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و شميره   ٦ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       عبدالقيوم  :ليکوال   ٠٥-٠٢-٢٠١١  ني
          

 دافغانستان دالنجې دحل په منظور وړانديز
 مهربان خداي په نامه دلوی او

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ه چي تا سي ټولو ته تر ما بهتره معلومات سته چي: رانو وطنوالو ن  دبد بخت اساسي عامل   دافغان ولس لکه 
و نه لرل دي و دنه لرولومسؤليت . دزده ک تونکو  ،دومو دکلونو مستبدپوهي اوزده ک پر اوږو ) شاه هانو(ان غو

ريوان دياوس چي زموږ ولس ل .پروت بار دي دخيانتو او غفلتو ) شاه هانو(دا دهغوي. ه کوم مشکل سره الس او 
ه ده اوس زموږ يو مشکل ندي بلکي. نتيجه ده غمو نه  عالوه دکور دننه مشکالت او.  دمشکال تو شميره مو خورا ج
انو او ،وچي لر خه دباندي دهمسايه  ۍ . لويدو کي و دادي په جوال حتی ټول جهان سره  له کور  نن ورځ چي په ن
ه(ه هغه پخواني دود او دستور  پ  چي موږ  نه لري ينس او تکنالوژۍ جهان دي امکان دسا کي ې ،جر پکار ) جر

ين  دي په اوسن اچولو ي او مثبتي نتيجي  وري پريک که زموږ دټولنيز ژوند . ي پالس راوړو زمانه کي 
ت او ي هغه د سلو کلونو . ا دو وسوو کالو مخته حالت نه لريترکيب اوس هغه دسلو کالو ي جوړ زموږ په هيواد ک

ل توب اوس نسته دبدبه سپين ږيرو سيدانو، مخته دقومونو دمشرانو،  چي په يوه ږغ به يې قوم په  .، اعتبار او سپي
غستل پير نسته چي سي مأل اوهغ. حرکت راتلي ه هغه نسخه ده چي .  دولسونو ډلي به يې ترشاه او مخته  پس جر

کار ورکا وه ي ډير نور  او که. سل کاله مخته يې ال ل و سمه ارزونه وسي هلته او په هغه زمانه ک  دتيرو جر
وته يې تحقق ورکاوه و پريک ان  هله سيا سي کلتوره سره هم مختللي جهان  دپر بل موږ بايد. عوامل وه چي دجر  

و رکي  سياسي مبارزو، سياسی حزبو ،اوس جهان دسياست. جوړ او کرار کرارنژدي ک دجوړيدو او په سياسي ډ
دولت او حکومت را  لته سيا ست،موږ بايد له قبيلوي حا موږ بايد شا ته والړ نسو،. دهغوي دنقش پرلور درومي

ت قائل وه اوسوموږ با يد په هر ډول شراي .وباسو ي دولس رايوته په ارز علت زموږ دنا کاميو همدادي . طو ک
ي دي چي پوهی درک  ،عالمانومو دخپل فکر پوهانو، پر وطن مينو دوستانو، ډيرو.  هر حکومت مو ولسونه هير ک
خه دشناخت په زور دموجودو بد بختيو دعالج او او  يا دروغي ،تداوۍ لپار ه نسخې وليکلې درد په اساس دټولني 

لپالنونه او خپل نظرونه يې بيا ،جوړي نقشې، طرحي  زياته  ٪٩٠سره لدې چي پوره اکثريت نه بلکي تر  .ن ک
تنه هم ده .غواړي)سوله(برخه دولسونو ر دا . او واقعًا سوله دولس يوه عاجله غو حقيقت بايد ومنل شي چي ) تريخ(م

روپ ،  دا ومنو چي په تنهاي يوحزب، ه کتو سرهموږ افغانان بايد دافغانستان اوسن وضعي ته پ يوه  ،يوه ټولنه يو
که دخارجي هيوادونو شتون خپله يوه   دسولي رات  بيله خارجي مرستي  يوقوم اوحتی اتحاديه، ي،   نا شوني برې

ان سره خو.. ستونزه ده  غه دم يوشميرپه ه . وړاندي شي ح دکوم افغان له لوري کومه طر  کله چي دسولي  په ډيرخف
انوتر نوم الندي دکمپيو ترونو پر صفحو په اصلي او انونه دولس دنماينده  بدل نومونو او غلطو ادرسونو،  دوستان 
ه تاوان زيا  ي چي دسولي وپروسي ته يې تر  تبصرې بايد دسمون په . ت ويپرهغو طرحو داسي تبصرې وک

ا ،منظور و نقطو درو ون زه فکرکوم چي په غالب  .يا خپل قلمي برتري  او بل دتهديد اونتيا په هدف وي نه ديو د
منا مان به دسولي ه. ن د دوستانو په جاموکي دا کارونه کوي د  چي د  که ددوي دالسه طرح يا وړانديز خو

ه مو نه دا چي دپالن، . وخوري  سوکان  پر خوله کش کونکېطرحي پيش ر خپل افغانانو ورو تيا طرحي يانقشي نيم
ي وي ور پوره او ل . تکميلي نه ک ان پوري حيران او په شلو نومونو تهمتي ک . بلکي پيشکش کوونکي مو هم په 

نو هغه دي چي  ،دونه دي دبل خبري ته غوږ نه نسياو بل خپله مو دطرحي وړاندي کونکي هم ددي وطن اوال
ي ژرطرحه ه هغي مرحلې ت.  له خولو ولوي پدي . ه ندي رسيدل چي خپله سهوه ومنيال زموږ دوستان په ذهني تو

و( حلقه   تقريبًا په يوه محدوده چي د دوي ژوند ي تير سويدي) دخل وک چی دژوند او مبارزي په جريان . ک
ی ينوستي ک ي نه وي ږغيدلي، . دخپل نظر له مخاليفينو سره نه وي ک تيا ،سختي له هغوي سره په آزاد فضا ک  ،ر

 .وا يوه عادي نيوکه هم ده ته غرشي لخ نو دداسي دوستانو پر نظر باندي دبل .نه وي اوريدليغلطي يې دبل  ترخي او
ي او هم مقابل خفه ان په قهر ک کله هم ،که دوي ته چا .ژر هم  ُله دي او   ندي هي و   ويلي چي پر مخ دي 

ه وي  ورته ووايې چي داسي به نه وي، يا ي نه دي يايا يې س . ی نستهددغو خبرو زغم ال پک .يا داسي به  ست ک
ي وي يوازي يې که يې  ر له سختيو او تر خو يې غوړپ هم ندي  دسيا سياست هم ک ه وړيده م ست له خو ږو 
ي ي  چي سيا خبر ندي. کوي سياست يوازي شريني لري دوي فکر. ک دوستان .  تريخ دي٪٨٠ست دننه په من ک

وري ي نور فکر  لت دينو همدا ع. يې هغه ظاهري شکل ته  وک چي يو نظر او طرحه وړاندي ک  هر 
ه نسي کوالی ،ته پاته  مخته سو او  دي  چي کوي ي خو بد ليکل ورته آسانه کاروي ،که نور  پر . په کمپيوتر ک

ني ته زور  ي طرح او وړانديز خبره پاته شي، دطرحي دمخته کونکي يا انتقاد کونکي پر شخصيت 



 
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي يده، ادي هره طرحه او واقيعت خو د .ورک  پيشنها د چي دسولي دراوستو په نيت دوستانو مخته ک
يدي ينيدستا ه طرحي.  وړکاريې ک يدي دافغانستان دبحران  تر اوسه چي  هغه  ،دختم په منظوردوستانو مخته ک

ه او . دحکومتو ټاکنه غواړي ورته) امريکا او اروپا (  له خارجه داسي چي ال الري ندي او بري چي زما په باور 
ه وي اه وي پر خارجي مالتر والړي وي. له تيرو سره توپير به يې  تيا هم. بل دټولو تکيه   دا خبره يې زه هم  ر

ه هغه هيوادونهپه خا خارجي ده او خارجيان  منم، زموږ دهيواد النجه ي يې   چي صه تو ه ک  ددي هيواد په ج
و زيات وي بايد دسولي له بتاوا ين تر  ي.هير سره صادقانه همکاري وک ، غلطيو ته  زه وايم دوستانو انتقاد وک

ي ، خو دحل الري يې هم پيشنهاد ،وته ونسې دبل خبري وواري، که مو زور رسيدي ورته معقول جواب  ک
ه  ي، او که نه د بل خبري ته په س يارانو کارديورک ي. سينه غوږ نيول دهو  ه  وته يې نور تشويق ک  چي 

ي لوي ،حوصلهو په  .فکر وک و) افغانيت(صميميت  ،ورور پدي ډول  . سره ومشترک مشکل ته دحل الره پيدا ک
و به ه سره کار وک م چي يوشمير خل سته چي پر .  يې د پياده کولو لپاره په  ه پوهي پدي خبره هم 

وي او نه غواړي  افغانانو باندي مختلف اتهامات، يوشمير حد دسولي پر خوا والړ ټول افغانان سره مت چي  تورونه ل
و په .شي ي وزن) انتقاد کوونکو( شتون کي دنوموړي هد ف ددغسي اتهاماتو يې داوي چي دهغو خل ، او بل  کمي

ي  اول جنايت کاران محکمه هلئ   چي ح ورکويي ترج  تخريبي کارته  دي  په خپل ټول قوت دسولي مخاليفين  . ک
ي چي ټول هيواد پر دی دي ،زه وايم پدي شرائطو  ي نسته ک اي پک  قوت؟  او کوم ؟ چيري؟ په چاه دشپي دتير 

. تجريبې خا وندان بايد په دې نوم دسولي له بهيره ليري پاته نسي  دپوهي او بل ټول. دغه جنايت کاران محکمه کوۍ
منانو چي دمحمدتر فتحي وروسته له خپلو سر سخت) م( دمکې  )ص( محمد  زه وايم داسالم پيغمبر دوژلو ) ص(و د

ي پالن يې عملي کاوه دهغوي ان وبولي بايد هغه الره تعقيب ک وک مسلمان  ل؟ که  ّه وک  .  په وړاندي 
ي ه او دقيق سي چي آيا دغه دافغانستان اوسنی   پردي خبره توافق په کاردي-:لم ايز حا لت( چي دا خبره ل ) ج

ندويان؟  بيا خارجيانو خپله دافغانانو او ه او چا په ضرر دي؟ متضرر ډيردي که  ي دچا په    په من ک
و الندي کونکو ،قاتالنو رشوت خورو، ، باور دکرزي حکومت دټولو مفسيد وزما په ي  ،دبشري حقونو تر پ جن

اله مجرمينو، ت، قومي، حزبي دخپلوي، شناخ ،وه برخه افغانان چي بيله ليا قتهي . سوېده تروريستانو لپاره يوه دآمن 
ه  او ی دننه دتنظمي اړيکو په اسا س دموجوده حکومت په خي ه  ،هلته آرام اوپه شان ژوندلري) ژورو(ک      هر

ي په هيح صورت دسولي دږغ سره مينه وال ندي ي ثروتونه يې ډيري روپ هغه برخه افغانان دي چي  .ورر سي بل 
ي په زرهاو ډالره   دالره نسواي پيداکوالي اوس)لس( ورغلي دلته يې پر ساعت  له خارجي هيوادو  په آمنيت ک

ه کوي معاش لري ه دهيروينو په کا.  هغه سوله  روپ دافغانانو سته چي له حکومتي چارواکو سره په  بار   اوربل 
کو،  کله په اروپا کي او امريکا ،کي شريک او مصروف دي کله په دوبمنيو په چور تشخصي او ملي ش دولتي م

ي کوي هرورځ يې دتلويزونو پر مخ يري وي  کاري هغه سوله نه غواړي  ناوړ  دچا په الس کي چي توپک  . 
ي دي دجهان . خالف دي هغه يې هم دتوپک له برکته خوري دسولي سره م دي، کلی او دکلي ولس يې په قبضه ک
ي منا دآسيا په زړ  مؤقيعيت ه جغرافيايې يو   په  افغانستان هدټولو ترو رستانو، القاعده او تند روانو لپار سب ه ک

و هيواد لپاره هم. اي دي      پدي خبره  . افغانستان داهميته ډکه نقط ده  سترا تيژيک لحاظ  په پدي ډول دناټو دغ
ي ي سته هو داخلک. زيات خلک اوس پوهي ي يې  ي په دوام ک نفوس دفيصدۍ له مخي  دټول ولس د  چي دج

دخارجي هيوادو مالت اوس ددوي پالس  ، بر تري سياسی  او تو پک هستي شتمني، ، حکومت خو، .ويبه ل خل 
وموږ بايد په داسي مسا .کي دي ي دټول ملت دنفوس په حسا ب قضاوت ونه ک  هلته دټول ملت دنفوس پر سر. يلو ک

ا(خبره درسته راتلل چي  ان واک لرالي ن پوهيدالي،ملت په  و راته دقوم،ملت مو). ملت د   ،منطقيې ژبي، د ې خل
يدو مذهب پر اساسمت ا ه چي تل سوی هغه دپوهې نا خبره اوليري سا .يس ټوټه ټوټه ک  پوهان،(  ولس خو 

انونه  مذهب، قوم، ،مواوس پرژبه )ډير زيات نور آکا دميسنان او ،پروفيسوران، داکتران، انجينران سمت باندي 
يدي انونه افغانانالسته داسي خل .تقسيم ک ه بولي  نه بولي،  چي  انونه ترنورو  ي افغانان مو . يا  خداي وک

 .واقعي افغان شي
ي   داسي راغلي دي چي دافغانستان جفرافيايې موقيعت :دوهم  .ندي پاته سوي) آرام( بيله غمه  دتاريخ په اوږدو ک

لي دلته خپل بختونه آزما يلي دي و و  ه چي  لي  واک يو اني يې امتحان  .هر زبر  خپلي جوړي نوي سالح 
ت هيوادونو تر مستقيم تيري او لوي يدي، خوتر اوسه داسي نه وه سوي چی دشپ تردوي ل کم په غيري مستقيمه  ک

ير سوي وي ي دي را ه د مداخلو په لومو ک ه د ډيرو خارجي هيوادو. تو ي ج   په خا ص ډول زموږ په هيوا دک
انو( ه) همسايه   دسولي دراوستلو په الره کي مو پر  دابل هغه مشکل دي چی .  اول هيوادو په ضرر بولمپه 

دي    .مخت ته نه پري
ي هغه هيواد دي چي دافغانستان او: مثًال ريزانو په همدي  پاکستان دا په منطقه ک    هند دهميشن زوروني لپاره ان
یهد ه وو؟ . ف جوړ ک ريزي تلکه بولمزه پاکستان وافغکه نه دپاکستان دجوړيدو ضرورت  هي  .انستان ته يوه ان

تل حکومت ولرو کله به پاکستان پدي راضي نشي او ي چي موږ يو مرکزي اوغ  ......له دي سره به توافق ونک
تونستا  . محوري ټکي دي ن مٔسله يېدپ



 
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

نو او زموږ په هيواد کي دقوي له ايران سره عالوه پر مذهبي جالوالي دهلمند داوبو پر سرمشکل دايران الس وه
 .حکومت دجوړيدو مخه نيولې ده

تلي حکومت دجوړيدو سره ي مينه وال ندی هند په هي صورت ديو اسالمي غ دکشمير دالنجې په  .  په افغانستان ک
 .خاطر

ه اسالميچين نه غواړي چي په افغانستان کي دي يو ق  . بنياددتر کمنستان دمٔسلې پر ،وي حکومت وي په خاصه تو
لي دي پخوانی شوروي اوسن روسيه او هغه مستقل هيوادونه يې چي دافغانستان سره پولي لري ال   ، دروس سره اخ

ي هيوادونه هم په ننه غواړي چي په افغانستا تلي حکومت وي همداسی نه ده؟ خپله ناټو غ ي يو قوي او غ  ک
ت زل،متزل ،يرافغانستان کي ديو کمزو تلی اسالمي . ونکي ديچاپلوس حکومت غو ان متکي يا غ دمترقي پر 

که دا ټولي خبري پوره وشنو ډير . نژدې ټول خارجي هيوادونه نه غواړي  خو بلکل هي هيواد ليري او حکومت
ي وخت  . غواړي دلته مي يې يوازي يوذکر وک

ونه لوړ هم شي پرسر غر : ، واقيعونه او مشکالت په مخه کي لرو خو افغانان يو متل لري وايېه داخبري چي هر
ونه لوي وي پرمشکل دبري الره شته .يې الره سته و موږ بايد اول داسي کار و . نو که دافغا نستان مشکل هم هر ک

ل شي نه کباب چي ه وليکم بيا به  . نه سيخ وسو خه يې لرم يو زه به دخپل ل پوهي او شناخت چي دخپلي ټولني 
دميې ددوستانو م ي وريدو. خته ک ه که دحالتو او شرائطو سره يې سرنخوړي  ،ستان به يې و  نور به تر دي 

ي ون تر بري رسوو. وړانديزونه وک  که چيري دوستان سوالونه ولري انتقادونه ولري، او. هغه به دټول ولس په 
ه ،پيشنهادونه ولري م او که نه پوهيد م بخ ه ته به جواب دخپل عقل برابرورک  به وغواړم را وبه نرم اوسخت هر 

يي   . خو پدي باور يم چي سوالو ته به جواب وايم .يې 
 

 .دسولي دراوستلو په هکله دافغانستان ټول ملت ته دا وړانديز کوم 
 :وړانديز

وک چي دافغانستان په جغرافيائی قلمرو -١ ناه ندهکي اوسي هغوته دافغان په نوم خطاهر  و پس هي کله ي. ب کول 
ي په اوسنيو خاصو .افغا نستان دافغانانو مشترک کوردي. ي بل افغان له افغا نيته وباسين نسي کوالافغا  شرائطو ک

 يا  يا يو تنظيم پربل تنظيم، يا يوډله پر بله ډله،  حزب پربل حزب، ياهم يوه  او يوحزب ،چي يو شخص پر بل شخص
داټولي  . لري او يا اتهامات واريدوي قادونه انت دي ويونکو بان ي پر بلي ژبييوقوم پر بل قوم او يا ديوي ژبي ويونک

ه واقيعتونه هم سته، سويدي خيا نتونه، سويديهو پدي ان. خبري زه منم ي  ي ،تقادونو ک . جنايتونه اوال دادي کي
وک زموږ په هيواد کي نه وه او. دجنايت کارانو شمير محدود دي ر داسي نه هي تي م ا وويل سي چي نه سته که ر

ي دي يې په شکل داشکالو الس نه الره تنظمو، روپو، ،يوه له دغو حزبوپه  ساده يې وايم، له . ډلو اوحکمتو ک
ون دي او  نفرت او يوه ي  ه وړي پر بل لوري پيرزوينه داخپل په سيا ست ک که فرضًا په دغه  او. بيطرفي له من

نو له هغه شخصه اوس هم  .يوه طرف ته نه ووم دونه آوږده غميزه کي بيا هم کوم شخص ِادعا ولري چي زه خو 
تيا نه وايېدکار آم که ر ر( بيچاره په کليوالي ژبه  هغه نويوازي. د مه کوۍ  دترازو پلې ته .  دي اووي دي )کاري

ی بايد دمؤقت وخت لپا .وري چي کومه خوا درنه ده ی قدم ک و لوي هدف نو په لم  ته رسو،) سوله( ره تر 
و نمايند يدخل دې داوس لپاره چي هي پالس کي نه لرو پر . ب به بيا هغه حکومت کويحساب او کتا ،ه حکومت را
منانو حاکمي اداري او ، داوسني فاسدي زورونه  تيرول دولس خبرو وخت ه خبري دي  دسول دد يني .  په  چي 

ی ورته  تلويزونونو ن په بد لو نومو په کمپيوترنو اودهمدې ادارې پلويا وي  او. ت کوينشريا خدمت اوک به خ
اي پاته کيده ديچي هد ،ماهيان نيسي وک قصدي  او په واقيعت کي. ف يې دناروا حکومت نور پر   همدا خل 

يني دنه سم درک ونه  له وجهي دپالن له مخي او  ينئنو  دخا ت کيپه واقيع ، جوړوي  دسولي په الره کي خن
ه داده چي . درا کشولو مخه نيسي  ومحکمي ته و بيا به نور اقدامات زه وايم  ک ه دا بل اور م ي اول به په  .  را

وک دا اور وژالي نسي که موږ وليدل چي په تنهايې  . 
درا .  دسولي له پروسي ونه استل شي، هي شخص دمشر ياکشر په نوم ونه نومول شي  هي افغانان ددي لپاره چي

يتوب او ه س که تروخت مخکي خبره دهنه س تلونکي مشر پر  دو،  رسول دخداي محمد  د .يتوب خبره هم پري
لورو يارانو په شان دغه دمشر توب خبره) ص( مصطفی ديدهغه د  اداره هم وي، تولو که مؤق.  مؤکيلينو ته پري

وک خپل بخت ان د  هر وري، چي دقوم وآزمايي خپل  ی و  ادبي ،روپ ،حزب ،تنظيم ژبي، ،ملت په هنداره ک
ي ټولنو ی حل شياوفرهن ی دننهپه افغانستا .، اتحاديو او عالقه مندو مسٔله پک  او خارج له افغانستانه ټول  ن ک

ی سهم ولري ي پک  .وک
انو ته په  دغه تعين سوي او. ديوه معين شمير افغانان پرسر يو نماينده خپله دهغو خلکو لخوا تعين شي معلوم نما ينده 

ي رو ملتو دخوندي توب کابل ک و دغه نما يند شرائط دمل باتي ډول ان خپل تر من په انتخانو لخوا برابرشي 
ه مسؤلين انو له من ي دمؤقت حکومت دچارو لپاره له هغو نماينده    . انتيخاب ک

ي بيله قيد او يرو لخوا اوربند، شرط د دتوافق په صورت ک انو دتعين وخت بايد تر دري مياشتي زيا در ت دنماينده 
                                                                        .نه وي



 
 

 
و شميره   ٦تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي په رسمي اسنادو لري :الف ه زرو افغانانو نماينده   .افغانانو پر سر يو نماينده) ۵٠٠٠(يعني . يو نما ينده با يد دپن
ر ل نه و م  .کيداي سي دا شميره زياته ک

ي ويزدولس کال  د نماينده بايد حد اقل :ب ي ک دري دواړو ژبو لوست او خبري رواني وکوالي  په پشتو او .ه ک
ه ديرشو کلونو نه کم نه وي  .سي دنماينده عمربايد له پن

  
ي و اودپخوانيو حزبون: ج ي عالي  دکابينيدکرزي دحکومت  ،تنظيمو نود لوړي کچي درهبرۍ غ  غ

ي دنما برحاشورا داوسني ، مامورين رتبه  .ينده په حيث په مؤقته مرحله کي دمنلووړ نديل غ
ون کوي هرنما ينده به دخپ :د ي  وک  .لو مؤ کيلنو په مالت او مصرف په غون
ی ددايرېدو وخت بايد حداقل: ذ و) لس(دغون ي وي تر  ه يو بل سره وپيژني، چیور ه تو ان په   نماينده 

ي اتحادونه او وحدوتونه، ری سره وک و کي به هي خارجيپه دغو غ .مل ون نه لري ون  .  تبعه اشتراک او 
و جر و :ر ه  ستهوتصم ور بحث او تر لسو ور ټول په  )کابينه( چي دموقتي دوري لپاره يې مشر او کاري کمي

ه وټاکل ي بايد وخت ولري چي. انتيخابي تو ان،( د دوې نوري ور وهيوادو نمايند دهسايه  آمنيت دشورا ددايمي غ
ان هيوادو ويبه د) نماينده  و دتاييد مهرونه ل کوي او په صداقت به ،دوي پر پرک و مالت او دافغانستان په  . دپريک

 . هو ډ کوي کورنيو چارو کي دنوري نه مداخلي
 .دمؤقت حکومت دوره به تر دري کاله زياته اوږده نه وي: ز

يرو خواوو په مؤقت حکومت به عالوه پر خپلو دولتي وظايفو چي لري يې دغه دري  اساسي وظيفې دټولو در
 :صادقانه همکارۍ سره سرته رسوي

 . استيثنأ عمومي خلع سالح دټول ملت او دټولو سيا سي بنديا نو آزادول بيله: الف
 .دنوي پارلمان او رياست جمهوري دچوکيو لپاره انتخابا ت به ترسره کوي :ب
خه دخارجي نظامي قواو دوتلو محا ل  :ج ي يې وتل تکميل  وېش به جوړوي چيله هيواد   په همدغو درو کلونو ک

 . شي يعني دانتخابي ريس جمهور دلوړي دمراسيمو ورسته به په افغانستان کي خارجي عسکر نه وي
و تهدهمدغي دمؤقتي اداري مشر او دکابيني   ۍ انت غ ل لپاره په لم خاباتي دوره کي بايد درياست جمهورۍ  ديو

ل لپاره دکانديد کو و دنوموړي تر مشرۍ الندي انتلو حق ور نه ک يسي   .خابات بيله تقُلبه سرته ورسي
ي مجريمنو، نور سره دحساب، محکمي جزأ او عدالت خبره دا  دبشري حقونو دپايما لونکو او قاتالنو، پاته سول دجن
ا ي ولري دمنتخب حکومت په وظيفو ي اولني   .ک

ه تفصل ته اي سته ،ړتيا لري ادپورته خبروهره ماده  ي   به ډير مغلق او  يزمدکار ميکا ن. هرډول مثبت نظر ته پک
ان وکوالي سي ، چيشرط اوربند  بيله قيد او مثًال. پيچلي نه وي  دطرف دارانو ليست د تذکرو   خپل  نماينده 

ي  په تعين سوي سره ه  هم ورتهميد لرم دتيري او دکرزي دحکومت مخاليف لوري ازه  . دفترو کي ثبت ک  بايد 
م دجهان ټول حکومتونه زه. راغالست ووايې ايه چي پوهي يده لکه   تر کومه  يو  ،چي پورته مي ورته اشاره هم ک

و والړ حکومت نني جهان په افغانستان کي ديوه قوي مستقل او بيا په تکرار سره تأ کيد کوم چي ل   نه  پر خپلو پ
   .نور داخبره نه اوږدوم. غواړي

و نظرونو په ُاميدپر  عبدالقيوم له امريکا . اهللا موسپارم ستاسي د
 

 چی توپکوال لری هغه خوبأل دی  ،اوس هر افغان ترمن باأل دی
ل(ږيري مأل اوريدلې مووه چی هر سور ر زموږ په غريب هيواد کي دا ناشوني کارهم شونې  .کيدای نسې) شاه  م

يې د توپک له فيضه خوري هغو ټولو يا بي ږيری چي توپک لري او يوازي سورږيري نه بلکي هرږيره وال او. سو
ل اړولي ده ندیزموږ په وطن کي بي .تر مأل شاه  اي دادی چی توپکوال ل هرتوپکوال مو ادعالری . ا دشکر

وک وايې چی ولس له ده سره دی،  چی دده برخه په ولس کي تر هر بل چاه درنه ده، ددي ولس دده ترشاه  هر
ي پردهدئ يې والړدی او  . نماينده زموږ دي خداي وک

وک وکيل، ارنوال  ،هم مدعی وی  فيصله کوی په خپله، هم دعوه کوی په خپله هم قاضی دی، ارنوال او هر هم 
ان  .ظيفه هم اجرأکوی و ع ورته برابره سي آخيرد جالد چي موق هم قاضی او ،وی ان يې خوښ  ويني او يوازي 
 .انقالبي وي او خداي پرست ، غازي وي،مسلمان وي، مجاهدوي  دوست وي،وطن ، وطن پرست وي،وي
کاری کمونست او قاتلين، خرڅ سوي، ، خائنين، وطنوال ورته مجرمين نور سي چی ر دومره مغرور او متکب. کافر

وک نه پيژني ان نور  ان او) کلونه(وختونه دا چی ډير. بيله  ان په شان تن چوکاټ لرونکو يې له  ره ژوند س د
يده او ايه اوله واقيعته ليري خبري وتي او .ذاره ک اوهرچاه ورته ويلې  ننوتي دي، هره ورځ يې په غوږوکي دا بي 

دي فکر کوي چي  . سويده اوس يې هغه خبره په مغزوکي په مادي قوت بدله. يې) من(دی چی شاباس دايو ته يې چی 
تيا همدا يوازي دي دی، کله چي دسهار لمرته خپل  . آفسوس دی وي پرحال دداسي انسانانو. بل نرپردنيا نسته ر
وري، ان ورته زمري معلوم سي سيوري پر ديوال  ي  نووايې چی که قدرت پالس راسي . پر بريتو الس تيرک

ان  ....ُاو. يوشمير زيات به وژنم ا، پدی چی دی  ، يوازي دی  ، نو ر برأت ورکوي ن ته دولس او دملت نماينده 



 
 

 
و شميره   ٦تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ل دادی چی خپله هم خپل کل ته په غال او دروسو .مالمت بولي ټول دي  توپکوالو سره مل  خو مشکل بيا دمال شاه 
و او . هم تالي نسي يخل کاره کوالي نسي ولس ته ستر تنه او او.  ور درحم  نه يې هم کله پرکوم بيچاره کليوال پو
ې وي ان دټول ملت نماينده او وکيل تراش .ږغ ک ر  انادا يا استرليا کي په نس ک ،امريکا ،شوروی ،په اروپا .يم

تون او اوزبک ،دتاجک بل اړخ ته وحدت غواړي دملت،. زړه يې سوړدی خبری مفتي ،موړدی ملي روحيه  .پ
تلي کوي، ی ملي وحدت تقويه کوي، غ ی افغانستان شعارونه يې ترخوله راو ل اُخند داملي . يوم ر مأل شاه  م

ول بيله دخلق دحزب ورورولې  ،صلح وحدت، و، بيله داسالمي حزب )خلقي اوپرچمي(ټين و او له غ بانو طال له غ
و ل(دی. له غ ل د) مألشاه  تني وژني ا دري سره ټوليو  وار کي دکرزی فاسد حکومت چی له ، په دوهم  بيله پو

ي مجرمين، تروريستان، مافيا،( پاکستان  دايران او خارجي جاسوسانو،نو کراتان، کت سلطنت طلبان، قاچاق بر، جن
ان توپک ساالران ه نرم سي ولي دخير او. خه جوړدي) نما ينده   خپله هم دهغو برخه دی، دهغوي په باب بيايو

ي ي ورړندی ک تنو . شر دواړو امکانات اوس د همدی اداري په الس کي بولي، توزنه هيله يې ستر خبر ندي چي پ
وحدت او جوړي په  ،وايې دوي بايد داتحاد).  وتلي دهله کرمه) ج(توزنه هيله دخداي (ال ډير پخوا ويلي دي چي 

ي چي . وژني خبره نه کوي پروسه کي ټول نه وي دمرګ او ي نه پوهي ل(نو س وک او دکوم موږي ) مألشاه  دي 
ي تو متل دی چی وايې. په زور غور يبه ملي به عجادا). ه کوي نولو ډبره اخليوک چی جن ن( :نو هغه دپ

ل(عجايبه صلح به وي د عجايبه روغه جوړه او وحدت، زه هم اوس . چی داټول ووژل سی يا ليري سي) مألشاه 
تيا آخ لوپوهيدم چی ر و وزرونه وک و ي به عبداهللا. (ير زمانه سول چن قيامت نژدی ) توری به الال وهي م
ورم، خه ورک سو سوېدی حيران  ان ي. ولس را  دهغو خبري بيا  .خرک نسته ې سته خودولس درک اونماينده 
ي ا منفي رولي کلنه غميزه کي مثبت او) ۴٠(ددی هيواد په دغه  واوره چی وايې موږ  اوس .  ندي تراوسه بازي ک

رم  يې راسي  ي، چی تنوريې  هغوي نو هغه وخت چيري وه  . خپله ډوډي پر پخوي وليدي دوي همورپوره ک
ه شي وه ا وک ). ډلوکي تقسيم سوي وو او روپو حزبو،(طرفو  فوولس خو همدا وو چی پر مختل و دی؟اوهغه نو 

و لپاره اهانه دملک اوآ ي ودال ک لويدلي وه او ،هيواد د و په  وک په بيخبري په  يني دخپلو شخصی 
ول سول، منظور يودبل په وړاندي سره  ل يواو وه جن ه ک ي ر او .بل يې سره م هم معلوم  وانه ده ختم يې الدا ل

ار ته ددوستانو کورته راغلي وه.( الندي خه يوه کليوال مير من  ي  .په پخوا زمانوکي وايې دکلی  و ک پدی ور
کري جوړيدی ار دحکمران په آمر دجن لپاره ل کرو خبره وه. د ي دل کليواله ميرمن  .دهرچا په خبروک

کردکلمي په مفهوم سمه نه پوهيدل خه په ډير احتياط نوي .دل ي  تل چی خوري دا  او ې دخپلي خورل احترام وپو
کر ي ورته لن ،دل اري خورل ه دی؟  کري  م چی دا ل کر خبري چی تاسي کوي زه نه پوهي يل :  جواب ورک

ي ،خواره مه سي دا زما کر ي جوړي خه ل ونه چی جن ته بيايې له همدغو  نو زموږ ). ستا او دهغه بلي مي
انويې وکيالن، .مير وطنوالو له نظره دا پورته ټول مجرمين دیديوش يدی  ارنواالن او او له خپلو  قا ضيان جوړک

ي. فيصلی کوی اوه ده ويل آس مي دملک په کور کي وت وچنده  دمجرمينو. وايې چاه په کل کي نه پري تر شمار مو
وک او. شمير زيات سويدی قاضيانو ارنواالنو او ناحقه دوکيالنو، مال شاه چيري دی؟  نوبيا خبره هغه ده چی ولس 

ي وهغوته چی پورته  ،ل خو وختي ال توره پالس ر  وته پر ماشه  ي  يې  توپک په غاړه مرمي تيره ک
ي ه يې ک و م يخودملي وحدت خبره، ملي روغ. ذکرسويدی  سوال دادی . ي جوړي خبره يې هم له خولي راو

تل؟   دچاه سره؟  وړه، اتحادروغه ج يووالي، ملي وحدت، له يوه دوست وپو خه له مألشاه  و  دا دی يو ورځ له ور
له وک  !مأل شاه  ي په افغانستان کي هر لي ديه ،ته پوهي ي  .ر شخص په يوه کورني پوري ت زموږ په هيواد ک

ه تر لسو نفرو کم نه وي او   خوسلوته رسي ، ي وشميرل س که يې نوردوستان دهري کورني شميره په هي تو
.  خروار خو سل منه دي په خپله نوخروارته نه رسي؟ ،که چيري داټول بيا وشميرل سي). من سو(نوداخوهم په خپله 

ل خان نو بيا دکوم ولس نماينده سو ي چی مالشاه  ی س ل په شان فکر . نه پوهي وګ داسی دمألشاه  البته که 
يکه وو په نظام کي خو دمأل   نو. لنه کي چی دی يې په فکر کي دیټو ) ماليکوو(ولري نونا آعوذب اهللا دا د

ل(شيطان بيا  ي چی هغسي نظام پردی دنيا نسته او. اي نه لري) مألشاه  وک ورخالص ک  .په دی خبره دده سر 
ه ډول خبره وي  .آخيرت چاه ليدلي نه دی چی هلته به 

خه مي مطلب د رپ ،چاهادی چی په تنهاي دهيدپورته خبروبيان  او  ټولنو ،سازمان ، سياسي حزب اوهي ډلي، هي 
ي راوباسي ني ور روپونه .اتحاديو سره داتوان نسته چی هيواد له دی پيچلي کرغي  يا حلقي چی حزبونه ،هغه 

 روپونه ،. هم منفي اثر لري بدنامه دی هغه هم په اوسني بحراني وضع کي هم مثبت او ،يرستاسي له نظره کمزو
الئق  ،وطنپال دلي دننه شريف، روپ او دهرحزب، . ه، حکمتونه بايد له الف تريا پوري ټول بد ونه بلل سيحزبون

ل اړينه  ډلي روپ او ،پرټول حزب او .پاک خل وه اوسته او  سته بد اشخاص، وه او. سمه خبره نده او  چليپا ک
روپو، ،جاسوس اشخاص خائين اشخاص، ي او او حزبو، خرڅ سوي اشخاص، په  همداسي دباندي تر  حکمتو ک

ي او روپوو حزبو او و   د مجموعي روپ او ډلي خو دحزب،. خائندي انفرادي خل چي خيانتونه يې ک  غ
ري يې دنورو افغا ورسره مل او. دشمير په تناسب ډير ل دي دهر بل افغان  ،نانو په شان دهمدی هيواد زامن دیمل

وک محروم کوالي نسيل او.  کي دبرخي اخستو حق لريپه شان ددی هيواد په سرنويشت بيله د  او .دی حقه يې هي
وک شل کوالي نسيدوي له فعالي  يدیاو دادی وي. برخي اخستني يې  ي ک اصًال داد  .ني يې چی ټول جهان يې ست



 
 

 
و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

نه پوهه او من کار دی چی دملت يوه لويه غو ه محروم کوي، د د و تجريبه لرونکي برخه خل له هر و ل
منانو په لرلو من پيداکوي سره موږ د ي وپدی خبرو زموږ. ته په زرهاو د من ورک ک دملت  .خه اصلي د
منان يودی تون، ،د ترمن يې مجاهد  مسلمان نسته،  کافر او تر من يې . هزاره او اوزبک نسته تاجک، ترمن يې پ

پريوه کاسه سرناست . نور جهان دجاسوسي خبره نسته ن اوايرا پاکستان، او ملحد نسته، تر من يې دروس، امريکا،
وتي سره اچولي دی )روڼ اندی(دی دا موږ  و او. يو چی يودبل په خلوکي مو  اصلي خبره داده چی  به خ
منان هغه دی چی افغانستان يې پر پردوخرڅ، په پردواشغال او،دافغانستان ي دپردو  د افغان ولس د  .پالس کي ورک
ي،بيت المال  يملي اردو يې خ يې چورک دروس . اونور خل يې ووژل  رسول، او دردولس په وينو ميليا ،راب ک
بدی  داټولي بدی وي او .دامريکا او اروپا نوکري اونورو دعربونوکري، دايران نوکري، دپاکستان نوکري، نوکري،

ي وي اما. دی ه فرق به پک   په ُکل کي زموږ دولس پر ضد،خود به دابدی دشکل له مخي سره برابري نه وي 
و خالف حرکتونه وه تنه بايد وسي، قاضی بايدوي، محکمه بايدوي، نوحساب او .زموږ دولس د مجرم بايد معلوم  پو

و، .او جزا وويني ه را محدود ه ک تر . جرمونه او جينايتونه سويدی خودا هله کيدای سی چی دمجريمينو حلقه يو
تني او حساب، ن پو ي رهبر، ، مشر،ته به معلومه شي چي کوم شخصو ورسي کوم بل شخص   او درهبري غ

تني او . محکمه شي ني به مالمت او پسله يوه بيطرفانه پو الکين دافغانستان ولس هي کله دی .سالمت معلوم سی ي
ُمارل سوي لروچی ديونفر ق ولي؟ موږداسي سرناخالصي او. هدف ته رسيداي نسي په يوکلي اتل په غوض چی يا 

و  دکلي خرابي او دی ،کي پ وي کله چی نادرخان ووژل سو او دهغه دوژلو په تور . ( وژل پيشنهادويټولو خل
ار ټو» ١٧« تل چی دکابل د ذر  لنفره محکمه کيدل دلته يو لوړ افسر عبداهللا خان فرقه مشر له محکمي وغو  د

ي دوي حتمي له قضيي خبروهدی و، ولي يې حکومت ته خبر نوکيالن هم با يد ووژل سي دغله نيول نه غواړی  ).رک
ي خه هم دفاع وک ان دساتلو په منظور له غله  وي، کلي مجبوروي چی د ي . خبره غ اوس اوس ټولو غلو په ډلوک

ي دی  ياله غلوسره مل او او داهمدا اشخاص خپله يا غل او. چی دغلو نيول نور ناشوني سويدی .انونه خوندی 
 .وته رسي ټولو ته بدوايې يا ورپسي بدليکېرچی يوجمعيت يا يوه ډله او حزب چی شمير يې و لسهاوزشريک دی 

منان  امنيت، داسي خل د صلحی، ملي وحدت دولس دحاکميت سره مينه وال نه بلکي ددی هدف دالسته راتلو سره د
  .نو ته غلط تصور ورکويجهانيا ،يوازي دبيچاره ولس ذهنيت خرابوي دوي دميدان اوعمل خل ندی،. دی
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