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 نوې خبرې   ېدوطالب چارواکو ته  
 

  
 : لمړی مطلب

 
ویلي دي چې دوی غواړي په برېښنایي پېژند پاڼو  پرون مې په رسنیو کې واورېدل چې د مرکزي احصایې رییس  

 .کې بدلونونه راولي. د هغو له منځه یو بدلون یې دا دی چې د اسالمي امارت نوم به په کې لیکل شوی وي
 :په دې هکله خپله او د ډېرو وطنوالو ژوره خواشیني او اعتراض شریکوم. دا ځکه چې

 ه ده ورکړې او په رسمیت یې نه دی پېژندلی؛تر اوسه افغان ولس د امارت نوم ته رایه ن -
 طالبانو پخپله هم تر اوسه خپله اداره موقته بللې ده؛  -
نړۍ هم دغه نوم په رسمیت نه پېژني. د مسکو د ترویکا پلوس/ پلس )درې باندې یو( په غونډې کې د نړۍ سترو   -

 رسمیت ونه پېژني؛  ځواکونو پرېکړه کړې وه چې نړۍ به د اسالمي امارت په نامه دولت په
 د نویو پژېژند پاڼو چاپول به د افغانستان په ګوډ اقتصاد باندې یو بې ځایه او غیر ضروري بوج وی؛ -
سبا ته که د یوه تفاهم له مخې یا د لویې جرګې او اساسي قانون پر بنسټ کوم بل نوم غوره کېږي، دغه د امارت   -

و د نویو پېژند پآڼو چاپول به بیا یو بل پې ځایه لګښت زمونږ پر ویجاړ  په نامه پېژند پاڼې به بیا اعتبار نه لري ا
 .اقتصاد وروتپي

همدا خبره د پاسپورټونو په برخې کې هم صدق لري. ومو لیدل چې طالب چارواکو موندلې وه د امارت تر نامه  
ر نامه الندې نوي پاسپورتونه  الندې پاسپورټونه به په نړۍ کې چلند ونه لري نو ځکه یې په هوښیارۍ سره د امارت ت

 .تر اوسه چاپ نه کړل
چارواکي باید په دې پوه شي چې دغه مسایل د زور چلولو خبرې نه دي او د اساسي اسنادو او ارزښتونو اړول، د  

 .ملي بیرغ په شمول، د دوی له واک نه پورته خبر ده او په ملت پورې اړه لري
 .احساساتي غوښتنو او پرېکړو باندې بیا کتنه وکړيزما دوستانه توصیه ورته دا ده چې خپلو 

 

***** 
 

 :دوهمه خبره
 

 .ستاسو هوایي چلند ادارې اعالن وکړ چې له قطر سره د بیا منظمو الوتنو په هکله پرېکړې ته رسېدلي دي
کومه ځایه چې مونږ  مبارک دې وي دا خو د افغانستان له باندنیو اړیکو او له اقتصادی پراختیا سره مرسته ده. تر  

ټول خبر یو قطر له امریکې سره دې هوډ ته رسېدلی دی چې پاتې هغه کسان به چې امریکه یې له افغانستان نه اېستل 
 .غواړي وباسي. قطري مشرانو وویل ستاسو هوکړه یې هم تر السه کړې ده

کسانو وي نو کوم اعتراض په کې    که دا اېستل د امریکایي اتباعو او په رښتیا سره د جدي خطر او تعقیب الندې
نشته. خو که نور هم غواړي زمونږ معنوي شتمنۍ او ظرفیتونه په مختلفو پلمو وباسي زما په اند د منلو نه ده او مخه  

 یې باید ونیول شي خو په دې شرط چې دې شتمنیو ته ارزښت
دغه شتمنۍ لکه زرګونه نورې د تحقیر  او د پوهې او لیاقت سره یې مناسب کار هم ورکړ شي. که داسې نه کېږي نو  

 .او لوږې له وېرې هم حق لري چې د سفر څپلۍ واغوندي
ویل کېږي چې د واک مشرتابه د نه مسووالنه چلند او نه پاملرنې له کبله چې د یوځایي لوی شمېر د وتلو په بهیر کې 

د پوهنتونونه د استادانو له سخت کموالي د علمی کدرونو او د هیواد د معنوی شتمنیو د تېښتې المل وګرځېد، د هیوا
سره مخ شوي دي. په یقین سره د ښوونځیو او نورو فرهنګي تاسیساتو حال به هم تر پوهنتونونو ښه نه وي. دغه  
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ټوله بدمرغي، دوی ته د ارزښت نه ورکولو، وزګارۍ، د کدري او علمي امتیازونو نه محرومولو او د پخو علمي  
کو پوهانو په سر باندې د مالیانو مقررولو نه د تحقیر احساس نه پېښ شوي دي. په تاسو کې  کدرونو او وتلو اکادمی

به ډېرو دا پتییلي وي ښه ده دوی والړ شي څو تش ځایونه یې مالیانو ته وزګار شي. مګر هېر یې نه کړئ چې ژر  
ګې په غاړه اخیستی دی، نه شئ  به پر خپلې کړې پښېمانه شئ. تاسو چې اوس د یوه بدلېدونکي هیواد د مسوولیت وا

کوالی په لنډ لید او له موډرنو علومو او تکنالوژۍ له زده کړې سره په نه پخال کېدو سره هیواد د پرمختګ لوی واټ  
 .او له احتیاج نه د پرېمانۍ او ټولنیزې سوکالۍ خوا ته بوځئ

ورکولو په ځای ورته وایي روزي    ستاسو هغه مشران چې د خلکو غوښتنو ته د معقولې لیارې موندلو او ځواب
ورکول د خدای کار دی تاسې یې له خدایه وغواړئ، په هېڅ وجهه نه د مشرۍ لیاقت لري او نه د خلکو پر سرنوشت  
د پرېکړې. ستاسو یو بل مشر وویل طالبانو شل کاله په غرونو او سنګرونو کې تېر کړي او په همدې دلیل له زده  

و ځکه دوی مستحق دي څو په دولتي څوکیو کې وګمارل شي. د داسې یوه منطق او کړې او تحصیل نه پاتې دي ن
استدالل په اورېدو سره نیژدې ده سړی ښکر وباسي. هو دغه په ناپوهۍ کې پاته کسان به ډېر ښه جنګیالي وي او د  

 !ولرو؟وینو تویولو چل به ښه ورځي، خو څنګه کوالی شو له دوی نه د دولتي چارو د پرمخ بیولو تمه 
ستاسو د حکومت پر ترکیب ګوتنیونې هم په همدغو دلیلونو بې ځایه نه او بیخي سمې دي. که غواړئ په چارو کې  
بریالي اوسئ او ټولنه تاسې ومني نو د د دغو لیکنو له لوستو سره د خپګان او عصبي کېدو په ځای انتقاد منونکي 

 .شئ او پر ټولو مواضعو مو بیا کتنه وکړئ
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