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 ۰۳/۱۰/۲۰۱۶                                         دعوت
 

منصبداران  يځنظار شورا پو يېږک لیپ وکوډد کلکاني په ه رامهډدا 

 لړک ړته ا استیس

د جهاد او مقاومت پر ضد جدي طرف  یې ېول ېچ دليېپر جنرال رازق قهر یې نیاو متعلق لوالهټ مهین ځنن ور
په خپله  ېچ يېږک ستلیا ړا ېدا خلک ول ېفکر نه کوي چ ېپه د یې يړاو مالت ساالرګجن یڅخو ه ،ړغوره ک

 ي؟ړکو ښواګخلکو ته  اموړنا ېک دانیپه م استیراتاو شي او د س ېک ۍوکڅ يځپو
 

پاره، د خپلو خلکو د   هجنرال رازق په یوه ټینګ جنګ کې لګیا دی، د افغانستان ل

پاره د طالب پر ضد جنګېږي، هره شېبه د مرګ له خطر سره مخ دی،  نجات له

تازي کوي،  ځکه د طالب شدید دښمن دی، خو کله چې جنګساالران یکه

دود په مشرانو،  خودخواهي کوي، د ارزښتونو خیال نه ساتي او د فخر فروشۍ په

او ولس، یا قومونو وربلوسي، دا د دې مانا لري چې نظار شورا په لوی الس 

ییز پاړکي  خلک د طالب وخواته ورټېل وهي، په لوی الس قومي او سیمه

تشکیلوي او په اوږده مهال کې ټلواله له منځالرو او مسلکي اشخاصو سره د 

 مقابلې تابیا لري.

خواه کېږي چې ملي ارزښتونه  رازق بدماش نه دی، خو که حاالت دومره ترینګلي کېږي او جنګساالران دومره خود

 شته. پایمالوي، نو بیا رازق او نورو مسلکي فداکارانو ته د طالب او جنګساالر فرق نه

اومت پر ضد جدي طرف غوره نن ورځ نیمه ټلواله او متعلقین یې پر جنرال رازق قهرېدلي چې ولې یې د جهاد او مق

کړ، خو هیڅ جنګساالر او مالتړي یې په دې فکر نه کوي چې دا خلک ولې اړ ایستل کېږي چې په خپله پوځي څوکۍ 

 کې راتاو شي او د سیاست په میدان کې ناړامو خلکو ته ګواښ وکړي؟

ستقالل باني شاه امان هللا ته علت روښانه دی، کله چې مال صبور د روشنګري جریان سرالري او د افغانستان د ا

سپکاوی وکړ، همدې جنګساالرانو په شمالي ډنډ کې غونډه ورته جوړه کړه او مال صبور یې په دې پوچو بیانونو ښه 

 وستایه.

په دې کې د شمال ټلوالې غرض و، هغوی ته امان هللا خان یو موډرن سړی ښکارېده چې دوی یې پر وړاندې باید 

 امان هللا په تګالرو بسیج شوی ځوان نسل په مال کې ووهي.طرف نیولی وای او د 
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د مالصبور تر خبرو وروسته په خواله رسنیو او عامه مېډیا کې د مال د خبرو سختې غندنې وشوې، دولت تر یوې 

ر اندازې کمزوری و، خو تر ډېره د ټلوالې په انحصار کې و، نو ځکه امان هللا خان د یو ارزښت په توګه له مال صبو

 او د صبوریانو له انتقادونو او سپکو سپورو و نه ژغورل شو، نو ټلوالې خپل دریځ روښانه کړ.

که ځوانان په امان هللا خانۍ پسې منظم او لښکر شي، نو هله د ټلوالې، خیانتونه، قتلونه، ډبرذهني او دیکتاتورانه تسلط 

 په تېره ځوانان به جنګساالران استفراق کړي. بوی کوي، هله ددوی روب و داب تر سوال الندې راځي او ټولنه،

بیا د حبیب هللا کلکاني د هډوکو خښول او د تجلیل ماجرا یې بله لویه برقي جټکه وه چې جنګساالرانو په خپلو اوږو له 

ت شعارونو سره کابل ته راووړ، دوی اصالً کلکاني ته احترام نه کاوه، بلکې د شاه امان هللا د نظري پلویانو او سخ

دریځو بنیادګرو ترمنځ یې الره په توره غوڅوله چې اوس زموږ حاکمیت دی او دې کې ځوان تمدني نظر ځای نه 

 لري.

ورپسې د شاه امان هللا د غندنې اوازونه د هر جنګساالر له ستوني راووتل، سیاف د نظار شورا د ټینګ مالتړي په 

مان هللا خان ضد بیان ورکړ او باالخره ټول جنګساالران سره توګه هم په شاه پسې سپکې سپورې وویلې، حکمتیار هم ا

 یوه الره شول او تمدني نسل بلې خواته طرف شو.

پخوانی ولسمشر کرزی، ځینې مخور منځالري غیرتنظیمي مشران، ځوان روشنفکر نسل او اوسنی ولسمشر، سره له 

 پلویان دي. یو تعداد حکومتي ملګرو یې ټول په نظریاتي لحاظ د امان هللا خان

ګیرۍ بل دلیل او استناد نه درلود، نو ښه دا وه چې په هغه  نظار شورا او جنګساالرانو د دوی په مقابل کې د جبهه

 کې خراب تراب شي. حوزه ګوزار وکړي چې ډېر روشنفکران او ارماني سیاستوال په

کوم خاص ځای نه نیسي، ځکه خو د خو دا ډول ډبریز نظریات او ځان غوښتنه چې د تاریخ ارزښتونه نفیه کوي، 

 کندهار امنیه قومندان ښاغلی رازق وقهرېده او ټولو جنګساالرانو ته یې د دوی د ناړامیو پېغور او ګواښ وکړ.

پاره د طالب پر ضد  پاره، د خپلو خلکو د نجات له جنرال رازق په یوه ټینګ جنګ کې لګیا دی، د افغانستان له

تازي  خطر سره مخ دی، ځکه د طالب شدید دښمن دی، خو کله چې جنګساالران یکه جنګېږي، هره شېبه د مرګ له

کوي، خودخواهي کوي، د ارزښتونو خیال نه ساتي او د فخر فروشۍ په دود په مشرانو، او ولس، یا قومونو وربلوسي، 

ییز  ومي او سیمهدا د دې مانا لري چې نظار شورا په لوی الس خلک د طالب وخواته ورټېل وهي، په لوی الس ق

 پاړکي تشکیلوي او په اوږده مهال کې ټلواله له منځالرو او مسلکي اشخاصو سره د مقابلې تابیا لري.

خواه کېږي چې ملي ارزښتونه  رازق بدماش نه دی، خو که حاالت دومره ترینګلي کېږي او جنګساالران دومره خود

 شته. د طالب او جنګساالر فرق نهپایمالوي، نو بیا رازق او نورو مسلکي فداکارانو ته 

د رازق په مقابل کې د ټولو جنګساالرانو موضعګیري، په جنګساالرانه اساس والړه ده، جنرال قسیم ویلی چې که 

 رازق نر وي، خپل والیتونه دې له طالبانو وساتي، هلته ګویا زه جنګېږم.
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پېغور ورکول دي، خو د رازق منطق سم دی، دا د دا خبرې نورې نورې ماناوې لري. دا سیمې او پښتانه ته د طالب 

 ډېرو خلکو دلیل دی چې طالب له کومه شو؟ له ټلوالې او د ټلوالې له اعمالو او ناړامیو وزېږېده.

شي.  افغانستان اوس یو ملي پوځ او امنیتي ځواک لري، دا ځواک باید د جنګساالرانو د غرضونو او زبردستۍ ښکار نه

 پاره راوبلوسي. شي چې هر منصبدار د یوې خاصې کتلې د نجات له ه برابره نهاصالً باید ددې زمین

منصبداران د ملي پوځ غړي دي، دوی ته د هر وګړي د سر او مال ساتنه فرض ده، خو که جنګساالران دغسې 

وینو جوړ شوی پوځ ییز او ذوقي اقدامات کوي، بیا د خلقیانو او پرچمیانو د دورې په څېر یو وار بیا دا د زړه په  سیمه

 مهال کې یې تاوان خورا زیات دی. په افکارو او سیاسي تمایالتو تقسیمېږي او په اوږده

ملي مشران باید سیاف غوندې نه وي، ملي مشران باید نزاکتونه او د عامو خلکو روحیه په پام کې ونیسي. هغوی باید 

ګساالرانو، په تېره د نظار شورا له افت سره مخ دي. د توطیو ته قاطع ځواب ورکړای شي. افغانان په طالب پسې د جن

دوی ژغورل د ملي مشرانو کار دی، ملي مشران باید د ټلوالې مخکښان پوه کړي چې کلي په دښمنۍ نه کېږي، څومره 

 چې ستاسې احترام کېږي، وزغمل شوئ، همدومره باید د خلکو ارزښتونه هم درانه وګڼئ.

ه ملي قضایاوو او مسایلو کې قاطع دریځ ولري، دوی باید له سره د کلکاني د بیا خښېدو له حکومته انتظار دا دی چې پ

 په اړه د خلکو روحیه په پام کې نیولې وای او دا توطییه یې په نطفه کې خنثا کړې وای.

 ییزې توطیې پر وړاندې باید دولتي موقف غوره کړي. شول، د روانې فکري او سیمه چې داسې و نه

ره اسانه الره راتلالی شي، خو اتفاق سخت کار دی، اتفاق ساتل همدلته کېږي چې د ټلوالې مشرانو ته وویل نفاق په ه

لری  شي چې له غرضي موضعګیریو مخنیوی وشي. دوی ته باید سره کرښه کش کړل شي چې د هر څه ویلو حق نه

کېدونکي دي او ولس چې وقهرېږي، بیا  او که ځان ته حق ورکوی، نو مه هېروئ چې ستاسې په مقابل کې هم اقدامات

 د ټلوالې او مجاهد په نامه شوې ګناوې او قتلونه د هېرولو وړ نه دي، حتا د بښلو وړ نه دي.
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