیتونو ورواړوي .  
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دسیاسي مېلیونرانو دواکمنۍ لویه ستونزه دا ده چې دوی د پانګې داقتصادي دوران 

حوصله نه لري . راځئ وګورو چې دپانګې اقتصادي دوران څه دی ؟ ولې یې دوی حوصله نه  

 لر ي ؟ او ددې زیان څه دی ؟  

  يدي یا خدماتي پروسې بشپړولو ته وایدپانګې اقتصادي دوران دیوې تولیپه ساده ژبه؛ 

بشري ځواک  وکاریږي او له اوچې په کې لومړنۍ پانګه ، دتولید یا خدماتو مادي توکي 

 لومړني حالت څخه دوهم ،درېیم  یا څلورم ... حالت ته تغیر رامنځته شي ، ګټه ولري او 

 دفردي ګټې ترڅنګه یې ټولیز اغیز هم مثبت وي .  

، کولمې ، هډوکي او څرمنې  پیایي ، په قصابي کې دپسونو غوښه  بېلګه  : شپون رمه

پروسس کیږي ، ترانسپورت دغه توکي تر کارځایونو پورې وړي ، کارځایونه ) فابریکې (  

ورڅخه بوټونه ، غوړي ، یا ساسچ جوړوي . په دې کې فابریکې تولیدي او ترانسپورت  

پانه نیولې تر بوټ پلورونکي پورې  ، یوشمېر خلک ) بشري ځواک( له ش ويخدماتي کار ک

او له همدې الرې څخه ډوډۍ خوري اوپایله یې داده چې ددې هېواد اوسیدونکي  یږيوختب

په خپل هېوادکې تولیدشوي بوټونه پښو کوي او په دې توګه مثبت بدلون رامنځته کیږي .  

لیږي او بیا  بد او نورو مادي توکیو دحالتونو تغیر دادی چې ژوندی پسه په غوښه ،پوټکي

دکارځای خاوند په دې  په بوټ او ... همداسې یې درواخله نور. پوټکی په څرمن ، څرمن 

پروسه کې خپلې پیسې لګوي ، او بیا له بوټ اخیستونکي څخه ګټه کوي خو دا ګټه یوازې 

بلکې شپون ، قصاب ، کارګر، موټرچلوونکي ، دبوټونو هټیوال ،د نه دکارځای خاون

خلک دبهرنیو هېوادونو دبوټانو له  چې دهېواد  ده یږي ، بله ګټه یې دا رسهم اونورو ته 

ته ، زغم او حوصلې تدبیر ، دغه پروسه وخت ، کار ، زیار ، فکر احتیاج څخه خالصیږي .  

.  خو په بدل کې یې دنیوي او اخروي اجر ، ګټه او نیکنامي رامنځته کوي اړتیا لري ،    
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ادعا   ي پروسه تعریف کړم ،یوازې مې دخپلېماونه غوښتل په علمي بڼه دغه اقتصاد

دروښانولو لپاره دغه ډیره ساده پېژندنه له بېلګې سره یاده کړه ، اوس راځم ددې لیکنې  

خپلې پانګې ، سیاسي نفوذ ، توان او زور له منځټکي ته : زموږ شل سیاسي مېلیونران 

، داسې نه ده چې   څخه په دغسې یوه مثبت پرمختګ او نیکنامه پروسه کې ګټه نه اخلي

یږي ،بلکې دوی ددې ډول پروسې زغم نه لري ، دوی په بېړنۍ او ډیره دوی په دې نه پوه

ګټه روږدي شوي دي . غمیزه خودا ده چې شل مېلیونران د تولیدي اقتصاد خنډ کیږي ، 

غورځوي ، داچې ولې ؟ راځئ  ې  دتولید مخه نیسي او داقتصادي پرمختګ پر الره ډبر

شمېرو:  الملونه یې و   

پوځیان یا تش په نامه سیاسي  څیرې دي او ځکه خو   په حقیقت کې شل مېلیونران  •

 داوږدمهالي اقتصادي فعالیت حوصله او ماغزه نه لري . له رواني پلوه 

دافغانستان اقتصاد وارداتي او مصرفي اقتصاد دی ، په دې اقتصادکې شل   •

البېلو الروڅخه  چې له بې مېلیونران یوازې دځان لپاره ډیره ګټه کوي ، داسې

دبهرنیو کمپنیو استازي بډې ورکوي او دې ته یې هڅوي چې په کور دننه دتولید  

ه دوی  ومخه ونیسي ، بهرنۍ کمپني او تولیدي هېوادونه له سیاسي او مالي پل

یرغمل کوي او دپېسو یو سیروم ورته چاالنوي چې دوی یې په مرسته ژوندي  

شرط دادی چې په کوردننه به تولیدنه    ددې سیروموپایي او سیاسي واک ولري ، 

ډول بډو او رشوت کې ګاونډي  ې  په د   پریږدي او واردات به همداسې چاالنه وي .

هېوادونه او نور سیمه ییز استخبارات ډیر الس لري او اهداف یې هم درې دي یو:  

هېوادپه   دېدرې :  دافغانستان کمزورتیا او ددوه :  خپلو تولیداتو ته بازارموندنه ،

   سیاست او حاکمیت کې دخپلو ګوډاګیو واکمن ساتل .  

که په کوردننه تولیدي او خدماتي اقتصاد وده وکړي نو ددغو مثبتو اقتصادي   •

فعالیتونو ملي سوداګر او فعالین به دځواک او پیسو خاوندان شي او په دې توګه  

لیونران له  ي ، شل مې به سبا له شلوسیاسي ـ  پوځي میلونرانو سره سیالي ته راپاڅیږ
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دې څخه ډیر ویریږي او نه غواړي چې په کور دننه اقتصادي مثبت فعالیت ترسره 

 شي . 

له ودې سره سم ، ملي بنسټونه پیاوړي کیږي ،حکومت   دمثبت  تولیدي اقتصاد •

نظم مومي او قانون ورو ورو پیاوړی کیږي ، ملي شعور ځواک مومي ، خلک  

ره هواریږي ، داټول دشلو مېلیونرانو راویښیږي ، روښانه کیږي او بدلون ته ال

دمرګ زنګونه کړنګوي ، په داسې حالت کې شل مېلیونران خپل سیاسي ـ  پوځي او 

نفي اقتصادي واک او ځواک له ګواښ سره مخامخ ویني ، ځکه خو شل مېلیونران  م

 په ټول زور سره ددې بهیر مخه نیسي .  

کار ، زغم او پرلپسې هڅو ته   تولیدي یا خدماتي مثبت اقتصادي فعالیت  وخت ، •

اړتیا لري ، چې شل میلیونران دا حوصله نه لري ، دوی په نغده ،بېړنۍ او ډیره ګټه  

ګرځي ، نور وخت په سیاسي سیالیو ، عیاشیو او مزوچړچو تیروي ، مثبت   پسې

اقتصادي فعالیت ددوی د ساتیرۍ او مزو وخت وروژني ، ځکه خو ښایي ددې مخه  

 ډب شي .  

لیونران چې په همدې حالت کې یې ځانونه په عقیدوي ، سیاسي او تش په  شل می  •

داسې ښیي چې موږ خو  نامه نظریاتي مشرتوب  کې پیچلي ، عامو خلکو ته

یاستاسو مذهبي مرشدین یو ، یاستاسو قومي ټیکه داران ،یاستاسو دسیمې  

وکارو مخور ، یاهم ستاسو دسیاسي غوښتنو دعواداران ، نو موږ خو له تجارت  

بار سره کوم کار نه لرو ایله ستاسو له غمه مړه یو ، ایله ستاسو استازیتوب کوو، 

مخامخ شئ نو موږ داعتصاب په توګه خیمه وهو ، یا  کله چې تاسو له ستونزې سره 

الرې بندوو، یا دټوپک رااخیستو ګواښ کوو، ستاسو په استازیتوب خپل خلک  

یو چې ستاسو له حقونو) !( څخه دفاع    پرڅوکیو ټاکو او ټوله ورځ په دې بوخت

  وکړو ، نوموږ خو ایله همدا کوو... که دوی ددې پر ځای په مثبت اقتصادي فعالیت

بوخت شي بیا خو به خلک وایي چې : داخوبس تجارت کوي !  ځکه هم دوی یوازې  

 .  فعالیت ته زړه نه ښه کوي  اقتصادي تورې ګټې ته ناست وي او مشروع 
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ه پیاوړي کوي او ګمرکي ګټه مخامخ دمېلیونرانو جیبونه ته ځي ،   واردات ګمرکون •

   په کور دننه تولید دغو ګټو ته هم زیان اړوالی شي .

داسې به نور الملونه هم وي ، خو دلته یې دشمارلو ځای نشته ، دې ټولو له شلو مېلیونرانو 

سره دتولید ، خدماتي اقتصادي فعالیت او ملي ودې په وړاندې ویره رامنځته کړې ده ، 

 ځکه خو دوی د ملي اقتصاد دپیاوړتیا مخه نیسي او هر څه په خپل انحصار کې ساتي . 

 وړاندیز :  

لیونرانو ددغې سترې جفا دمخنیوي لپاره ښایي په دوولیدلوریو ) استقامتونو( لومې دش

 کې هڅې وشي : 

دملي سوداګرو ، پانګوالو او تولیدي ځواکونو دپیاوړتیا لپاره هراړخیزې هڅې ، له     -۱  

ویښتیا او روښانتیا نیولې د هغو فشارونوتر رامنځته کولوپورې چې حکومت  

ک اقدام ته هڅولی شي .  په دې برخه کې  دتولیدي او خدماتي  مجبوروالی شي او خل 

ندنه او دګټو لپاره عامه پوهونه مرسته کوالی شي ،  سرچینو ، امکاناتو او الروچارو پېژ

خو ترټولو اغیزمنه الره یې داده چې داسې سیاسي ځواک ) ګوند ( رامنځته شي چې ددغې  

ر ولري او هغه میکانیزمونه  معرفي او عملي  چارې لپاره پر علمي ـ عملي بنسټ والړه کړنال

فعالیت وده کوالی شي . ځکه  کړي چې دهغو په مرسته ملي تولید او مثبت اقتصادي 

داچاره سیاسي او اداري ځواک غواړي او ددې ځواک دترالسه کولو لپاره باید سیاسي 

 . مبارزه وشي

، مانا داچې وپوهول شي    دوهمه الره داده چې همدا شل مېلیونران اصالح کړای شي -۲

ره هم کارول ،چې ددوی پانګه ، سیاسي ځواک ، پېژندنه ، امکانات او وسایل په مثبته ال

کیدای شي ، که په همدوی کې هم دملي تولید او اقتصادي فعالیت زغم او حوصله  

رامنځته شي ، ګټه به یې درې اړخیزه وي ، لویه ګټه به یې پخپله مېلیونرانو ته ورسیږي  

ې بدنامه پېژاند) هویت( به یې په یوه مثبت ، مشروع او ملي هغه واوړي او خلکو او چ

ګټه داوي چې دتولیدي اقتصاد دګراف په لوړیدو به د تورې ـ  مافیایي ګټې   هېوادته به یې

 ګراف راټیټ شي . 
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لګښتونو او هوټلونو غږیدو ، ډاکتر یار    رله ډاکتر درمل سره  یوه واده ته تللی وم ،  دواده پ

دشلو مېلیونرانو روږدې شوې ده او ددې یو المل هم مې ویل چې ټولنه په بېځایه لګښتونو 

وړه ستونزه نه ده . شل مېلیونران  بادراوړې پانګه ده . هغه ریښتیا ویل ، ما فکر وکړ چې دا

، دهغوی ددوهم او درېیم کتار ملګري ،چې پانګه یې له اسمانه راوریدلې ده او دټوپک له  

شپیلۍ ، قاچاقو ، مافیایي فعالیتونو، غال او فساد څخه یې له خوارۍ پرته الس ته راوړې 

، دلګښتي سیالۍ لوبه ګرمه کړې ده . ده  

مشروع یا نامشروع  ه لوکس ژوند لپاره په هر دلي څه ده ؟ راځئ وګورو چې لګښتي سیا

الره دپیسو ګټل او له زورورو سره ځان په یوه کتار کې درولو ته لګښتي سیالي ویلی شو ، 

چې  په افغاني دودیزه ټولنه کې دسرې داور په څېر پراخیږي . شلو مېلیونرانو دنړۍ تر ټولو 

ان او نور امکانات راخپل کړي دي ، یومهال  لوکس موټر ، جامې ،کورونه ، باډیګارد

و، وروسته به  و يشلومېلیونرانو داسې ګاډي ګرځول چې شاته به یې دتیلو ټیم او ټایر نښت

ګاډي  نو کې ګولۍ ضد) زرې( وروان و، په اوسنیو کلورپسې   دباډیګاردانو یو پېکاپ هم 

لو کار ګاڼه خو اوس ورو موډ شوي دي ، توپیر دادی چې پخوا به خلکو دا یوازې دوسله وا

ورو دهغو کورنیو شمېر ډیریږي چې دلوکسو موټو ، لوکسو کورونو ، لوکسو جامو، 

لوکسو مېلمستیا ګانو، ودونو، لویو تاالرونو او زرګونو مېلمنو دلرلو سیالي کوي او په  

و دې توګه یې داهرڅه په یوه داسې ټولنه کې چې دلسو افغانیو تولید نه لري خو دمېلیونون

دستونزې ژورتیا په دې کې ده چې     ډالرو لګښت کوي په یوه ملي ستونزه بدله کړې ده .

دمثبت تولیدي اقتصاد سیالي نه ، بلکې له نامشروع الرو څخه په السته راغلیو پیسو  

دسپیو له جنګولو ، دهلکانو  دزرق وبرق،  بېګټې او ان ناولې  سیالۍ  رامنځته شوې ده . 

، فحشا ، په دوبۍ کې دمعشوقو ساتل او نورې پټې لوبې خو یې پرځای   او ښځو تر ګډولو

  ي ټولنیز عادت سرطان ، شلو مېلیونرانو دناروا ګټو له الرې د یوې لګښتي سیالۍپر یږده 

په ) شمسي (دیارلس سوه پنځوسمه لسیزه  کې چې افغانستان تولیدي   رامنځته کړی دی. 
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وه چې ورو ورو یې دا هېواد دخوړو له واردولو  اقتصاد درلوده ، کرنې دومره وده کړې

بېنیازه کاوه   . دنساجیو ، سمنټو، پنبې ، لبلبو ، چیني جوړولو او داسې نورو سلګونه  

، ګاونډي هېوادونه مو له حکومتي او پوځي صنعتي فعالیتونو کارځایونه مو درلودل 

دونو دومره ډیر هوټلونه ، نه و  زوره ویریدل ، مګر هغه مهال نه دومره لوکس موټر و ، نه د

، نه څوک ګولۍ ضد ګاډي چا پېژندل او نه هم دپیسو په زور دومره اخالقي فسادروان و

په کوم ګاونډي هېوادکې  پسې دوبۍ ته تلل اونه هم چا دعیاشۍ لپاره  اړتیاوودکور په 

نه جنګلک  چې نه کرنه لرو ، نه صنعت ، ؟  ، خو اوس څه پېښ شوي دي   ههوټل په کرایه نیو

شته ، نه دشاکر چیني جوړونه ، نه دکندز سپین زر ، نه دننګرهار زیتون او سیتروس ، نه  

دهېلمند ستره کرنیزه پروژه او نه هم دکندهار دمیوې فابریکه ، نه دجبل السراج او ګلبهار  

نساجي ... خو ال په جاپان کې زرې موټر نه وي جوړ چې موږ یې دلته وخته فرمایش ورکړی  

الپه فرانسه کې دجامو نوی موډ نه وي راوتلی چې دلته یې په قصر عروس تاالر کې   .  وي

زموږ مېرمنو داغوستلو شوق کړی وي . دارجمندي دسنتۍ لپاره په قصر پاریس کې درې  

نه ورکوو ، حال داچې دهمدې  وزره کسان رامېلمانه کوو او بیا هغوی ته اوولس ډوله پوالو

سرسبزۍ دریاست جارو کښان دغرمې ډوډۍ په خیرات کې  هوټل تر څنګ دښاروالي د

سپندي ماشومان دپینځو افغانیو  غواړي او دارجمندي ګلپوښ شوي موټر ته لسګونه 

لپاره راټول وي.  خواست   

دانقالب یوه لغوي مانا سر چپه کېدل دي ، موږ په   څه پېښ شول چې هرڅه سرچپه شول ؟ 

دشلو مېلیونرانو کورنۍ واک ته رسولې دي ازې مو انقالبونو کې بله ګټه نه ده کړې ، یو

چې اوس همدا شل مېلیونران د اته ویشتو مېلیونو افغانانو وینې زبېښي او خپلو دغو  

او څه وڅه نوم ورکړی   په وړاندې دازلي امتیازقربانیودتیروجنایاتو ته یې د مذهب ، قوم ، 

 دی .  

اړولې دي ، هیڅوک راګښتي سیالیو یو لوی جنایت همدا دی چې وړې کورنۍ یې هم په ل

څومره ګټه لري ؟  ژوند یې څنګه دی ؟  یې په دې پسې نه ګرځي چې هېواد ، ولس او کورنۍ 

؟  خو ددې لپاره چې دکوم مېلیونر یا  هاو ټولنه په څه ډول  اقتصادي  وضعیت کې د
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دمېلیونر دکوم جیره خور  له لګښت سره سیالي وشي ښایي په واده ، کوژده ، مړي او  

او ځان په  برباد کړو  پیسې  خیرات کې  خپل ټول هست وبود خاورې کړو ، دټول عمر ګټلې

 خاور وغورځوو ، بس چې دزورورو سیالي وشي .  

ده چې لګښتي سیالي هم دشلو مېلیونرانو په ګټه تمامیږي او ددې لیکنې یوه اندیښنه دا

هغه داسې چې دداسې بېګټې او بېځایه لګښتونو پر  مهال وړې وړې نغدي پانګې له  

منځنیو او وړو کورنیو څخه تښتي او په مخامخ یا نامخامخ بڼه دشلو مېلیونرانو جیبونو 

ه افغانستان کې دپانګې ددوران چې پبحث کړی وهم موږ پر دې مسئله پخوا ته لویږي . 

اصل له منځه تللی دی او اقتصادي تعامالت داسې رامنځته شوي دي چې له ناقانونه الرو  

څخه دپانګې په هرخوځښت کې یوه لویه برخه یې دیوه پوځي ـ سیاسي مېلونر جیب ته ځي .  

ګټو خپل   دلوستونکیو به په یاد وي چې شلو مېلیونرانو په وارداتي ، تورو او ناروا  

دلګښتي سیالیو ټول توکي     نو  ،انحصار ټینګ کړی دی او حکومتي زور هم ورسره دی

. لوکس راواردیږي او په دې توګه یې ګټه دشلو مېلیونرانو جیبونو ته لویږي ددوی په ګټه 

موټر ، دلویو ودونو خواړه ، دوروستي موډ جامې ، سره زر ، ګاڼې ، دلویو ماڼیو ودانیز  

ر ټول له بهره راځی او په دې سوداګرۍ کې شل مېلیونران الس لري ، په دې  توکي او نو

توګه ګورو چې د لګښتي سیالۍ  هم مادي ګټه شلومېلیونرانو ته رسیږي او هم   ددې  

دلګښتي سیالۍ یوه لویه   سیالۍ داتالنو په توګه دخلکو په اذهانو کې ال پسې لوییږي . 

و ټولنیز معیارونه فاسدوي ، د ځوان نسل لپاره لوی  غمیزه دا ده چې اخالقي ایډیالونه ا

خلک هماغه دي چې ګټه ، تولید او کار وبار یې معلوم نه وي خو تر ټولو ډیر لګښت کوي  

که  داپه یوه ناوړه کولتوري عادت بدل شوی دی ،چې  توکي لري . ونداو ترټولو لوکس ژ

وګت ورته ویل کیږي او په څوک خپل لګښتونه له خپلو ګټو سره سم کړي نو کنجوس او س

دې توګه هر وګړی ددې لپاره چې سوګت ، سخت او کنجوس ونه ګڼل شي باید پیسې  

 وشیندي پرته له دې چې په دې پسې وګرځي چې داپیسې له کومه راځي ؟  
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 حلالره : 

( ووایو !له شلو مېلیونرانو سره دمبارزې تر ټولو ښه الره دا ده چې لګښتي سیالي ته  ) نه 

فیشن پرستي پریږدو او  کړو.   برابر  پل لګښتونه له خپلو روا او مشروع ګټو سرهاو خ

دځانښوونې غریزه تر پښو الندې کړو ، په ناروا سیالیو کې کله کله پریږدو چې خلک  

راپورې وخاندي ، کنجوس راته ووایي ، بېچاره مو وګڼي ، هیڅ پروانه کوي ،  څوکسانو 

دلګښت پر ځای یې دروا ګټې دلوړولو هڅه وکړه اصالح  که دخپل ژوند چارې ساده کړې او

رامنځته کیږي او که موږ ځانونه د لګښتي سیالۍ له کرښو وویستل ،نوپه حقیقت کې مو  

 دشلو مېلیونرانو درانړولو شریفه هڅه پیل کړې ده چې  دا پخپله یوه ملي مبارزه ده .  

له اړینو ژوند توکیو څخه تیریدل   ل او یا هم غوښتدفیشني سیالۍ دترسره کولو لپاره پور 

جرم دی ، که موږ ددې لپاره دسرو زرو ګاڼې اخلو چې موډ دی او باید سیالي مو برابره شي  

هېواد او  خو دخپل بچي ښوونځي ته قلم او کتابچه نه اخلو ، په حقیقت کې دخپل بچي ،

   کړی دی .راتلونکې په وړاندې موجرم 

سیاسي مبارزه په کار ده ، دامبارزه له کورنۍ او چاپیریال  ددې چارې لپاره یوه فرهنګي او 

څخه پیل کیږي . روښانفکره ، پر علمي او عملي کړنالرو او تګالرو والړ ګوندونه ښایي  

او پخپله هم خپله مبارزه داسې پرمخ  دلګښتي سیالۍ ټولنیز زهر خلکو ته وروپیژني 

ونزه چې لګښتي سیالۍ رامنځته  ، ځکه یوه لویه ستبوځي چې لګښت یې تر ټولو کم وي  

کړې ده همدا ده چې دشلو مېلیونرانو ناولی موډل یې دټولو تر مخ ایښی ،  خلک ګومان  

استخباراتي مالتړ یا غصب او   روپیسو ، مافیایي جوړښتونو، بهرنيکوي ،چې بې له ډی

رواني  ، ګوند نه چلیږي او اصالحات نه رامنځته کیږي ، دا هغهانحصار ه سیاست نه کیږي 

زهر دي چې همدې شلو مېلیونرانو په خلکو کې شیندلي دي او په دې توګه یې په سیاسي 

ځکه ددوی په نظر دسیاست کولو وسایل ) پیسې ، وسلې ،  ،ډګر کې خپل انحصار ساتلی 

مافیایي ډلې ، څوکۍ ، او یرغمل شوی حکومتي ځواک( خو یوازې او یوازې له دوی سره  

، ولسي خوځښتونه او ګوندونه  چې له دوی سره په     روښانفکري هغه اند؛دی . ددوی په 
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لګښته ، خپلخوښې )  . بېلګښتي سیالۍ کې برابري نه شي کوالی ، پاییدلی هم نه شي 

دواطلبه ( سیاسي ـ فرهنګي منظمه، متشکله او منسجمه مبارزه له لګښتي سیالۍ او 

پوهو او باشعوره  دی ، ټولو  دشلو مېلیونرانو له انحصار سره دمبارزې لومړنی پړاو

 افغانانو ته ددې پړاو دپیل کولو بلنه ورکوم .  

 

 

 

 

 

 

شل مېلیونران هم خپل مجبوریتونه لري ، دوی په ډیره بده بڼه دبهرنیانو په الس یرغمل  

شوي دي ، دابهرنیان افراد نه دي ، هېوادونه  ،ان الچې حکومتونه هم نه دي ،بلکې  

هنه اوهلته دخپلو وکې السوځانګړې کړۍ دي چې کار یې همدا دنورو هېوادونو په چار دا

ل دي . دوی یو شمېر وګړي په لومه کې اچوي ، له یوې خوا امکانات ، ځواک ، اغیزو زیاتو 

 پیسې او مشري ورکوي ، خو له بلې خوایې په داسې النجوککړوي چې هېڅکله ددوی 

دبېلګې په  دوی دغه ځانګړي وګړي  شي ایستالی . نه    څخه سر ونه  ولوم ) بهرنیانو( له 

ه الندینیو دامونو کې ښکېلوي او بیا یې تر مرګه یرغمل ساتي : پتوګه   

 

ترهرڅه وړاندې یې په ډیرو پیسو ، وسلو ، ترالس الندې فرمانبردارو ،   •

جاه وجالل ، ښو کورونو او خوړو ، کاذب نفوذاو نورو امتیازاتو خوله  

ورخوږه کړي ، یوه کاذب لیډر شپ ته یې ورسوي  او په دې توګه یې له  
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چې له رواني پلوه ددې نعمتونو   نعمت سره داسې عادت کړي ، نازو

دبهرنیو په وړاندې هر امرو خدمت ته ) که هغه    دجاري ساتلو لپاره

 دخپلو خلکو په تاوان هم وي ( حاضر او اماده وي . 

وروسته یې په دوښمنیو واړوي ، ځینې خلک پرې ووژني ، ځینې پرې   •

نۍ سره یې مخامخ کړي ، له نورو لوټ کړي ، دقومونو له تضاد او دوښم

او بیا   مېلیونرانو سره یې په سیالۍ ، رقابت او ان دوښمني  ککړ کړي 

 نو ورته وایي : غم یې مه کوه زه درسره یم .  

او  بدناموونکي تصویرونه  ، له شخصي پلوه ورته ځانګړي اسناد •

دوسیې جوړوي ، چې که هر کله یې بغاوت ته زړه وشو نو ورته راباسي  

 . ې ی

  )   تقلبي یاریښتینې (  او شایعات ددوی په هکله لږ وډیرې اوازې •

رامنځته کوي او دخلکو له شکونو او مخالفتونو سره یې مخامخ کوي ،  

اوانقیاد ته چمتو   ۍ، فرمانبردار کوزۍتر پایه سر انپه دې توګه مېلیونر

 شي .  

په داسې ایډیولوژیکو ، قومي ، ژبنیو او سیاسي شعارونو یې   •

شهوروي چې له هغو څخه راګرځېدل هم دبشپړ سقوط او بدنامۍ المل م

ګرځي ، یومهال چې مېلیونر ګوري تر شا یې ټولې بیړۍ سیزلي دي ، نو 

 مجبوره دی همداسې پر مخ والړشي . 

دادبهرنیانو په لومو کې دښکېلیدو یو څو بېلګې وې ، کیدای شي تر دې پېچلې او پټې  

، په دې توګه  ، خو موږ یې یوازې دلته بیلګه یی یادونه وکړهشیوې او الرې چارې هم وي 

اېل شوي ، ښکېل شوي او یرغمل شوي مېلیونران دخپلو خلکو او هېواد په ګټه دځان 

خوځولو امکانات له السه ورکوي او لکه خوړین رعیت دبهرنیانو انډیوالۍ ته دوام  

مېلیونران ځانته مجبوروي ، په  بهرنۍ کړۍ دوه اړخیزه لوبه کوي ، هماغومره چې ورکوي . 

خلکوکې  یې دکاذب شهرت او نفوذ الرې چارې رامنځته کوي او له دوی سره مرسته کوي  

 . بهرنیان  ددې لوبو په مرسته  څو ډوله موخې تر السه کوي : چې حاکمیت تر السه کړي 
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ړي کوي او  په یوه ځانګړي هېواد کې دخپلو ګټو دساتلو ، نفوذ او السوهنې  ریزرفونه پیاو

نړۍ او عامه ذهنیتونو ته داسې ښیي چې دوی خو دچا په چارو کې  ژوندي یې ساتې ، 

خپله  ؛السوهنه نه کوي ،بلکې دا دځانګړي هېواد خپل مشران او خلک دي چې هرڅه کوي 

یې خوښه ، نړیوالو ته داهم ښیي چې په ځانګړي هېواد کې دسم مشرتوب ، ملي رهبرۍ او 

شته ، داخلک ډیر وروسته پاتې دي او تل باید له بهره مرسته ورسره   سمې ټاکنې ظرفیت نه

وشي ... بله ګټه یې داده چې دځانګړي هېواد خلک او ځوان نسل په دې پوه کړي چې  

، همدااوس خپلواک سیاست او په خپلو امکاناتو خپلې ملي چارې ترسره کول ناشوني دي 

په افغانستان کې یوعجیب باور رامنځته شوی دی  ، هرچاته چې ووایې راځئ دهېواد  

ه دیوه ځواکمن بهرني هېواد له انډیوالۍ ردژغورلو لپاره یوڅه وکړو ! نو درته وایي : ورو

پرته هېڅ هم نه شې کوالی ...  تر څو چې پیسې ، وسلې او زور ونه لرې دسیاست شوق مه  

چا سره دې تارجنګولی ؟ چې دسیاست شوق کوې ؟ خلک بیچاره ګان څوک دي   لهکوه ... 

چې ته دهغوی په مرسته سیاست کوې ؟ ورشه له کوم بهرني هېواد سره اړیکه  ونیسه ... 

داټول زهر ، بېباوري ، دسیاسي ارادې کمزورتیا او پر پردیو تکیه همدې بهرنیانو  

که ځوان او ژمن  نو،  نه یې ځواک ته رسولي ديدشلو مېلیونرانو موډلورامنځته کړې ده .  

همدا  نسل وغواړي په خپلو امکاناتو ، پوهه ، اراده او ملي تعهد سیاست ته مخه کړي 

خولې نه دې دشیدو بوی ځي  ... ستا یې په سیاست  ! مېلیونران ورپورې خاندي ، چې بچیه 

ریږي چې : ) مربي داري  سترګو ته ددخلکو څه ؟ ددې ټولو په پایله کې ددري ژبې دامتل 

داسې وضعیت  دې ته الره هواروي چې  دمعقولو  ، علمي ـ  عملی طرحو   مربا بخور!( 

) چې مربي نه لري (   خاوند ، پر خپلو پښو والړ ، دملي ارادې خاوند بهیرونه او شخصیتونه

، په  وځي او دیرغمل شویو مېلیونرانو انحصاری واک وځواک دوام وکړي له ډګر څخه و

او بهرنیانو ته  ددوام او نفوذ  وګټدحاکمیت ، دبهرنیو ددې توګه د شلو  مېلیونرانو 

 .  دمېلیونرانو داړتیااو احتیاج ډاډ ترالسه کیږي 

 په خلکو کې ورو ورو دغه زهر جن باورونه ریښه مومي :

 سیاست دبهرنیانو له ګوډاګیتوبه پرته نه کیږي .   •

 خو ممکن نه  دی!    ،ملي اراده او معقول سیاست به ښه وي •
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 دشلو مېلیونرانو حاکمیت له بهره تضمین شوی دی او ورسره مبارزه کمعقلي ده .   •

هر څوک چې غواړي سیاست ته راشي ، اول باید دکوم پردي دروازه وټکوي ، مربي   •

 پیدا کړي او بیا نو مربا ته کاشوغه له جیبه راوباسي ... 

 

 حلالره : 

لمي ـ عملي او معقولو طرحو والړ ګوند ) یاګوندونه (  پرملي اراده ، خپلو امکاناتو ، ع 

 رامنځته کول چې مربي یې یوازې او یوازې دافغانستان خلک وي او بس .  

داګوند ) یاګوندونه ( دې پر وچ ډاګ کیني ، پیسې دې نه لګوي او دځواک پر ځای دې  

  یکړه وکړي . خلکو ته ورمخه کړي ، که خلک ورسره ملګري شول بیا دې دځواک په اړه پر

له  بهرنیو د دې متمرکزه کړي چې ځوان نسل وپوهوالی شي چې رداګوند دې ټوله هڅه پ 

 ، خو په پیل کې یو څه زیار ، ستوماني او کار غواړي .    کېدای شي   سیاستهم پرته  غالمۍ 

دبهرنیانو لومې او په هغو کې دشلو مېلیونرانو ښکېلتیاوې ښایي وپېژندل شي او خلک  

 ي. پرې خبر ش

ونډه ترسره کړي ، چې  دشلو   (روښانفکرانو)هوښیار او ژمن تحصیل کړي ښایي د 

 مېلیونرانو دانحصار ځایناستی ځواک رامنځته کړای شي .  

دبهرنیو کړیو په اړه دا تصویرنه ښایي ددې المل شي چې خلک له نړیوالو سره کینه او  

چې دملي حکومتونو له خوا رسمي ، پرخپلو ملي ګټو والړ اړیکي  بلکې عقده واخلي ،

ټینګیږي ډیر مهم دي ،مګر له شخصیتونو او ډلو سره پټ اړیکي او دنورو دګټو لپاره 

دمېلیونرانو پړسول او یرغمل کول ناروا کاردی ، چې ښایي دادواړه سره بېل شي او خلک  

 یې پر حقیقت وپوهول شي .  

ښانه کړي او خلک دشلو  حقایق روا دویښتیا او روښانتیا یو ملي نهضت کوالی شي د 

 مېلیونرانو له انحصاري واکمنۍ څخه وژغوري .  
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د) څه کولو ( توانمندي وي ، په ځینو    دواک ته رسېدلو معیار  په پر مختللیو ټولنو کې

وي او دهغو انقالبي  قرباني     معیار ېدو دواک ته رس نوروکې چې انقالبي شرایط لري هلته 

چې دیوه ملي  وګه ورکول کیږي ،ډلو یا افرادو دقربانیو په بدل کې واک دیوه امتیاز په ت

که څه هم داحساساتي او عاطفي  ارمان دترالسه کولو لپاره یې ځان تېریدنه کړې وي . 

واک دوی ته سپاري چې ټولنه   ځکه  او خلک،   ت له مخې واک ددوی حق ګڼل کیږي قضاو

  معقولې سیاسي زمانې ته ورسوي ، په معقوله سیاسي زمانه کې دواک معیار بیا هم د

ټولنې دوګړیو دانساني ژوند دښه والي لپاره د) څه کولو( توانمندي شي او هغه دقربانۍ 

زموږ په هېوادکې یوبشپړ استثنایي معیار رامنځته شوی دی ،   نسل په اتالنو بدلیږي . 

رسېدو معیار دقربانیو اخیستل دي ، هرچا چې  دچې ال به چا نه وي اوریدلی . دلته واک ته 

کړي وي هغه ډیر ځواک لري ،مانا داچې هغه خلک لویو څوکیو ته   ډیر خلک قرباني

له خلکو څخه دقربانۍ اخیستلو ښه استعداد او ظرفیت  رسیږي چې دخپل واک لپاره 

شل مېلیونران هغه خلک دي ، چې نه  دخلکو دانساني ژوند دښه کولو لپاره د) څه   ولري . 

سیزو کې قرباني ورکړې دي ، یوازې یې په  کولو ( وړتیا لري او نه یې هم په تیرو درېیو ل

راځئ لږ ځیر  رو درېیو لسیزو کې ددې وطن خلک په دې او هغه نامه قرباني کړي دي . ې ت

؛   په تېرو درېیو لسیزو کې خلکو دخپلې عقیدې ، هېواد ، خپلواکۍ ، ملي ارزښتونو شو

یوڅوک یاڅه   نۍ ، ددې ولس هرې کور او دانساني ښېګڼو لپاره ډیرې قربانۍ ورکړې دي 

ورکړې دي ، خو واک ته هیڅکله دوی ونه رسېدل او نه هم داسې الیقه او دمدیریت   له السه 

خاوند خلک واک ته ورسول شول چې همدغو بېچاره او مستحقو خلکو ته دهغوی دډیرو 

قربانیو په بدل کې دهغوی دانساني ژوند دشرایطو دښه والي لپاره هڅې وکړي ، داسې چا  

الرې چارې ومومي  ورنه کړل شو چې دشهیدانو پاتې شویو بچو ته دډوډۍ موندلو ته واک 

یا کونډو او ورارو ته دکور غم وکړي ، اویا هم دنومورکیو اتالنو دبچو دښوونځیو چاره  
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وکړي ... بلکې تل واک له هغو کسانو یا ډلو سره و ، چې دهېواد تر نیمایي زیات قربانیان  

لي دي ، یا هم داسې خلک واک ته ورسېدل چې دقربانیو پاتې  ددوی په الس خاورته تل 

 ، تیري یې پرې وکړل او یا یې هم لوټ کړل . ېشوې کورنۍ یې هم له خپلو کورنو وشړل

عجیبه دا ده چې مېلیونران دخپل واک او ځواک ، پیسو او کیسو استحقاق دقربانیانو له 

رو  ې ا راوړي چې دوی ، ګواکې په تکورنیو څخه په زوره اخلي او ددې لپاره دلیل هم د

 دیرشو کلونو کې دا یا هغه څه کړي دي او په دې یاهغه پیل یې توره ورننه ایستې ده .  

دشلو مېلیونرانو په واک کې څه ویل لویه ګناه ده ، ځکه دوی په تیرو دیرشو یا پینځه  

لکه دمور  ، نو اوس یې واک بیخي کړي دي  دیرشو کلونو کې دخلکو ډیر زامن شهیدان 

. ستونزه داده چې له ولس څخه الره ورکه ده او په دې نه پوهیږي چې  شیدې داسې حق دی 

دواک ته رسولو معیار څه دی ؟ که دمعقولو ټولنو په څېر دپرمختګ او دخلکو دژوند 

دشرایطو دال ښه والي لپاره توانمندي د واک معیار وي ، خو دا په شلو مېلیونرانو کې 

مېلیونرانو له پړسېدلو سره هممهاله دخلکو په بدنونو کې وینه وچیږي او  نشته ځکه دشلو

دهر یتیم د درې څلورو وختو ډوډۍ په یوه وخت د یوه مېلیونر جنګي سپي ته اچول کیږي .  

که معیار دا وي چې واک ددرې لسیزو په اوږدو کې دقربانیانو دسرښندنو په بدل کې  

قربانیان خو مړه شول او کورنۍ یې یا   ؟نو چیرې دي  ته ورکول کیږي  یا یې وارثانو  هغوی

ګدایي کوي ، یا هم دسبا او بیګا په وچه ډوډۍ پسې وتلي دي ، دنړۍ یو دود معیار هم 

.  واخليګټه چې ددوی لپاره له واک څخه نشته   

یومهال مې کوم ځای لوستلي وو، چې دلویو اهدافو لپاره اتلولي او قرباني هغه پاک  

ارزښت دی چې  ښایي دواکغوښتنې په مردارۍ ونه لړل شي او که نه بیا ورته څوک دقربانۍ 

په نړۍ کې هغه مشران ډیر یادیږي چې قرباني یې ورکړي   او اتلولۍ په سترګه نه ګوري . 

ي غوښتی ، مودې وروسته خلک ورته په خپلو زړونو او ذهنونو کې  وي خو امتیاز یې نه و

دخلکو ،   نېلسن مانډیال نیم عمرپه زندان کې و، له یوه ځل ولسمشرۍ پرتهامتیاز ورکوي . 

له واکه الس په سر شو او ځانته یې دخلکو په زړونو کې واکمني  ،له ډیر ټینګار سره سره 

دعوه ونه کړه ، خو افغانان یې اوس هم پاچاخان  اچا خان هېڅکله دپاچایي پجوړه کړه ، 
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حضرت امان اهلل شاه غازي دخپل واک دساتلو لپاره دیوه افغان وینه هم په  ی اعل  ګڼي . 

تاریخ کې  و په ...خو زموږ دتېرو درېیو لسیزتېر شو   تویولو ونه لوروله او له پاچاهۍ څخه 

پښو الندې شول او پر ځای یې دډیرو وژنو  قرباني او  هم توانمندي  دواړه تر  هم    څه وشول ؟

 پهلوانان په شلو مېلیونرانو بدل شول او واک یې ولوټه .  

دواک ته  ، دلته او س مو ستونزه وپیژندله ؛ په هېوادکې دواک ته رسېدلو معیار ورک دی  

  رسېدلو او یا رسولو ارزونه  نه په عقل کیږ ي او نه هم په عواطفو ، بلکې زور ، زر او ډیر

پېښوونکي کسان اوډلې )ښه ( او  ، عجیبه داده چې دلته ګواښوژل دواک معیار دي 

غوره( ګڼل کیږي ، دهمدې لپاره بهرنیان هم ددې خلکو دټولیزې ارواپوهنې پربنسټ ټوله  )

، ځکه دوی دخلکو دمراجعې  معامله او راکړه ورکړه له همدې ګواښ پېښوونکو سره کوي 

یې پرې څه   وږوي چې داولس همدوی ته خوشاله دی نو زمادرسونه همدوی ګڼي او فکر ک

پسې ګرځو ، زموږ هم ستراتیژیکې  جوړښتونوچې په سالمو او پرمختګ راوستونکیو 

. ګټې په همدې شلو مېلیونرانو کې خوندي دي   

 

 حلالره : 

دواک ته رسېدلو معیار باید معلوم شي ، که عاطفي وي نو باید دهغو قربانیانو له کورنیو  

ي چې یو څوک نه یوڅوک یې په تیرو پېښو کې له السه ورکړي دي ، زه باور شه خبرې و سر

نه    لرم چې دغه شریف قربانیان له تاسو څخه څوکۍ ، وزارتونه او سیاسي پوزیشنونه 

غواړي ، دوی به داوښکواو موسکا ترمنځه درته ووایي : داسې څوک واک ته راولئ ، چې  

موږ خپل حق ته   !شرایط برابر کړي او بس ښه او دانساني ژوند موږ ته کار ، کور ، ښوونځی 

  مانا داچې په عاطفي چاپیریال کې پخپله واک معقول حالت ته ورلېږدي   رسېدلي یو . 

او ټولنه له دې تباهۍ  ښایي هغه چا ته وسپارل شی چې د) څه کولو ( توانمندي ولري او

ت څرګندیږي چې  غوره او کارپوه ) دڅه کولو توانمندي  هغه وخ څخه را وایستلی شي .  
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نخبه ( افغانان په یوه علمي او عملي سیاسي چوکاټ کې سره راغونډ شي ، دخلکو دژوند 

څه  دشرایطو دښه والي لپاره خپلې طرحې ، افکار او اعمال خلکو ته وروپېژني او په یو

ه دې توګه  چاپیریال کې دخپلو طرحو په بدل کې له خلکو څخه رایه وغواړي او پازاده  

 خلک هغوی واک ته ورسوالی شي ، همدادی د دیموکراسۍ سیاسي منطق .  

تر دې وروسته باید دقرباني  ورکولو یا قربانۍ اخیستلو  دعوې قربانیانو ته دڅه کولو په  

دعوو بدلې شي او همدا واک ته درسېدلو یا رسولو محک او ارزونه شي ،چې څوک دهغو 

ورکړي دي ــ  ګټه رسولی شي او داګټه باید معقوله وي ،   ــ خلکو لپاره چې قربانۍ یې

دوامداره وي ، عامه وي او ټولیز پرمختګ هم تضمین کړي ، چې یوځل بیا قربانۍ  

یا خپلو ورکولو یا اخیستلو ته اړتیا پیدا نه شي ، بلکې خلک په پوره هوښیارۍ او ویښت

ل سبا  نن او له ننه سبا او بهغو خدمتګارانو ته واک وسپارالی شي چې ددوی له پرونه 

.  ې روښانه ، ودانه او پرمختللې کړيالپس  
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وایي ، که مخامخ او بدرنګه یې راوژباړو ،    ( Institutionalizedپه انګریزي کې ورته    )

نو)موسسه یي(  ورته ویلی شو ، زموږ سیاستونه ال موسسه یي شوي نه دي، او تر ډیره د 

سسه یي کېدل څه  مو ونوفردي سلیقو پر بنسټ رامنځته کیږي او له منځه ځي . دسیاست 

 ؟ دي

داساسي قوانینو ، ملي ګټو ،  زماني اړتیاوو او علمي تیوریو پربنسټ دیوې ټولنې دغړیو  

دانساني ژوند دشرایطو دښه والي لپاره دستراتیژیو او تاکتیکونو هغه قانونمنده 

کړنالرې ، پالن جوړوونې ، عمل او ارزونې ته ویل کیږي چې نظامونه یې دملي سیاست  

او دګومارل شویو چارواکیو او مامورینو له خوا عملي   ښو په توګه رامنځته کوي .دکر

 کیږي .  

 بېلګې :  

دیوه هېواد دپوځي ـ امنیتي توانمندۍ ، ملي ګټو ، له دې هېواد سره دنورو  •

دچلند دڅرنګوالي او نړیوالو ـ سیمه ییزو شرایطو پر بنسټ ددې هېواد بهرنی  

دنړیوالو حقونو ، سیاسي علومو ، تاریخي   سیاست ټاکل کیږي ؛ په دې کې

اړیکو او بشرپېژندنې الرښوونې په پام کې نیول کیږي او ولس ته یې لویې کرښې   

اعالنیږي ، او دمقننه ځواک تر منښت او هوکړې وروسته عملي کیږي ،  دبهرنیو  

چارو هر وزیر یا بل ډیپلومات دهمدغو ټاکل شویو اصولو ، پالیسیو او 

تابع دی او باید دهمدغو اصولو پر بنسټ عمل وکړي ، دا که احمد   ستراتیژیو

وي که محمود له الف ډلې څخه وي یا له بې ګوند څخه . دسیاسي سیالۍ معیار  

هم داوي چې څوک دغه اصول او کرښې ال پسې پیاوړې کوالی او ال ښې عملي  

 کوالی شي .  
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نو ، انکشافي  دیوه هېواد داقتصادي سرچینو ، بشري ځواک ، استعدادو  •

په نظر کې نیولو سره داقتصاد  ، ملي او نړیوالو اړتیاوو او ظرفیتونو ظرفیتونو 

دعلم پر بنسټ ملي اقتصادي کړنالره جوړیږي او بیا دهر وزیر او مامور ) کرنې ،  

بیارغوونې ، فواید عامې ، اقتصاد، سوداګرۍ ، کانو او صنایعو، ترانسپورت  

ه خواپه ګډه هماهنګۍ او پرلپسې توګه عملي کیږي او له  ،اوبو او برېښنا  ..... ( ل

  ښه والی یوه کاله بل ، بلکې له یوې ورځې بلې ته په اقتصادي وضعیت کې

 . راولي

 فرهنګي ، تعلیمي ، خدماتي او نورسیاستونه یې همداسې درواخله .   

 

 خو اوس زموږ ستونزه :  

ولرو خو موسسه یي سیاستونه  نه لرو . اساسي قانون لرو ، پوهان لرو ، ملي ګټې هم باید  

داولې ؟ ځکه له شلو مېلیونرانو سره ـ چې سرکار یې یرغمل کړی دی ـ  دداسې سیاستونو 

،  درامنځته کولو اراده نه شته . ولې ؟ ځکه موسسه یي سیاستونه ددوی ګټو ته زیان رسوي 

 بلکې بیخي یې له منځه وړي .  

 

     :خاطره 

، یوې غونډې ته وینا کوله ، له حاضرو دوستانو څخه چا وپوښتلم :   یو مهال مې په دې اړه

کیدای شي شل مېلیونران دا سیاسي شعور ونه لري چې دموسسه یي سیاست اړتیا  

وپیژني ، ایجاد او عملي یې کړي ؟ خو زما نظر دا و ، چې نه ، دوی په هرڅه ډیر ښه  

 دګټو مسئله ده ، نه دناپوهۍ .    دا  پوهیږي،
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هېواد کې هر وزیر یا بل چارواکی چې واک ته ورسیږي دنورو طرحې او سیاستونه   زموږ په

په صفر کې ضرب کړي ، کاري ټیم بدل کړي ، خپل خپلوان یا دباور وړ مشاورین راډله کړي  

نو ورته وایي : پالیسي جوړوو. کلونه او  ؟ او چې خبریاالن ترې وپوښتي:  په څه بوخت یې

مېلیونر  واک ته رسوونکي   خپلد یسۍ نه جوړیږي ، ځکه هریو دادی لسیزه کیږي چې پال

دګټو لپاره په بل ډول او بېل طراز پالیسۍ جوړوي ، ځکه نو ټول سیاستونه فردي ـ  

بلکې دمارکیټ   ،سلیقوي دي او ددغو فردي  ـ سلیقوي سیاستونو معیار  هم نه علم یا عمل 

ب  ې دغوښتنې پر بنسټ الډیره ګټه ده چې لویه برخه یې هم دیوه پوځي ـ  سیاسي مېلیونو ج

فردي ـ سلیقوي سیاستونه  د نوي چارواکي په توانمندۍ او پوهې پورې هم اړه   ته لویږي . 

لري  ، که داښاغلی متخصص نه وي او  له ځان سره راوړی ټیم یې هم یوازې ددې چارې  

ولري چې څنګه د چارواکي او دهغه له الرې د واک ته رسوونکي مېلیونر لپاره   تخصص 

ډیره ګټه وکړي ،نو داناروغي د ادارې اجرایوي باډۍ ته هم پراخیږي ، یوه بشپړه ال

 بېتفاوتي او ځانځاني پیل کیږي او پایله هغه ده چې نن یې په خپلو سترګو وینو .  

دبهرنیو سیاستونو چارچلند درلوده او د) ب( دواک د ) الف( دوزارت پرمهال مو یوډول 

هیڅ افغان    پرمهال بل ډول  خو دموسسه یې شوي ملي بهرني سیاست  کوم څرک الهم نشته .

الهم نه پوهیږي چې له دومره ډیرو دوښمنانو سره مو رسمي ـ ملي دوښمن څوک دی او  

ده چې سر یې ان دټوکې داقتصادي  سیاست په اړه خو دومره ګډوډي  دوست مو کوم یو ؟ 

په توګه  عامو خلکو ته وتلی دی ، وایي له کوم چارواکي یې وپوښتل چې ستاسو له نظره 

باید افغانستان یو زراعتي هېواد وي که صنعتي ؟ ښاغلي په حق به جانبه لهجه وویل :  

افغانستان ته ښایي چې دبې طرفۍ سیاست خپل کړي ، موږ یو بې طرفه هېواد یو ،نه دا  

 واړو نه هغه .  غ

دواک ته رسولو اصلي سرچینې وي ، دموسسه یي سیاستونو   تر هغو چې شل مېلیونران

. یو چارواکی به پر یوه ټوټه زمکه سړک جوړوي ، بل به پرې  رامنځته کول ناشوني دي 

او چې کله دوی  سره پایلې ته ونه رسیږي نو له شلو  ډګر ...ښارګوټی ، درېیم به پرې هوایي 
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ونرانو څخه به یو رامخته شي او وبه وایي دا زمکه زما په کار ده ، تاسو نه پرې  مېلی 

 جوړیږئ ... 

 

 وړاندیځ   :

ولس ښایي دخپلې سیاسي ارادې د کارولو له هرې وسیلې څخه کار واخلي ، چې چارواکي 

دملي موسسه یي سیاستونو رامنځته کولو او عملي کولو ته اړ باسي .  ملي شورا ، رسنۍ 

و دټولیزې پوهې ) جمعي شعور( دروښانه کولو له هرې الرې چارې باید ددې اړتیا  ا

 دارزښت   او پېژندنې  لپاره هڅه وشي .  

داسې ګوند ) ګوندونو ( ته اړتیا شته چې دمبارزې اساس او بنسټ یې دموسسه یي   ؛بیا هم

ی شي چې  . داګوند باید خلک په دې وپوهوال ـ ملي سیاستونو طرح او عملي کول وي 

 دداسې سیاستونو نشت څومره لویه ستونزه ده او څومره یې هېواد وروسته ساتالی دی ؟  

ګوندونه  ، هغه لوستي افغانان چې باید دروښانفکرانو تشه ډکه کړي ، رسنۍ او پېژندل 

شوي افغانان باید تر هرڅه وړاندې هغه سیاسي ـ  ټولنیزه اړیکه سمه کړي  چې دموسسه یي  

. دا اړیکه  دالښو  ، عملي او علمي  رامنځته کولو او عملي کولو لپاره اړینه ده سیاستونو د 

طرحو لپاره دخلکو درایې ورکولو شعور او دیوې ټولنې دوګړیو دانساني ژوند دښه والي 

. دا هڅه او بیا  لپاره دهڅو دسیالۍ پر بنسټ دهر افغان دسیاسي ارادې کارول دي 

شلو مېلیونرانو  دچل ول او ټګۍ په پېژندنه کې مرسته   دموسسه یي  سیاستونو پېژندنه د

کوي ، چې په پایله کې به یې  واک  هغو جوړښتونو ته ورسیږي چې دموسسه یي پالیسیو ،  

 ستراتیژیو او عملي میکانیزمونو پررامنځته کولو او عملي کولو باور لري .  
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شل مېلیونران خپلې خپلې رسنۍ لري او تمامه ورځ په کې لرو بر کیږي ، دا رسنۍ څو 

 دندې لري : 

ش شخصیت جوړول ؛ هغه هم په ډیره نامسلکي بڼه او  ې ک)کاریزما ( یا مېلیونر ته  •

ه . که  یوازې دشعارونو او خندوونکیو تصویرونو دښوولو یالیکلو تر برید

نو فکر به کوې چې ، دا یې دهمدې لپاره  یا یې ولولې ، دمېلیونر رسنۍ ته غوږ شې  

 چې دخپل خاوند لپاره )الذم بما یشبه المدح( وکړي .   جوړه کړې

دخلکو پر افکارو او عامه ذهنیت کې دخپلو شعارونو کرل او یا هم  له حقایقو څخه   •

 دهغوی بېالرې کول  

دشایعو ، اوازو ، تعبیرونو ، تفسیرونو ذهنیتي اختالل  )  راپارول دذهنیتي اختالل •

، ګومانونو هغه ګډوډي ده چې حقایق یې ترشا پټ شي او په همدې ګډوډي کې  

 ځانګړې سیاسي اجندا پرمخ یووړل شي ( . داختالل اچوونکیو

ټولنیزې بېباورۍ ته لمن وهل ، ځکه یوازې په بشپړه بېباورۍ کې دمېلیونرانو ګټې   •

  اتې کیدای شي . خوندي پ

 دملي ـ  ریښتینو نهضتونو او رسنیو لپاره دخنډ اوځنډ رامنځته کول .  •

او دککړې سابقې  دپاکولو، هېرولو ، بدلولو او له منځه وړلو هڅه ) مېلونرانو په  •

خپله پوځي سابقه کې دډیرو بچي وژلي ، ډیر یې لوټلي او دهېواد پر ګټو یې  

مه ذهنیت کې دخاطرو په توګه شته ، دمېلیونرانو  سوداګري کړې ده ، داټول ال په عا

 رسنۍ غواړي په عامه اذهانو کې دغه خاطرې له منځه یوسي . (  

مېلیونران په خپلو رسنیو کې دپیسو په وړاندې یو شمېر تحصیل کړي کادرونه   •

استخداموي ) دهغوی له اقتصادي احتیاجه په ګټه اخیستویې زبیښي  ، 

توګه پر یوه سالم ملي محور دهغوی دراټولیدو مخه   استثماروي یې ( او په دې

 نیسي .  
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 دذهنیتي اختالل زهر  :  

 راځئ وګورو چې دذهنیتي اختالل ټولنیز تاوانونه څه  دي : 

 

تر هرڅه وړاندې عامه بېباوري خپروي ؛ خلک فکر کوي چې هېواد له السه تللی   •

ځان باور هم زیان ویني ،  دی اوکه همدا مېلیونران نه وي نو هیڅ کار نه کیږي ، پر 

ې  وګړي فکر کوي چې ددوی په شخصیت کې نسبت مېلیونر ته ډیرې نیمګړتیاو

 دي او دی نه شي کوالی دوضعیت دښه کېدو لپاره خپله سیاسي اراده وکاروي .  

دجنایت ، جرم او عامه زیان رسوونې په وړاندې معافیت رامنځته کوي ، خلک ـ په   •

کوي چې هیڅ ډول مجازات یا مکافات نشته او هره توره تیره بیا ځوان نسل ـ فکر  

 سابقه سپینیدای شي . 

 درسنیو پر رسالت او ملي مسئولیت دخلکو باورله منځه ځي .  •

دبیان دازادۍ اصل زیان ویني او دبیان له ازادۍ څخه د مطلقې انارشۍ تعبیر   •

 عاموي . 

 ه کیدو مخه نیسي . دریښتینو رهبرانو ، علمي ـ عملي نهضتونو او رسنیو درامنځت •

 دشلومېلیونرانود تور انحصار له ټینګېدو سره مرسته کوي .   •

 ژیړ ژورنالیزم ته وده ورکوي .  •

 

 دمخنیوي الرې چارې  :  

موږ پخوا ویلي وو چې دشلومېلیونرانو تشکیالتي جوړښتونه مافیایي دي او موږ نه  

شوکوالی له دې جوړښتونو سره وجنګیږو .  دوهمه خبره داده چې ډیره لږه برخه ویښ او  

روښانه تحصیل کړي، چې د مېلیونرانو له زبېښاکه بهر پاتې دي ، نه ښایي  په یوه توره 
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ېیمه خبره دا ده چې مېلیونران هسې هم په وژلو ، ویرولو او جګړه کې بوخت شي .  او در

زیان رسولو کې له موره یو دي ، نو نه ښایي کمزوریو سالمو کادرونو ته یې دتورې  

څوکه ورواړوو ، ښه الره یې دا ده چې پر  علمي ـ عملي  طرحو والړ نهضت ) ګوند 

ونیسي ،  هم  ي اختالل مخه یاګوندونه( رامنځته شي او دنورو کارونو تر څنګ دذهنیت

دا جوړښت ښایي عامه ذهنیت ته حقایق ورسوي او له هغو رسنیو سره په ګډه کار وکړي  

چې د مېلیونرانو له سیوري څخه لرې دي ، ولو که هغوی پخپله هم خپلواکې نه وي ،  

 کنټرول الندې خو به نه وي .  خو لږ تر لږه مخامخ دمېلیونرانو تر 

ې تر دې چې تربیون ته والړشي ، لومړی دې خپل افکار ،  دغه نهضت ښایي مخک 

نظریات ، غوښتنې ، مشورې ، علمي طرحې او سنجول شوي میکانیزمونه ښه منظم  او 

له مېلیونرانو سره دتقابل او  تدوین کړي او بیا دې دهغوی دارییې الرې چارې وپلټي .  

 ب ورکړل شي .  مخامختیا پرځای دځان پیاوړي کولو چارې ته ښایي لومړیتو 

 خو دڅه ویلو او څنګه ویلو په چاره کې ښایي دغه لومړیتوبونه په پام کې وي : 

 

دخلکو دسیاسي ارادې  راپارول ، خلک باید پر دې باورمند شي چې ددوی اراده  •

 او پریکړه ټول کارونه ښه کوالی شي . 

دمېلیونرانو دیو پر بل باور روحیه پیاوړي کول ؛ خلک سره هیڅ توپیر نه لري ، که  •

دقومي ، مذهبي ، سیمه ییز ، ژبني او نورو سکتاریستي  شعارونو زمینه دخلکو  

 په اذهانو کې له منځه والړه شي ، ددوی درانړیدلو پیل رالنډوي . 

 له ګڼو تربیونونو څخه د حقایقو ویل او تکرار دذهنیتي اختالل مخه نیسي . •

ل نه دي پکار ، دستونزو پېژندنه  که بحران هم وي ، دخلکو له یوې مخې ناهیلي کو •

تر هماغه بریده ښه ده چې خلک یې مخه ونیوالی شي ، دومره شکایت او ناهیلي  
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و  خپرول نه دي پکار چې خلک دبدلون راوستلو له هڅې څخه الس واخلي او الس

 پښې تړلي دمېلیونرانو ترحم ته کینول شي .  

څ میلونرترقیامته رهبر نه شي  ېهځوان نسل ته ددې حقیقت  تلقین په کار دی چې :   •

څ رهبر له موره رهبر نه زیږي ، بلکې دوی هر یو کوالی شي  ېپاتې کیدای ، او ه

 درهبر کېدو هڅه وکړي .  

ځوان نسل ته ددې ویل په کار دي  ،چې تاریخ یوازې دزدکړې او تجربې اخیستلو   •

ینول یا دسپینو  دل ، دتورو سپې لپاره ښه دی اوبس ، نور په تیر شوي تاریخ کې جنګ

تورول داسې دي لکه په تللیو اوبو پسې بېل رااخیستل ، نن او سبا مهمه ده او 

 کړو.  هښایي په خپل الس یې جوړ

دتړلو رسنیو په وړاندې دریښتینو خپلواکو رسنیو مالتړ  ، او په مېلیونرانو پورې  •

 ترټولو ښه مالتړ یې هم دادی چې دخپراوي لپاره حقایق ورکړل شي .  
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شلو مېلیونرانو او دهغوی بهرنیو ملګرو ټوله پاملرنه اداري ګڼې ګوڼې ته واړوله او 

چې  ،دخدماتو پر ځای یې اداري جوړښتونه بېځایه وپړسول ، داداري پړسوب یو المل داو

ورورو  چې دز  لوشې ، دولتي چارواکي اړ  لږ ودمېلیونرانو نږدې کسانو ته څوکۍ

دفتر او پرسونله نه  له مېلیونرانو نازولیو ته لوړې څوکۍ پیداکړي ، لوړې څوکۍ بې 

چلیدې نو دلوړو څوکیو لپاره اضافي ادارې جوړې شوې او یاهم د شته ادارو څانګې  

په سلګونو مشاورین رامنځته شول  وغځول شوې ، حال داچې نه بودجه شته او نه هم کار . 

منځته شوې خو اغیز یې دادارې له ودانیو څخه باندې احساس نه  او یاهم نوې څانګې را

بله ستونزه دبې ګټو ناستو ) جلسو( میټینګونو، خبرې او خوراک  ) چټینګ اند  شو ،

دخلکو په پټیواو   ایټینګ (، سیمینارونو ، ورکشاپونو بېحده او بېضرورته ډیریدل دي .  

اوبه پیدا نه شوې ، زمکه تر کر الندې رانه   کروندو کې بدلون رانه غی ، دخلکو په ویالو کې 

تولیدي فابریکې ښنا بندونه جوړ نه شول او ېغله ، کانونه ونه وتل او پروسس نه شول ، دبر

دشلو مېلیونرانو نازولي په لوکس ، ایرکنډیشن لرونکي دفتر کې پر  پیدا نه شوې . 

م خدمات وړاندې کوالی  کمپیوټري لوبو بوخت دي ، نه چاته مشوره ورکوالی شي او نه ه

شي ، خو په دې ښه پوهیږي ، چې څنګه له ادارې څخه په یوه بڼه دمېلیونر جیب ته ګټه  

موږ یوازې خپل هېواد ته نه ، بلکې  وکړي . موږ الهم برېښنا له بهر راواردوو ، حال دا چې 

ارواکي سیمې ته دبرېښنا ورکولو توان لرو ، دمېلیونرانو نازولیو مشاورینو هیڅ چټولې 

ته مشوره  ورنه کړای شوه چې څنګه اوبه مهار کړي ، یو څه پر توربین ورتویې کړي چې  

بریښنا ترې جوړه شي او نورې پر هغو شاړو زمکو ورواړوي چې وږیو افغانانو ته غنم پرې  

هرڅومره چې دمېلیونرانو د باوري ګټیالیو لپاره دڅوکیو او ادارو شمېر ډیریږي    شنه شي. 

دبهرنیو مرستندویانو په اوړو کې هم شګه وه ، که   خدماتو سطحه راټیټیږي . ده  ، هماغومر

تاسو په سرینا هوټل کې ددې لپاره سیمینار جوړوئ ، چې دادارې په اړه ادم سمیت څه 

ویلي ؟ دې ته پیسې درکوي ، خو که دهګیو دتولید لپاره دیوه کورني فارم جوړولو ته   
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داډول اداري   کوي چې دمېلیونر پښه په کې شامله نه ده.  پیسې وغواړې ، ددې لپاره نټه 

چلند ددې المل شوی دی چې ټوله اداره دلویو ښارونو په ودانیو کې راګیر شوې ده او په  

.  ادارو کې هم یوازې کتنې ، خبرې ، سیاسي ډیالوګونه او .... روان دي  

ښه والي هڅې نه شته ، په ساحه کې ؛ دخلکو تر منځ او دهغوی دانساني ژوند دشرایطو د 

بله ستونزه داده چې دمیلیونرانو استازي چارواکي په دې دلیل چې په یو پوځي مېلیونر 

پورې تړاو لري په خپل امنیت ډیر ویریږي ځکه یې نو له خپلې ادارې ښې ډیرې ډبرې ، اغزن  

لرې  سیمان او وسله وال ساتونکي راټول کړي دي ، چې دا پخپله له ادارو څخه عام خلک 

ادارې له خلکو بېلې شوې دي .  دشتون له برکته ساتي ، ځکه نو دمېلیونرانو دګټیالیو   

 

 ددې تخیل اصلي پوښتنه : 

 سرکاري ادارې ددې لپاره دي ،چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي ؟  

 که :  

سرکاري ادارې ددې لپاره دي ، چې کوم مېلیونر یا دمېلیونر اړوند ګټیالي ته څوکۍ  

؟  ورسیږي    

دا هغې پوښتنې ته ورته ده چې : پول ددې لپاره دی چې خلک پرې تیر شي ؟ که پول ددې  

 لپاره دی چې اوبه ورالندې تیرې شي ؟ 

دپوښتنې دوهم ځواب هم سم دی ، خو ګټور نه دی ، مانا داچې تر پول الندې خو ریښتیا هم  

اوبه تیریږي ، خو دپول جوړولو غایه ، موخه یا غرض دا نه دی چې اوبه دې ورالندې تیرې  

چې خلک پرې له اوبو څخه تیر شي ، ادارې   ، شي ، بلکې له پله جوړولو موخه دهغه ګټه ده

هم همداسې درواخله ، ددې لپاره به ښې وي چې دمېلیونرانو له شره ځان پرې خالص کړو ،  
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دا نه ده ، بلکې دادارو جوړیدل ددې لپاره وي چې خلکو ته خدمات  خو دادارو موخه 

خپلو بادارانو ) مېلیونرانو ( ته دګټې کولو هغه  وړاندې کړي ، نه داچې د مېلیونر ګټیالي 

.   کړي په سنګر بدلې   

ادارې پخپله هدف نه دي ، بلکې خلکو ته دخدماتو درسولو وسیلې دي ، زموږ په هېواد 

.  ادارې او دهغو څوکیو ته رسېدل پخپله په هدف بدل شوي دي  کې له بده مرغه  

 

 له دې ستونزې څخه څنګه ووځو ؟  

راځئ دادارو درامنځته کېدو منطق بیرته راپه یاد کړو ، ځکه له ادارو او څوکیو څخه  

 دمېلیونرانو انحصاري ګټې اخیستنې دادارو وجودي منطق له موږ څخه هېر کړی دی .  

اصلي موخه خلکو ته دخدماتو رسول دي او دهېواد داوسیدونکیو  د اداري سیستم 

مانا داچې خدمات او دخلکو   دانساني ژوند دشرایطو دښه والي لپاره کارول کیږي . 

 دانساني ژوند دشرایطو ښه کول اصلي هدف دی او اداري جوړښت وسیله ده . 

ي وسیله ښایي له هغه چا  هره کار ؟ دوهمه خبره داده چې دا وسیله باید دچا په الس کې وي

د تش    ؛سره وي چې ښه یې کاروالی شي او ګته ورڅخه اخیستالی شي . موږ سرچپه لګیا یو

ځان په ګټه او دنورو په  دپسې ګرځو ، ولو که یې یوازې یې دوسیلو په زیاتولوالسو لپاره 

وکاروي .  هم   زیان   

.دټولو په ګټه ې : ښکاره ده چه څنګه وکاروو ؟ درېیمه خبره دا ده چې دا وسیل  

دوسیلې ښه کارونه سپما ده ، دامکاناتو له لږ لګښت څخه ډیره ګټه اخیستنه دادارې یو  

اصل دی ، نو ادارې څومره چې وړې ، تخصصي او ګټورې وي ښې دي ، لویول یې نه دي په  

 کار .  
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ره ښکلې  دادارو دارزونې معیارونه هم ښایي له سره وکتل شي ، دامهمه نه ده چې اداره څوم

ودانۍ لري ، څومره لوکس موبل او فرنیچر په کې شته ، په چارواکي پسې یې څومره 

څومره مشاورین لري ؟  ؟ګولۍ ضد ګاډي او ساتونکي ځغلي ، څومره یې امنیت ټینګ دی 

څومره ورقې په کې تورې شوې دي؟    په څومره غونډو او ناستو کې ګډون شوی دی او  

یارونه باید داوي چې :  دادارو دګټورتیا دارزونې مع  

په هغه برخه کې چې کار کوي  ، څومره یې دخلکو دانساني ژوند دښه والي لپاره ګټه  

رسولې ده ؟ څومره یې په لږو امکاناتو او لګښت ډیر خدمات وړاندې کړي دي ، څومره 

  ورته   دعادي خلکو السرسی  اسانه دی اوڅومره دهېواد په ټولنیز ژوند کې له نن څخه سبا

شي ؟   ته ښېګڼه راوستالی  

دکرنې ادارې ښایي په کروندو کې بوختې شي نه دا چې په ډبرو کې راګیرو ښاري سنګرونو 

کې دکمپیوټرونو تر شا سنګر ونیسي او دټولګټو ادارو کارکوونکي په سړکونو او داوبو  

مداراز بندونوکې په کار دي نه دښار په لوکسو هوټلونو کې دخبرو اترو په مجالسو کې ، ه 

دامنیتي ادارو ګڼه ګوڼه په سرحدي پولو کې په کار ده نه له رینجر ګاډو سره دپوهنتون 

 ددروازو تر شا دنجونو لپاره د دوړو او مزاحمت کولو په ډګر کې .... 

دا ټول هغه وخت شونې دي ، چې ادارې دشلو مېلیونرانو او دهغوی د ګټیالیو له انحصاره 

 خالصې شي . 
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ترهغو چې فردي ، ډله ییزې  .   بریښيدسیاست اوصداقت ترمنځ اړیکه یوه تل پاتې شخړه 

رامنځته کېدل ناشونی  صداقت او پټې ګټې دسیاستونو منځټکی وي ، په سیاست کې د

ت نه شي  استواره نه وي  اوسنی وضعی  په ریښتینولۍ   دی او ترهغو چې سیاستونه

څه دی ؟   صداقت راځئ وګورو چې په سیاست کې بدلېدای .   

هره هغه سیاسي کړنه چې دیوې سنجول شوې عقلي ـ منظمې پروسې په پایله کې بشپړه شي  

پر بنسټ دسیاست یوه برخه ده .   صداقت په حقیقت کې د، او ګټه یې خلکو ته ورسیږي  

ماتو ، تخیالتو ، هیلو او نا سنجول شویو  داډول سیاست نه یوازې پر تشو احساساتو ، توه 

ګومانونو تکیه نه کوي ، بلکې له پیله تر پایه یې بېالبېل پړاونه یو دبل بشپړوونکي وي ،  

، پایله یې    ستونزمن وي خو اوږدمهالې ګټې لري والړ سیاستونه او صداقت پر عقالنیت  

.  مخه کېدای شي یې وار له او وړاندوینه  ارزول کیږي او دبریالیتوب محاسبه   

:  بېلګې سیاستونو  واو ناریښتینوریښتین د دافغانستان په اړه  

سیاسي ځواک په مشروعیت کې ریښه لري ، مشروعیت په خدماتو او دواک په هغو هڅو   

پورې تړلی دی چې دټولنې داوسیدونکیو دانساني ژوند دښه والي لپاره یې ترسره کوي،  

هڅې په معلوماتو پورې اړه لري  ، معلومات دادی :  خدمات او دانساني ژوند دښه والي    

ساده بېلګه :افغانستان څومره روانې اوبه لري ، داروانې اوبه دبریښنا دتولید څومره توان 

رځول شویو اوبو څخه په نورو ) پوتنسیل ( لري ،  اراضي چیرته مساعده ده، له راګ

ه په کار ده ؟ دبهرنۍ مرستې کوموچاروکې ګټه اخیستالی شو ؟ ددې لپاره څومره پانګ

ه تولید شي ،څومره ملي ګټه رسوي  که بریښنا په کوردننڅومره برخه په کې لګیدای شي ؟ 

، دذهنیتونو په روښانه کولو کې څومره ونډه لري ، تولیدي چارې څومره لوړوالی شي ؟  

ې  سیاست بله برخه دد ښتیني ریددې پوښتنو دقیق او علمي ځوابونه معلومات دي ، د
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چیرته دی ، کوم بنسټونه ددې  معلوماتو عمل ته راوستل دی  ، بشري ځواک څومره او 

ره مسئول دي ؟ زیانونه او ګواښونه یې کوم دي ، ددې کار ممکنه خنډونه څه څه  کارلپا

سیاستوال لوری دا هم سنجوي چې که له خپلو اوبو څخه بریښنا جوړه کړم او کیدای شي ؟ 

دهغوی دانساني ژوندپه شرایطو کې کوم ښه بدلونونه راتالی شي  خلکو ته یې ورسوم ، نو 

او بیا له دغو ښو بدلونونو څخه څنګه په واک کې دپاتې کیدو او بیا ځله ټاکل کیدو ګټه  

 پورته کوالی شو .  

سیاست بېلګه :   ریښتیني دنا  

ه  ځان څنګه یوې څوکۍ ته ورسوو ، له څوکۍ څخه څنګه دځان اویا خپلې ډلې لپاره ګټ 

پورته کړو ، له بهرنیانو سره په قراردادونو کې ګټه ډیره ده ، نوراځه چې بریښنا له بهره  

شي ، بله دا چې هسې هم  تېر ایستلیو خوبه ژر ترژره خلک   ګټې یې دادي :راوارده کړو ،

دقرارداد پیسې بهرني مرستندویان راکوي په دې کې دوه اړخیزه ګټه شته : دمرستې په  

له هغه   . ل او بیا له بهرنیانو سر ه د بریښنا په پېرودلو کې بیا ګټه شته اخیستو کې یوځ

هېواد سره به پټې اړیکې ټینګې شي چې بریښنا ترې اخیستل کیږي ، پرزمکو باندې به 

اوبه نه سپریږي او کرنیز تولید به وده ونه کړي او په دې توګه به کورنی تولید هم نه وي چې  

دا ډول سیاست  ړوي ، په دې توګه د مېلیونرانو واکمني پراخیږي . داهم دمېلیونرانو ګټه لو

ځکه نه دی چې په عادي شرایطو کې خپل   او ریښتینی  به لنډ مهاله ګټې ولري ، خو عقلي 

سیاسي لوري ته دبیا ټاکل کیدو امکان له منځه وړي ، دسیاستوال اړیکه له خلکو سره  

 پرې کوي او استبداد ته الره هواروي .

هڅه کوي ،چې دخپلو سیاسي کړنو دتوجیه کولو لپاره د  څخه لرې سیاستوال   داقت صله 

( بدیل ځواک پیدا کړي ، نو دثبات دله منځه وړلو ګواښ کوي ، خلک ویروي ،  صداقت )

دپوځي جوړښتونو دبیا راژوندي کولو ننداره وړاندې کوي ، خرافات ترویجوي ، دخلکو 

 له قومي ، عقیدوي ، ژبنیو او نورو احساساتو څخه دناسمې ګټې اخیستنې هڅه کوي . 
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لپاره یوه فرضیه :  سیاسي صداقت د  

وکړئ په افغانستان کې داسې یوه کابینه جوړه شوه چې ټول غړي یې یوازې اویوازې   فکر

دپشه یي قوم غړي دي او ټول یې هم دیوې ژبې ) پشه یي ( ویونکي دي ، ټول کیدای شي  

دیوې سیمې هم وي ، خو ټول یې تکړه مدیران دي ، په خپلو کاري څانګو کې لوړې زده  

غال هم نه کوي او یو له بل سره هیڅ مخالفت هم  انان هم دي ، کړې لري ، ټول ژمن او پاک افغ

داټیم هم بادغیس ته برېښنا رسوي او هم په  بلکې دیوه ټیم په توګه کار کوي ،نه لري  

بدخشان کې روغتون جوړوي ، هم په کندهار کې دمیوې دتولید کارخانه فعالوي او هم 

کې دزیتونو دتولید کارځای جوړوي  لمند سیند پر شاړو دښتو ورویشي ، په ننګرهار  ې ده

او په غور کې دکانونو دپروسس او ګټې اخیستنې کار کوي ، له بلخه ګاز پکتیا ته رسوي 

دغالیو   آقچې او د کندز پنبه په بامیان کې په رخت بدلوي او دکوچیانو له وړیو څخه د 

نه شي ، بل صنعت ته وده ورکوي ، یویې په دې هڅه کې دی چې هیڅ افغان بېکوره پاتې 

یې دځوانانو لپاره دکار په هڅه کې دی او درېیم یې ددې لپاره پینځه کلن پالن جوړوي چې  

جوس راوارد نه کړي ، بلکې دمیدان وردکو له مڼو څخه یې په  نور نو افغانستان له بهره 

داټول دیوه قوم وزیران شپه او ورځ کارکوي او دخلکو په ژوندکې   غزني کې تولید کړي ...

بدلون راځي . خو ستونزه داده چې  په کابینه کې نه دپښتون استازیتوب شته  مثبت ه ورځ هر

نه دتاجیک یا ازبک . هزاره افغان دبامیانو له یخ ژمي څخه ژغورل شوی دی ، په کورکې  

تودې اوبه او جامې لري ، تولید شوي کچالو یې په بازار کې پلورل کیږي او سړکونه یې  

ټول حکومت دپشه یي افغانانو په الس کې  شته ، ه  بینه کې یې استازی نپاخه دي ، خو په کا

شته ځکه هېواد ډیر وروسته پاتې  ه دی ، خو شپه او ورځ کار کوي ، ستومانه دي ، دمه یې ن

دی او باید کار ورته وشي . ددغو وزیرانو لپاره یوازې یو کور ، یوه ښه اندازه ـ دکفایت تر  

ه پام کې دی، یو موټر او ډریور هم لري او بس . ټول کارونه دیوې  اندازې ـ معاش او تقاعد پ

قلې پروسې په بهیر کې پر مخ ځي . که یو وزیر سم کار ونه کړي خلک کوالی شي هغه لرې  ع

کړي ، خو بیا هم ددې قوم یا هغه وسله وال جوړښت یا کوم بل مېلیونر ګټیالی په حکومت  

زما   ست په دې صورت کې به څه پېښ شي ؟  کې حضور نه لري ، نو تاسو راته ووایا
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کیدای شي ، خو هغه څه چې دغه ټیم یې کوي عقالني   دافرضیه پر عقالنیت والړه نده ؟ 

نو ولې دا فرضیه عقالني نه ده ؟ مهمه داده چې په واک کې ټول شامل وي که    کارونه دي ،

ا څخه بل سبا ته په  مهمه دا ده چې په واک کې هغه څوک وي چې له نن څخه سبا او له سب

خپله برخه کې بهتري راولي او کار یې دمنلو وړوي ، خلک له هغو ستونزو څخه خالص شي  

 چې اوس یې لري .  

 یوې پایلې ته رسیږو :  

 په دې پسې مه ګرځئ چې څوک دی ، داوګورئ چې څه کوي ! 

موږ په دې پسې ګرځو چې څوک چیرته مقرر دی ، دکوم پوځي جوړښت ) میلیونر(  

استازیتوب کوي ، په کوم قوم پورې اړه لري ؟ او دکوم مذهب توازن برابروي ، بس چې دا 

ډیزاین سم و، بیا نو بال ورپسې هرڅه چې کوي که یې نه کوي ،  دمېلیونرانو دونډې 

تناسب( او ) توازن( خو جوړ دی . )  

یاستونو کې  دا فرضیه او دکړنو ارزونه موږ ته راښیي چې عقلي سیاستونه نه لرو او په س

نه شته .    صداقت مو   

عقالنیت حکم کوي چې محاسبه زده کړو او پریکړه دمعلوماتو پر بنسټ وکړو ، له یوې 

عملي پروسې څخه پایله تر السه کړو ، پایله وارزوو، او بیا هغه تیروتنې تکرار نه کړو چې  

.  تیر ځل موکړي دي   

او دې ته ځیر شئ چې خپله سیاسي  زما دیوه  کوشني لږه کي پر حکومتي موډل فکروکړئ 

الی شئ .    رایه د ) څوک دی( پرځای ) څه کوي ( ته ورکړ  
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، ماویل کیدای شي داخدمتګذاره ټیم   ېپه تېره برخه کې مو په یوه فرضي ټیم خبرې وکړ 

ددغه هېواد  افغانستان او  ،دکار کولو له قومه وي ، دخدمت رسولو په ژبه خبرې وکړي 

نه ګرځو چې دکوم په دې پسې به  ،ژمن او باورمن وي ښه کولو پرژوند دشرایطو   د دانسان 

داټیم به خدمات  ټول افغانستان ، ټولو قومونو  ،ځای دی او دکوم قوم استازیتوب کوي

او ژبو ته رسوي ، موخه به یې دټول افغانستان  وداني وي ، نو که داسې یوټیم  ،سیمو

دودانۍ ټیم د شلومېلیونرانو په مخامخ قطب  . دودانۍ ټیم وبولو زموږ کاربه اسانه کړي 

لپاره کارکول دځان لپاره کار ګڼي ، ځکه داټیم باور لري چې ترڅوټول   نوروریږي او دکې ود

دودانۍ ټیم یوازې ژمنه او خواخوږي نه ) دی ( نه شي نېکمرغه کیدای  .  ،نېکمرغه نه شي

دوی باید دپیاوړي مدیریت ، پوهې ، تقوا ، پاکلمنۍ او پاکو السونو خاوندان   لري ، بلکې

لري او دهغو علمي  و میکانیزمونه لو همغږیو هڅو لپاره سنجول شوي خپد هم وي ، چې  

طرحو پر بنسټ به کارکوي ، چې دافغانستان له شرایطو، سرچینو او ارزښتونو سره سم 

له سیاسي ارادې څخه اخلي ،چې د  دودانۍ ټیم خپل مشروعیت دخلکو عملي هم وي . 

، په دې توګه وینو چې د ودانۍ ټیم   څوک دی ؟ ( پرځای به ) څه کوي ؟ ( ته رایه ورکوي)

چې دغه ځای ته ځان او محکوم دی ، پرله پسې ، هوښیار او منظم کار  ي زاره چاود  ډیر پر

دودانۍ دټیم لپاره لوی خنډونه دشلو مېلیونرانو ګټې ،د هغوی    ي.  الی شخلک ورسو

.  استبدادي ، مافیایي  او انحصاري واک وځواک دی   

په هغو ستونزوخبر کړي ، چې دشلومېلیونرانو د دا ډول واک  دودانۍ ټیم باید خلک

وځواک ددوام له امله ورسره مخ دي ، دهمدې لپاره دملي ویښتیا، روښانتیا او بدلون  

 پړاوونه باید ووهي .  
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ودانۍ ټیم نه ښایي له مېلیونرانو سره په جګړه کې ښکېل شي ، تصادم او تقابل ښه الره نه د

الح او سمې الرې ته ورسیخول په کاردي ، دمېلیونرانو پانګه او ده ، دمېلیونرانو اص

شتمني له منځه وړل نه دي په کار ، بلکې ددغې پانګې مشروعیت ، سمې ګټې اخیستنې  

مېلیونران سیاسي ـ پوځي . ددې لپاره ښایي هلې ځلې وشي ، چې او تولیدي کول په کاردي 

توریدي اقتصاد په سپین او تولیدي  په سالمو پانګوالو واړول شي او ددوی تور او 

شي ، دودانۍ ټیم کسات نه اخلي ، بلکې اصالحات راولي او مرسته کوي .    بدل اقتصاد   

ددې لړۍ په نورو برخو کې به د ودانۍ دټیم د طرحو، افکارو او کړنو په اړه خبرې وکړو ،  

 خو لومړی به وګورو چې دودانۍ ټیم څوک دي اوڅه ځانګړنې لري .  

 

ۍ ټیم دافغانستان دهغو ویښو او او روښانه  افغانانو یو متشکل  ، فکر محوره دودان •

او کاري ټولګه ده چې دافغانستان  دهر اوسیدونکي دانساني ژوند دشرایطو دښه  

 والي لپاره فکر او کار کوي .  

څ هغه سیاسي جوړښت کې نه ې ددې ټیم غړي باید دخپل اوسمهالي کار پر مهال  په ه  •

 ې په تیرو دیرش کلنو ناورینونو کې په الس لرلو تورن دي .  وي شامل ، چ

ټیم له تاریخ څخه یوازې زده کړه کوي ، تجربه ترې اخلي ، خو دهغه لپاره جګړه نه کوي   •

، داپه دې مانا  ی، بلکې ټوله هڅه او کار یې دنن او سبا دجوړولو او الښه کولو لپاره د

 بند نه دي .   چې دتیرو دوښمنیو او دوستیو په بندونو کې

دودانۍ دټیم غړي باید داسې څوک نه وي چې په تیرو دیرشو کلونو کې دچا په وژلو ،    •

 لوټلو ، هېوادپلورنې ، افغان او افغانستان ته په زیان رسولو محکوم یا حتی تورن وي .  

دودانۍ ټیم  دقومونو ،ژبو ، سیمو ، مذهبونو او نورو ویشونو راټول شوی نمایشي   •

کلېکسیون نه دی ، بلکې دمدیریت ، مهارت ، ریښتینولۍ ، خدمت رسولو او 

کارکولو دڅنګه والي او څومره والي پر بنسټ  داسې کاري جوړښت دی ، چې یوله بل  

 د او متمم کیدای شي .  سره کار کوالی شي او په اسانۍ سره یو دبل مم
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دودانۍ ټیم دځان لپاره هغه څه غواړي ، چې دټولو لپاره یې غواړي  په حقیقت کې   •

دټولو لپاره دانساني ژوند دشرایطو دښه والي له الرې غواړي دخپل ژوند شرایط هم  

ښه کړي ، خو دده په ژوندکې  ښه والی  به هماغومره وي ، چې دیوه ابتدایه ښوونځي 

 ه ژوند کې راځي .  دښوونکي پ

کیدای شي دده دهڅو له برکته دابتدایه ښوونځي د ښوونکي ژوند د یوه سویسي یا بډای  

عربي هېواد دیوه اوسیدونکي دژوندتر بریده  ښه شي ، بیا نو دده ژوند هم همدومره ښه  

 کیدای شي .  

دودانۍ ټیم پر ټاکلي فکر راټولیږي ، دکیش شخصیت ګرځیدلو ، دمشرۍ   •

 عیارونه به دا وي چې دودانۍ او ښه خدمت لپاره څومره کار کوالی شي .  یاکشرۍ م

دټیم غړي به دهېواد دملي ګټو او قوانینو تر څنګ هغو اصولو ته هم  ژمن وي چې   •

 ددې فکر محوره ټیم دسم چلند او ډیر کار لپاره یې په خپلو منځونو کې ټاکي .  

  فردي کړیو سره پټ او یا ښکاره  دودانۍ ټیم هېڅ غړی به  له بهرنیو هېوادونو او •

، هر ډول بهرنۍ اړیکي به دهېواد او کاري ټیم د  اړیکي او راکړه ورکړه نه لري 

 قوانینو او اصولو پربنسټ جوړوي  

فکر کوي ، چې زه ورته دکومې ) مدینه فاضله (  زما قدرمن لوستونکي به خامخا  

الي او ارماني ښکاري ، خو  ارماني ښار انځوروم او زما دغه خبرې به ورته ډیرې خی

 داسې نه ده .  

دشلو مېلیونرانو له انحصاره دخالصون یوازینۍ الره همداسې یوه کاري ټیم ته دواک 

په دې مانا چې  ، خو دالېږد باید شعوري ، بنیادي او معقول وي . وځواک ورلېږدول دي 

 .  ه یا کوم وګړیترسره کړي ، نه کومه ډل  دخپلې سیاسي ارادې پر بنسټ دالېږدولس باید

ږد لپاره دکومې  ې دلته دکوم بل وسله وال انقالب یا کودتاه ځای نشته او نه هم ددې ل
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شي او   به له کومه بلې جګړې حوصله پاتې ده ، نوپوښتنه به رامنځته شي چې داټیم 

 خلک په دې کې څه ډول ونډه اخیستالی شي ؟  

له خوا جوړ شي چې   ځواب دادی ، چې دا ټیم باید دهغو لوستیو افغانانو

ي او خپل   ی شي ، همدغه لوستي افغانان که سم کار وکړ دروښانفکرانو ونډه لوبوال

ورو په تاریخ   -کوالی شي ورو،نوویښتیایي ـ  روښانتیایي  نهضت بریالی کړای شي 

کې دلومړنیو افغاني روښانفکرانو یوه هسته رامنځته کړي او همدوی له لوستیو 

  دوی باید مخامخ واک ته  ړنیو افغاني روښانفکرانو بدل شي . افغانانو څخه په لوم

درسېدو پرځای لومړی دخلکو منځ ته ورشي او دهغوی پراخ مالتړ ترالسه کړي ، بیا نو  

دهمدې مالتړ په مرسته خپل فکري ـ عملي خوځښت بریالی کړي ، لومړی باید خلک  

عام کړای شي ، چې دخلکو  دشلو مېلیونرانو له ګواښ څخه خبر شي او بیا دغه شعور  

سیاسي اراده مهمه ده او د ا اراده ښایي د ) څوک دی ؟ ( پرځای ) څه کوي ؟( ته رایه  

ورکړي او باالخره له دې الرې  ولس په شعوري توګه او دخپلې سیاسي ارادې پرمټ د  

شلو مېلیونرانو انحصاري واک وځواک دودانۍ همدغه ټیم ته وسپاري ا وپه کلکه یې  

چې خدای مکړه داټیم پخپله  دککړتیا او    څارنه او نظارت هم وکړای شي  دکړنو

 استبداد لوري ته ورکوږ نه شي .   
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کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي ، خو داپه دې مانا نه ده دودانۍ ټیم به دخپل کار په پیل 

راځئ دودانۍ دټیم په   .هڅه او زیار یې بې ګټې دی او ګواکې موخې ته به ونه رسیږي چې 

کړو .  مخکې پرتې ستونزې وشمارو او بیا یې حلالرې هم یادې   

، ځکه دوی  دشلو مېلیونرانو انحصاري  ګټې او واک وځواک تر ټولو لوی خنډ دی  •

دخپل سیاسي ځواک ، پوځي ډلو او اقتصادي ) تورو او توریدي ( ګټو ددوامداره 

بدلون راوستونکي فکري او سیاسي  او میراثي ساتنې لپاره دیوه روښانه ، ویښ او 

، هغه  هماو که دوی داکار ارادي ونه کړي    خوځښت مخه له بېالبېلو الرو نیسي . 

، دیوه لوی   انحصار چې دوی دیوه اغزن سیم په توګه له هرڅه څخه راچاپیرکړی دی 

خنډ په توګه پیژندل کیږي ، ددې خنډ وځنډ څرنګوالی ددې لړۍ په لومړیو کړیو  

 کې لوستالی شئ .  

وندي ، سازماني او آن  عامه بېباوري ، په تیرو دیرشو کلونو کې سیاستلوبو او له ګ •

مدني خوځښتونو څخه ناوړه ګټې اخیستنې او دبهرنیانو پرلپسې السوهنو د هر  

ډول متشکل جوړښت په وړاندې دخلکو باورونو ته کلک زیان رسولی دی او  

داچاره یې یوه څه ستونزمنه کړې ده چې خلک دې په بشپړ جرئت پر یوه افغاني  ټیم  

 ته دې مال وتړي .  غونډ شي او دهېواد ودانۍ  را

تر دیرشو کلونو ډیر وخت وشو ، چې دافغانستان په اړه دلویو سیاستونو پریکړې    •

په بهر کې او یا دبهرنیانو په مالتړ تر سره کیږي ، دې ستونزې خلک دې باور ته  

رسولي دي چې ترڅو بهرنیان پریکړه ونه کړي ، هیڅ افغان خوځښت سمون او 

 ل داچې دودانۍ ټیم به یو بشپړ افغاني خوځښت وي .  بدلون راوستالی نه شي . حا 
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دتش جیب او تشو السونو له ستونزې     دخپلې مبارزې په پیل کې دودانۍ ټیم به  •

، په تیره بیا په داسې ټولنه کې چې د مېلیونرانو سیاستلوبو او  سره مخامخ وي 

بدل  کمپاینونو ) په سیاست کې دپیسو دبادولو عادت ( په یوه سیاسي فرهنګ  

له   کړی دی او یوځل بیا یې دا باور له خلکو سره پیاوړی کړی ، چې سیاست بې

. حال داچې دودانۍ ټیم نه له بهرنیانو څخه پیسې   پریمانه پیسو نه شي کیدالی 

پیسې ګټالی شي.   اخیستالی شي ، نه غال او فساد کوالی شي او نه هم له تورو الرو

) حق العضویتونو( او یا هم دخپلو خپروونو  د ودانۍ ټیم یوازې د خپلو ګډونونډو 

 .  دپلورلو او بې شرطه بسپنو په مرسته  کارکوي 

سر کې دکادرونو له کمښت سره هم مخامخ وي ، ځکه    يدودانۍ ټیم به په لومړ •

کادرونه د مارکیټ تر ټولو قیمتي  کالي دي ، چې همدا اوس دشلو مېلیونرانو په 

 یا نا مخامخ بڼه یې زبیښي .    منګولو کې ښکېل د ي او په مخامخ

دودانۍ ټیم باید رامنځته شي او دخلکو تر منځ خپل ځان  خو له دې ټولو ستونزو سره سره 

 ته ځای وګوري .  

خپلې    راځئ لږ په دې تم شو ، چې دودانۍ ټیم څنګه کوالی شي دپورته خنډونو په وړاندې 

 هڅې وقایه کړي ؟  

 

  کې باید خلکو ته  هغه ګواښونه وروپیژندل شي ، چې د  تر هرڅه وړاندې د ویښتیا په پړا و

دروښانتیا په پړاو کې ) چې دمبارزې دوهم    اوسنیو ناخوالو دوام یې ورته پېښوالی شي . 

پړاو دی ( باید له دې ګواښونو او ستونزو څخه د ځان ژغورنې دعملي الرو چارو ورپېژندنه  

یکانیزمونه یې تر مخې کېښودل شي ،چې پر علمي بنسټ والړ وي او  وشي او هغه م

او په درېیم ګام کې   دهغه بدلون دبهیر  دافغانستان له شرایطو سره سم عملي هم وي . 

 الرښوونه وکړای شي  ، چې خلک یې ترسره کول غواړي .  
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جوړیدو  دا ټول دیوه متشکل ، منظم ، دسپلین لرونکي او دیموکرات سیاسي خوځښت په 

 سره تر سره کیدای شي .  

هم به په خلکو کې دبې باورۍ فضا له منځه وړي ، هم  همدا جوړښت دودانۍ ټیم دی ، چې  

سیاست اړتیا او وړتیا   به دشلو مېلیونرانو دانحصار ګواښ ورپیژني ، هم به دافغانمحوره 

 ینرژي لګوي .  معرفي کوي  او هم به پخپله دمبارزې په ډګر کې خپل وخت ، امکانات او ا 

دودانۍ ټیم تر هغو چې دخپلو هڅو او موخو پر حقانیت باور ونه لري ، مبارزه نه شي  

کوالی ، دهر ډول بېباورۍ عالج دادی چې تاسو خپله پر هغې الرې باور وکړئ چې پرې  

 روان یاست .  

  دودانۍ ټیم ښایي خپله منظمه مبارزه په یوه ایډیولوګ بدله کړي او هڅه وکړي دخپلو

، البته دتړلیو طرحو دمبلغانو پر   الی شي طرحو دپراخولو په بهیر کې نور هم پرې وپوهو

خالف، تل ښایي دخپلې طرحې په وړاندې  کره کتنې ومني او دهرې شیبې تکمیل او  

 اصالح لپاره یې چمتو اوسي . 

دودانۍ ټیم ښایي فکر محوره وي ،نه شخصیت محوره ، دا سمه ده چې شخصیتونه مهم 

او دا شخصیتونه دي چې افکار رامنځته کوي ، خو دودانۍ ټیم ددې پرځای چې د   دي

خپلو ملګرو اینرژي ، وخت او نفوذ دکوم شخصیت دپړسولو یا ورانولو پرچاره ولګوي ،  

ښه به دا وي چې دخپلې فکري طرحې پر پخولو یې ولګوي . فکر محوره جوړښتونه د  

او هر هغه څوک چې دټاکلي فکر او طرحې  ي ځمشرۍ یا کشرۍ په ستونزه کې نه پریو

په حقیقت کې  دبریالیتوب لپاره ډیر کار کوالی شي هماغه دبهیر مشرۍ ته ورپورته کیږي . 

 ) څه کوي ؟ ( ته رایه  له خپل منځه پیل کوي .    ( پر ځای ٬د ودانۍ ټیم د ) څوک دی  

وزلۍ څخه ونه ویریږي  دودانۍ ټیم دخپلې مبارزې په اوږدو کې ښایي دخپلې مبارزې له بې 

خو  ، ، او هېڅکله په زرق وبرق او فیشن پسې ونه ګرځي ، خلک با الخره پر بېوزله او فقیرو 

پاکو او پر خپلو پښو والړو جوړښتونو باور کوي او دغه باور به ډیر پوخ او تلپاتې وي .  
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لو له لیدل شوي دي چې ډیر معقول سیاسي خوځښتونه دپردیو دمرستو ) !( یا پیسو ورکو

امله ناکام شوي دي ، همدا راز پر شتمنیو یې داخلي سیالۍ پیل کړي دي او دمادي  

 امتیازاتو په خاطر سره پاشل شوي دی .  

او با الخره دودانۍ ټیم باید په پیل کې پر تنویري ، تشکیالتي او دخپلو سیاسي طرحو 

الی شي ، چې ورته  دپیاوړتیا پر هڅوډیر زور واچوي ، چې هغه عامه باور ته ځان ورسو

له شخصیتي پلوه  دودانۍ دټیم غړي ښایي دتقوا ، ښو اخالقو ،  دمبارزې لپاره په کاردی . 

پوهې او پیاوړې ارادې نښې وګڼل شي ، داټولې ځانګړتیاوې کوالی شي  دودانۍ ټیم هغه  

 لوی ارمان ته ورسوي ، چې دیوه ملت دژغورنې لپاره یې لري .
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موږباید یو لوی ملي دوښمن ولرو . موږ ګڼ دوښمنان لرو ، خو ټول ورته دګډ دوښمن په 

اختالفاتو او مخامختیاوو یو لوی   و، ملي او هیوادنی  وسترګه نه ګورو ، زموږ دټولنیز

کوي او   المل همدا دی چې ګډ دوښمن نه لرو ؟ هغه ګاونډی چې په افغانستان کې السوهنه

، ځکه هرګاونډی دګڼو   ښکاري  موږ ټولو ته ګډ دوښمن نه ي،هرڅه یې له السه وران د 

ونه لري نو نه شي  داسې دوستان دوښمنانو ترڅنګ یوشمېر دوستان هم لري او که دوی 

هغه هېوادچې موږ ورڅخه ځوریږو  کوال ی په افغانستان کې خپلې السوهنې تر سره کړي . 

ویل کیږي چې په یوشمېر هېوادونو  من ښکاري اوځینو ته دوست . ځینې افغانانو ته دوښ

کې حکومتونه ، ګوندونه او یا هم استخباراتي کړۍ ددې لپاره چې ټول خلک سره یو موټی  

کړي او یووالي ته یې راوبولي نو له یوه لوی ، ګواښمن او پیاوړي دوښمن څخه یې ویروي .  

ې په خپلو خلکو کې خپلو سیاستونو او مثال دپاکستان پوځ او سرکار ددې لپاره چ

هغوی   پیاوړي حضور ته الره هواره کړي نو دهندوستان په څېر یو ځواکمن دوښمن یې د 

  او ټول پاکستانیان یې دهند ددوښمنۍ پر محور راټول کړي دي.  درولی دی مخې ته  

په اړه همداراز ویل کیږي ، چې دساړه جنګ پرمهال به شوروي او امریکا دواړو یو دبل 

افسانوي او له مبالغې ډک تبلیغات کول او په دې توګه به یې خپل خلک له دې څخه ویرول  

سره مرسته ونه کړي ، نو پیاوړی دوښمن به یې دړې وړې کړي ، یو   ونوچې که له حکومت

شمېر خلک فکر کوي ، چې همدا اوس لویدیځ له ) ترهګرۍ ( څخه همداسې یو افسانوي 

و دخپلو خلکو دټکس او مالیې راټولولو ته یې دیوې بهانې په توګه دوښمن جوړ کړی دی ا

له دې څخه ښکاري ، چې یوه لوی دوښمن ته  له دې دوښمن څخه لوی ښامار جوړ کړی دی . 

اړتیا شته او ښایي دیوه لوی دوښمن له ویرې سره یوځای شو ، سره یو شو او ددې دوښمن 

ډیر دوښمنان لرو ، خو ددوښمنۍ په سترګه نه   په وړاندې سره واحد سنګر ته پریوځو ، موږ

موږ دخپلو دوښمنانو پر سر هم یوله بل سره شخړه کوو ، یو وایي پاکستان  ورته ګورو .  

دوښمن دی ، بل وایي نه دوست دی . یو سر ټکوي چې ایران دوښمن دی ، بل وایي نه زموږ 
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ال دی ، خو تر دې لوی  روس او امریکا هم همدا ح  او همژبی ګاونډی دی ، د ههم فرهنګ 

موږ یو لوی دوښمن لرو ، چې داټولې نورې دوښمنۍ یې رازیږولي  دوښمن رانه هېر دی . 

دافغانانو که دي او موږ یې په ډیرو لویو دوښمنیو اړولي یو ، دایوداسې دوښمن دی چې 

  دوښمن دی . دا ګډورپام شي نو ټول به ووایي چې ؛ هوداترټولو لوی او دټولو افغانانو

څ توپیره ورسره ېدوښمن که وپیژنو او له هغه سره جګړه پیل کړو ، نو ټول به پرته له ه

که سرکار  . وجنګیږي ، هېڅ څوک به یې دوست ونه ګڼي او هیڅ خواخوږي به ورسره ونه شي  

دا دوښمن داصلي دوښمن په توګه په رسمیت وپېژانده او له هغه سره جګړه یې په خپل  

نو ټول ولس به په کلکه ورسره ودریږي ، خو په دې شرط چې  رسمي سیاست واړوله ، 

سرکار په دې دوښمنۍ کې ژمن او ریښتینی وي او خلکوته یې دغه ریښتینولي زبات شي .  

چې    ، موږهغه لوی دوښمن  زموږ ملي دوښمن څوک دی ؟ دالوی دوښمن ) احتیاج ( دی !   

تیار لرو ، خو چې په   ،سیږو دهغه په وړاندې سره راټولیدای شو او ملي یووالي ته ر

رسمیت یې وپیژنو. همدې دوښمن زموږ هېواد دګاونډیانو دمداخلې او سیالیو په ډګر  

اړولی دی ، همدې ) احتیاج( موږ ددې او هغه زبرځواک ښکېالک ته ورټېل وهلي یو ، 

همدې لوی دوښمن رانه خپلواکي لوټلې ده ،همدې لوی دوښمن مو سرکار له پښو 

، همدې  احتیاج په خپلو کې په بدیو او تربورګلویو اړولي یو ، همدې  غورځولی دی 

یو ، عاطفه یې رانه لوټلې ده ،  ياحتیاج رانه ملي یووالی لوټلی دی ، په جهالت یې ککړ کړ 

ي یو ،  مجبورکړ، بېرحمه کړي یې یو ، وژنو ته یې تاوتریخوالي ته یې اړایستلي یو  

غاړې ته رااچولی دی .  یې  دګاونډیانو او زبر ځواکانو دغالمۍ پړی    

د ودانۍ ټیم باید تر هرڅه مخکې له همدې دوښمن سر ه یوه فعاله ) نه منفعله او شعاري (  

دودانۍ دټیم تر ټولو لویه سیاسي ځانګړنه باید همدا وي چې خپل کار له  مبارزه پیل کړي . 

کړي او ټول خلک له دې اووه سري ښامار سره جګړې ته په یوه همدې دوښمنۍ څخه راپیل 

او  ، تاجیک له احتیاج سره جګړې ته هزاره ، تورکمن ، نورستانی  کتار کې ودروي . 

چپ او  پښتون یوځای ودریږي او له دې ملي دوښمن سره دشعیه او سني ستونزه ګډه ده . 

،پوزیشن او اپوزیشن دواړه له  يښی یوډول ورڅخه ځوریږي او  کلیوال وښاري دواړه ځپ
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ځکه نو هغه محور چې ټول افغانان پرې راټولیدای شي  یوازې او یوازې له   پښو غورځوي ،

اوس په افغانستان کې   لوی ملي دوښمن ) احتیاج ( سره دمبارزې اراده ، فکر او عمل دی .  

ص له امله  داحتیاج  سرتیري استازي همدا شل مېلیونران دی او ددوی دانحصار او حر 

داحتیاج دیو ورځ په ورځ غټیږي او پیاوړی کیږي ، تر هرڅه مخکې باید داحتیاج ددغو  

سپاهیانو انحصاري پانګه او ځواک اوبه شي ، زه نه وایم چې له شلومېلیونرانو سره دې  

جګړه وشي ، خو دهغوی توره پانګه دې سپینه شي ، دهغوی توریدي او تور اقتصادي  

دي او خدماتي اقتصاد واړول شي ، داحتیاج لومړۍ جبهه همدلته  فعالیت دې په تولی

دودانۍ دیوه بریالي ټیم رامنځته کول چې داحتیاج په وړاندې دجګړې رهبري   ماتیږي . 

 پرغاړه واخلي ددغې لویې ملي دوښمنۍ دمالتیر دی .  

 په دې اړه دودانۍ دټیم دکار  میکانیزم :  

رامنځته شي ، چې هېواد او ولس ډدې منطق  او هوترهرڅه مخکې دودانۍ ټیم باید پر هم

 به له دې لوی دوښمن څخه ژغوري .  

چینې او اسباب باید وپېژندل شي .  داحتیاج الملونه ) عوامل ( ، سر په دوهم ګام کې   

په درېیم ګام کې ښایي له دې لوی دوښمن سره دمبارزې علمي ـ عملي الرې چارې ، اسباب  

له هغو څخه دګټې اخیستنې دقیق  او ګام پرګام پړاوونه خلکو   او سرچینې په نښه شي او 

 ته وروپیژندل شي .  

په څلورم ګام کې دویښتیا او روښانتیا په پړاوونو کې ښایی خلک ددغه واحد دوښمن له  

 ګواښ او ځواک څخه خبر کړای شي ، چې بیا له هغه سره جګړې ته په ګډه سره یو شي .  

دودانۍ دټیم تر رهبرۍ الندې ټول خلک یوځای دلوی دوښمن په  او په پینځم ګام کې ښایي 

تیلو او..... تولید ، وړاندې عملي جګړه پیل کړي ، دخپلواوبو ، زمکې ، غنمو ، هګیو ، 

 عرضه ، او مصرف  ددې عملي جګړې لومړني ګامونه دي ، چې ښایي خلک یې پورته کړي .  
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ص شو ، نو په هماغه ورځ به د) الف ( او خلکو ته ښایي تفهیم شي ، چې که له احتیاجه خال 

)بې ( قوم ترمنځ هم کومه ستونزه نه وي او د)ج( او ) د( دژبو شخړه به هم پای ته رسیدلې  

وي . هېڅ مېلیونر به دخلکو له مادي فقر او احتیاج څخه سیاسي ګټه نه شي پورته کوالی او  

په چارو کې السوهنه وکړي . هېڅ  دهېڅ ګاونډي له وسه به نه وي پوره چې بیا دافغانستان 

څوک به په دې او هغه باور دخپل هېواد ګټې په پردیو نه پلو ري او دڅو خیرنو روپیو لپاره 

دټولو دوښمنیو ابۍ ) احتیاج ( به له منځه والړه شي .  به هېواد ته ملي خیانت نه کوي .   

ه نه شو راپاڅوالی ،  موږ دافغانستان خلک دکوم قوم ، ژبې یامذهب په وړاندې دوښمنۍ ت

ان دهغو هېوادونو په وړاندې یې هم نه شو سره یو کوالی ، چې زموږ هېواد ته یې اور  

وراچولی دی ، خو تر دې ال دستر دوښمن ) احتیاج ( جګړې ته یې سره راټولوالی شو ، اته  

ویشت میلیونه افغانان دې جګړې ته تلالی شي ، خو چې د ودانۍ ټیم یې سمه رهبري  

   ای شي .  وکړ

ځانګړنه همدا ده چې دمېلیونرانو دانحصاري واک وځواک سرچپه بهیر   دودانۍ دټیم لویه 

پیل کړي او ټول خلک له یوه لوی ، خو تراوسه ورک او پټ دوښمن ته مخامخ ودروي ، زه 

ددې جګړې دبریالیتوب په اړه هیڅ شک نه لرم ، خلک یې خامخا ګټي ، خو که دودانۍ ټیم  

   ري کړای شي . یې سمه رهب 
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دملي بحران پرمهال دولسي خوځښت درهبرۍلپاره یوه داسې شخص ، فکرمحوره 

جوړښت یا دشخصیتونو یوې مجموعې ته اړتیا شته ، چې دټولیز وجدان ونډه ترسره کړای  

راځئ وګورو ،چې دملي  په افغانستان کې همدا ونډه دودانۍ ټیم ته ورپه غاړه ده .  شي . 

چې دټولنې وګړي  ،هغه شخصیت ، جوړښت یا خوځښت  دان ترکیب څه مفهوم لري ؟ وج

، په حقیقت کې  دخپل ګډ برخلیک ښه او بد دهغه ) هغوی ( له نظر سره سم وارزوالی شي 

ډېر ځله په کړکیچنو حاالتو کې ملي وجدان ته اړتیا  .   دملي وجدان ممثلین ګڼالی شویې 

په جګړه کې ښکېل و ، نو ګاندهي  ، موالنا ازاداو پېښیږي ، هندوستان چې دخپلواکۍ  

دهغوی ملګري دهندوستانیانو دملي وجدان هندارې شوې ، پر امریکایي تورپوستو چې  

دتوکمپالنې متروکې راوریدې ، نو ډاکتر مارتین لوترکینګ دتورپوستو په ټولیز وجدان 

ه دې وروستیو کې  او پنلسن ماندیال دسهیلي افریقا دملي وجدان ممثل شوبدل شو، 

دپوځي زورواکۍ تر موزو الندې برما ) میانمار( دانساني حقونو او دیموکراسۍ څېره 

سوچي په مدني مبارزه کې ولیده .  ن  ساګ دان  

دونکی انحصار  ې ه کړکېچونو سره السو ګریوان یو ، دشلومېلیونرانو ټینګ موږ له څواړخیز 

هنې او دوکې ، دټولنیزو اخالقو زیانمن السو قدرتونوله یوې خوا، دګاونډیو او نړیوالو

کېدل له بلې خوا ، ولږه او بېوځلي له یوه اړخه او دپیسو، زور وځواک لپاره دجنایت او  

عمومي معافیت له بله لوري ټولو السونه سره ورکړي دي او موږ یې دکړکېچونو په  جرایمو 

ېر دملي وجدان یوه معنوي  تر هرې بلې ټولنې ډځکه نو موږ ، یو ه توپان کې راګیر کړي یو 

ښایي پوښتنه رامنځته شي چې ولې دکړکېچ پرمهال داسې یوه ځواک ځواک ته اړتیا لرو . 

ته اړتیا ډیره وي؟ ځواب یې دا دی چې  په یوه هوسا او ټیکاو منه  ټولنه کې چې قانون په 

وګړیو  کې واکمن وي او دوګړیو حقونه دقوانینو په مرسته خوندي کیږي ، سرکار  دخپلو

پر بنسټ  هلته ټولنیز ښه  و بد دقوانینو دګېډې مړولو او شخصیت ساتلو مسئولیت پېژني 

ارزول کیږي ، په داسې ټولنو کې دقوانینو دپرلپسې او اوږدمهاله واکمنۍ تر اغیزې  
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دجرایمو او جنایتونو  الندې وګړنیز اخالق لوړیږي او ټولیزه هوساینه ) اجتماعي رفاه ( 

کم ،په داسې ټولنو کې دملي وجدان اړتیا دومره نه وي لکه په بې قانونه کچه راکموي ، 

 اخالقه ، وږې او وزګاره ټولنه کې چې یې اړتیا لیدل کیږي .  

دودانۍ ټیم باید دافغاني ټولنیز وجدان یوه مظبوطه سټه رامنځته کړي ، داسې چې هرکله  

، ښایي دوی ته مخه کړي او دافغانانو په وړاندې  دګډ برخلیک پوښتنې رامنځته کیږي 

ددې اړتیا له مخې دودانۍ دخپلو ګډو پوښتنو ځوابونه ددوی په فکر او عمل کې ولټوي .  

دټیم فردي اوټولیز اخالق ، چلند ، پوهه ، ریښتینولي ، پاکلمني او اغیز بنسټیز ارزښتونه 

په پام کې   او اړتیاوودودانۍ ټیم باید دافغاني ارزښتونو، حساسیتونو، باورونو .  دي 

چې د دودیزو اخالقو ،  ،نیولو سره دټولیزې رهبرۍ سټیج ته پورته شي او هغه لویه تشه

دوی یې په خپله  ، عواطفو، قانون او سرکاري نظم په  نشت یاکمزورۍ کې رامنځته شوې ده 

. دودانۍ ټیم باید خلکوته زبات کړي ، چې ددوی هڅې ټولې ددې لپاره دي چې په  ډکه کړي 

ې له السه تللي قوانین ، هوسایینه ، سرکاري نظم او اخالقي ارزښتونه بېرته  هېواد ک 

 واکمن شي . 

،چې پر علمي او منطقي بنسټ والړ وي او  ملي وجدان یو روښانه او ریښتیونی دریځ دی 

دپاکو شخصیتونو له خوا رامخته کیږي ، ملي وجدان دهرې ستونزې دحلالرې په ګوته  

.  له منځه وړلو لپاره ترخپله وسه هڅه کوي د دستونزوکوي اوپه خپله   

ملي وجدان هغه غږدی ، چې په دیکتاتوریو کې سرکار، په فساد کې فاسدان او په جګړه 

کې جګړه ماران او وژونکي ورڅخه ویره لري . په ټینګ باور یې ویلی شو ، چې په  

که دملي وجدان کوم ممثل ځواک رامنځته شي ، نو ترټولو ډیر به دشلو ،افغانستان کې 

مېلیونرانو له کرکې او ویرې سره مخامخ شي ، خو که د ټولنې دغوښتنو اوپوښتنو دغه  

هنداره وکړای شي  په خلکوکې ځانته ریښتینی نفوذ اوځای ومومي ، نو ښکاره ده چې هم  

نساني  دنده ترسره کړي .  به ځان وساتالی شي او هم به خپله لویه ا  



                     www.samsoor.com                           

 

 دودانۍ ټیم څنګه کوالی شي د ملي وجدان ممثل شي ؟  

ترهرڅه وړاندې باید خپلې ټولنیزې ستونزې وپیژنو ، دستونزو سرچینې او عوامل  

تشخیص کړو او دهغو دله منځه وړلو ترټولو غوره او عقلي الرې چارې هم په ګوته کړای  

ښایي د لویو ګټو او دټولنې دغړیو دانساني ژوند  دهرې مهمې پېښې په وړاندې   شو . 

سره سم غبرګون وښووالی شو او دعمل کولو ځواک   دشرایطو دښه والي له غوښتنو

دخلکو دباور او اعتماد ترالسه کول خورامهمه چاره ده ، موږ دخپل ټولیز   . و  رامنځته کړ 

، کړنه او انګېرنه چې داسې  مالتړ لپاره دخلکو راخوځولو ته اړتیا لرو ،نو هر ه هغه وینا  

اعتماد رامنځته کوالی شي ښایي راخپل کړو اوپه خپله دټولنیزو اخالقو او ریښتینولۍ 

او خپلې خبرې یوازې په ) م زه نه غواړم اخالقي موعظه وکړپر موډلونو او بېلګو بدل شو. 

ر  ې و شم ښه کوئ ، بد مه کوئ ! ( کې راونغاړم ، بلکې غواړم  دودانۍ دټیم دجوړیدو ی

عملي او معنوي بنسټونه په ګوته کړم ، چې که هغو ته پام ونه شي دودانۍ یو بریالی ټیم نه  

 شي رامنځته کیدای او ټولنه به همداسې دشلو مېلیونرانو رحم ته سر پر زنګون ناسته وي .  

بایدزړورتیا او جرئت ولري او ددې لپاره چې دودانۍ ټیم دټولنیز وجدان ممثل شي ، 

شي تر عادي خلکو یو ګام ترمخ مزل وکړي ، دلته په افغانستان کې کله کله فکر وکړای 

کیږي چې دستونزو تش یادول او شمارل ، دنیمګړتیاوو په ګوته کول او زورواکو ته 

، حال داچې دملي  ښکنځلې کول یا هم له یوې مخې نیوکې او شکایتونه لوی کمال دی 

هرو او شعارونو تر بریده مبارزه هم ځای نه شي  وجدان دممثلینو کار دانه دی ، ان دمظا

، مدني اعتراضونه او اشرونه نیولی ، دلته باید پر علمي او عملي حلالرو فکر او کاروشي  

 کوالی شي مرسته وکړي ، خو داټول باید داوږدې او پرلپسې مبارزې وسایل وي نه موخې .  

سیاستونوپر مخامخ سرچپه بهیر  زړورتیا او جرئت ځکه اړین دی ، چې دودانۍ ټیم دروانو

ورروانیږي ،  په داسې یو عصر کې چې په سیاست کې ډیر ځواک او ډیره ګټه دټولو هڅو 
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اصلي موخه وي او دمارکیټ اخالق دټولو اخالقي ارزښتونو ځای نیولی وي . په داسې یوه 

اخالقو ، دود سیاست کې چې دډیرې ګټې او الډیر ځواک لپاره هر جنایت او جرم روا وي ، د

معنویاتو ،ریښتینولۍ  ، انساني ارزښتونو او دوګړیو دژوند دشرایطو دښه والي لپاره  

. موږ پرلپسې هڅې دسیاسي تګالرې داصل په توګه ټاکل یو لوی جرئت او زړورتیا ده 

داخالقو دسقوط په عصر کې یو ، فساد مو دټولنیز ژوند برخه ګرځیدلې ده ، تیری او 

وري په څېر مل دی ، په داسې وخت کې دملي یاټولیز وجدان تمثیل  جنایت مو دژوند دسی 

په ریښتیا چې یو لوی کار دی ، او دا کار باید یو څوک پیل کړي او باالخره یې پیل کړي ،  

نوښه به وي ، چې دودانۍ ټیم یې همدا اوس پیل کړي او دراتلونکیو نسلونو لپاره د ملي  

دریښتینو اتالنو په توګه خپل نومونه دخلکو په  وجدان د ځلوونکیو په توګه دخپل عصر 

    او ذهنونو کې وځلوي . زړونو
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نظریات لري ، یوځای مو په اروپاکې په  ښه  زما یو ښاغلی دوست دی ، چې دهېواد په اړه

یوه نړیواله غونډه کې ګډون کړی و ، هملته زماملګري وویل چې دافغانستان لپاره دا بهیر  

توګه پرمخ والړ شي . هغه ریښتاویل   ښایي دیوې پروژې په توګه نه، بلکې دیوې پروسې په

مخ په ورانۍ روانې  چوکاټ کې او خبرې یې دې ته متوجه کړم ، چې ګڼې چارې دپروژوپه 

   دي . راځئ وګورو چې څنګه ؟ 

 پروژه څه ده ؟  

له دوو برخو  ،( څخه  اخیستل شوې ده او التینه ریښه لري  Projectپروژه دانګریزۍ له  )  

په ځانګړي رنګ دنقشه    ( ject(  دوړاندې په مانه او ) Proنې پرو ) رغېدلې کلیمه ده یع

دپروژې اصطالحي مانا : دهغولنډمهاله فعالیتونو شوي یا غورځول شوي په مانا ده . 

 یوټاکلي هدف لپاره دځانګړیو وسایلو په کارولو ترسره کیږي .  مجموعه ده ، چې د

رغوونې اوبیا رغوونې په برخه  کې    پروژې ) په دغې ځانګړې مانا ( دمادي اوفزیکي 

دنادولتي موسسو له خوا افغانستان ته راننو تې ، چې زه یې په اغیزمنتیا یا نا اغیزمنتیا  

نه غږیږم ، خو وروسته بیا پروژوي فعالیتونه تر فزیکي او مادي جوړښتونو ورواوښتې او 

، ډیموکراسۍ ،دبیان  ملي مسایلو ته یې ځان ورساوه ، په دې مانا چې د حکومت جوړونې 

  موسمي  آزادي ، بشري حقونو ، سیاسي بنسټ جوړونې ا و ان تر سولې او پخالیینې پورې

ښې په درز کې وچلیدې او بیا به ورکې شوې ، زما ښه په  به پروژې رامنځته شوې یوه موده 

یاد دي په تیرو لس دولسو کلونو کې اول دبیارغوونې پروژې پیل شوې یوشمېرموسسو 

ې برخه کې کارپیل کړ او پروژې یې وچلولې ، بیا دبیان آزادۍ بازار ګرم شو ، هماغه  په د 

ژورنالیستان شول    یې  خلک او هماغه موسسې ټولې نشراتي او تبلیغاتي شوې ، انجنیران

او دبیان دآزادۍ پروژې یې ښې ګرمې وچلولې ، بیا چې دابازار سوړ شو دبشري حقونو وار 

او دبشري حقونو پروژې یې   وي انجنیران داځل حقوقپوهان شول ژورنالیست شراغی ټول 
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، تر دې وروسته ددیموکراسي ، انتخاباتو او ... پروسې پیل شوې بیا هم هماغه   پیل کړلې 

څیرې او هماغه پروژې تر دې چې دمدني ټولنې  مفهوم ارزښت وموند ، چې کتل دې هماغه   

دې کې هم راګرم شو او دمدني ټولنې لوحې یې پر  ) حقوقپوه ، ژورنالیست ، انجنیر ...( په 

سر ونیولې  تر دې عجیبه خویې الداده چې اوس دسولې په پروژو کې هم دوی بوخت دي او 

زموږ یې له دوی سره کار نشته ، خو درد دلته دی چې دپروژو  سر ګرولو ته وخت نه لري . 

ل او دبېسواده یا کمسواده  ننوتور ماهرین په اول سر کې نوي حکومت ته هم ښه پریمانه 

شلو مېلیونرانو دانحصاري سیستم باډي یې جوړه کړه ، دوی دلوستیو او ان دمتخصصو 

افغانانو اکټ پیل کړ او دشلو مېلیونرانو د انحصار ماشین یې چاالن کړ ، له دوی څخه  

یوټر  چې په انګریزۍ او کمپیوټر پوهېدل ، نن سبا خو انګریزي او کمپ  ،دځینو کمال یې داو

د علم لدن ځای لري ، بس چې په دې دواړو پوهېدې ، جامع الکماالت یې ، نور نو پرمخ  

دوی چې له پروژو سره رالوی شوي وو او ماهیت یې پر پروژوي کارونو والړ و ، ټولې  ځه! 

ملي پروسې ټوټه ټوټه کړې او دپروژو په چوکاټونو کې یې سره وویشلې ، په دې توګه یې  

انۍ ، پرمختګ ، نظام جوړولو او لویو ملي پالن جوړولو پر تابوتونو  دولسواکۍ ، ود

 )  fundشلومېلیونرانو دپروژو له ماهرینو سره جوړجاړی وکړ او دفنډ ) میخونه ټک وهل .  

حکومت جوړول ، سوله راوستل ، خدمات ، تولید او په ویش کې ورسره شریکان شول 

برخلیک په وړو وړو پروژو کې مړۍ مړۍ د   هرڅه په پروژو وویشل شول او دولس و هېواد

شلو مېلیونرانو تر ستوني تیر شو او څه خاشاک یې دپروژو جامع الکماالت ماهرینو ته هم  

 ورورسېدل .  

 

 پروسه څه ده ؟  

( څخه اخیستل شوې ده ، چې دپرله پسې او یوپه بل  Processپروسه هم دانګریزۍ له  )   

موعې ته ویل کیږي ، چې داوږدمهاله او بنسټیزو پایلو پورې تړلیو فعالیتونو هغې مج

 دترالسه کولو لپاره عملي کیږي .  
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موږ دخپلو سیاستونو او هېوادرغوونې لپاره پروسو ته اړتیا لرو ، چې په علمي او عملي   

بنیادونو پالن شوې وي ، ګڼ ځواکونه په کې ګډون ولري ، دپرله پسې او یو دبل 

په   ه پایله کې یوی لوی او اغیزمن بدلون رامنځته کړای شي . دبشپړوونکیو بهیرونو پ 

پروسوکې باید ټول بشري ځواک ، حکومتي او ناحکومتي بنسټونه ، نړیوالې مرستې او 

کاروکړي ،چې یودبل مرستیال او همکاروي ،   سره  امکانات په بشپړه همغږۍ کې په ګډه

بېخبرۍ کې لګیاوي او په دې هم نه  نه دبېالبېلوټاپوګانو په څېر چې یوله بله سره په 

 پوهیږي ، چې پرته له فنډ اخیستلو بل څه هم شته چې ویې کړي که نه ؟  

پروژوي سیاست تصادفي نه دی راغلی ،بلکې دشلومېلیونرانو دګټو لپاره په لوی الس 

دیوې پروژې په توګه جوړ شوی دی ، هغه ګډوډي او انارشي ،چې په هره برخه کې  

دشلو مېلیونرانو لپاره یې دټولو  ،هونو له امله رامنځته شوې ددپروژوي جوړښت

 انحصارونو زمینه برابره کړې ده .  

دودانۍ دټیم لپاره ترټولو لوی کاردادی چې دهېواد دژغورنې لپاره پر لویو او ملي علمي  

 . پروسو کار او فکر وکړي  

 یوه بېلګه :  

چې  تر کابله یې رالېږدول یوه پروژه ده ، له ازبکستان یا بل ستان څخه د برېښنا اخیستل او

هم یې داخیستو په قراردادونو او هم یې درالیږدولو په قراردادونو کې انحصار ګرو 

خو پر کوکچه ، کونړ ، آمو ،   مېلیونرانو او دهغوی پروژوي خاشاک خورو ته ګټه رسیږي ، 

 ځکه :   ؟  هېلمند یا بل سیند بند جوړول یوه پروسه ده . ولې

یوه ملي سیند باید دبند جوړولو بهیر له څواړخونو ګټور وي : لومړی برېښنا تولیدکړي  پر 

او بیا له بند څخه واړه او غټ نهرونه  وایستل شي چې شاړې او بې اوبو زمکې خړوب کړي  

، په ځینو ځایونو کې ښایي دکبانو دروزلو ډنډونه جوړ شي ، دنهرونو پر غاړو په لکونو 

کله چې دکرنې محصوالت ډیر شول  دسیند غاړې پخې شي ، ونې کېښودل شي او 
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په دې ټوله  دهغودسم مصرف او یا پروسس الرې چارې باید له وخته سنجول شوي وي  .  

دخلکو بوخت  صنعتي تولید ته الره هوارول ،،  وده کرنېد،  تولید پروسه کې د اینرژۍ

السته  پایلو او د یې  عي ښکالاو طبی  ه، چاپېریال ساتن  ته پام ایکولوژۍ( اشتغالکېدل ) 

راوړنو په توګه شمارلی شو ، په دې ملي پروسه کې ښایي داوبو او برېښنا ، کرنې ، فواید  

، پوهنتونونو ، جیودوزۍ  وزارتونه عامې ، اقتصاد ، چاپېریال ساتنې ، تجارت ، صنایعو 

، ایله به   بنسټونه ګډ او هماهمنګه کار وکړي ، الرو جوړولواو ان اطالعات و فرهنګ 

 بدلون راشي .   له یو ه اړخه  دافغانستان دخلکو په ژوند کې

داسې پروسې هغه مهال رامنځته کېدای شي چې دپروژوي فعالیتونو او له هغو څخه  

اعتیاد ته دپای ټکی کېښودل شي  او هېواد  دانحصارګرو مېلیونرانو دګټې اخیستنې 

 داکار دودانۍ ټیم کوالی شي .   دلویو ملی پروسو دبشپړولو بهیر ته ورننوځي ،

 ددې چارې لپاره لوی ګامونه دادي :  

دلویو ملي پرمختیایي پروسو علمي پالن جوړونه ، چې دافغانستان له شرایطو او 

 . امکاناتو سره سم عملي وي 

 .خلکو ته ددې پروسو ورپېژندنه ، چې دترسره کولو لپاره یې ولسي مالتړ تر السه شي  

وا دپروسو دعملي کولو دځواک موندلو لپاره منظمه ملي مبارزه او هلې  دودانۍ دټیم له خ

 ځلې پیلول . 

ره مالتړي ددې لویو ااو باالخره د مېلیونرانو قانع کول چې هم په خپله او هم یې خاشاک خو

 پروسو دعملي کیدو په مرستندویانو بدل شي .  
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ځ اړیکي یوه پراخ تیوریک او علمي بحث ته اړتیا لري ، چې زه دسیاست او اخالقو تر من 

، ددې لیکنې بحث یوازې او یوازې په همدې اوسمهالي افغاني سیاست  یې دلته نه رااخلم 

شلومیلیونرانو وي ارزښتونه کې داخالقو تشه ده ، له افغاني سیاست څخه اخالق او معن

د)ډیرې ګټې( سیالۍ ته   دمنطق پر بنسټ   ځای دمارکیټ   شړلي دي ، دوی دهر ډول اخالقو 

 ورکړی دی او په دې توګه یې خپل مافیایي انحصار ته الره هواره کړې ده .   

سیاست کول یوازې دقدرت ترالسه کول نه دي ، بلکې له قدرت څخه دخلکو په ګټه کار  

دي ، همدا اصل دشلو مېلیونرانو په انحصار کې له منځه تللی دی ، شل    اخیستل

مېلیونران له ټولو امکاناتو او وسایلو څخه ددې لپاره ګټه اخلي چې واک ترالسه کړي او 

دودانۍ ټیم باید  بیا له واک څخه ددې لپاره کارو واخلي چې ځانونه په ګټه وپړسوي . 

اراخیستنه وتوږي او اخالق بېرته راولي . دسیاست له اوسني مفهوم  څخه دغه ک  

دودانۍ ټیم باید له خلکو سره کارو کړي ، چې الهم دوجدان په نامه یو ځواک شته ، الهم  

دخلکو دانساني ژوند دشرایطو دښه والي لپاره دخدماتو او تولیداتو مکلفیت دسیاسي  

یا یې ګټیالی استازی  ځواک پرغاړه دی ، وزارتونه ددې لپاره نه دي ، چې یومېلیونر او

پښه پرې واړوي او لکه لنګه غوا دې یې راولوشي ،بلکې ددې لپاره دي چې دخلکو په  

یو اخالقي اصل دادی چې دځان او خپل ژوند  ژوند کې هره ورځ مثبت بدلون راولي . 

. پر دې بنسټ په  ترڅنګه دنورو دژوند او خیر ښېګڼې لپاره هم فکر او عمل وکړې 

کې داخالقو دبیرته راوستلو ساده پېژندنې ته رسیدالی شو او هغه  اوسمهالي سیاست 

 داچې :  

وسایل او امکانات دواک اخیستلو او واک   دخلکو باور، بداخالقه سیاست : دادی چې

 ساتلو لپاره وکارول شي او واک دفردي یا ډله ییز و ناولیو ګټو لپاره استخدام شي .  
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سته ، باور او ملګرتیا واک ترالسه شي او واک اخالقي سیاست : دادی چې دخلکو په مر

 دټولنې دوګړیو دانساني ژوند دشرایطو دښه والي لپاره وکارول شي.  

دمارکیټ اخالق چې غوښتنه یې ) الډیره ګټه ( ده ، پر فردي اخالقو اغیز کوي ، زړه سوی ،  

رغه موږ په  منځه وړي او له بده م لهي ، له بل سره مرسته ، خیرښېګڼه او عاطفه د همدر

 چټکۍ سره دهمداسې اخالقي انحطاط کندې ته دورلویدو په خواروان یو . 

خو کله چې   ،ټول له ستونزو شکایت کوو، ټول پوهیږو ، چې ورځ په ورځ دسقوط خواته ځو

دژغورنې ، عملي اقدام، مبارزې ، ګډ کار او دخلکو دراخوځولو خبره راشي ،نو پوښتنې  

ایا دژغورلو امکان الهم شته ، ایا اخالق او وجدان   ؟انا لري  راپیداشي چې ایا داهرڅه م

وجود درلودالی شي ؟ نورې پوښتنې چې راپیدا کیږي داسې وي ؛ که زه په دې برخه کې څه 

دخلکو لپاره دفکر او عمل کولو لپاره به څوک څومره  ؟ وکړم ،نو ګټه به مې څنګه شي 

) هغه هم په اوسنیو شرایطو کې ( لیونتوب   تنخوا راکړي ؟ ایا دخیر ښېګڼې لپاره څه کول

نو زه ورک یې کړه یو بل څوک به راپیدا شي چې داهرڅه وکړي ، زه یې څه کوم ؟  ؟  نه دی    

دې ټولو پوښتنو ته ځواب ورکول ، عمل ته درادانګلو یو جرئت او ریښتینی غږ پورته کول 

کړي ، داچې څنګه راځئ دلته  دغه ټولنیزه تابو ماتوالی شي او داکار باید دودانۍ ټیم و

 ورته تم شو .  

؟  دودانۍ ټیم څنګه کوالی شي سیاست ته بیرته اخالق راستانه کړي    

لومړی باید دودانۍ ټیم پخپله دمبارزې لپاره یو داسې خپلمنځي نظام جوړکړي  چې پر 

     په دې نظام کې باید ټولې هڅې خپلخوښې اخالقو والړ وي نه په مارکیټي بد اخالقۍ . 

) داوطلبانه ( وي . ټاکلي اهداف ولري او ترهرڅه مهمه داچې له خلکو سره چلند یې هم   

دمعنوي ارزښتونو پر بنسټ وي ، دخلکو دباور او اعتماد ساتل هماغومره مهم دي لکه 

 ګټل یې چې دي .  
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دودانۍ دټیم فکري بنسټ باید دنورو دژوند دشرایطو دښه کولو له الرې څخه دخپل ځان  

دودانۍ ټیم باید په بېوزلۍ کې دکارکولو له  د دشرایطو ښه کولو ته الره هوارول وي . دژون

سخت ازمونه تېر شي او دا تابو ماته کړي ، چې پرته له بهرنیو او کورنیو مشروطو مرسته 

څخه سیاست نه کیږي . دودانۍ ټیم کوالی شي خلک په دې قانع کړي ، چې په تش الس هم  

، داخالقي سیاست معیار جیب نه  زړه او ماغزه دي ، که موفکر   معقول سیاست ممکن دی

 بډای و او عاطفه مو درلودله په تش جیب هم یوه انساني داعیه پرمخ بیوالی شئ .  

 داخالقو تمثیل داخالقو دتدریس پرځای .  

  دودانۍ ټیم نه ښایي په ) ښه کوه او بدمه کوه ! ( کې خپله مبارزه رالنډه کړي ، بلکې پخپله

عملي بېلګه شي او دارادې په دې کمزوري دوران کې پرخپله لویه    ودعالي ټولنیزو اخالق

 اراده اوپریکړه تکیه وکړي .  

دودانۍ ټیم کوالی شي هرځای پردې بحث اوخبرې وکړي ، چې په سیاست کې اخالقي  

انحطاط څنګه او ولې راپېښ شوی دی او خلک یې دله منځه وړلو لپاره څه وړاندیزونه  

ري ؟  ل  

دودانۍ ټیم ښایي داخالقي سیاست دتبلیغ لپاره ټول وسایل وکاروي او دخلکو پام دې ته  

راواړوي چې  دټولو دژوند ښه کېدل دهر) یوه ( دژوند دښه کېدو المل ګرځي او هیڅکله له  

شي ګڼل    نامشروع الرې څخه دیوه دژوند ښه کېدل دټولو دژوند دښه کولو په مانا نه 

یم کوالی شي دهېواد په لنډ تاریخ کې دهغو بریالیو ملي نهضتونو کیدای. دودانۍ ټ

بېلګې خلکو ته وروپیژني ،چې له استبداد او انحصار څخه دخالصون لپاره یې په  

خوراسختو شرایطو کې مبارزه کړې وه . همداراز دنړۍ په سطحه  زموږ شرایطو ته ورته 

رفي کړي .  شرایط ، دخلکو اراده ، مبارزې او بریالیتوبونه مع  

په دې برخه کې اساسي پوښتنه داده چې له سیاست څخه اخالق چا او ولې شړلي دی ؟ او که  

 دا حالت دوام وکړي ، څه پېښېدای شي ؟  
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دودانۍ ټیم ښایي دریښتینو اتالنو دپېژندنې په مرسته راروان نسل په دې باوري کړي ،  

ه سړي څخه اتل نه شي جوړوالی ،  ، ځواک او دظلم کولو توان لرسولګټه ځانته چې یوازې 

بلکې داتل کیدو معیار نورو ته دڅه کولو کمال دی او دنورو دانساني ژوند دښه کولو لپاره 

 هلې ځلې داتلولۍ لویه نښه ده  .  

دودانۍ ټیم ښایي دشلو مېلیونرانو له مخ څخه ټول هغه دروغجن نقابونه لرې کړي ، چې  

ادخلکو حق دی پوه شي ، چې مکار مېلیونران ددوی  د دوی یې ترشا ځانونه پټ کړي دي . 

کار اخلي او داټول دخپلو ګټو دډیریدلو څه ډول   له باورونو ، اړتیاوو او کمزورتیاوو څخه

 لپاره لګوي . 

اخالقي سیاست ددې هېواد دهر احتیاج انسان په ژوند کې دمثبت تغیر راوستل دي ، 

ې تویول هیڅ هم نه شي بدلوالی . اخالق د  یوازې شعارونه او دچا په حال دروغجنې اوښک 

سمو باورونو پر بنسټ دسمو اعمالو تر سره کول دي ، نو دهمدې منطق پر بنیاد سیاست ته  

داخالقو دراستنولو ځواکونه دسمو افکارو ،باورونو او اعمالو له الرې خپل هدف ته  

 رسیدالی شي .   
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سیاسي اکثریتونه یا قومی ـ ژبني ـ مذهبي   وي  یا فکري ) ګوندي  ( او یاهم اقتصادي .  

کېدای شي نورډولونه هم ولري ، خو هغه ډولونه یې په دې لیکنه کې ډیر دپام وړنه دي ، 

ده واړوي ، چې دراون  بلکې دالیکنه غواړي دافغانستان له یوې داسې نیمګړتیا څخه پر

کړکېچ یوه لویه برخه ریښې په کې خښې دي ، دانیمګړتیا په افغانستان کې دسیاسي  

 ارادې دګډې کارونې لپاره دیوه اکثریت تشه ده . 

 په افغانستان کې ولې سیاسي اکثریت نه شته ؟ 

دي ، له قومي پلوه دافغانستان لوی اکثریت ) پښتانه ( له بده مرغه سیاسي اکثریت نه 

ځکه یوه برخه یې  غرونو ته تمبول شوي  او دداسې څه لپاره جنګول کیږي ، چې  

دافغانستان دسیاسي راتلونکي ، جوړولو او بیا پخپله ددوی دانساني ژوند دشرایطو  

دښه والي لپاره په درد نه لګیږي . نړیوالې سروې ګانې ښیي ، چې تر ټولو ډیر ټوپکونه  

او تر ټولو ډیر یې پښتانه وژلي دي .   دپښتنو په سیمو کې ډزیدلي  

یوه لویه برخه پښتانه  په کلیو او لرې پرتو سیمو کې دبېوزلۍ ، بېخبرۍ او محرومیت  

ژوند تیروي له ښوونځیو او پوهنځیو څخه لرې پاتې دي ، له مدني حقونو بې برخې ساتل 

ویالی شوچې  شوي او لویه برخه جغرافیه یې تر جګړې او وژنو الندې ده . ځکه ،نو 

 دسیاستونو پر ټاکلو او تګلوري   یې اغیز په هېڅ شمار دی .  

په ښارونو کې لږ شمېرسوداګر،  کسبه کار ، لوستي او په اداري چارو بوخت پښتانه  

 الندینۍ ستونزې لري : 

یا دسیاسي پېښو په اړه بېتفاوته دي او یاهم دپېښو په وړاندې احساساتي فکر و عمل 

است پر الره روان پښتانه ډیر لږ او تیت وپرک دي .  کوي ، دمعقول سی   
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تر ټولو ډېر همدا پښتانه دي ، چې دخپل برخلیک دټاکلو په اړه سره ویشل شوي دي ،  

دایډیولوژیکې ، نظریاتي او  پخوانۍ تړلتیا له کبله اوس هم په مجاهد، کمونیست،  

سره ویشلي دي ، ددوی   پرچمي ، خلقي ، افغانملتي ،حزبی ، جمعیتي ، طالب او څه وڅه

په وړاندې نورو لږه کیو په پوره هوښیارۍ ترخپلو منځونو داپولې نړولې دي او په دې توګه  

یې له قومي پلوه  دسیاسي اکثریت موازنه بدله کړې ده . پښتانه ګڼې نورې سیاسي  

،  داسې سیاسي ادرس الهم نه لري  ستونزې هم لري ، ملي مشري یې رامنځته نه شوه کړای ، 

چې په ملي او نړیوالو سیاسي معادلو او تعامالتو کې ددوی استازیتوب وکړای شي  ، 

دسرکار په باډۍ کې یې ونډه ډیره کمزورې او پاشلې ده ، پښتانه اداري چارواکي یوازې 

افراد دي او الهم کومه هماهنګه ملي ټولګه نه لري ، ځکه خو په دې ډګر کې هم میدان  

   ورڅخه نورو ګټلی دی .  

افغانستان له فکري ـ ګوندي پلوه هم سیاسي اکثریت نه لري . دګوندونو شمېر لسګونو ته  

رسیږي ، خو اغیز یې پر سیاسي بهیر هېڅ دی . هغه پخوانۍ پوځي ډلې چې اوس دحاکمو 

سیاسي ګوندونواکټ کوي ، فکري محور نه لري او ټول سیاسي پروګرام یې دادی چې 

ه ونډه ډیره کړي ، ډیرې څوکۍ راخپلې کړي ، له څوکیو څنګه دسرکار په باډۍ کې خپل 

څخه پیسې ، وسلې او زمکې وګټي او بیا ددې ګټو یوه برخه بېرته دواک دساتلو لپاره  

وکاروي، په دې او هغه نامه له ګاونډیو یا لویو قدرتونو څخه ونډه ولوټي او خپل پوځي  

وندونه  نه شو ویالی ، بلکې  وهم ورعب ډیر کړي . دسیاسي ادبیاتو له مخې دوی ته ګ

انحصاري ډلګۍ دي چې ځواک او  واک یې یرغمل کړي دي . دغه ډلګۍ دخپل کاذب نفوذ 

دساتلو لپاره یا پرخپلو پخوانیو ایډیولوژیکو جګړو تکیه کوي ، یا قومي ، سیمه ییز ،  

ژبني او مذهبي اختالفات ددې لپاره ژوندي ساتي ، چې دوی یې دګټو دساتونکیو په  

وګه خپل مشرتوب او کاذب استازیتوب ته دوام ورکړي .  ت  

داسې فکري ، نظریاتي او سیاسي ـ ملي محور نشته چې ګڼ خلک پرې راټول شي او دیوه 

ملي معقول نهضت په جوړولو سره یو فکري ـ ګوندي سیاسي اکثریت جوړ کړای شي ، چې  
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ژوند دشرایطو دښه والي لپاره علمي ـ عملي پروګرام ولري او دهغه  دافغانانو دانساني 

 پربنسټ په دیموکراتیکه بڼه واک راخپل کړي .  

افغانستان له اقتصادي پلوه هم سیاسي اکثریت نه لري . شل مېلیونران له ځواک ، واک ، 

یا په  وسلو او پېسو څخه پړسېدلي دي او هرڅه یې انحصار کړي ، دټول هېواد دپانګې ات 

سلو کې هرڅه دهمدې شلونه تر پنځوسو مېلیونرانو په واک کې دي ، دمنځني اقتصاد 

خاوندانو، منځنیو  چارواکیو، زمکوالو او وړو سوداګرو شمېر چې په پوره  سخاوت ډیر  

وګڼئ ،نو دټول نفوس لس سلنه هم نه جوړوي ، په دې توګه وینو چې دبېوزالنو ، محرومو ، 

لوی انساني اکثریت هاخوا پاتې کیږي ، چې له بده مرغه سیاسي  وږیو ، وزګارو یو 

اکثریت نه دی ، ځکه خپله سیاسي اراده نه شي کاروالی او دوضعیت پر بدلون هېڅ اغیزه 

 نه لري .  

راځئ وګورو ، چې په ملي سطحه د سیاسي اکثریت داسې تشه څه نادودې راپېښوالی  

 شي، بلکې راپېښې کړې یې دي ؟  

ړاندې د یوه سیاسي اکثریت له  ارادې پرته ،یو ملي او خدمتګاره حکومت نه تر هرڅه و

شي رامنځته کیدای . هر هغه حاکمیت چې دیوه لوی سیاسي اکثریت  مالتړ له ځانه سره ونه 

لري، نو یا کمزوری ،مصلحت غوښتونکی ، لړزانده او بې ارادې وي او یا هم ډیر ژر په یوه 

    استبدادي جوړښت بدلیږي . 

دوهمه ستونزه داده چې پر وړو  وړوسیاسي ټاپوګانو ویشلی ولس دبهرنیانو له السوهنو  

څخه نه شي خالصیدای ، همدا اوس ګاونډیان او هرهغه هېواد چې دخپلو ګټولپاره په  

افغانستان کې السوهنې کوي ، دوړو وړو سیاسي ډلګیو پر اخیستلو او پلورلو لګیادي ،  

ډلې ددې لپاره چې ځان وساتالی شي ، دبهرنیانو دام ته په  وړې او ویشل شوې سیاسي 

اسانه ورلویږي ، د سیاسي اکثریت نشتوالي ګاونډیو ته جرئت ورکړی ، چې دلته لسګونه 
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تلویزیونونه ، راډیوګانې ، اخبارونه او دخپلو ګټو ساتندویه کاذب شخصیتونه او ډلې   

نوځي .  وګوماري او ترستوني پورې دافغانستان پر ګټو ورن  

درېیمه ستونزه داده چې دهر ملي کړکېچ ) بحران ( پرمهال ځوان نسل نه پوهیږي ، چا ته  

ورشي او له چا څخه له کړکېچه دوتلو الر وپوښتي ، همدااوس که موږ پینځه مېلیونه ځوان 

کادرونه ولرو چې افغانستان له اوسني کړکېچه راایستالی شي ، نو پوښتنه دلته ده چې  

ورشي او په کوم سیاسي اکثریت پسې ودریږي؟   دوی چا ته  

څلورمه ستونزه دا ده چې کوچنۍ ډلې دخپلو هویتي ارزښتونو، په ناطبیعي بڼه،  دلویولو 

هڅه کوي او غواړي په دې توګه له ملي هویت څخه ووځي ، دملي هویت او ارزښتونو  

مینه له منځه ځي ، چې  دبنسټونو له کمزورتیا سره ملت کمزوری کیږي او په دې توګه ددې ز

 هیڅکله هم   سیاسي اکثریت رامنځته نه شي .  

دسیاسي اکثریت تشه دخدماتو ، طرحو او عمل په وړاندې د راییو دورکولو فرهنګ  له 

منځه وړي  او دپیسو ، وعدو او ډارولو په وړاندې درایې دورکولو ټولیز عادت رامنځته  

وکراسي  زورورو، پیسوواال او ثبات  کوي ، تر دې وروسته خلک فکر کوي ،چې دیم

 ماتوونکیو ته  درایې ورکولو په مانا ده . 

دې ټولو ته په کتلو سره د ټولنپوهنې او سیاستپوهنې له نظره موږهمدااوس  دسیاسي 

 مشروع اکثریت د تشې په تیاره کنده کې دسقوط په حال کې یو .

شرایطو دښه والي پر محور یو سیاسي که ژر تر ژره دملي ګټو او دافغانانو دانساني ژوند د

اکثریت رامنځته نه شي او داهېواد له دې سقوط څخه  ونه ژغوري ، نو خدای دې مل شي  

 دوطن او دملګرو ...   

 


