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 په هیواد کې حساسي شیبې او زموږ دنده
 

 (دریمه او ورستۍ برخه )
 

د تیرو دوو برخو په نظر کې نیولو سره د افغانانو ستر افتخار او بریالیتوب دا دی، چې نړیوال استعماري ځواک 
امریکا او ناټو یې په ګونډو کړه او سیاسي استقالل یې تر السه کړ. افغان له شهامت او غروره ډک ولس یو ځل بیا  

د افغان ولس    يوضعیت رامنځته کړ، دغه بریا چې د طالبانو له لور  يد تاریخ پاڼه واړوله او په ټول کې یې یو نو
ېرو افغانانو ته د منلو وي او یوشمېر لږ ممکن خوشاله پرې  ممکن یو شمېر ډ  ې،په سرښندنو او قربانیو رامنځته شو

نه ويٍ، خو حقیقت همدا دی چې هره ورځ به په هیواد کې د سلګونو بیګناه انسانانو وینه تویده، چې دا دی اوس 
موندلی دی، د مرګ ژوبلې خطر محدود او یا نه شته، همدا ډول، د زورواکۍ، د    بدلونوضعیت کامال مثبت لور ته  

 .قدرت د جزیرو، ملوک التوایفي او فساد مخه ډب شوه چې د هیوادوالو د زړه غوښتنه وه
 

، اقتصادي، فرهنګي، د نړیوالو اړیکو او نورو برخو استقالل، د طالبانو  یاوس مو یوازې سیاسي استقالل تر السه شو
 .او واکمنۍ پورې تړلي ده پالیسیور کې نیولو ظد عمل او مثبتو کړنو، د اوسنیو شرایطو او زمان په ن

 

د هیواد د وضعیت د ښه کیدو تر څنګ افغان ولس له ستونزمن اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکی دی، چې په دې  
چې د بشردوستانه مرستو له الرې د   يملګري ملتونه او نړیواله ټولنه مکلفیت او اخالقي مسؤلیت لر  ،هکله امریکا

 .دغه بحران مخه ونیسي
 

او په دې هکله یې سترې اندیښنې رامنځته کړي هغه پر هیواد او سیاسي حاکمیت د ګاونډیو    يه چې د تشویش وړ دڅ
، هیله شته چې د هیوادوالو دغه  يهیوادو د کنترول او حاکمیت شکونه دي، په خاص ډول د پاکستان او ایران له لور

 .شک په حقیقت بدل نه شي
 

ت کې یو شمېر غلو او هیواد پلورونکو د احمد مسعود او امرهللا صالح تر مشرۍ  سره له دې چې د پنجشیر په والی
  ی الندې غوښتل چې د ملي مقاومت؟ تر نامه الندې د افغان وژنو لړۍ یو ځل بیا توده وساتي، خو د خوښۍ ځای د

مهمات، الوتکې او  هیواد د وسلوال پوځ ټول مهمات او بیال بیلې درنې، سپکې وسلې،    چې دغه په نوم مقاومت چې د
دغه والیت هم تر کنترول الندې راغي، غلو او هیواد    يد طالبانو له لور  ،پیسې یې غال او هلته انتقال کړې وې

 .پلورونکو فرار وکړ، پدې ترتیب په ټول هیواد کې د طالبانو حاکمیټ ټینګ شو
 

سیاسي ګوندونه، ملي دموکرات بنسټونه، ټولنیز او زما په اند د اوس له پاره افغان ولس، په هیواد دننه او بهر کې  
د موجودو   دنده لرې تر څو په هیواد کې  د هیواد په داسې حساسو شیبو کې  اندي،  مدني ټولنې په ټول کې روڼ 
قووتونو، دوست او دښمن ښه تفکیک وکړي، هغه کسان چې د شمالي ټلوالې د غلو شانته د خپلو شخصي ګټو په  

هیواد کې ملي، هیوادپال له فساد نه پاک حکومت او ولس ګواښوي په مقابل کې یې په یوه خوله خاطر، هیواد او په  
 .او ټینګ دریځ ودریږي

 

، چې د اوس له پاره د طالبانو حکومت چې د شمالي ټلوالې سره په مقایسه کې بې بدیله دي، ترې یدا یو حقیقت د
، د قدرت د جزیرو په مقابل کې دریدلی او د ټولو هغو ملي  چې د زورواکو، فساد  يپلوي وکړي، ځکه همدا طالبان د

د بیلګې په    .اوس یې بیرته احیا کوالی شي  یارزښتونو چې د تیرو استعماري حکومتونو له خوا لیالم شوی و دا د
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پلو  توګه د کابل نړیوال هوائې ډګر، هیله ده چې دا شان ټول ارزښتونه د هیواد په مرکز او والیاتو کې بیرته په خ
 .پخوانیو نومونو را وګرزول شي

 

اوس اړتیا شته، چې هیوادوال او پورتني بنسټونه د اندیښنو او ستونزو د ایجادولو پر ځاي طالبانو سره مرسته وکړي، 
قوت    ې الرښوونې ورکړي او د قانوني الرو نه یې د تیروتنو په هکله نیوکې او اصالحي کار تر سره کړي، ځکه د د

په مقابل کې دریدل د هیواد د اصلي دښمنانو، تجزیه غوښتونکو، د پردیو د اجنټانو نوکرانو او هیواد پلورونکو ژرندو 
 .ته اوبه ورزیاتول دي

 

ستۍ شل کلنې جګړې او د خپل تیر حکومت وهیله شته چې طالبانو په هیواد کې د څلویښت کلنې او په خاص ډول ور
 .وي، د هیواد دوستان او دښمنان یې ښه پیژندلي وي یاخیستله تجربو نه یو څه درس  

 

تیرو ترخو تجربو دا په ډاګه کړه چې هیڅ یو قوم، هیڅ یو سیاسي ګوند یا بنسټ په یوازې توګه ونه شو کوالی هیواد 
خپلو خبرو  او ولس ته یو څه تر سره کړي چې د وخت اړتیا وه او ده، بناً موږ له طالبانو نه هم دا هیله لرو چې په  

عمل وکړي، په حکومت او نظام کې د کار وړ، په هیواد مین، مسلکي کادرونو ته ځای ورکړي، ځکه هغوي هم د  
دې خاورې بچیان دي او د دې هیواد په امکاناتو یې زده کړې کړې او باید خپل رسالت د هیواد د پرمختګ په الر 

 .کې ترسره کړي
 

ید له هیواد نه دننه او له هیواد نه د باندې په نړیواله ټولنه، اروپائې اتحاد، ملکرو  هیواد وال او پورتني یاد بنسټونه با
پیسې د افغانستان بانک ته را ولیږل   ېتر څو د هیوادوالو کنګل شو يملتونو او امریکا له هر ډول فشار نه کار واخل 

، بلکې د افغانانو يشي، تر څو هیوادوال د فقر او اقتصادي ستونزو نه وژغورل شي، ځکه دغه پانګې د طالبانو نه د
 .د بیت المال زیرمې دي، چې باید ورته ورکړل شي

 

په   نه  او امریکا  ناټو  باید له اروپائې هیوادو،  بنسټونه  توګه د نورو ال زیاتو مالي مرستو   يجدهمدا ډول پورتني 
چې د دغې بې مانا جګړې،   یغوښتنه وکړي، ځکه دا د دغو هیوادو او د ټولو په سر کې د امریکا اخالقي مسؤلیت د

چې د دوي له خوا پیل شوې وه او دوي بیرته په عجوالنه توګه ووتل او هیوادوالو ته یې مادي او معنوي زیانونه 
 .نو سره د هیواد د بیا رغونې په الر کې مرستې وکړيپیښ کړل له افغانا

 

طالبان باید له ګاونډیو هیوادو سره د خپل هیواد د لوړو ګټو په نظر کې نیولو سره، د هغوي د ګټو او ښه ګاونډیتوب 
ورکړي. نړیوال تعامالت د ملګرو ملتونو د منشور رعایت   لومړیتوبد اصولو په نظر نیولو سره دوستانه اړیکو ته 

ښځو او ځوانانو د حقونو رعایت   شرایطو په نظر کې نیولو سره، د قانون د حاکمیت په مساوي ډول تحقق، د  د هیواد د
یواله  او د سواد زده کړې په الر کې کوټلي او عملي ګامونه کیدای شي د طالبانو موقف نور هم لوړ، غښتلي او په نړ

 .کچه د باور وړ وګرزوي
 

زه د طالبانو له ډېرو کړنو سره په مخالفت کې قرار لرم، اوس هم خورا اندیښنې لرم چې په   :په پای کې باید ووایم
چارواکو نه ښه روان دي، او د هیواد په اوسنیو   کې به څه پیشیږي، خو د اوس له پاره له پخوانیو فاسدو  ېراتلونک 

هتر انترناتیو نه شته، نو ځکه اړینه ده چې که ترې پلوي نه کوم، خو تخریب یې هم باید نه  شرایطو کې ترې بل ب 
 .یکړم، زما په اند دا په اوسني وخت کې د هر یوه هیوادپال شخص رسالت د

 

 پای
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