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  ١٩/ ٠٣/ ٢٠٠٩                                                                                                 پښتون وردګ٠انجينير ف
 افغان نړۍوالې جرګې نوښتګر

  
  

  !د غيرتي خداى په سپېڅلي نامه

  !سياسي خټګري د یوه سياسي جارچي کار نه دى
 
 خو لږ که هېواد ته ځير شئ نو دا به درته جوته شي چې په ٠رنو لوستونکو دغه پورتني سر ليک ته مه خاندئد

ي د بيزو کار ندى   ٠ دا خپل دوه ميليونه شهيدان مه هېروئ٠ریښتيا چې ترکا
 دې ته ځير شي  که ولس٠ او د ټاکنو د نوماندو بازار هم ګرم دى٠نن سبا موږ ګورو چې د ټاکنو خبره ډېره توده ده

او په سړه سينه ورته وګوري نو دا به هم ورته جوته شي چې دا نوماندي ټول په دې لټه کې دي چې ولس په دوى دا 
ډاډمنتيا وکړي چې یوه ته یې دا د ولسواک واګى په الس کې ورکړي او بيا نو دى به په ټولنه کې ولس ته خزمت 

   ٠ اوس پدې لړۍ کې درې ډوله نوماندي دي٠کوي
لومړى ډول یې چې دکتار په لومړي سر کې هم دي دا ګوښي کسان یا افراد دي، لکه حامدکرزى، اشرف غني ، علي 

   ٠احمد جاللي، شهال عطا، رمضان بشردوست، ګل اغا شيرزى، عبدالعلي سراج  او داسي نور کسان
 کلنه غميزه کې سره ښکېل وو، لکه ، دویمه ډله د هغه ګوندونه نوماندي دي چې هغوى په افغانستان کې په دغه دېرش

ى، عبداهللا، برهان الدین رباني، یونس قانوني،    ٠کبير رنجبر، دوستم، خليلي، محقق  او دوى ته ورته کسان شانواز ت
دریمه ډله هغو ګوندونو نوماندي دي چې یا پخواني یا هم نوي ګوندونه دي  چې دوى بيا په غميزه کې ښکېل نه خو 

   ٠ په هېواد او خپلو ارمانونو یې سودا نه ده کړې، لکه انورالحق احدي او داسې نوراو ٠لي ديکړېد
 دا دومره نوماندي به خامخا ولس ته ٠نو اوس خو ولس باید چې خپل ځان او د خپلې رایې دروند والى او کچه وپېژني

 ویناوې کوي چې دوى ته رایه هوډونه کوي، ژمنې به کوي، مسرپونه به کوي په کليو بانډو به ګرځي، په رسنيو به
 ولس خو دا دېرش کاله په سترګو وليدل نو اوس که ولس هم ګنګس دى او که وی خو یوه خبره ډېره ٠ورکړل شي

و ته د اوارولو الرې چارې ولټوي او حل یې هم  جوته ده او هغه دا چې ولس داسې چا ته اړتيا لري چې دا ټولو ستون
   ٠کړي

   ٠چتېږيوایي څټه په یارانو او
ه په کار دا ده چې دا خټګري سم خټګر ته په الس ورکړي چې هغه    نو ولس ته خو همدا اوس د کار د څښتن به ب

ه  کې د دې هر څه ، مشر تابه اوالرښونه، د ده تر الرښونې الندې روزل شوي ټيم او ) CVعملنامه (سره په  کړنپا
 ګوند یې، سمه پلي کېدونکې کرښه، هېواد پالنه، کورن او بهرن سمې ډلې او ګوند درلودلو تجربه، پاکي د ده او د

 د دې ٠ولس ته غوږ نيونه، په ولس کې سياسي کار کونه،  ژمنه او ډاډمنتيا په کې وي سياسي پوهه، پرېکړه کونه،
  :څخه به وروسته بيا به ولس د دریو واړو ډلو څخه به په ډېره اسانه او ساده ژبه دا پوښتنې کېږي

  : ى ولس د ګوښيو کسانو او یا هم خپلواکو کسانو څخه دا پوښتي چېلومړ
  
  ؟تاسې به دا سياسي څوک څرنګه سمبالوئ  :١
   ؟تاسې به دا کرښې څرنګه پلي کوئ  :٢

   ؟په چا به یې پلي کوئ
   ٠تاسې خو ګوند، ډله او ټيم هم نه لرئ چې څوک مو روزلي وي

   ؟نور لوړپوړي چارواکي څوک ويستاسې به مرستياالن، وزیران، واليان او   :٣
او دا کسان تاسې څومره پېژنئ او د دوى په سياسي کړوو وړو څومره ډاډه یاست چې ولس پرې ډاډه کړئ تاسو خو 

    ؟ډاکټران او انجينران نه راټولوئ
  ¿ستاسې پرېکړې به د ولسي او مشرانو د جرګو څخه څرنګه پورې وځي

په برخه کې دوى   )Politics, Organisation and Management( تاسې د سياست، جوړښت او سمبالولو 
  ¿سره څومره کار کړى او د دوى د څارلو او ښه کار کولو لپاره پرته له حکومتي جوړښته نور څه جوړښت لرئ 

حکومتي چوک خو ټولې سياسي دي نو تاسې د دغو څوکيو لپاره څوک روزلي او څه مو ورزده کړي او په   :۴
اپېریال او موخو ،کرښو او کړنالرو ،دا خو د موټر د ټېر پينچري نيول نه دي چې دوه ورځې ورته کوم سياسي چ

   ؟پکار وي
په خپل ژوندانه کې ! دا خو د ولس د چارو سمبالول او د حکومتي چارواکو سمبالول دي بيا نن خو په نړۍواله کچه

   !!!٠رې نه شي کوالى  نور خو ال پرېږدهیې دوه کسان هم ندي روزلي ان بچيان یې بې یې هم په پښتو خب
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لکه چې په کرزي همدا تور دى او همدا کرزى هم همدا کوکارې وهي چې  او که دا کسان کار ونه کړي ،  :۵
   ؟څوک یې خبره نه مني، نو تاسې پرته له حکومتي جوړښت څخه نور څه لرئ چې دا سم کړئ

   ٠څخه یې ډډهد کرزي ترخو تجربو څخه زده کړه پکار او د تکرار 
ه پېښه شوه نو دا ستاسې کرښه او پالن به څوک پر مخ بيایي  :۶ او بيا به دغه ستاسې ؟ که تاسې ته څه ستون

  ؟چارواکي څوک او په کوم جوړښت کې  سمبالوي
که د ولس ¿  او بيا هم د دوى د سمبالولو چارې په کوم چوکاټ کې پر مخ بېول کېږي پرته له حکومتي جوړښت څخه

  !ترګو کې د اساسي قانون سياسي لوټي ورشيندئپه س
   ؟ستاسې سياسي ليدلورى به څوک په کوم سياسي چاپېریال کې مني  :٧

   ؟ څومره کسان مو ورته روزلي٠دا خو د یوې شپې کار ندى
   ؟ان ستاسې قانون به څوک پلى کوي

 کورن د ماشومانو ١٠٠ې هغه  چې کرزي د تخار والى کړى هېچا ته هم غوږ نه ږي چاو حاجی لطيفقاضي کبير(
کې یې ورکړي، دوستم، شپاړلس زره تنکي ځوانان ژوندي خاورته  سره له زندانه راخوښې شي او کورنه او م

دا په چوکيو پيسو او پروژو او مرستو چاغ کري او ځواکمن جنایتکاران ! وسپارل،  او داسې په زرهاوو نورې پېښې
  !) م له جنایته الس ندى اخيستىچې تر دغې شېبې یې ه¿ به څوک پوښتي

که نه په نړۍ کې خو هېڅ کتاب ليکونکى او ګوښى سړى هېواد ندى چلولى او نه څوک ړانده دي چې دوى ته واک 
ورکړي چې د یوى چپنې سره په ولس لوټماران، جنایتکاران او نا اهله کسان وتپي او سم ګوندونه ،کسان او ولس  

   ٠ورته یرغمل کړي
  

  : ته بيا هم پکار دي چې د هغو ښکېلو ګوندونو څخه هم پوښته وکړي چېنو اوس ولس
  ؟ ښاغليو، آغليو تاسو څه نوي لرئ  :١
دا هېواد ټول ړن کړ نو اوس څه ) په سالن کې مو کېلې کرلې( تاسو خو په دغه هېواد د خپلو اندونو لپاره   :٢

  ؟لرئ
  ؟د دغو دېرشو کلونو تجربه مو څه ده  :٣
و د حل لپاره خو بيا هم تاسې او ملګري مو خو هماغه پخواني کسبونه لرئ نو نوي د هېواد د   :۴ دغو ستون

  ؟کارونه به څرنګه تر سره کړئ
پردیو هېوادنو سره چې کومې اړیکې مو درلودلې هغه اوس به په کوم چوکاټ کې سمبالېږي او که بيا ستاسې   

 پېسې او نورې مرستې ترالسه کوي د هغې غدارۍ د مخ نيوي څخه څوک د ګانډیانو او بهرنيانو څخه په پټه وسلې او
   ؟لپاره څه نوې الرې چارې لرئ

د هغو کسانو چې ستاسو په مين کې یې په لویه کچه ډله ایزې وژنې ، جنایتونه، او د سړیتوب څخه تېري   :۵
   ؟کړي ، د هغوى په هکله تاسو څه کوئ

   ؟ شوئ محکمې ته ځئتاسو هغوى محکمې سپارئ او یا که تاسوهم تورن
ه ،خویندې  او خپلوان او دا ژوندي   :۶ د دغو پاکو شهيدانو کونډې مېرمنې، یتيمان، بورې ميندې، پلرونه ورو

  ؟معيوبين  چې د ژوندانه ټولې خوښ یې ترې چور او تاال شوي دي، ولې تاسو ته رایه درکړي
  ! په اجرونو هم نشئ غولوالىاوس چې ستاسو دنګې دنګې ما او شتمن وینې نو اوس خو یې

د تاسو ملګري خو اوس هم په دغه اوو کلونو کې بيا هم په وار وار تېري کوي نو د مخ نيوي لپاره یې څه   :٧
  ؟لرئ

  !په نړۍ کې د هېڅ  هېواد ولس دومره ړوند ندى چې بيا هم د ښامارانو په خولو کې خپل کټ ډېره کړي
  

ه دېرش کلنه جګړه کې ښکېل نه ول او اوس نوماندي لري نو دهغوى څخه  نو ولس د هغو ګوندونو څخه چې په دغ
  :هم پوښتنې لري چې 

  ؟تاسې څه کرښه لرئ  :١
تاسې د ښکېلو ډلو او دغه دېرش کلنې غميزې څخه څه زده کړه کړې چې د هغوى ترخې تجربې تکرار   :٢

لو څه ښکاره او په تجربه والړې الرې ولس ته د غوږ نيو¿  د مشرتابه د فرعونيت مخ نيوى به څرنګه کوئ؟نکړئ
   ؟چارې لرئ

ستاسې په ګوند کې دومره وړ کسان شته چې هغوى به مرستياالن، وزیران، واليان او نور لوړپوړي   :٣
  ؟چارواکي شي 

   ؟ او دا کسان تاسې څومره پېژنئ او د دوى په سياسي کړوو وړو څومره ډاډه یاست چې ولس پرې ډاډه کړئ
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په  )Politics, Organisation and Management( او بهرني سياست ، جوړښت او سمبالولو تاسې د کورني 
برخه کې څومره تجربه لرئ او دغو ګوندي غړیو سره مو څومره سياسي ټولنيز کار کړى او د دوى د څارلو او ښه 

  ؟کار کولو او پرزلو لپاره پرته له حکومتي جوړښته نور څه جوړښت لرئ 
   ؟لس چې چا تېرى کړى، دا جنایتکارانو، او د سړیتوب تېري کوونکيوسره به څه چلند کوئپه افغان و  :۴
   ؟خپله خپلواکي به څرنګه تر السه کوئ¿ د بهرنيو ځواکونو د یرغمل کېدو څخه به ځان څرنګه خالسوئ  :۵
       ؟ګه جوړوئکه تاسې یې ونه ګټئ نو ګډ حکومت به بيا هم څرن¿ د نورو ګوندونو سره به څه چلند کوئ  :٦

  ؟په کومو بنسټونو 
نو اوس خو ولس پدې سره کوالى شي چې په دغو ډېرو توپاني شيبو کې بيا ځان  را وی کړي او د توپان نه ځان 

 دا هغه وخت شونې دى چې ولس په نېغه دې ګوښيو کسانو او افرادو ته ووایي چې تاسې  ګوښي کسان ٠وژغوري
 ځواب نه لرئ او نه هم کوم ټيم، ډله او یا هم ګوند لرئ نو دا حکومت کول د تاسو کار چې پاسنيو پوښتنو ته یو یې هم

 دا افراد دې مهربانې وکړي یا دې ګونډ جوړکړي  چې دوى په ریښتيا سياسي شي، یا دې په یوه ګونډ ورګډ شي ٠ندى
 شي او که دا یو نه کوي نو د خداى په پار دې دا نا چي بېا هم سياسي شي او یا دې هم د دغو ګوندونو سره مشاورین 

 په نړۍ کې هېڅ داسې نه کتاب شته او نه هم ٠اهله سياسي خټګري سمو ګوندونو ته پرېږدي چې ولس په سمه نېغ شي
   ٠انساني تجربه چې د دغو افرادو مالتړ وکړي

 Leadership(  مشر تابه بېلګيزه  یا   دغه افراد او ګوښي خو په هېڅ٠دا د مشرتابه او سياسي کسانو دنده ده
Model (  ې لري چې ولسواکي )Qualities and Competencies(  کې نه راځې او نه هم دوى دغه ښېګ

وچلوي، ځکه چې دوى دوه کسان هم ځان سره د یوه اند او نزریې او پالن لپاره نه لري نو ښکاره خبره ده چې دوى 
   ٠  او نه هم د پلي کولو وړ کسان یې روزلي دي٠نه ددې  وړ دي او نه یې کوالى شي

 که دوى بيا هم دا خپل حق بولي نو ولس دې په سياسي جارچيانو  او د بهرنيانو مرکچيانو سياسي خټګري نه کوي او 
 ٠ او که د دوى مالتړي ان امریکا هم وي امریکا به هم اخر ولس ته غوږ نيولو تيارېږي٠یوه رایه دې هم نه ورکوي

   ٠غه غلته ت الره به بدلوياو د
زموږ د افغان ولس که لر دى او که بر لوى مشر او الرښود  ارواښادباچاخان په خپل کتاب  زما ژوند او جدو جهد 

 د بریاليتوب لپاره ٠چې انفرادي مبارزي کوم ځاى نه نيسي او پدې سره بریاليتوب الس ته نه شي راتالى((  کې وایي
 نو د چا په زړه کې چې دا رنګه ولولې او احساس پيدا کېږي هغوى له ٠قرباني په کار ويټولنيزه تحریک او ګوند 

پکار دي چې په قام او ولس وګرځي او ځان سره دد ې قسم خاوندان ملګري پيدا کړي او په ګډه د ظلم، زیاتي او بې 
يتوب الس ته راتالى شي او هغه  چې په ولس کې داسې ډله پيدا شي او ولس سمبال کړي نو بریال٠عزت مقابله وکړي

 د انفرادي او ټولنيز ګوندي خوځښت یو توپير دا دى چې حکومتونه ٠ولس او قام بيا څوک مرېيي او غالم ساتلى نشي
 همدا وجه ده چې په انفرادیت کې وېره او ډار هم ډېر وي او ٠او ځواکونه انفرادي خوځښتونه ټکولى او ختمولى شي

 ډېر انفرادي خوځښتونه ٠يز او ګوندیز خوځښتونه وژلى نه شي ځکه چې په کې وېره نه ويحکومت او ځواکونه ټولن
چې ډېرو غښتلو پښتنو یې الرښوونه او رهبري کوله، مغلو، انګرېزانو او پاکستان خاموش او ختم کړل مګر خدایي 

ونو، وژلو، وهلو، ټکولو، خزمتګاري خوځښت او تحریک چې یو ټولنيز او ګوندیز خوځښت و نو نه د پېرنګيانو ظلم
بندولو، بې ابه کولو، فرېبونو، دسيسو ختم کړ او نه هم د پاکستان د دوه دېرش کالو ظلمونو، شرمولو، وژلو، جایداد 

 په پښتنو کې ډېر لوى لوى پاچاهان او مشران پيدا شوي دي او تېر ٠نيولو، بندولو، پرمټونو او اللچونو ختم کړل
 لومړنى خوځښت د خدایي خزمتګار ٠ې ټولنيز ژوند او د ټولنيز ژوند فکر نه دى پېدا کړىشوي خو هېچا په پښتنو ک

ه٢٩-٢٨ ٠تحریک دى چې ټولنيز ژوند او اند یې په کې پيدا کړ  نو اوس همدا افراد بيا ځانونه چاغوي او هېڅ )) پا
ړۍکې او په ځانګړې توګه په  د ګوښيو تجربي په ټوله ن٠به هم ترې پاتې نه شي او هېڅ به هم تر سره نه کړي

    ٠افغانستان کې د ناکام لویې لویې بېلګې دي نو ځان ترې ساتنه پر ټولو پرز ده
او ولس ته دا هم پکار ده چې   د هغو ګوندوپه هکله هم سم او په ځاى پرېکړه وکړي چا چې په دغه دېرش کلنه 

 ٠ونو په وسلو، پيسو او اندونو یې افغان هېواد کنډواله کړغميزه کې دا هېواد د پول ټک ته کښېناوه او د پردیو هېواد
 او په دوى کې چې چا جنایت کړى او د سړیتوب څخه یې تېرى کړى بایده چې ٠نور نو د هغوى وخت تېر دى

   ٠محکمې ته وسپارل شي
  

اخوږي لري او د کوم ګوندونه چې په هېواد ميېن او سمه نېغه الره لري او ورسره د پلي کولو ګوندي ملګري او خو
بهرنيو ځواکونو د یرغمل کېدو څخه یې هم الرې چارې لټولي دي او هم د جنایت کارانو او د سړیتوب تېري کوونکو 
سره یې چلند د مهکمې پر ميز وي او د ترهګرۍ او زیاتي پلوۍ سره په ودان او روڼ اندۍ سيالي کوي، نو هغوى 

غوړوي او په ولس دې وګرځي چې د ولس د خزمت لپاره د دوى دې په خپل ولس غږ وکړي او جول دې ورته و
 نو که دوى بریالي شول نو هغه افغانان چې په ٠رایه تر السه کړي او حکومت د ولس په خوښه د ولس خزمت وکړي

نړۍواله جرګه کې په راټولېدو دي دوى به هم په نړۍ واله کچه پر ناټو، امریکا، اروپا او نورو هېوادونو زرو 
 که نه بيا به دغه افغان نړۍواله جرګه د انسانيت غږ د انسانيت ٠وي چې سياسيون یې سمه الره غوره کړيواچ



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرم
 maqalat@afghan-german.de 

 که برک اوباما نورو تورانو کلکه او سمه ګوندي مبارزه ٠غوږونو ته خامخا رسوي او دا سياسيون به خامخا سمېږي
  او بيا به هم بریاليتوب د لر او بر افغان په ٠ؤنه واى کړې نن به هم هماغه حال ؤ چې کوم د مریېتوب په دور کې 

 راځئ چې ټول پدې سره یو غږ شو چې دا سم سياسي ګوندونه  او نړۍ زموږ روا غوښتنې ومني اودپلي ٠برخه وي
  !کولو ژمنه یې هم راکړي

   : زموږ روا او انساني غوښتنې دا دي
  
و جوړونو، ځالو، روزن ځایونو او موږ په پاکستان او اېران کې د هغو ترهګرو او ځان وژونکي .١

ایونو ړنګول غواړوو  د ٠ چې نه یواځې دا چې دا ځالې د افغانستان پر زد بلکې د نورې نړۍ پر زد هم پکارېږيپټن
کمې مېز ته راوکاږل شي او د دوى ادوى سمبالوونکي، مرستندویان، پيسې ورکوونکي، او الرښوونکي بایده چې د مه

  ٠ چې دا پور زموږ ځورېدلو او کړېدلو ته په نړۍ واله کچه ورکړل شيڅخه موږ خپل پور غواړو
 Human(موږ د هغه جنایت کارانو ، د سړیتوب تېریکوونکو  او ټوپکيانو او جنګي جنایت کارانو .٢

Rights Violators, Warlords and War Criminals( کلو ٣٠سمالسي نيونه او مهاکمه غواړو چې پدې تېرو 
د سړیتوب موږ د ناټو، امریکا او ملګرو ملتو څخه په کلکه غواړو چې په افغانستان کې دې  ٠ ديکې یې تېري کړي

 ټوپکيانو او جنګي جنایت کارانو،تېریکوونکو 
 )Human Rights Violators, Warlords and War Criminals(دوى   ٠دمالتړ څخه الس په سر شي

او هم د امریکې ا و  ٠ل د سړیتوب د ساتنې ګوندونه یې پېژنيپېژندل شوې څېرې دي چې افغان کړېدلي او نړۍ وا
ناټو د غلتو برید کوونکو پوښتنه او مهاکمه غواړو او پښتنو کړېدلو او ځورېدلو ته په نړۍواله کچه پور او تاوان 

  ٠غواړو
جوړښت په خپل دود ) Establishment, System( موږ د افغانستان  دولسواک او چارواک   .٣

 موږ د ٠جوړول غواړو او دا کار د هېواد پاله سياسي ګوندونوحق بولو چې د دوى مخ نيوى دې  ونه شيدستور  
و    ٠جرګې او ات او خپل دود دستور رغنده وده غواړو او مخالپان یې د افغانستان  او ولسواک غليمان  ګ

 په هغه کسان دي چې جنایت کاران ٠کووموږ د جنایت کارانو او سياسي ګوندونو تر مين تو پير  .٤
په ډله اېزه توګه ،پرته له کومې مهاکمې او پوښتنې، افغانان یې بې وسه او بې ګونې   کلونو کې یې ٣٢دغه تېرو 

 جنایت کاران هغه کسان دي چې افغانان یې د ٠ى دىخرڅ کړیې  او هم ى یې هم وران کړې دهېواد وژلي دي او 
   ٠وژلي دي پوښتنې،،پرته له کومې مهاکمې اوبېل آندۍ په سر 

 د دې وخت س نو او٠ دغه جنایت کارانو زموږ دغه ښکيل سياسي ګوندونه هم بد نامه کړل  .٥
 اوهم د کړېدلو او رارسېدلى دى چې ټول په ګډه دغه جنایت کاران هم وغندو او هم یې مهاکمې مېز ته راکش کړو

   ٠ځورېدلو لپاره پور ترې واخلو
   ٠فغانستان د بيا ودانولو لپاره سمه ډېرېدنه غواړو پروژو کې د ايموږ په پرمختيای .٦

او د ټولې او ویښوونکى دى،   چې  پر مخ تلونکى   دى هغه سپېڅلى ارماندا د سړیتوب او انسانيت خبره او پيغام
او چت شوى چې  او جنایت د مخ نيوي لپاره  زد د ترهګرۍ ، ځان مرګي برید او د انسانيتهمدا شان نړۍ د ساتلو او

  !وږ د دوه مېليونه افغان شهيدانو ارواګانې به ورسره ښادې شيزم
نو ټولو هېواد والو ته په کار ده چې دا ځل هغه سم سياسي خټګر ګوند ته رایه ورکړي چې هغه دا لویه کنډواله هېواد 

 څوک نشي  زموږ د هېواد د بچو سياسي تنده بل٠که لر دى او که بر ودان کړي او هم زموږ ارمانونه تر سره کړي
 پرته له افغان ملت ګوند څخه بل څوک اوس په ډګر نشته چې د دې وس ٠ بل څوک نشته چې مخ ورواړوو٠ماتوالى

   ٠، اند ډله او مشرتابه ولري چې یې تر سره کړي 
نو ټول هېوادپاله ګوندونه  او ان دغه افراد دې د افغان ملت سره السونه ورکړي او د احدي سيب تر الرښونې او د 
افغان ملت ګوند تر مشرۍ الندې دې په ګډه هېواد د دغه کړکېچ څخه وژغوري او ودان یې کړي چې یوځل بيا د دغې 

    ٠خاورې  ټول بچي خپل برم او ار سر لوړى ځاى په سيمه او نړۍ کې تر السه کړي
 

  په درنښت
 


