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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م٠١/١٠/٢٠١٠                                                             فضل اهللا رشتينالحاج
  

 !يځ الس ته  نه راهڅ اړآرزى صاحب  په ژ
 
 احساساتي شوئ او يرډ ې  دخپلو  خبرو په پاى آېتاس.   درنه  وينا واوريدهې  په مناسبت مو ستاسځې سواد د ورد

 . ې  مو  توى آې قيمتي  اوېد ملغرو په شان خپل
  ؟ يځ الس ته راهڅ په تويولو و؟   آيا د او ره او د چا دپاره د پاهڅ تويول د و د اوې داده چتنهپو

 ! آرزى صاحبجاللتماب
 په تويولو كو د اوخهڅ لوله  من؟ دا وطن  د پرديو  لرئهړاو مجاهد ملت مشري په غا ، غيور د يو با شهامتهېتاس

 . دىې آزاد شوېندن او سرانه، مي، غيرت، متانت  په شجاعتېبلكآزاد شوى نه دى 
 پالر د ې آ؟ آه په يوه آورن حال ويهڅد ملت به  نو ئړ وژاېآه تاس.  د افغان ملت د پالر حيثيت لرئېتاس

په  هغه د اوالدونود  او فريادونه ېاوړ،  نو دا ژياو فريادونه وآ يړآورنيو ستونزو او مشكالتو له السه  وژا
 د ستونزو او ې چايي، د آورنئ پالر ته يځر سبب مزورتياهغوي د نااميدئ او آاو داثر آوي  روحياتو منفي

  ې آونوړ په زې چي  مجبور نه آې او دى ته يي ورآيرنهډاډ او خپلو اوالدونو ته  ين انځمشكالتو باوجود 
 .    ونيسياىځ  د نااميد يو دروند بار ېي

نه دى ليدل ، پاچا يا امير  يو جمهور رئيسې داس هيې په دنيا آېاست چ پخپله شايد يې او تاسي پخپله پوهيېتاس
او  دلسوزئ ېيرډ تاسو له ې چمزه پوهي. ي توى آې اوې د تلفزيون په پرده د خبرو آولو په حال آېشوى چ

 .  نه دىاردا سم  آ، خو زما په نظر تويوئ ې اوخهڅهمدردئ 
 توى ې يې اوېاعلحضرت محمد ظاهر نه دى ليدلى چ كله هيمون. يو نه آي په تويولو داري د اودولت

، ، ببرك، حفيظ اهللا امين، همداشان له هغه وروسته  تره آي ويې يلىړ ژې داوود خان نه دى ليدلى چ، مون وييآ
 .ی هم دا آار نه دى آجود ستونزو باويروډ يروډد او رباني صاحب مجددي صاحب 

په .  خلكو ليدلى دهېآ  بين المللي تلفزيونونوولو  په ې بلكې په هيواد آې نه يوازاړ ژې تلفزيون په پرده ستاسد
  رئيس آرزى ېول"يعنى " ؟لماذا  رئيس آرزاى  يبكي": ې چتل وپوخهڅ دوستانو راي يو شمير آويې آآوي
د وطن ضد يو شمير خو له بده مرغه  يړ سوله غواې هيواد آهپآرزى صاحب  ېما ورته وويل چ" ؟ يړژا

 .   ته دوام ورآويو او جونو جنېدي چعناصر 
، له جديت او قاطعيت  تطبيق شيې، قانون د حل شيې بايد د خبرو له الرې ستونزېول  ې دوستانو  بيا وويل چدغو
 ې چهدوي دا هم زياته آ. ي ارداه له حاالتو سره مقابله وآ عزم اوين آار واخستل شي او دولت بايد په ېد خهڅ

 پر ې چارېافغانان پخپله خپل ې چدي او پريي الس وهنه ونه آې هيوادونه هم بايد د افغانستان په چارو آياون
، دهغه ي  د خپل جمهور رئيس تر شا ودريولافغانان بايد " ې هغه داوه چه دوي وآېبله خبره چ. يځمخ بو

 ."  ومني ې، او د هغه خبره د ي وآېاحترام  د
 هړاو يا هم د هغه په ا په امير نيوآه  د آويې اوسيدونكى نه شي آوالى چی يا بهرنې آوم آويهي ې آ آويپه

و د قانون  ني  خبره وآړ آومه ناوهړ او يا د هغه په اي احترامي وآې  د امير بوكڅ، آه يآومه بده خبره   وآ
 او هغه ي ته سر ې  خلك  بايد  د هغه خبرول خبره ده اوئد امير خبره  وروست.  يپه اساس سزا ورآول آي

 . ومني
 وي نو اىځ په ې ، آه نيوآي آيې نيوآايهځ ې او باىځ په ې له بده مرغه    په جمهور رئيس  باندې افغانستان آپه

  او بيا يځ پرمخ نه ه په سمه توې،  چاري پيدا آييډو سره  ې نو له د ويې نيوآايهځ ېپروا نه آوي خو آه ب
 .  تويويېجمهور رئيس  له مجبورئ نه   او

.  معرفي شولي د شورى غې شوه ، د سولهړ  له خوا د سولى عالي شورى جوې  ستاسې آوځ وروستيو ورې دپه
خبره .   د ملت په درد نه خوري ې آسان  شامل دي چېداس ې آود سياسي تحليل آوونكو په نظر  د شورى په غ

 آسان وي ې داسې متنازع آسان نه وي بلكقعا واې ومنئ چيتوب آسان د شورى په غې  بايد پخپله داسې تاسېداده چ
  په  وڅ وي  ترړ خوا مخالفينو ته د منلو وې او له بليځر خوا هيواد او هيوادوالو ته د خدمت مصدر وې   له يوېچ

 خو له ي آيې آاله د سولى او مذاآرو  خبروڅدا .  پيل او سرته ورسيې او خبرې دپاره مذاآرې  د سولولډواقعي 
  .   ې  پيل نه شوېبده مرغه تر اوسه  دا خبر

په دوي .  نه لريتياړله طالبانو او مخالفينو سره د خبرو  و ې آسان شته چې داسيرډ ې آسيزه شورى آ٦٨ ې دپه
 د خبرو  او طالبان هم  له دوي سرهي نه آيهړز خبرو او مذاآرو ته ېله طالبانو سره ي ې آسان هم شته چې داسېآ

 د شورى ې ، آله چيځ راې شورى موثريت  د سوال الندې نو دده دې خبره داسې، آله او مذاآرو هيله من نه دي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 له له اوبو تيريدل امكان نه ول ايې په اوبو آهلو.   نه ورآوي  مثبته نتيجه راغله نو بيا هيېموثريت د سوال الند
 . لري
 . و واقع بين ووسو او واقعبينانه  فكر  او عمل وآې چايي ته ولو مون
 له جديت او قاطعيت اىځ په ې فائده نه لري ، ددهڅ تويول ېك اوې هيله آوم چخهڅ  جاللتماب   ې بيا هم  له تاسزه
، قانون په  ، د هيچا لحاظ مه آوئئځ سره پر مخ بوې ارادېين عزم او ين په ې او ددولت چار آار واخلئخهڅ

مخلص او پوه . ي سره مخلصانه همكاري وآې له تاسېئ چړاو مخلص خلك  راوغوا، پوه ئ يو شان تطبيق آولو
  او اريڅ د هيواد حاالت ې او نژدېه لر، هغوي  ل تيرويې شپځېخلك دننه په هيواد او له هيواد نه بهر  د ژوند ور

 . ي د وطن حاالت نه سميې ولې افسوس آوي چيرډپه دى  خبره  
 ې هيله آوي چخهڅ ې  له خوا  ددعوت په انتظار دي او له تاسې  ستاسې تعليميافته  افغانان   په داخل او خارج آيرډ

 يو شمير تعليميافته ې آپه آوي. ي آار وآې سره په دولت آې  له تاسې چئړوغوا خهڅ به له هغوي ېتاس
 هيواد ته  ستانه ې نو حاضر دي چي زمينه مساعده آرته دولت وې آه ستاسې، استادان شته چراناآډ، انجينران

 . ي سره  همكاري وآېشي  او له تاس
 او په  ئ آړانو لستونه جو د والي صاحبانو په مرسته  د تعليميافته او پوهو آسې په داخل آې آوالى شئ چېتاس

 د ليكونو  ولډ زه په مسلسل ې چيدوه آاله آي.   په مرسته  سرته ورسوئيو دا آار د خپلو سياسي نمايندېخارج آ
  زه هر خدمت ته حاضر يم خو  متأسفانه  تر اوسه هيې وايم چمدا محترم ته  هېپه ذريعه او ددوستانو په ذريعه  تاس

 مو د ايميل په ٢٢ په ې د تل١٣٨٨ د ې چې   دخپل يو ليك په يوه برخه آېتاس. سه شوى نه دىتر ال وابځمثبت 
 .  ليكلي وو ې ؤ  داسلىذريعه رالي

د هيواد د ملي . لرم  د هيواد د فكورو عالمانو او مخورو مشرانو په درايت او حمايت پوره باور يرڅزه ستاسو په "
 ."  آورمه  ته په درنه سترېاسو په شان  شخصيتونو رغنده برخه اخيستن د ستې آيدو آنتهوفاق په رامن

 .ئ ورآه به   خپلو خبرو ته عملي بې تاسې چي وآې خداى د
 توجه ې برخه آې  زما خپل  حكومت  په دې افسوس دى چومرهڅ حكومت ماته  رسمي وظيفه راآوي  خو  د آوي
 په وظيفه ې شمير افغاني عالمان او پوهان د حج او اوقافو په وزارت آ يوې آهمداشان دلته په آوي. نه آوي

 شي نو دا به يو ل شي او د ژوند شرايط ورته برابر  او آار ونه ورآتل، آه دا خلك افغانستان ته وغوبوخت دي
 .    ملت ته ورسيول  وطن او ې به يهلوى آار وي  او 

 !   آرزى صاحب جاللتماب
   .ي سره  همكاري وآې  وآوالى شي له تاسهنڅ نو خلك به ئك تشويق نه آ خلې تاسآه
 نه ي شريف ملت نماينده ول، دا آسان د افغانستان د   عضويت لريې په عالي شورى آې د سولې آسان چآوم

سانو په توصيه  ،  سفارتونه د همدغو آدي   ې پستونه د همدغو  آسانو  د خلكو په الس آړ دولتي لوول، شي آوالى
 او ي او او واليتونه هم  ددوي  خلكو ته ورآول آيونهوزارت. ي، خپلوانو او دوستانو ته ورآول آيروددوي مل
 . يتوزيع آي

 وآورئ ه ولس ته په يوه سترول  او ئ  د ولس حق ولس ته ورآې هيله آوو چخهڅ جاللتماب ې بيا هم له تاسنو
 ولس مشر ياست افغان ول د ې تاسې چكهځ
 
  احترام په

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


