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 احمدزي نه  نجیب هللا له
 

  تر
 

 احمدزي پورې!  يغن
 

سرسخت مخالفت کوي، غواړي چې د سولې پروسې   کړۍ د سولې او طالبانو د واک ریوشمې په افغان حکومت کې
ناکامه او خپل واک   سره مخامخ، دغه پروسه هسمتون مذهبونه، قومونه او ،يرنګ ورکړ يسمت او يقوم ،ته مذهبي

   ورسره تضمین کړي. ا بق او
ډېر پراخه تبلیغات پیل کړي او د  دپرض دغه کړیو د خلکو د اغوا کولو لپاره د رسنیو له الرې د سولې او طالبانو

ونه کړي  نتمکی به د سولې اړوند د طالبانو او ولس د غوښتنو په وړاندې ههېڅکل پردې تر شا یې هوکړه کړې، چې
اړتیا ورته نه  اصالً  کړي چې ېراوړاند د مذاکراتو مېز ته به داسې مذهبي، قومي او نور النجمن مسایل سبرعک او

او دي  نه  خبرې  سولې  د  کېږي،  جوړو لیدل  نه  اجنډا  مذاکراتو  او  سولې  خبرې  يد  تشې  بلکې   ،
   رامنځته کوي. یمخامخوال او شکشمک دي او د قومونو ترمنځ يپارونک احساسات وا

اوس هغه رجمهو همدا  د  او  د نمرستیاال رییس  خوا  له  ادارې  امنیت  ملي  هزاره  وازبکان ،وتاجکان د  او 
او هغیرمسوول ریوشمې ګانو وال  وسلو ناوباشا  وسله  طالبانو يسمبالو په  د  جګړو  دپرض او  یې 

   استوي.  او یهڅو ته
پوښي   وموانع تختو او يسمېټ او کورونه په نویو ېقرارګاو  همدا راز د کابل او نورو ښارونو دننه خپل سنګرونه،

     .تیاری نیسي هپار هل وجګر ټینګوي او د وا
له نږدې څاري او لیدل  یې تحرکا  وپه نیت شک لري ا وکړیو او چارواک وفاسد همدغه حقیقت ته په کتو ولس د دغو

نجیب هللا تېروتنې تکرار او هېواد  رډاکت غواړي د عمداً  منافقت او د سولې په مخنیوي سره لپخپ  غه کړۍکېږي چې د
   .يیوس یوې بلې قومي جګړې ته

او قوماندانانو ته وسلې   وجنګساالران دې خوا لګیا دي د شمال ټلوالې هراپ دغه کړۍ او چارواکي له څلورو میاشتو
او کار سره غو لپخپ وېشي  نورو قومونودغه  د  پښتنو سره  او  له طالبانو  او  لمن   يمخامخوال اړي سوله ګډوډه  ته 

   ووهي.
او   رډاکت اسالمي  حزب  د  چې  و،  ورکړی  دستور  ته  ځواکونو  والو  وسله  خپلو  مهال  هغه  هم  هللا  نجیب 

   تنظیم او شمال ټلوالې ته تسلیم شي. تجمعی پرځای دې د وتنظیمون نورو
مهال همنجیب   رډاکت هغه  او  ځان  هم  ټلوالې هرانسکور هللا  د شمال  هغه   رورګوزا ته ږغې  شوی حکومت  خو  کړ، 

خلکو ته د منلو وړ یو نظام رامنځت ،  يقوم د، بلکې  يسوله او امنیت راول ،هتنظیم ونه کوالی شول هېواد اداره، 
او په پای   لهېوادوال یې ووژ ولکون ، هېواد یې نور هم وران ویجاړ، پهړال جګړو لور ته يسمت او يمذهبي، تنظیم

هم جفا وکړه او نوموړی یې د ژوند تر پایه له دې وېرې چې په  سره ینجیب هللا احمدز تولینعم کې یې له خپل
ګواښ ذنفو خلکو کې یې  ته  او حکومت  پهړک نه ښپې لري  دفتر  د  ملتونو  د ملګرو  بندي ي،  کې  وساته  مېلمستون 

  .یې ازاد نه کړ ههېڅکل او
او د هېوادوالو پرمخ یې د سولې او سوکالۍ  یکړ لیرغم  کړیو وانحصارګر غومه  تر اوسه چې لیدل شوي حکومت

د حکومت تر نامه الندې کومې  مه ېاو د سولې په برخه کې چ  ودروازې تړلې دي چې نجیب هللا ورته سپارلی  
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د سولې د شنډولو هڅې دي   هلپار ا بق د همدغو کړیو د واک د ېنه کوي بلک ياستازول وولسون  هڅې ترسره کېږي، د
  .ښکاري هن يرښتین وو او اوس هم هن ېرښتین سولې ته ههېڅکل صاو دغه کړۍ او اشخا 

او سیاست په کې بنسټیز شوی نه وي، خلک د خپلو سیاسي  يډموکراس د بېلګې په ډول، په یوه سنتي ټولنه کې چې
د سپارښتنو  يهوار ستونزو  او  اصولو  قومي  او  مذهبي  پرځای  اصولو  نورو  او  قانون  د  لپاره  جوړولو  نظام  او 

کوي، قانون، واک او حکومت په دویم کتار مسایلو کې راځي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت د  همراجع ته
ه لري او دوی نه شي کوالی  کې ډېری داسې کسان شامل دي، چې له دین او قرآن نه کافي پوهه ن يپالو مذاکرې په

  .ورسېږي هسر هت ېهوکړ او يړله طالبانو سره په قرآن او احادیثو استدالل وک
   د خپل اسالمي جمهوریت او شرعي نظام ترمنځ په توپیر نه پوهېږي. یپالو همدا اوس د سولې د مذاکراتو دولتی

د اجنډا برخه   شي چې یدرلودا معنا  څه منافقت پرته بله، له  لراوړ  د مذاکراتو مېز ته د غیر اړینو مسایلو بل پلو ته،
ده چې دغه  رپکا د سولې د ناکامولو پر سر پیسې اخیستي او اشخاصو او کړیو ریوشمې چې یمعلومېږ یې نه وي.

  .کسان تر څار او فشار الندې ونیول شي
د سولې مذاکرات دوه بنسټیزې خبرې لري، یعنې راتلونکی نظام او په کې د واک   یوه ماشوم ته هم څرګنده ده چې

   طرزالعملونو او پرېکړه لیک ته اړتیا لري. ریوشمې معادله. دغه دوه اساسي خبرې
، نو د خلکو  يیوس منافقان غواړي دغه پروسه انحراف ته هالحال دا ټول څه لکه لمر خلکو ته روښانه دي او که معلوم

   ترګو یې پټه ساتلی نه شي.له س
   په مذاکراتو کې د طالبانو غوښتنې دا دي:

 

  راتلونکی نظام باید یو شرعي اسالمی نظام وي.- ۱
 

  د واک معادله یې د ټاکنو او یا هم د عقد او حل شورا له الرې تنظیم شي.– ۲
 

   .يوړاندیزو د دغه کار ترسره کولو ته دا طرزالعملونه
مشرانو  يحرفو کې دې د علماوو)مذهبي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او سرا او دولت په  د راتلونکي نظام

   او وسله والو ځواکونو مشري کوي. تول د او علماوو( شورا ځای ولري. دغه شورا دې د
په و  کې وي او د ازادو او سراسري ټاکنو له الرې دې راځي ا سرا جمهوري ریاست دې د حکومت او کابینې 

دې هقضایی لکه د وپخپل قوه  خو  ولري،  خپلواکي  او  واک  پوره  کې  دې تمسوولی چارو  پلوه  شورا  له  علماوو  د 
   وي. یویونک ځواب ته

   رییس نه د حساب اخیستلو او د هغه د لرې کولو واک ولري. رجمهو د علماوو شورا دې له
تناسب او تعادل رامنځته  لمعقو ځوړاندې کولو( ترمن)د صالحیت د تمثیل او خدمتونو د  ېوجیب په دې توګه د واک او
د واک او خدمت ترمنځ   نظام کې لویه ستونزه همدا هبرحال  ، چې پهيمخنیوی کېدای ش هیرغمل کېدای او هم د واک له

   .هوه او د فساد زمینه هم همدغه کار رامنځته کړې و تعادل او نامعقول تناسب ستونزه معد د
واک  د  ویلي چې  وړاندې  له  ټاکنې دي، چې طالبانو ال  او سراسري  ازادې  همغه  هم  معادله  واک  د  کې  نظام  په 

ټولو خلکو او   په لټه کې نه دي، باید د واک معادله په ځانګړو طرزالعملونو سره داسې تنظیم شي، چې رانحصا  د
، البته دا د راتلونکي حکومت او نظام يورکړفرصت په الس   واو حق ترالسه کول نګډو دحکومت کې   قومونو ته په

   کار دی.
 : لريو چې څلور دندې به يوړاندیزو ی حکومتللپاره لنډمها  ته د رسېدو طالبان دغو دوو مهمو عنصرونو

 

   د راتلونکي نظام لپاره د اساسی قانون جوړول. – ۱
 
   پراختیا پالن او ستراتیژي جوړول. د اهېو کلونو لپاره د ۵۰د – ۲
 

هم د دولت او هم د طالبانو جنګیالي په کې راټول   جوړول چې رساختا  د سولې او امنیت ساتلو لپاره د نوي پوځی– ۳
 شوي وي. 

 

   ټاکنو لپاره د زمینې برابرول او د ټاکنو ترسره کول. رڼو د– ۴
 

   وړاندیزونه دا دي: يپالو د افغان حکومت
 

  .لاعالنېد  ربندد او– ۱
 

  تر پنځو کلونو د همدغه نظام او حکومت پاتې کېدل. –۲
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر  3 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 . لمدغمېد په همدغه حکومت کې د طالبانو – ۳
 

  .هتعدیلون کې ځینې نوپه اساسي قان – ۴
 

   تر پنځو کلونو وروسته د ټاکنو ترسره کول. –۵
 

د  د حکومت غوښتنې سبرعک دلته تر ډېره د طالبانو غوښتنې د ولس، دین او تاریخ له غوښتنو سره سمون لري، خو
  .مخامخ کېږي به ولس، دین او تاریخ له غوښتنو سره په ټکر کې دي او معلومه ده چې له ماتې سره

اړتیا نشته لکه  څهې منو خبرو راوستو تهالنج  ریوشمې چې د سولې مذاکراتو مېز ته د يېږرڅرګندونو ښکا  وپورتنی له
د مسایلو،  مذهبي  مسایل، يمصنوع د  قومي  جوړول،  الندې   تاریخونو  عنوان  تر  حقونو  ښځو  د 

د مساله، وسکرتریتون او وهاوسون ټګېس د مخکې  له  مخکې  نوم  په  معادلې  د  واک  په   يسهام د  شرکت 
   شل او نور.حکومت او دولت وې دکړیو ته  يمافیای او وزورمندان څېر

د چا د پروا  عمراج  ، دغهيراش نه ده چې د سولې د مذاکرې مېز ته رپکا  شته، عمراج  د دې مسایلو د حل لپاره خپلې 
او دغه مسایل به او  کې څېړل ومراجع وپخپل او خیال ساتلو پرته واقعیتونو ته په کتو خپل قضاوت به پرې لري 

   ېږي.لح 
او د فرد، تنظیم،   يوای ستونزو او پوښتنو ته ځواب وپورتنی چې يخ او ولس دقرآن، سنت، تاری ېراجعم نوموړې

   کړۍ او ډلې قضاوت او منافقت ته په کې ځای نشته.
ویلې او قضاوت کړی او ولس  يدشاه هغه په ګوته کړي، تاریخ پرې هم قرآن حق او باطل سره جال کړي، سنتو

   پرې خپله خوښه او یا کرکه په ډاګه کړې ده.
دواړو غاړو د  دکېدای شي چې   وي نو النجمنه کومه خبره که د سولې د مذاکراتو د طرزالعمل ،مدغو ټولو ته په پا 

   لپاره مهمه ده. والسلیکول کړه دېې د سولې د پرکه پای پهویت مساله وي چې 
   ده چې دواړه غاړې دې په همغه نومونو یادې شي چې تراوسه یادېدې. متکری په دې برخه کې ښه خبره د

یعنې د طالبانو اسالمي امارت او د افغانستان اسالمي جمهوریت نومونه. په دې توګه به د دواړو غاړو کرامت پرځای  
   وساتل شي. تپ ملت عزت او هم د او ی دو او د نړیوالو په وړاندې به هم د
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