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 ۱۱/۰۱/۲۰۲۱              قاسم باز
 

 وسنې بدبختې د حل یواځنې الره دهموقت اداره، د ا
 زما په نظر ! 

کم وخت کی به د کابل د فعلی حکومت  که د امریکا او ناتو نظامی قوت یا عسکر د وطنه ووځی باور لرم په ډیر
  داخلي مخالفین قدرت تر السه کړی. بیا به هیچ حاجت طالب مالب ته نه پاته کیږی.

. د جمهوری ریاست لپاره انتخابات د هیواد با نفوذ خلک بریالی د قدرت انتقال د نظام د له منځه وړلو معنی نلری
رت پریږدی. نوی جمهور ریس نوی کابینه او حکومت جوړه کوی. پخوانی جمهور ریس، نوی جمهور ریس ته قد

  وی.
د فعلی ملی او بین المللی شرایطو څخه په ډاګه معلومیږی چی امریکایان د افغانستانه نوری پښی وباسی،  په همدی 
خاطر کوشش کوی چی ژر تر ژره د خپلو او ناتوعسکر د وتلو زمینه په ابرو مندانه ډول مساعده کړی. دوی هر 

  میاشت په زرهاو سرتیری د افغانستان څخه باسی.
 ، خوب وقتیکه قوت های نظامی امریکا و ناتو از کشور خارج شود من وضعه کشور خود را بسیار وخیم میبینم

بهمین خاطریګانه امید بنده نیز مشارکت طالبان در یک حکومت که دران تکنوکراتهای با مسولیت با جمع طالبان 
نی میکنم ، باورکامل دارم که در موجودیت اینګونه حکومت، میتوانیم به این مشکالت و خود سریها سهیم باشد پشتبا

فعلی خاتمه خواهیم داد، در غیر ان در این حالت درهم و برهم  فعلی هر روز کشتار جنګ ویرانی، فساد اداری و 
 ګریز عساکر افغان از صفوف اردو و پولیس نمی توان به مشکالت فایق امد.

ق ؟ خلخوب میدانم یک عده افراد خود غرض بخاطر کشتن داکتر نجیب هللا اخرین سردمدار حکومت دیموکراتیک
در سوشل میدیا بر ضد حکومت که در ان طالبان شرکت داشته باشد مخالفت مینماید و بر ضد حکومت انتقالی تبلیعات 

نی که بیس غربی دارد قبول ندارد و نه هم  حکومت سو مینماید . اینګونه افراد در اصل نه حکومت داکتر اشرف غ
مجاهدین جهادی  و نه  حکومت و اداره موقت اینده را . ولی این را فکر نمیکند که به برامدن عساکر ناتو و امریکا 

 از افغانستان حکومت فعلی اشرف غنی نمی میتواند مداخالت پاکستان ، ایران ، روس  را دفع و مانع شوند. 
  ب است و خیال است جنون است و محال.این خوا

داکتر نجیب هم همدا چیغی وهلی چی بل الترنتیف نشته، حضرت صاحب، ربانی صاحب ، مال صاحب او اوس دا 
ځوان هم هماغه د داکتر نجیب هللا ډنډوره غږه وی. د تاسف ځای خو په دی کي دی چی تراوسه یو تعداد افغانان 

شخصیت نشته چی دا دروند بار په اوږو مقصود منزل ته ورسوی ، نو که داسی  وایی چی په افغانستان کي داسی
  میلونه افغانستانه هللا دی مل شه.(  ۳۰وی بیا نو باید په ډیر افسوس سره ووایم، چی ای دریش ) 

اداره د یوه سالم او مسول کس پالس ورشی او هاغه مسول شخص یوه مسوله کابینه جوړه کړی که موقته : زه وایم 
ه فق شو. او که داسی وناغاصبین او جنګساالران د محکمی میز ته راکش کړی باور لرم چی په ډیرو مشکالتو به مو

 مخالیفنوسره هم غږ یم. شی. او بیا هماغه خرک او درک وی بیا نو سل په سلو کی د موقتی انتقالی اداری د
 در این پنج سال ګذاشته چقدر خط های سرخ ترسیم شد.خوانندګان محترم 

 حکومت مشارکتی به عبدهللا عبدهللا خط سرخ. ۱
 قطع دستهای مفسدین در ادارات دولتی خط سرخ ۲
 کار به اهل کار سپردن خط سرخ ۳
 مذاکرات صلح به طالبان خط سرخ ۴
 ن حقانی خط سرخرهایی سراج الدی ۵
 رهایی پنج هزار محبوس طالب خط سرخ ۶
 معمله باالی خط دیورند و سیم خاردار خط سرخ ۷
 ساله خط سرخ ۱۹معمله باالی دست اوردهای  ۸
 مذاکرات صلح در داخل افغانستان خط سرخ ۹
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 رهایی هفت هزار طالب دیګر خط سرخ ۱۰
 در صد سال تولید نشده خط سرخدر پنج سال انقدر برق را تولید کنیم که  ۱۱
 تسلیم نمودن قدرت سیاسی از راه قانونی انتخابات به شخص منتخب خط سرخ ۱۲
 حکومت موقت خط سرخ ۱۳
  خدا میداند که دیګر چقدر خط های سرخ ترسیم شود. ۱۴

ه ب دیموکراسی و بخصوص ازادی بیان به این معنی نیست که هر کس و ناکس دروغ بګوید تهمت ناحق ببندد،
کشورهای بیګانه و همسایه جاسوسی کند. سر سګ را کل کند و بګوید که این است و ان ، و یا ګفته شود که اب 
دریا هیرمند ) هلمند ( برنج دیره دون نیست که فروخته شود. وغیره و غیره. دولت و یا فرد میتواند از ان عده 

همت های بی اساس را می بندد چی ان شخص باشد یا افراد مغرض و مفتری که اینګونه اتهامات بی بندوبار و ت
  ګروپ، حق دارد از مفتری بدون داشتن سند مستند سوال کند و به میز محاکمه بکشاند.

دیموکراسی و ازادی بیان ، خود سری نیست. زیرا در اکثر کشورهای جهان دیموکراسی از خود حد و حدود ، 
 جفنګ و چتیات را بنام ازادی بیان تلقی کنیم. و سالم.قوانین و محدودیت های دارد. ما نباید هر 
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