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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خپ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئله ليکنه له رالي

  

روال :ليکوال ر خسرو سن ه                      ډاک  ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
 

  يناوی وکويـاغلی مژده دې سپ
  

اغلي وحيد مژده يوولس پرلپسې ليکنې د  و کې د  ورو پا د تېر کال په اوږدو کې مې د افغان جرمن ان الين په 
ې وېتر" روابط سياسي افغانستان و ايران"   . سرليک الندې ولوستې چې په خوږه دري ژبه يې وړاندې ک

تونه ده د افغانستان د باندنيو چارو  ې ده چې دا ياد نده ک ر اغلي مژده  ي سرليک کې  د دې پرلپسې ليکنو لوم
خه هغه وخت راخيستي دي چې دی هلته په رسمي دنده بوخت و   .وزارت د دويم مديريت له السوندونو 

کا ولې دي او دخپلې داسې  ې ل ونه پا اغلي مژده د افغانستان د باندنيو چارو وزارت د ارشيفونو زر ري چې 
ی دی ي دي، او د افغانستان او ايران د سياسي اړيکو نوم يې ورک تونه يې ترې نه پورته ک ې ياد له دې . خو

ه هم خپا اغلي مژده دا ليکنې په کتابي ب ي چې  ندي ر ي ديسريزې نه دا هم    .ره ک
تونو غون دی،  ه هم ليکوال ويلي دي چې دا ليکنې د باندنيو چارو وزارت کې، او د جهاد کلونو کې د ده د ياد که 
تونه له  اني ياد کاري چې يوازې فکتونه هو بهو نکل شوي دي او د ليکوال  خو د خپرو شوو ليکنو د لوست نه 

ه ډېر دي ای د ليکو. نشت نه يو  ای  يالبته  و کې ې شننې هم تر ستر   .ال لن
نو ديپلوماتيکو اړيکو يو رودات دی چې د  وله کې دا ليکنې په تېرو سلو کلونو کې د ايران او افغانستان تر من د  په 

ي ور السوندونه . افغانستان د وخت د ديپلوماتانو کار بلل کې تياتوب يې جوت شي، ډېر  تونه، که چېرې ر دا ياد
ه اخيستی شي، او د افغان. دي اغلي مژده له خوا د دې خپرو شوو متنونو نه ډېره  ستان د معاصر تاريخ ليکوال د 

ي ه ک ونه را و ور اېسېدلي دي. کولی شي د تاريخ ډير تياره    .ماته په خپله دا متنونه ډېر په زړه پورې او 
نو يوازې يو اړخ د ې ورتيا د ليکنو او  نيز اړخه کره او له . یخو په زړه پورې توب او  ې ه ليکنه بايد له  يوه 

ان يوازې . اخالقي اړخه سره وي ي او  ند ک ر نې چارې او ميتود  ې ليکوال يا وړاندې کونکی بايد د خپلې 
ومره چې يې خاوند دی نې خاوند وبولي  ي ي، . هغومره د  د نورو کار نه که استفاده کوي بايد مناسب موخذ ورک

ه وغواړياو که د نور   .و کار هوبهو خپروي بايد له همغې مرجع نه ليکلې خو
تنې راوالړوي چې سپيناوي ته اړتيا لري يزې پو اغلي مژده دا پرلپسې خپرونه يو شمېر بنس   :د 

تونه نوموړي د باندنيو چارو وزارت له ارشيفونو نه راخيستي دي، او لکه  -١ لکه چې مژده صيب ويلي دي، دا ياد
نې لپاره نه و تللی بلکې هلته په رسمي دنده بوخت وچې ده پخپ ې ې ده نوموړی دې وزارت ته  د دې  نده ک ر . له 

ې نه د دې  ان اغلی مژده د افغانستان د باندنيو چارو وزارت له اړوندې  ي چې ايا  تنه دا راوالړي يزه پو بنس
ې وه؟ که چېرې نوموړي دا ی وي، نو په کار السوندونو د خپرولو اجازه تر السه ک سې يو اجازه ليک ترالسه ک

ی و، او که اوس هم داسې يو ليک په واک کې لري نو په  خو دا وه چې ده دا ليک د خپلو ليکنو په پيل کې خپور ک
ي په بل صورت کې کېدای شي د افغانستان د باندنيو چارو وزارت پام . کار دی چې د مطبوعاتو له الرې يې خپور ک

يدې ته واوړ تنه وک ه مژده صيب نه د دې پو کاره ده چې د دې السوندونو حقوق د باندنيو . ي او په رسمي تو
  .چارو وزارت سره خوندي دي

ي دي، او  -٢ ه هم خپاره ک ي نوموړي دا متنونه په کتابي ب ندي ر خه  ه چې د مژده صيب له ليکنو  ن لکه 
الو نه د ه هم رسېدلې دهکاره خبره ده چې ددې کتابونو له خر ه چې دا السوندونه د . ه ته مالي  ن اصوًال، 

الو نه تر السه شوې پيسې هم په کار ده چې د افغانستان بيت  افغانستان د دولت ملکيت دی، نو د دې کتابونو له خر
ي وي، بيا هم دی بايد بيت الما. المال ته وسپارل شي اغلي مژده دا پيسې چاته خيرات هم ورک ل ته د دې ان که 

ي ې حساب ورک ې سري السوندونه، پرته . مالي  ان ي او د خپلې  داسې که هر دولتي چارواکی او کارواکی راپا
نې له  ي، دې سره به نه يوازې له قانون نه بلکې د استو ري وک ي، او يا پرې سودا نالرې، بربن ک اکلې ک له 

اوی شوی وي يزو اخالقو نه سرغ   .بنس
اغلي مژده د تر دې چ -٣ تونو"ې راتېر شو د  وروست برخه هغه پېر پورې اړه لري چې محمد ظاهر شاه نو " ياد

نې . نور د افغانستان باچا نه و په دې برخه کې د محمد ظاهر شاه د کورن او د ايران د شاهی کورن  د اړيکو 
ايونو کې د دا ثبت شوې. داسې جريانات ثبت شوي دي چې بيخي شخصي او غير سياسي دي و   اړيکې په ډيرو ل

ي ال اوس هم ژوندي دي . دواړو هېوادونو دولتي سياست پورې اړوندې دي ينې غ د نوموړو کورنيو د هغه وخت 
د دې ليکنو هغه برخه چې خپرول يې . او دې برسيرونو سره د هغوی کورني پت او خونديتوب ته زيان رسيدلی شي

  . درلوده، هغه کېدای شي همدا برخه ويتر نورو برخو ډير دقت ته اړتيا 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي ې نه دي کره ک پان کي يوازې د دې لپاره شاربم چې په افغانستان . ما دلته د دې يوولسو ليکنو من پورتني درې 
ی وي ار ک ين اغلي وحيد مژده د سياسي . کې مې په علمي او اخالقي تول برابرو ليکنو د دود کولو په اړتيا  زه د 

ان سره خوندي ساتماو علمي افک  .ارو سره د توپير حق د اوس لپاره د 
 

  پای
 

  


