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 د افغانستان د اسالمي اِمارت چارواکو ته پرانیستی لیک
 

 محترمو چارواکو السالم علیکم و رحمة هللا و برکاته. 
کي، د دریم ځل سلو کالوستاسي د شل کلنو نه ستړي کېدونکو مبارزو او قربانیو په نتیجه کي باالخره نړۍ ته ، په 

هیڅ طاقت اېلوالی نه سي. د  ر خپلواکي مین اولسونه په نړۍ کيلپاره ثابته سوه چي د افغانستان سرکښه او پ
کال د اګسټ د میاشتي دېرشمه نه یوازي د افغانانو افتخار دی بلکه د نړۍ ټول مظلوم اولسونه یې باید جشن  2۰21

 تلي او پر خپلواکی مینو اولسونو په برخه دی.د دې غښونیسي. دا افتخار یوازي او یوازي 
په هیواد کي هغه سوله ټینګه ستاسي د شل کلنو قربانیو او په لس هاوو زرو شهیدانو د وینو تویېدلو په نتیجه کي 

که څوک پر دې حقایقو سترګي پټوي هغوی به یا  د میلیونونو انسانانو د ژوند تر ټولو ستره آرزو وه. سوې ده چي
 لمر په دوو ګوتو پټوي.وي او یا به  ړانده

 د توري په زور نیولی دی. خود اسالمي اِمارت محترمو چارواکو! قدرت ځکه ستاسي خپل حق دی چي تاسي 
دا نه قدرت، په یوازي سر، چلول مشکل نه بلکه غیر ممکن دی.  زموږ د ټولني ترکیب داسي راغلی دی چي

د قدرت د انحصارولو حق نه لري. په جرأت سره ویالی سم و هیڅ قوم هیڅ ډله ایوازي غیر ممکن کار دی بلکه 
چي د قدرت د انحصار په نتیجه کي پر ټولنه باندي استبداد حاکمیږي او د استبداد نتیجه د رژیم او نظام سقوط دی. 

 دا زما خبره نه ده بلکه د تاریخ حکم دی. 
د حکومت په  ، د خپل استعداد او صالحیت سره سم،اوسېدونکید افغانستان هر تحصیلکرده، با صالحیته او الیق 

افغانستان نه له یوه قوم څخه جوړ دی او نه په یوه قوم اړه لري. دا  چلولو او په قدرت کي د شریکېدلو حق لري.
وطن د دې هیواد د ټولو شریفو اولسونو ګډ ملکیت دی او ټول یې په خیر او شر کي مساویانه ونډه لري. د 

دمت کولو کي خنستان ټول وګړي حق لري چي د خپلو استعدادونو او صالحیتونو په اندازه دې هیواد ته په افغا
ً له ټولو قشرونو څخه جوړ وي. نور د برخه واخلي.  که حکومت جوړیږي نو باید چي له ټولو قومونو او ضمنا

 زمانه تېره سوې ده. « میم زرما ټول یې زما»
سي دا په یاد وي چي موږ په یوویشتمه پېړۍ کي ژوند کوو او د دې پېړۍ تر ټولو مهمه تر هر څه مخکي باید ستا

دې ځانګړتیا دا ده چي نړۍ په یوه لوی کور بدله سوې ده. د دې لوی کور هر غړی مجبور او مکلف دی چي په 
  ي.کور کي وضع سوي او جاري اصول به یا ټول او یا ډېره برخه مني او غاړه به ورته ایږدلوی 

یس به ډېر الیق او تکړه ئد مثال په توګه: زه یقین لرم چي د کابل پوهنتون لپاره ستاسي له خوا نوی ټاکل سوی ر
ځوان وي؛ خو د کابل پوهنتون، د نړۍ د ټولو پوهنتونونو په څېر، اصول او مقررات لري. له پوهنتون څخه تازه 

و د ریاستونو صالحیت نه لري بلکه تر یوې مودې پوري په فارغ سوي ځوانان نه یوازي د یوه پوهنتون او پوهنځی
درس هم نه سي ورکوالی او د یوه استاد تر الس الندي د مرستیال په توګه باید کار وکړي. د توګه مستقیمه 

یس په حیث د یوه بې تجربه او تازه فارغ سوي ځوان ټاکل د پوهنتون ټولو استادانو او علمي کدرونو ئپوهنتون د ر
  پکاوی دی.ته س

تقریباً اویا افغانستان په نړۍ کي یو له تر ټولو وروسته پاته هیوادونو څخه دی او دونه نېستمن دی چي په سلو کي 
اوسېدونکي یې د غربت په انتهایی درجه کي ژوند کوي. یوازي سوله او امنیت، که هر څونه مهم دي، خلکو  ۷۰٪

یوازي په سوله او ډوډۍ قانع کېدالی هم نه سي. د حتی ۍ انسانان او د یوویشتمي پېړ ته ډوډۍ نه سي ورکوالی.
افغانستان اولسونه، د خپلو حیاتي اړتیاوو د لیري کولو لپاره، د نړۍ د هیوادونو په تېره بیا لویو قدرتونو مرستو او 

تی خپلو په رسمیت پېژندلو ته ضرورت لري. ستاسي د قدرت په لومړۍ یوه نیمه میاشت کي څرګنده سوه چي ح
 پیل نه دی او خدای مه کړه ډېر ناوړه ګاونډیو هیوادونو هم ستاسي حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. دا ښه

 لري.به وعواقب 
تاسي به د خپلو قربانیو په زور قدرت نیولی وي؛ خو د دې معنی دا نه ده چي هر څه به ستاسي له غوښتني او 

د حکومت کولو دغه ډول سسټم نه واکمن وي. کي هره برخه  هخوښي سره سم چلیږي او طالب به د حکومت پ
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طالب شاهي او ُمالواکمني ښایي د لنډ وخت لپاره ځکه وچلیږي چي تاسي تازه  .و ته د منلو وړ دینړۍ او نه افغانان
زیات دوام نه سي طالب شاهي قدرت نیولی دی مګر زه، د یوه سپین ږیري په حیث، په زغرده درته ویالی سم چي 

 الب شاهي نه د افغانستان اولسونو او قومونو او نه نړۍ ته د منلو وړ ده.طکوالی. 
میلیونه انسانان ژوند کوي او دا هغه افغانان نه ش دا دي ستاسي په یاد وي چي په افغانستان کي څه باندي پنځه دېر

ته نتیجه وینی چي دغه ژورو بقربانیو مث تاسي به هغه وخت د خپلو دي چي تاسي شل کاله مخکي لیدلي ول.
سوه  وهستاسي د لومړي ځل واکمنی په پای کي په ټول افغانستان کي ایله د تغییراتو ته سمه او جدي توجه وکړی.

زره تنه شاګردان او محصلین موجود ول خو اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو د نارینه او ښځینه شاګردانو شمېر څه 
په وروستیو شلو یا هغه کسان دي چي اوسېدونکي و ته رسیږي. او د هیواد په سلو کي پنځه شپېته باندي اتو میلیون

 او ستاسي د لومړۍ واکمنی دوره یې چنداني په یاد نه ده.  کالو کي زېږېدلي او یا روزل سوي دي
ته ضرورت لری. په دې د بشپړ بریالیتوب لپاره هم د خپلو اولسونو رضاییت او ښه زړه او هم د نړۍ مالتړ تاسي 

دواړو کي د هر یوه په نه موجودیت کي ستاسي ناکامي حتمي ده. خلک یوازي په سوله نه راضۍ کیږي. سوله به د 
ژوند لومړنی ضرورت وي او زه یقین لرم چي د افغانستان ټول خلک به د سولي او امنیت د ټینګولو له امله 

څه نه سي ورکوالی. خلک د سولي او امنیت تر څنګ کار او  درڅخه خوشاله وي؛ خو یوازي سوله خلکو ته هر
هر څومره چي د خلکو آزادي محدوده کړی او هر څونه چي ته اړتیا لري.  وغریبی او د هغو تر څنګ بشري آزادی

پر خلکو فشارونه وارد کړی په هغه اندازه ستاسي د قدرت عمر لنډیږي او په هره اندازه چي د خلکو زړونه 
 هغه اندازه ستاسي د بقا احتمال زیات دی. وساتی په 

او ډیري ستونزي به د مخکني نظام څخه تاسي به د خلکو په ورځني ژوند کي د اوسنیو ستونزو مسوول نه یاست 
ځکه په لس هاوو زره کسانو د پنځو شپږو میاشتو راهیسي تنخواوي نه دي ترالسه کړي او ستاسي د درپاته وي؛ 

خو د دې پرځای چي تاسي د خلکو پر زړونو پټۍ کښیږدی او د ډوډۍ پیدا کولو  ؛میاشت کیږيقدرت ایله یوه نیمه 
او د یوې امنیتي ادارې  الره یې ورته پیدا کړی هغوی د السونو په پرې کولو او اعدامونو په سزاوو تهدیدوی

د کابل خلک له نامه ریاست مو داسي چاته په الس ورکړی دی چي ستاسي د واکمنی په لومړۍ دوره کي به یې 
 څخه بېرېدل.

تعلیم یافته کسان، له بېځایه تهدیدونو څخه الس واخلی. نجونو او ښځو ته د تعلیم او تحصیل ورونه پرانیزی.  که
د او هم په هیواد کي به هم ښځینه په شخصي، دولتي او روغتیایي چارو کي په کار واچوی. په دې توګه ماهرین او 

تر السه کړی او که نه وي نو زه وېرېږم چي افغانستان به خدای مه کړه له او حیثیت اعتبار نړۍ والو په منځ کي 
  بل اوږده او خونړي جنګ او نه ختمېدونکي بشري فاجعې سره مخامخ سي.

ته ورسیږي او که درته ورسیږي ه پوره یقین نه لرم چي زما دا لیک به تاسي اسالمي اِمارت محترمو مشرانو! زد 
شپړ یقین نه لرم چي تاسي به زما په څېر یوه سپین ږیري مهاجرافغان مشورو ته غوږ ونیسی. خو زموږ دا نو هم ب

مسوولیت دی چي خپل ږغ به د چارواکو تر غوږونو رسوو او په دې توګه به خپل اجتماعي او وجداني مسوولیت 
 رفع کوو. باقي تاسي پوه سه او ستاسي کړني. 

 لبالغ.و ما علینا االّ 
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