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 ،ځد کمښت لومړۍ ور یتریخوال د تاو
 

 ه لومړۍ ورځ د وراتل د یسول د
 
 

ملکی  وزرون وزرون داو وتوئیدل د هیوادونو د نظامي شتون، په افغانستان کی د وینو د ونات اتلس کاله د امریکا او د
  .سره یوځای تیر شول ۍبرباد د تباهۍ او وشتمنی انسانانو د وژنې او د عامه ینظام او

ه شوه.  د اور په لمبو کی وریته او پخ  کڅپ کڅپ د افغانستان خاوره هکال تیوڅلویښ ینژد نو ووشمیر که په ټوله کی
و  یپک به هجغرافی یداس که د دنیا نقشه مخی ته واچوو بله یداچ  شول. لنډه یرالو دوه نسله مو په جنګونو کی پیدا او

رحمانه حملو او  یب قدرتونو د دومره اوږدو ینظام وڅیردلوی توګه د افغانستان په همسلسل نه مومو چی په
خو که دا ټولی د ظلم او  .یو پاتی شوی د ی ونو او تهدیدونو الندیښاهیوادونو د سختو ناځوانمردانه ګو ههمسای د

   :خالصه شی چی یداس را وسپړو نو زما له نظره په یوه جمله ممکن یدقیق یمرحل یبیل یبیل استبداد
او د  هدنااهلو،بیکار او زمونږ د هیواد نه لوړه برخه مالمته، خپله په مونږ یبرخ  یسلم ا اتی له وبربادی د دی ټولو)

د قدرت   هاو په ناحقه سر وزعامتون شویو ماستخدا ممکن د میاه ، تیر وتلیو اووغولیدلی نورو له خوا د
را  هونترهبری او هزعامتون په دی معنی چی په دی ټوله دوره کی چی کوم (.یکو مشرانو، پوری اړه پیدا واشغالونک د

سره منځ ته  یاراد د خپلو ولسونو، خپلو خلکو او خپل لوی ملت په غوښتنه او یداچ  ییواځ  نه  یو هم ،یدیشو منځ ته
تکیه او حساب هم نه دی کړی.  تلهم په سلو کی لسمه برخه په خپلو خلکو او خپل م تزعام یوه یبلک نه دی راغلی،

شخصی او ګروپي ګټو او د خپل    چی خپل خلک او د خپل وطن بچیان یی د خپلو یکړید همدا کار ییواځ  تزعام هر
  .دی یسیزل کړی او د اور په لمبو کی یی یقربان د پاره یساتن قدرت د

په  ییواځ دلته .یلر د کتابونو لیکلو ته ضرورت خنوهراړ یوش په ټولو اړخونو خبری یتراژید یاوږد که د دی
برخه زیاته او درنه ده او دا مالمتیا باید  هزمونږ همدی بسنه کوو چی د نورو پردیو نه د خپل وطن په ورانی کی

  .ومنو او قبوله یی کړو
غرور په  هبیځای ساده ګۍ او یا هم د یخپل د حل د پاره د یمعضل او د یسول مونږ په دی ټولو تیرو وختونو کی د

او زور ور  یقو څو چنده یترپخوان السه ورکړی او د یوه ناتوانه استبداد ځای موچانسونه د  يطالئ رډی اساس
په مخ کی د سوله ایز ژوند د تامین د   وزعامتون استبداد ته ور سپارلی دی. نن بیا زمونږ د ملت د موجودو اړخونو د

دولت د پالن له مخی د موجود   پاره یوه بله آزموینه پرته ده او هغه د طالبانو د وسله وال ځواک سره د امریکا د
  .ازموینه ده یپخالین یمل او وراتل د یسول افغان دولت د

د دواړو اړخونو د پاره  یجګړ د کمښت( تر نامه الندی د یتاوتریخوال ) لومړۍ ورځ د یازموین نن د دی
په شمول د طالبانو  وتنا  اونۍ په موده کی دولتی او امریکای ځواکونو د ییو د دی که چی یوای .ده یکیدونک پیل
عملیات تر سره نه کړل او همدارنګه وسله والو طالبانو په دولتی  یشپ بریدونه او د یغلچ  او یا  هیاښکار ومواضع په

د   هداب ، نوهوکړ هډ هډ حملو پوری، د عمل کولو نه یانتحار د یباند او نورو وتاسیسات هالمنفع پوستو، لویو الرو عام
او امریکا تر منځ  ودطالبان نامه به  تموافق یو ترتیب ش یدسول .باور او اعتماد یوه نوی ډاډمنه فضا را منځ ته کړی

  .ګومان د ناروی په هیواد کی الس لیک شی باغل په هنیټ ۲۹په  یمیاشت د یفبرور یروان د
دا امتحانی دوره  یدتاوتریخوال ،یپرانز د دی دپاره چی دا اعتماد و کوالی شی د افغانانو تر منځ خبرو ته الره

دی څو ټکو ته باید  ،یش یختم یباند یسول یحقیق خبری په تل پاتی یدسول دا هبالخر اور بند بدله شی او یدایم په
  .یوش کلکه پاملرنه

  .یکاند په جدی توګه مراعات تجزئیا  ټول یپریکړ باید په کلکه توګه د شوی یخواو یښکیل ـ په جنګ کی ټولی۱
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کوم بل ځانګړی وسله وال ګروپ، د تخریب او د فضا د خړپړ تیا د پاره یا د طالب تر نامه او یا د   یچیر که ـ۲
باید  یلر تمکلفی وپیژندل د هغوی د یخواو دواړه یکو عمل تر سره یتخریب دولتی ځواک تر نامه الندی کوم

  .شنډه کړی هدسیس  سره هره تسرع په
باید په  یډل او څارونکی یمشاهدات ، د رسنیو کار کونکی او نړیوالنفعاال یمدن ـ افغان غیر وسله وال ولسونه،۳

  .یکاند یمعرف او یوپیژن اړخ فمتخل سره تجرئ طرفۍ او یب پوره
اکټر محمد  د جمهوری ریاست د څوکۍ د نیولو د پاره د ټاکنو نتایج اعالن شول او ډ یتر ټولو مهمه خبره داده چ  ـ۴

او په  یډل د پاره دی ټولی هغه وراوړل شو. په هیواد کی د راتلونکی سولۍ د الس ته لښو و یګټونک یغن اشرف
نه  یحوصل له کبله نه منی، باید لږ د ودِرغلی او وټګی نتیجه د وانتخابات ډله چی د عبدهللا سر کی د ډاکټر عبدهللا

او ناکامۍ د پاره الس و پښې  ژسبوتا  د یپروس د یسول چی د ینش ترڅو د هغو کسانو د غوښتنو ښکار یواخل کار
د دولت په   یغن په توګه د ناپوزیش یقو چی د یوه یوکړ به ځای په دی فکر وجوړید د جتشن که دوی ټول د .ېوه

ه دی کی هیڅ شک نشته چی پ یوکړ که دوی دا کار .یو دا به ګټور کار یکاند یڅرګند مقابل کی ځان را
چی  یمجبورو یحتم ، دی ته به یییجوړو خنډ یالرک په یسول د دوی په وینا د یچیر ډله که ګار د یغن د
په دی صورت کی به د یوه واحد قوت په  .یوکاند د پاره د دوی د غوښتنو سره موافقه وراتل د یولس یحقیق ییو د

د پاره به  وجوړید نظام د یداس او د یوه یولر موقف یقو تلو د پاره یوګټو د سا  یمل توګه د طالبانو په وړاندی د
  .یو چی افغان ولس ته د منلو وړ یوکړ ځلی یهل ګډی

تر  وتوافقات د امریکا سره د ون یو که دوی ریښتیا خپلواک .یلر پوری اړه همشرتاب ـ وروستۍ خبره د طالبانو په۵
او نه  یلر په ټول افغانستان کی نه د دوی دښمن شتون روچی ن یوکړ فکر یداس الس لیک نه وروسته باید

دوی باید زیار  .یلر چی دوی ته په افغانستان کی د ګټور عمل د تر سره کولو سره موافقه نه نمخالیفی یهس یی
د خپل ملک او خپلو خلکو سره  رڅی هکریم ص پ ینب چی د اسالم د مقدس دین د اساساتو سره سم د یباس و

  .یلر هم ونه هبدخوا چی په ټول هیواد کی یو یکاند الره غوره حفال د خیر او یداس او یولر مینه
د دوی خاموش ملت او د دوی د   چی یپوهیږ دوی ټول باید و .هپرته د یمخک اوس دی ټولو ته دا ستره ازموینه په
چی د تاریخ د ښه او بد قضاوت نه   یلر او عمل څاری او دوی به دا توان و نهملت پوهان او عالمان د دوی هر قدم 

 عمل کولو توان ور په برخه شی.  کنی ټولو ته دی د .یوژغور الری ملګری یخپل داو ځانونه، خپله ډله
 

 یپا 
  
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

