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 روغې جوړې سره مخالفت کيږي دخبرواترو او ولې
  

ارپه ۍ یوشمير  کنفرانس چې مرکزې موضوع یې په  دآلمان دميونيخ د رخيده اودن ت  ي افغانستان کې دثبات په 
ي دون ک ل بيا خپله پخوان هيله مشرانو اولوړپوړوچارواکو ه کې وودافغانستانً  منتخب جمهورریيسً  یو  په غون

ي ه چې  دن ته دثبات  افغانستان(( مشرانو ته چې دافغانستان دستونزې حل کل اوواک ورسره دۍ تکرار ک
 خوزموږدهيواد دخوارمشر دې ٠))وشي  دراوستلو یوازین الره داده چې باالخره دطالبانو سره باید خبرې اومعامله

پلي ولس هيله ده دپخو ه  تنې ته چې دافغان ج ت ورنک اوبالمقابل دامریکې دجمهورریيس  اغو په شان چا ارز
يان واستوي چې په مرستيال تل چې افغانستان ته نور پو خه وغو ویي متحدینو  ومشردخپلونا ه  اودنا دې تو

واکمن کيږي برخه واخلي او دمخالفينوپه يکاو راوړي  پلوکې چې دوخت په تيریدو سره   ٠افغانستان ته سوله او
تنې په اړوند چې زموږ دهيواددکرز اوونو دختميدو یوازین منطقي  ي ددې غو دکشالې اودافغانانو دوژنې او ک

ل کيږي ينو افغان ليکوالو اوسياستوالودوسله والومخالفينو اوپه تيره دطالبانو  اوعملي الره  ه  ن سره  بيله 
ود ه چې په کابل کې یوې٠دخبرواترواومعاملې سره مخالفت و ېرن پا په یوه مقاله ) هشت صبح  )  نادولتې ور

اغلي کرزي ددې وړاندیز په اړوند داسې راغلي دي  ۍ((کې د ي  دن انه دا پو شتنه وک ينې مشران به له خپله 
رې ډلې ه ممکن دي چې دیوې تره رن دمقالې  په پورتن جمله کې ٠)) سره خبرې اوروغه جوړه وشي  چې 

اودهغې دری دخپلو خلکو دبرخليک په اړوند چې هره ورځ وژل کيږي، کورونه یې   دليکوال منطق اواستدالل
په اړوند ورانيږي ندیږي چې هغه ددې افغان وژنې ، دخلکو دروانوبدمرغيواودهيواددوران نه لري که نه  ر اندی

ې اوافغان وژنې، وا دیوه داسې وړاندیز سره چې دهغې پربنس کيداي شي په هيواد کې ٠ ؟ کمنه انارش ج
ه ده  اویا په یوه کلمه کې ،دپردیو دالسوهنواوبلواک ودلو یوه عاطفي اوانساني ه کې ای دافغانستان ناورین ته دپاي د

تنه را پورته کوي چې ولې داډله کسان نه غواړي چې  مخالفت کيږي ون دۍ اوداپو ې وړغبر  دتعجب اواندی
کې دې بې پایه ډرامې یا سریالکور کې یې دوروروژنې اودهغې دورانيدو په ودل شي ته دپاي  ، وطنوال یې  کي

و ،دپردیو السوهنو او ي کوم چې ج تنې ٠تيریوترې اخيستي دۍ  نورمال انساني ژوندپيل ک  سربيره پردې دا پو
ه استدالل لري دوي  هم په ذهنونو کې را پيدا کيږي چې هغوي دمخالفينو سره دجوړجاړي سره په مخالفت کې 

ه غواړي  ؟؟؟ وک دي او 
و پوهيدوسره که چيرې دخبرواترودمخالفينواستداللونوپه   ددې ٠کوالي شو چې هغوي وپيژنواوموخې یې درک ک
ک دادۍ پالو ډلې دمخالفت مرکزي اواصلي  رواوبنس ایي چې مذاکره اومفاهمه وشي  چې دً  تره هو   ٠ً  سره نه 

ولنېاستدالل نه یوازې دمنلو وړا ظاهرادا! ۍ اومدني  ي بلکه دمتمدنې ن تنو ومنطقي بری سرخوري  د غو سره بشپ
ه دپاسه دیرش کلن ناتاراوناورین ته٠ ،قومي  داحساساتو،عقيدتي باورونو، سازماني، تنظيمي  خو که دافغانستان 

اوونوپرته ورواودخپل اوژبني ت و ددې ترخه واقعيت شاهدان یو چې دا  و  فغانستانوجدان په حکم قضاوت وک
کيلو و کې  یوالو  دغميزې په بهير کې مختلفوحکومتونواودهغې وسله والو مخالفينو، په ج ډلواودهغې ن

پل اوفزیکي محوه کول  حاميانوخپلو سياسي موخو ته درسيدو یوازین الره تشدد،زورزیات ،دسيالو اومخالفوډلو
ري او ې دي چې داپخپله تره ر چلند د لې او عملي ک  له بلې خوا چې افغانستان دیوه وروسته پاتې هيواد ٠ۍ تره

ه چې دصنعتي ې تجهيزاتوتوان نه درلود اونه لري په تو ې کې توليداتو او په تيره دوسلو اوپو کيلو ډلو  او په ج
خه ترالسه کولې او په دې یوالو حاميانو  ي اړتياوې دخپلو ن ولې پو ي  خپلې  ترڅ کې هغو افغان جن

يي چې زموږپه  ورکول کيدې چې هغه پریمانه سخاوتمندانه مرستې  ډلوته پاله شميرل کيدلي چې دا ډول چلند  بنس
پالنې ته سترو اوشتمنو هيوادونو لمن وهلې او دهغې دپياوړي کولو ليوال وواو هيواد کې تر کومې کچې پورې  بنس

پاله ډلې دهيواد په مقدراتوواکمنې لې اونن ع باالخره یې بنس ه لري  مال په واک کې ک ووړ ون  زموږ دهيواد ٠دستر
پلو دغميزې کلونه  خه  يي چې هغه دتشدداوزورزیاتي ، و،ړندو بمباریو،دبشري حقونو  ورولو،جن ج او

ونې ،د کمونست ، اشرار،طالب راوالقاعده په نامه د سرغ ناه افغانانو دبې محاکمې وژنویوه  ،تره ونوزروبي لس
اي لري یا دوسله وال مخالفت پهچې دد مجموعه ده  ٠ليکو کې دي  ې بهير اصلي لوبغاړي یا په اوسني واکمن کې 

پل په هيواد کې ددموکراس ولې دمخالفينو  ۍ ډډه ل ي او مخالفين یې  هغوي چې دواک په  منانوسره مبارزه  دد
کرو اودهغې ترمالت الندې  بيا دپخوا په شان په دې نامه چې دخپل هيواد دخپلواک لپاره سرونه قربانوي دپردیو ل

ي حکومت لي جهاد ته ادامه ورکوي السپو   ٠ پرضدخپل سپي
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و واقعيتونو اوداوسن واکمن دترکيب په پام کې نيولو سره وینو چې دافغانستان دناتارلوبغاړي نن هم  دافغانستان دتر
ې اصلي لوبغاړي خه٠ه دوي توده ساتلې ده دي اوج دروانې ج   د وسله والو مخالفينو سره دخبرودمخالفينو

اردشا ه اوخوا  تنه کيږي چې که چيرې دکابل د اوسني اداره کې   زرو دقربانيانودعاملينویوشميرپه٦٥داپو
يږي آیا حق ه لري او یوه برخه یې چې داوسنې نظام ضد جن ووړون اي ولر دستر ي ؟ نلري چې په نني نظام کې 

اردورانولو اودهغې ه وړه وو آیا دکابل د ر چلنداوک واب مثبت   که نه ؟ داوسيدونکودوژلوناورین تره که چيرې 
و وي خو اریانو دوژلودعلمالنو یوه برخه په اوسني حکومت کې ترستر کيږي نو تاسې  ليدل کيږي چې دکابل د

ندوۍ چېاغلي ولې دهغې خالف کوم اعتراض نه کوۍ اوخپل مخالفت نه  داوسني مقاومت په پته خالف خپلې  ر
ردي؟ یا داچې تا سې واکې هغوي تره ه وای اوهغه تکراروۍ چې دافغانستان  فتواوې ورکوۍ چې  هغه 

ه دهغوي دارادې پلې  دبرخليک بهرنيان یې وایي اوتاسو دهغو الرودمبلغينودنده ترسره کوۍ اوپدې تو دموخواوت
تتاسو ته خپل کونکي یاست ؟    خلک اودهغوي سرنوشت اوژوندمطرح دۍ یا دا چې دنورو موخې تاسو ته ارز

  لري ؟
وسره مخالفت  زما له نظره دا ډله ليکوال اوسياستوال چې په خپل پلرني وبي کې دنورمال انساني ژونددراتلوده ا

يي ددوي داډول دری منې  ندوي دۍ اود ر   : دالندې دووحالتونو
ه غواړي هغوي په شعوري-الف  الرو پلي کونکي اویا لږ ترلږه دمبلغينورول   یا غيرشعوري تو دپردیودموخواوت

که چې پردي کيل افغانستان وویني چې له هره پلوه  ولوبوي دا  ه کې  غواړي یو بې ثباته ،کمزورۍ اوپه ج
ه کوالي شي په افغانستان کې نفوذ اواغيز ولري دوي  پردیو د هدف ته  هغه وختته اړ وي اوهغوي په دې تو

ه دوام ولري اودمخالفينو سره دروغې جوړې لپاره دهرډول  رسيدلي اویارسيږي چې زموږ په هيوادکې ج
لومخنيوي وشي  ممکنه و اوهلو    ٠ه

ویاړ ترالسه  د انسانان واک اوفاس او کې ډیر بد دي چې په هغې هغه حالت دخلکو دژوند ،ج(( وایي چې  -ب
يرشووینو چې پورتن عالمانه  سني افغانستان که چيرې داو٠)) کوي دولتي نظام ته چې بيله شکه یو فاسد نظام دۍ 
ه خبره روانه وي النوربه  دافغانستان داوسني رژیم په هکله پوره صدق کوي اوکه په همدې ډول په هيوادکې ج

ه ونيسي  سي ډلې اوليکواالن چې کسان ، سيا  نوله همدې امله فکرکيږي چې هغه٠دانظام فاسداودخلکو ضدب
يي اوسن واکمن وضعيت اونني نظام ورته دمنلو وړدۍ اوپه هغې کې  دمخالفينو سره دروغې جوړې سره مخالفت 

ې پرتې دي  ه پاي ته رسيږي یقينا چې دپاک وجدان لرونکي چارواکي   که احيانا٠یې  دخبرو اترو له الرې ج
اي نيسي خپلو خلکوژوند، عزت اوسوکالي غواړي دفاسدووطن اوخلکو ته دخدمت ليوال دي اود کوم چې ،  چارواکو

لې سياستوال اوفاسد چارواکي به نور ي اوهرومرو به  بدې خوړونکي ،په پردیو پورې ت پردې خلکو حکومت ونک
واب ووړو  ې   ورکوي ،په هيوادکې به دقانون دخپلو ک کروشتون ته چې دج يږي اونوربه دپردیو ل ين واکمني 

ې چې موخه یې په هيواد   دروغې جوړې  داچې٠والمل دۍ اړتيا نه وي ی اودمخالفينو سره دمذاکراتو اومعاملې ه
ه دي کې دسولې ودل وي دمخالفينو موخې  کې ای ت اودافغانستان ناورین ته دپاي  ين يکاو  اویا کوم نور  او

م خودومره وایم چې دالیل وړاندې کوي ولو  که دا  اوس مهال هغه اړین نه  دالیل عقيدوي بنس لري اوهغوي 
وندې وري یا داچې دافغانستان دستونزې  پدیدوته دخپلو ایدیالوژیکي باورونویا  ه  اوونو له دری اوقومي اړیکو اوت

يي، حل ته دپردیو له انونه هيواداوخلکو ته ژمن  وري او تياسره عينکو  ،انسانيت  ژوند دوي ته دانسان که په ر
تونهاوانس ت لري ، دخپلو خلکو دهغوي دژوندسره مينه لري  اني ارز اودعزت اوسوکاله ژوند هيله یې لري دا  ارز

ې سره مخالفت په  هيلې یې یوازې اویوازې په سوله اوثبات کې ترسره کيداي شي نو دسولې په موخه دهرې ه
خه مال حقيقت کې دخپلو خلکو سره مني اودپردیو افغاني ضد سياستونو  ۍ د ت دۍ اوکه داسې نه ده مهرباني وک

ۍ اودافغانستان داوسني واکمن دمخالفينو سره دخبرواترو په اویوې داسې معاملې  دې اړوند خپل دالیل وړاندې ک
ت سبب شي ين ې دپاي ته رسيدو اوسولې د ۍ چې هغوي په  چ په هيوادکې دجک انه ک دپلویانو ذهنونه رو

ه دۍ ودری اوستاسوغلطه الره روان دي اوستاس   ٠آندونه دافغانستان اودافغان ولس په 
 پاي

 
 


