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 ؟«د تړون منل یې مجبوریت، ماتېدل یې زړه غواړي»
 

هره بده سوله تر هری ښی جګړی ښه دی، د سولی د پاره تړون مجبوریت نه دی بلکه ملی دنده ده، د سولی 
 تړون ماتول زړورتیا نه بلکه په سولی باندی باور نه درلودل دی.

موږ په هغه زمانه کښی ژوند کوؤ کوم چی صداقت د » :د نړی لوی نابغه عالم ډیر ښه ویلی دی آلبرت اَینشتَین
 «ضعیف ټکی بلل کیږی او درواغجنان خلک پر السو ګرځوی.

  د افغانستان سوله د بیطرفه، اعتماد وړ پر وطن مین خلکو پاکو السونو ته اړتیا لری.
د لیکنی څخه د زړه له کومی مننه کوم. ښه خبره خو دا ده چی ګران او محترم نظرمحمد مطمین صاحب ستاسو 

تاسی پخپله د قطر په غونډه کښی هم ګډون درلود. ستاسو لیکنه چی د طالبانو او امریکا د قطر هوکړی لیک په 
هکله لیکل شوی دی ډیر په زړه پوری دی. ستاسو لیکنه ډیر هغه معلوماتونه لری کوم چی په تړون کښی پوره 

 نه لری. وضاحت
 

 
 

که اجازه راکړی زه غواړم چی یواځی د افغانان تر منځ د سولی دندو او مسولیتونو په هکله خپل نظر په څو لنډو 
  ټکو باندی ستاسو او نورو هیواد والو سره شریکی کړم.

کیدل چی په هغه وخت کښی د افغانستان دولتی میالدی کال د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت رامنځ  ۱۹۷۸د 
له خوا رهبری کیدی، د شورویانو قوأؤ راتګ او بیرته تګ د اوسنی وخت او شرایطو ترمنځ  ا. خ. د. ک.نظام د 

د طالبانو او امریکا تر منځ د قطر هوکړی لیک سره د مقایسی وړ نه  ډیر کورنی او بهرنی توپیر موجودی دی او
 دی. 

تاسو ته وایم.  ا. خ. د. ک.میالدی کال د افغانستان ډیموکراتیک جمهوریت او د  ۱۹۷۸و لیدل د گل د سترزه د خپ
هغه څه چی ډاکتر محمد حسن شرق په دی هکله په وار وارو په خپل کتابو او مقالو کښی لیکلی دی پوره صحت نه 

مسله اوږد بحث ته ضرورت لری،  .د. ک ا. خ.میالدی کال ډیموکراتیک جمهوریت او د  ۱۹۷۸لری. د افغانستان 
  ښه به وی چی و بل وخت ته یی پریږدو.

راځی چی یواځی او یواځی د افغانان تر منځ د سولی دندو او مسولیتونو په هکله خپل بحث ته ادامه ورکړو چه 
 ولسونه د ناروا جګړی له شره څخه وژغوری.افغانان څنګه کوالی شی د افغانستان مظلوم او بیدفاع 
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د ملی دولتونو جوړښت د مذهبی عقایدو پر بنیاد باندی نه یواځی دا چی ټولنیزعدالت او ډیموکراټیک نظام را  -۱
منځ ته کوالی نشی. د اوسنی نړی، مذهبی رهبران، طالبان او نور اصحاب کرام نه دی. مذهبی دولتونه په خپل 

ق دیکتاتوری باندی بدلیږی. د مذهبی دولتونو جوړښت ژوندی مثالونه پخپله پاکستان، ایران، پړاونو کښی په مطل
سعودی عرب او یو لړ نور اسالمی هیوادونه دی چی د ولس د ټکولو لپاره په ظلم او دیکتاتوری ډول د بشری 

  حقونو پر ضد عمل کوی.
 

و اسالمی ویاړلی تاریخ لری. په افغانستان کښی یواځی افغانستان زروهاؤ کلونه کیږی چی د اسالم مبارک دین ا -۲
مسلمانان دی. د پاکستان  ثریت خلککاو یواځی د پاکستان د مدرسو طالبان مسلمانان نه دی. د افغانستان ټول هیواد ا

او نورو هیوادو په لمسون، طالبان غواړی چی په اسالمی افغانستان کښی اسالمی امارت د جکړی له الری څخه 
ثریت سنی او شیعه مذهب مسلمانان دی. په افغانستان کښی د هندویانو او کافغانستان کښی لوی ا په ړ کړی.جو

سیکانو په شمول نور مذهبونه هم شتون لری. د افغانستان د ټولو هیوادوالو او د هغوی د مذهبونو د حقوقونو احترام 
قانون واضح لیکل شوی. که افغانان غواړی چی سوله  او د مذهبی مناسکو د آزاد اداکول د افغانستان په اساسی

ولری نو د نورو په لمسیون بهانی به هرومرو پریږدی. پر مذهبونو دلته اوږد بحث ځای الزم نه دی. افغانستان د 
و ټولو مذهبو ته  ټولو هیوادوالو هیواد دی او هر یو د خپلو مذهبونو حقونونه لری او موږ باید د خپلو هیوادوالو

  رناوی ولرو.د
 

د اوبو بند د رود په شکو نه تړل کیږی. د افغان دولت او طالبانو دواړه دریځ په هیواد کښی د جګړی دوام دی،  -۳
دا دریځونه د تل پاتی رښتنی د سولی د الری خنډونه په بهانو سمبال شوی دی. افغانان په خپل هیواد کښی د 

بهرنیان افغانان  پخپله ډیر لوی مسؤلیتونه لری چه باید سرته ورسوی. د بندولو او د سولی د راوستلو لپاره جګړی
ته رښتنی سوله نه شی راوستالی. بهرنی هیوادونه د افغانانو د هیواد د تل پاتی سولی ضمانت هم نشی کوالی. د 

ر څو چی ټول الس لیک پخپله سوله نشی راوستالی. ت طالبانو او امریکا تر منځ د قطر هوکړی لیک د کاغذ پر مخ
  افغانان د خپل هیواد د ملی ګټو د ستاتلو د پاره د سولی الری او چاری ونه لټوی، سوله پخپله هیواد ته نه راځی.

 

که چیری په لومړی سر کښی د افغانستان په کورنی چارو کښی د پاکستان او ایران مداخلی او توطیی بندی  -۴
 د چارو سمبالول ډیر ګران کار هم نه دی. من هیوادو ورورولی ژوند، او د شد افغانان ترمنځ د سولی ا شی،

 

یواځی او یواځی سوله ده چی د هیواد امنیت تضمین او ټینګوالی شی. سوله د قانون د سرته رسولو په لړ کښی  -۵
نستان کښی د جګړی را منځ کیږی، جګړه د افغانانو هیواد یی وران کړیدی نور بس دی. که چیری طالبان په د افغا

 له الری او یا د بهرنیانو په مرسته واک هم تر الس کړی بیا هم سوله نشی راوستالی. 
 

دا اوسنی لړی پړه یو پر بل اچول د افغانستان د دښمنانو د الس توطیی دی. د افغانستان جګړماران د لیوانانو په 
شخصی ګټو او امتیازاتو و ویش له الری په  شخصی ګټی او امتیازاتو پر منځ کښی و ویشی، د شان غواړی چی

 افغانستان کښی حکومت نه جوړیږی او سوله هم الس ته نشی راستالی. 
د اولس د رښتنی استازو او د جګړی ځپلو هیوادوالو د  سوله به په افغانستان کښی هرو مرو یواځی او یواځی

دولت دواړه په یواځی سر د افغان ولس استازیتوب رښتنی استازو په السو راتالی شی. طالبان او د افغان اوسنی 
که په همدی اوسنی ډول د طالبان او افغان دولت  نشی کوالی. طالبان او افغان دولت دواړه د جګړی خواوی دی،

  بیا هم دوی سوله نشی راوستالی. تر منځ د خبرو لړی هم پیل شی،
  لکو پاکو السونو ته اړتیا لری.د افغانستان سوله د بیطرفه، اعتماد وړ پر وطن مین خ

  ممنه
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