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 تنهښوپ وهیصاحب نه  یاحد جناب
 
 
 یتیامن یافغان مل یافغان ولس او په سرک ولټ ید دنهیتر سره ک یالیبر اکنوټد  استیر یافغانستان د جمهور د
 یبرابره چ  نهیخپلو وطنوالو ته دازم ،یمنه فضا ک ډاډپه پوره  یی یپه بدله ک ۍد خپل ژوند د قربان یته چ  واکونوځ 

  ه ګ. همدارنمیوا  یله تله مبارک  هړد ز  ړیورک  هیرا  پلهځ نوماند ته    ښیخو  یاو د خپل  یمرکزونو ته ورش  یورکون  ید را
 ،ییته  وړغ ولوټاو نورو  ید یلوران یلړا ید وطن و هړدوا یته چ  ومشرانوړدوا ونونویسید انتخاباتو د خپلواکو کم

 یهم دا بر  یته د  ارونکوڅ موسسو    والوړیکارکوونکو ته، د نوماندانو کتونکو او د ن  ویرسن  زویولنټفعاالنو او د    یمدن
  ۍدند یور سپارل و یخپل انهیړساتلو د پاره په پوره م ی ژوندد  ۍموکراسید د یک طیپه سختو شرا یچ  یمبارک و

خپل  ییته  منانوښد یاو خارج  یداخل ولټد لرلو  ستمیس کیموکراتیاو د افغان ولس د انتظام او د د یسرته ورسول
 .  ودهښ ور و  هګاډشهامت په  یافغان

په  یهمداس هړک لیپروسه را پ یدا مل انهیړپه م یی یچ  هګنڅ لکه  ونوالګډ ولټ ید انتخاباتو د پروس یچ  میمن  لهیه
اجازه  یاو سازمان ته د د انګار ا یمسؤل شخص  ریغ څاو هی یپر مخ بوز یتر اخره پور  ییسره  ۍمانداریا

او ناکاره  کارهیب وهید  رڅیپه  رید ت رید اعالن نه غ جوینتا  ید اخر ا یاو  یپروسه مختله کاند یدا مل یچ  ړیورنک
 . یبرابره کاند نهیزم ا ید پاره ب یونړدولت جو

 یو یدلیل ینورو دوستانو به هم حتم روډی یچ  دلهیول  ویدیو وه ی ید مخه م ځیور یشم اصل مطلب ته. دوه در رابه
 عیضا د خبرو تکرار د دوستانو د وخت    ییکبله    ی. نو له دیو  یدلیهم په پوره دقت سراور  ییبه    یخبر  ناوالویاو د و

( او یبرخ  ی وینه د مخه د طالبانو )ممکن د  ځیناسته د انتخاباتو د ور ی ویدا ود یچ  میوا یله مقدم یبولم نو ب دنهیک
د   یکونک ونګډمشران  یناست و یدیو یوه. دد یشو هړد پاره جو ینیپخال ا یاو  تالفیا وهید  ځتر من مټید عبدهللا د 

مسؤل  یرمنکر( د ادا ید ) د امر معروف او نه میعبدهللا، د طالبانو د رژ رټاکډ یاغلښنوماند   استیر یجمهور
 وو.  یانوارالحق احد رټاکډ یاغلښ یمرکه چ  دویک یا ځ وید  هړدوا یاو د د نیقلم الد یمولو یاغلښ

په  ید سول یی یمحمد اشرف غن رټاکډ،  ړیوک یی یسی. د جهاد د وخت کړیک لیپ نیصاحب قلم الد یمولو یخبر
 یاغلښوال  نا یو می. دوړاعالن ک ړخپل مالت خهڅ عبدهللا  رټاکډ یاغلښد  یوباله او په انتخاباتو ک ډخن یلو یالرک
 ړیوک  ډیرامن  ډیمن  رډی  یاشتیم  یدوه در  یک  دویک یا ځ ویپه    وړما ستاسو دوا  یچ  لیتوکه و و  هډو، هغه په لن  یاحد

 ییطالبان  یعبدهللا و، چ  رټاکډ ناوالیو میختمه ده. در فهینوره زما وظ یلړسره مخامخ ک یتاسو م می ښاو اوس خو
د  یی هړپ ی د مخنو یاو د سول ړیک یادی هګتو هډپه لن یلځ  یهل یخپل یی یپه راتلو ک یخپل وطنوال و بلل او د سول

د طالبانو  ،یکه ده ته قدرت الس ته ورش یچ هړورک ییور واچوله او وعده  یپه اشرغن رڅیپه  نیقلم الد یولوم
 سوله؟   ولډ هڅ  یچ  لیونه و یی، خو دا ی و توبړیلوم ییسره سوله به 

 یش یکول یچ ومرهڅ او هر یکاند دایپ یرګمل ،ړیوک نید پاره کمپائ ید بر انځد  یچ  یدا خو د هرچا حق د ه،ښ
سر و  نهیتعرض هم تر یولو خالف شخصد اص یاو حت یا ښو تهیفا یک یاو ب ف،کارشکن،دروغجنیضع فیخپل حر

 رټاکډمجاهد و( او  یلډد  ینب حمدم ید مولو ی) چ نیقلم الد یمولو یچ  یش یمنل ړیحده س رهډی. دا هم تر یوه
ورته  یتر هغه حده چ  وړدوا ،ید نیمجاهد  هړدوا ،ید ردانګمکتب شا  وهید  ،ید روانیپ ۍالوژیډیا یویعبدهللا د 

  ۍ شتمن یمل وادیاندازه د ه وهیممکن په  وړدوا ،ید یتاوانونه رسول یانځاو  ید افغانستان خلکو ته مال دهیممکنه شو
 یو یلړل نویدفاع او مظلومو انسانان په و یب ناه،ګ ید افغانستان د ب دیالسونه شا  وړد دوا ،یو ړیچور او چپاول ک

او  یلرونک یا ټکین وید پاره  لوړاوس د مقام د الس ته راو ی. داچ یبا سره ولر ینور ورته وال یداس ونو ګ او په لس
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 یلوالید طرز تفکر ب ی د دو ،ید یپات یلباس ک رنیخ  یاو بل ال تر اوسه هم په هماغه پخوان یدیپوش شو یشیدر
 . یکول ینش
دموکرات   یکلونو د پاره د افغان مل روډید  یتاسو جناب چ  ینه داده چ یانوارالحق احد رټاکډ یاغلښد  یم تنهښپو
مو هم تر  یرډګ یماستر ا یاو د دوکتورا  یلیدرس و یپوهنتونو نو ک یکا یپه امر یتاسو چ  ،یو سیرئ وندګ یاسیس

 یسختو کلماتو غندل  روډیپه    یځد طالبانو در  یاو مصاحبو ک  انوګ  نا یپه کراتو کراتو په خپلو و  یتاسو چ   ده،ړید السه ک
قلم  یهمدا مولو یچ  یرمنیم یستاسو درن یتاسو او حت ،ید یبلل نیسخت ناقض ولوټحقونو تر  یبشراو هغه مو د 

 پهد افغانستان  یاو بالخره تاسو چ  ید یبلل ندهیمنکر د رئیس په صفت د تحجر نما  یمو د امر معروف او نه نیالد
 هړمو دا قبوله ک هګنڅ ،  ګڼیمبارز  یکیل ړیدلوم ید حفاظت او ساتن ۍد دمو کراس انځ  یموجودو روشنفکرانو ک

او هغه   ړی تضرع وک ،ړیک ړیست یصاحب کور ته په تلو راتلو الر یمولو نیقلم الد ندهینما  ید تحجر د دور یچ 
 یا ځ وی  را  یپه مقابل ک  یغن  رټاکډد    ییشخص سره    ت متفاو  یک  شن ید بل هغه ته د ورته خو په ف  یچ   یته را وبول  ید
   ؟ړیک

د پاره ) که هنوز درشاخ آهو است( هر  دویته د رس ۍچوک استیر هید اجرائ ا یا هیو وا ا یتیښصاحب! ر یاحد جناب
هم   یکلونو ک و ید عمر په وروست یانسان د یچ  یلر تښهمدومره ارز ۍدا چوک ا یا ؟یش یحرکت کول لیذل ولډ

  ؟یوشلو یکړیا یخپل دید وهونکو سره هم با  یتمدن د الر ید انسان یچ  ړیک یوکړدومره و
 یچ  یپه هغه کنفرانس ک  یک  اواټپه ا  یم کال ک  ۲۰۰۱کرت په    وی  یعمر ک  ولټصاحب تاسو سره ما په    یاحد جناب

او محمد  یاغلښتاسو.  ی. هملته مید یدلیو، ل ړیک ړپه مرسته جو ید موسس داید س اډد کانا  لوالیعمر زاخ  یاغلښ
 یپه د  یم  یک  یپه هغ یطرحه لروده چ   وهیاو ما    ،یو  ید بُن کانفرانس ته بلل شو  هړداوا  یصاحب چ  یاسحاق نادر

تاسو  یم یکاپ ،یش لهړکسانو ته هم برخه ورک وندګ ید طالبانو او اسالم دیبا  یپه کانفرانس ک یو، چ ړیک ارګنټی
 یداس ید یشوه خو د طالبانو سره خبر هښ مو خو رهډیولوستله  ی. تاسو چ لهړته هم ورک لوالیته او هم زاخ  وړدوا

 یاستاز ویړیپ کویطالبان مو د تار یچ  ید ادی. تاسو ته ړیرد ک ینه وا یبوش به هم داس رټمس یحت یچ  ړیرد ک
سمه ده، که خبره  والید کل یچ  لیهم درته و و یروستار تره ک رټاکډ یک زیپه دهل یچ ید ادیتاسو ته  ا یو بلل؟ ا

صاحب طالبان نور   ی»تره ک  یچ   لیخو تاسو هغه ته هم و و  ،یش  یدلړیدرد سر جو  یش  یپات  یطالبان د خبرو نه لر
 یشوو د کورونو تمب لړد صفوفو نه د ش ید هغو یچ هڅ طالبانو   ید اصل یوشول چ  هڅ .« نو اوس یمطرح نه د

 .  یپاچا ش یصاحب، کاشک یدرسره نشته احد وابځ  ؟ یکوټهم ور
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