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 ۰۳/۰1/۲۰1۲          کریا پوپلذ

 ولي بې اتفاقه یو؟
 او دحل الري ئې کومي دي؟

 لومړی برخه
 :دپیل خبري

افغانانو په دویم هویت بدله سوېده او دغه مهلکه ناروغي دپېړیو  ده مرغه بې اتفاقي هغه ناوړه پدیده ده، چي اوس دبله 
 . ویجاړونکي زیانونه رسولي دي او نه جبران کېدونکيپه اوږدو کي افغانانو ته 

خپل مېنځي بې  واکمني هم دواکمني کورنۍ ددرې نیم سوه کلنه  نوپرهند دلودي پښتنو ریخ ته ځیر سونوکه تېر تا
 . په پایله کي ختمه سوه اتفاقیو

ستر سپاه  سوري شېرشاه د د زوی لخوا هغه د سوري شېرشاه له مرګه وروسته د واکمني هم د سوري پښتنو پر هند د
 . له وژلو وروسته ختمه سوه ر ...ساال

ي ایران بې اتفاقیو په پایله کي د مشرانو ترمېنځ د قومونو د نورو واکمني کورنۍ او د کیانو واکمني هم دهوت د
 .افشارنادر لخوا له مېنځه والړه

ستر احمد شاه بابا په پاته امپراتوري کي کورنۍ  بې اتفاقیو په پایله کي د د قومي مشرانو سدوزیو، محمد زیو او نورو د
نه په شمال، جنوب، ختیځ او لوېدیخ کي ټوټې پرې  وجود افغانستان د ورسېده، چي د جګړې پیل سوې او خبره دې ته

ګوتي په توګه زموږ  خوږ افغانستان راپاته دی، چي ګاونډیان ئې هرکله زموږ د اوس په وچه کي ایسار سوې او
 . پرخالف کاروي

اودنړۍ لخوا په  وکړ لواکي اعالنله هغه نه وروسته بیا هم له کوم وخت نه چي پاچا امان هللا خان دافغانستان خپ
رسمیت وپېژندل سوه، بیا هم دافغانانو دبې اتفاقیو له امله وه. چي دافغانستان ترقي غوښتونکي پاچا دخپل هیواد 

 ته مجبور سو . پرېښودلو
 ننه کي د نظامونو په د نسکورېدو تر ټولو غوره علتونه هم د ظاهر شاه او داود خان رژیمونو د تر هغه وروسته د

 .ي وهچارواکو تر مېنځ بې اتفاق کورنیو او لوړپوړیو
راز د ډاکټر نجیب  خپل مېنځي بې اتفاقیو له کبله چپه سول او همدا نورمحمد ترکي او حفیظ هللا امین رژیمونه هم د د

 . او دسیسو له امله له مېنځه والړ نظام په دننه کي دبې اتفاقیو هللا حکومت هم د
 . طالبانو لخوا چپه سوه او انارشی له امله د ، جګړودغو تنظیمونو ترمېنځ دبې اتفاقي د جهادي تنظیمونو واکمني هم د
 . اتفاق او واکمني ته وفاداري نستهچارواکو کي  ستونزو نه هم داده، چي په لوړپوړیو اوسني نظام یو ترټولو لویو د
 بېالبېلو ختونو او جغرافیوکي، دبېلو و تاریخ په اوږدو کي په بېال یادولو نه زما مطلب دادی چي د دې ټولو د د

 .عبارت دبې اتفاقۍ نه دیهغه ټولو بدمرغیو عامل یو شی او  ایډیالوژی لرونکو واکمنیو او کسانو لخوا د
خان په ملګرتیا ټول  خواصد . دا ځکه چي ده جګړوکي یوځل هم ماته نه وه خوړلېشېرشاه سوري په خپلو ټولو 

ده زوی د نورو په لمسون  ده ترمرګ وروسته د . خو دیله کي ئې ډهلی هم ونیویپښتانه سره یوموټي کړي وه او په پا
وی د نوره د دې بې اتفاقی له امله د او واژه خان پر لمانځه وخواص او تدبیرلرونکی سپاه ساالر  خپل ډېر زړور

نه تېښتي ته اړ . نژدې پرټول هند ئې واک ټینګ کړی وه او مغلي واکمنان ئې دهند واکمني هم په هند کي ختمه سوه
پای ټکی  پښتنو واکمنۍ ته د ګوتو وایستلې او په هند کي ئې د دوی نه ټولي بریاوي د . خو بې اتفاقۍ دکړي وه
 . کېښودی

وری تخپلي امپرا خپل نیکه ستر احمدشاه بابا خوبونه لیدل او د مرګ نه وروسته شاه زمان هم په سر کي د دتیمورشاه د
پښتنو شهزاده ګانو تر  واکمنانو سره په یوه دسیسه کي د فارس د هند کي انګرېزانو د . خو پهپراخولو په فکر کي وه د

پراخېدو مخه  وری دتامپرا احمدشاه بابا د بې اتفاقۍ اورته داسي لمن ووهل، چي په پایله کي ئې نه یوازي د مېنځ د
 .رې کړهافغاناستان د بدن نه پ پاتي خاوري یوه لویه برخه ئې هم د ونیول سوه، بلکي دهغه نه د

نه سوای کړای، هغه ته ماته واخست خو وئې  خپل ټول وس نه کار خوشحال خان خټک په وړاندي د مغلو هم د
خوشحال خټک  ، چي دهم سولاو په دې بریالي . تر څو چي په وړاندي ئې پښتانه او آن دهغه زوی ولمساوه ورکړي
پښتنو دبې اتفاقۍ نه  ا هرکله په خپلو شعرونو کي د. ځکه نو خوشحال بابتر مېنځ ئې دښمني رامېنځ ته کړي او زوی

  : او وایي سرټکولی دی
 درست پښتون مي وعالم وته ښکاره کړ ته مي وتړله توره             چي مغلو       

 که نه ما به دمغول ګرېوان پاره کړ اتفاق په پښتانه کي پیدا نه شو            
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بېلګي په توګه عالمه سید  . دفاقی نه ګیلې او شکایتونه کړي ديدوی دبې ات دغه راز وروسته هم ډېرو نامتو افغانانو د
   یوازي پردې اتفاق وکی، چيیادوني په ترځ کي وایي چي  افغانانو یوازي او  جماالدین افغان د افغانانو دبې اتفاقی د

افغانانو دبې اتفاقی نه ګیلې  دهم . نورو نامتو افغانانو او ملي شخصیتونو «هیڅ کله به په خپل مېنځ کي اتفاق نه کوؤ»
یا به یوکېږو  » یوې بېلګي په توګه یادوالی سو، چي وایي کړي دي، چي دستر افغان باچا خان نامتو نقل قول ئې د

 .«ګني ورکېږو
افغانستان تاریخ ته کتنه وکړو، نودې پایلي ته رسېږو، چي هیڅ غلیم افغانانو ته دجګړې په ډګر  که په لنډ ډول دیعني 

 ( تر مېنځ دسیاستوالو او واکمنانو ګړې توګه دپه ځان)تر هرڅه نه لومړی ئې دافغانانوکي ماته نه ده ورکړې، بلکي 
. الس افغانانوته ماته ورکړېدهه افغانانو پ وروسته ئې د ې ده اوبې اتفاقۍ اورته لمن وهل خپلو السپوڅو په واسطه د

 .  بې اتفاقه کولو کي ګټه اخستې ده خودخواهۍ نه دهغوی په افغانانو د فارسیانو او انګرېزانو هرکله د
ما چي به  . خوو ډېري څېړني او لیکني پرې کړیديڅه چي پورته وویل سول، کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانهر دا
اورېدل او په هکله  دومره سترو ناکامیو افغانانو دبې اتفاقۍ او دهغوپه پایله کي د رکله آن دهغه لومړي زلمیتوب نه ده

عواملو  دې بې اتفاقیو د بله پلوه به مي له همهغه وخت نه د لوستل، نو دې خبرو به له یوه پلوه سخت خواشیني کولم د
. زه هر کله په دې عقیده وم اویم چي هر وموندل سيلپاره ئې الره  حل موندلو په هکله فکر کاوه ترڅو د او علتونو د

تر مېنځ بې  افغانانو ستونزه دومره لویه هم وي لکه د ، آن که دالري ستونزه دحل الره ه څه علت او یا علتونه او هر
 .اتفاقي

م په دې هکله فکر نه زه هرکله دې خبري ځورولم، چي هر څوک وایي چي افغانان بې اتفاقه دي، خو هیڅ څوک ه
له هم هغه وخت نه ماپه دې هکله  .کېدای سي دغه بې اتفاقي لیري کړوبې اتفاقي له کومه سوېده او څنګه  کوي، چي دا

. او ډېر حساب حل کومه الره وموندل سي دغي ستونزي لپاره د ډېره هڅه وکړه، چي دغي پوښتني او په ټولیز ډول د
نوموړو نامتو شخصیتونو او یا نورو افغانو پوهانو لخوا څېړني  حل لپاره د زي ددغي ستون مي هم پر دې کاوه چي د

. خو له بده مرغه زه تر اوسه هم په دې نه یم بریالی سوی، چي دا کړم او یا ئې طرحي مطالعه کړماو یا وړاندیزونه پی
. حل الري پکي شنل سوي وي و دبې اتفاقیو علتونه ا داسي یوه څېړنه او ارزونه پیداکړم، چي د افغانانو ترمېنځ د

کېدای سي چي دا زما بدمرغي وي، چي داسي څه مي نه دي ترالسه کړي او یا به تر هغه ال لویه بدمرغي داوي، چي 
پېړۍ دبې اتفاقي په اور  په دې هکله هیڅ ډول څېړنه نه وي سوې، ځکه ئې نو دحل الره نده موندل سوې او موږ پېړۍ

نه حلېدونکي  "ښکاري، چي داسي څه نه دي سوي، چي هغه دي په بنسټیز ډول زموږ دغي . خو داسي راته کي سوځو
حیاتي موضوع په هکله فکر نه  دومره زه حیران دې ته وم، چي موږ ولي د . حل الري چاري ومومي ته د "ستونزي

ه یووړ، دستر نځ. دغه بې اتفاقي خوزموږ فزیکي ژوند ګواښي، دهند په نیمه وچه کي ئې زموږ واک له مېکوؤ
الندي کولو  پاتي خاوري د وري موله السه ورکړه او نن مو پاکستیانیان، ایرانیان او نورغلیمان دتاحمدشاه بابا امپرا

څنګه کېدای سي له مېنځه پالنونه لري، خوموږ ال بیا هم په دې هکله فکر نه کوؤچي دابې اتفاقي له کومه سوېده او 
نه کړېده چي ووایو افغانان بې اتفاقه دي او یا یوازي مو یو شعار ورکړی دی، چي . اکثراً مو په دې بسوالړه سي

هغه نسي حل کېدالی . او نصیحت کولوشعارورکولو یوازي په راځی اتفاق وکړو . دبې اتفاقۍ ستونزه ډېره ستره ده او 
رونه بېخي ډېر ورکړل که چېري په دغه شعار سره داستونزه حل کېدای سوای، نو په داڅو پېړیو کي خو داشعا

 . ي، خو هیڅ نتېجه ئې هم نده ورکړېسوېد
دې ته مالوتړله، چي  "تا څه کړیدي؟"ځکه نوما دخپل همېشني عادت له مخي، چي هرکله داپوښتنه دځان نه کوم چي 

هم په ګوته  دخپل وس او امکاناتو په اندازه او توان دغه لویه ستونزه وڅېړم او که شونې وي دحل لپاره ئې کومه الره
. حساب مي هم پر دې دی، چي لږترلږه ددغي یوې برخلیک ټاکونکي ستونزي دحل لپاره خو به مو بحثونه پیل کړم

 .پام خوبه مودې خواته رااړولی وي کړي او دروښانفکروافغانانو
الی، تل نسي نځهله مېبې اتفاقۍ لویه ستونزه په نصیحتونو او شعارونو  ښودلې ده، چي د دا کلنو څېړنو اوږدو زما د

دومره  د. که موږ ځان ته زحمت نه ورکوؤ، چي رو څېړنو او فکرکولو ته اړتیا دهبلکي په دې هکله منظموعلمي ژو
 .څه شی سته، چي فکر ورباندي وکړو بل ارزښتناکه حیاتي ستونزي په هکله فکر وکړو، بیا دا

. زه په لیري کولوپه هکله فکر وکړو دستونزي دغي ستري  موږ له هرڅه نه لومړی دې ته اړتیا لرو چي د ځکه نو
دغي  دولت کار نه دی، بلکي د او یا یوې ډلي، یوې موسسې او یا هم یوازي د څوکسانو یوازی د دې باور یم، چي دا

. زه دغه ستونزه حل سي مدني ټولني په همکاري، ګډکار وکړي، تر څو حل لپاره باید ټول ملت او دولت، د ستونزي د
 . موږ به هرکله دخوښۍ مخ ونه وینو به هیڅکله هم د تر څو چي دغه ستونزه حل سوې نه وي موږپه دې باوریم، 
بل  والیت د بل په وړاندي لمسول کېږو، یوه ډله به دلي ډلي، یوګوند به دبل، یوقوم به دبل قوم، یو د غلیمانو لخوا یو

. که موږ بې اتفاقي پېړۍ هم دوام موميمرغي به راتلونکي بد او داقشر دبل قشر په وړاندي جنګول کېږو  والیت، یو
 . دې خبري ښه شاهد دی تېرو پنځو پېړیو تاریخ د . زمو دبې اتفاقي به موږ له مېنځه یوسي له مېنځه یونسو نو

درونو لوستونکو  دغي ویجاړونکي ستونزي یعني بې اتفاقی په هلکه خپل آندونه د ځکه نو زه په دې لیکنه کي غواړم د
کرانو سره شریک کړم او پر دې حساب کوم، چي نور به هم په دې هکله خپل آندونه، ارزوني او او افغان روښانف

نزه دغه ستو روښانفکرو افغانانو لخوا دې کار نه زما موخه داده، چي لومړی به د . دنورو سره شریک کړي شنني د
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ه یو، په ګوته سي. چي موږ ولي بې اتفاق چي تر هر څه لومړی دا )بې اتفاقي( په هر اړخیز ډول وارزول سي یعني دا
اشوني وي نو کوم تدابیر باید ورته  ستونزه له مېنځه والړه سي؟ که د ؟ آیا کېدای سي داعلتونه او ریښې ئې کومي دي

ستونزه په لنډوخت کي حل سي او که نه دهغه لپاره  ېدای سي داونیول سي، چي زموږ تر مېنځ اتفاق راسي؟  آیا ک
 افغان حکومت دنده او مکلفیت دی، چي دا یوازي د ؟ آیا داجوړه سي یبایدلنډ مهاله، مېنځ مهاله او اوږد مهاله پالیس

کي دغي ستونزي په حل  ستونزه حل کړي او که نه ټول افغانان په ځانګړي ډول لوستي او روښانفکره افغانان د
 ؟ اغېزمن ګامونه پورته کوالی سي

هرکله ډېره اسانه، ساده او ژر . غلطه حل الره ي یوه یې سمه وي او بله یې اسانهحل دوې الري لري، چ هر پرابلم د
یوازي کوالی حل الره خو اسانه . ه اړتیا لريونو ډکه او ډېر وخت تکړا . خو سمه حل الره هرکله ډېره پېچلې، دوي

 ،بد لپاره په بنسټیزه توګه ستونزي له مېنځه وړي او دغه ګړی پرابلم لیري کړي، اما سمه حل الره دا سي په ظاهره
ټولو هغو کسانو نه، چي غواړي دغه ستونزه  زماهیله د نو. ېر وخت او امکاناتو ته اړتیا لريخو دقیق او ژور فکر، ډ

ه نده، داسي ستونز . داه اسانه حل په ګوته نه کړيستونزي ریښې وپلټي او دستونزي لپار داده، چي د ،وڅېړي او وشني
مینټالیټېټ یوه  اوس زموږ د دپېړیو پېړیو ستونزه ده او ځیني ال آن داسي ګڼي چي دا . داچي اسانه حل الره دي ولري

قي . ځیني بیا زموږ بې اتفادابې اتفاقي زموږ په جنین کي ده . ځیني ال دومره مخ ته ځي، چي وایيبرخه ګرځېدلې ده
 . دګاونډیانو کار بولي

 ې دښاصلي حل اوری ستونزي د ګاونډیانو ګرم بلل د جنین اغېز او یا د خوزما له نظره زموږ په  بې اتفاقی کي د
. زما منظور دانه دی، چي اسانه حل موندل دي ستونزي لپاره د موندلو نه اوږي خالي  کول او یا په اصطالح د

نه لري، بلکي زه داسي ګڼم چي اصلي ستونزه پخپله په موږ کي ده او ګاونډیانو ګاونډیان زموږ په بې اتفاقیو کي الس 
 . دې کار نه دځان په ګټه کار اخستی دی د

الري موندلو نه منحرف  سم حل لپاره د دغي ستونزي د دې لپاره چي موږ د د ،ښمنانو افغانستان بهرنیو د کله هم د
بې اتفاقی عامل دغه خاوره ده، چي  چي ګواکي زموږ د نو موږ ته داسي یو څه هم په خوله کي راکړي دي، ،کړي

. او داډول افغانستان په جغرافیه کي ده بې اتفاقیو او نورو ټولو بدمرغیو ټوله پړه د موږ ژوند پکي کوؤ، یعني زموږ د
په غوږونو کي راپوکړي دي، چي دغه خاوره داسي قابلیت لري، چي دهر چاتر سر ئې  زهرجني افسانې ئې زموږ

هغي افسانې نه دی، چي وایي مقدوني سکندر په  . زما منظور دغوی په بې اتفاقی اخته کېږينو ه کړې، الندي
. نو او دهغې نه ئې سال مشوره وغوښته ستونزو په هکله خپلي مور ته شکایت وکړ خپلو لښکرو د افغانستان کي د

خاوره تر السه کړه، نو هغه ئې دشپې له  ا. کله چي دې دافغانستان خاوره دې ته ورولېږي ده نه وغوښتل چي د هغې د
چي هغوی ټولو  خبر اخستلو لپاره ورغله، ګوري . کله چي سهار دسالکارانو تر سرونو الندي وپاشل خپلو نژدې خوا د

 .لیکل، چي ټول علت په خاوره کي دی. له دې نه وروسته هغې خپل زوی مقدوني سکندر ته ویو بل سره وژلي دي
افغانانو مینه په کرکه بدله کړي یعني اخر به  افغانستان سره د دښمنانو موخه داوه چي د فغانستان دا دې افسانې نه د د

 . ره کي دی، نو ورکه دي سي داخاورهټوله بدمرغي او فساد په دې خاو مفکوره پیداسي، چي یاره دا افغانانو ته دا
افغانستان سره په مینه لرلو او پوهه کي هیڅ  د داسي کسانونه هم اورېدلې ده، چي زه ئې له بده مرغه ما دغه افسانه د

او  تبلیغات دومره زموږ په غوږو کي را پو کړیدي، چي آن په دغه ډول ملي ښمنانو دا افغانستان د شک نه لرم، خو د
څنګه ممکنه ده، چي خاوره دي داسي قابلیت  . اوس نو لومړی پوښتنه داده، چي داکړیدینخبه کسانو ئې هم اغېز 

تراوسه هیڅ ډول داسي څېړنه نه ده لیدلې، چي دا ثابته کړي،  ؟ ماانانو ترمېنځ دي بې اتفاقي راوليانسولري، چي د
بدلونونه دي نورډول ذهني  انسانانو پر ذهن داډول اغېز کوي، چي هغوی دي بې اتفاقی ته ولمسوي او یا چي خاوره د

مي او څېړنیز ثبوت نه وړاندي پاره هیڅ ډول علدې ل . هغه کسان چي دغه افسانه خپروي هم دئې په مغزو کي راولي
څوک ئې دسم حل  په ګوته کړي او «حل؟»ستونزي یوډول  ډول تبلیغات ځکه کوي، چي له یوې خوا د دوی دا .کوي

. ځکه چي په داڅو اندازې دې موخي ته رسېدلي هم وي موندلو لپاره فکر ونه کړي او داسي ښکاري چي تر یوې د
 موندلو لپاره فکر هم ونه کړ. ي ستري ستونزي دعلتونو ددغ پېړیو کي چا حتي د

انسان  انسان پر اروایي قابلیتونو اغېز وکړي، خو خاوره په هیڅ ډول نسي کوالی د به او هوا کوالی سي د اقلیم، او 
م اقلیم، اوبو او هوا خبره نه کوي، چي دوی ه افغانستان دښمنان ځکه د د .ډول ناوړه اغېزه وکړي پر ذهن او روح دا

له بلي خوا که ووایي، چي  . بیانو پوښتنه پیداکېږي، چي پر دوی ولي دا اغېز نه لري؟ اوعیني اقلیم، اوبه او هوا لري
 خپل وطن سره مینه لږ سي او هیواد دخلګو هم د دوی د دغه اقلیم، اوبه او هوا دغه ډول اغېز لري، نو بیا خو به د

تونخوا په افغانستان او دپښ خاوره هم یوازی د کوي او داخاوري خبره  کارنه غواړي، ځکه نو یوازي د دوی دا
ډول  لږ ها خواته بیا بلدغو جغرافیایي کرښو  . حیرانونکې خبره داده، چي څنګه کېدای سي دجغرافیه کي محدوده ګڼي

. ه کوؤخپلو دښمنانو تبلیغات په خپل ناپوهی له مخي د ؟ او تر ټولو خو حیرانونکې الداده، چي موږ زیاتره دخاوره وي
 هغوی مو کله په ملي اتالنو پسې ناوړه پروپاګنډې په خوله کي راکي موږ هغه خورا په شرنګ تبلیغوؤ او کله هم د

باید مسئله داسي مطرح سې، چي دبې اتفاقیو ریښې په څه کي دي؟ ولي یوازي موږ بې اتفاقه یو او ولي  .وطن په هکله
؟ که داسی وي نو بې اتفاقی علت په بې سوادی کي دی؟ آیا ددې نستهپه نورو کي په دې کچه ورانونکې بې اتفاقي 

ولي په نورو  .خو دبې اتفاقی کچه پکي دومره ندهدنړۍ نور ډېر هیوادونه هم سته، چي تر موږ ال ډېر نالوستي دي، 



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

قې نه پرته دموافهیوادونو کي ګاونډیان په دغه کچه السوهني نسي کوالی اونفوذ ئې تر دې بریده نه دی، چي دهغوی 
 .دسولي راتګ ناشونی دی

دنړۍ نژدې ټول ملتونه دبهرني یرغل په وخت کي او یاهم دبهرنیانوسره دجګړې په وخت کي او دغه راز دخپل هیواد 
خپل ټول اختالفونه یوې خواته اېږدي او دبهرني غلیم په  ،دغښتل کېدو او پراخېدوپه وخت کي سره یو موټی کېږي

. خو له بده مرغه موږ هم په عادي حالتونو کي، هم دبهرني یرغل په دیو واحد وجود په ډول درېږيوړاندي په ګډه 
خپلو مشرانو مال نده تړلې، بلکي دهغه  په وخت کي نه یوازي د پراخېدو او غښتلي کېدو وخت کي او هم دخپل هیواد د

غوی مجبوره سوي دي، خپل کار نیمګړی په وړاندي مو دهیواد په دننه کي ستونزي هم جوړي کړي دي، اوکله کله ه
 . ملرنه دکورنیو ستونزو حل ته وکړيپرېږدي او خپله ټوله پا

افغانستان په  رسېدو سره به د فتح کول په عزم حرکت وکړ، نو هدف ته د کوم بل هیواد د هرکله چي به احمدشاه بابا د
او هغه به اړسو خپل کارونه نیمګړي پرېږدي  بل ځای او هم په څو ښارونو کي بغاوتونه پیل سول ننه کي په یوه او د
 .و بیرته افغانستان ته  راستون سيا

دا  .لي علت زموږ ترمېنځ بې اتفاقي دهټولو بدمرغیو، وروسته پاتي والي او تباهیو اص زموږ د زه په دې باور یم، چي
ه مېنځه وړل کېدای سي، پر دې به څه ډول ل بې اتفاقی رېښې په څه کي دي او دا چي موږ ولي بې اتفاقه یو او زموږ د

 :کوم ځینو الملونو یادونه بې افاقیو د ډول یوازي د ډپه لندلته . خو زه کي خبري وسيپه راتلونکو برخو
انصاف او  . یعني کله چي حق،نورو حقونه پایمالول دي بې اتفاقی تر ټولو لومړی عامل بې عدالتی بې انصافي او د د

اعادې  خپل حق د غه چاچي حق ئې خوړل سوی او بې عدالتي ورسره سوې وي هغه ده عدالت تر پښوالندي سي نو د
 دا هغه حقونه ورکړي نو لپاره راوالړېږي او مقابل لوری ئې دزور، ټګی برګی او دسیسو توطئو له الري نه غواړي د

  .شخړي او بې اتفاقي رامېنځ ته سي دې المل کېږي چي، ترمېنځ ئې ناندری، دکار 
او نورو ته په سپکه  ياو خپل ځان تر نورو لوړ او ښه ګڼ يلونورو تر ګټو لوړي ب خپلي ګټي د کله چي یو څوک

 .بې اتفاقي رامېنځ ته کوي ګوري نودا همسترګه 
 . بې اتفاقی سبب کېږي و څوک ګرم وي خو ځان نه مالمتوي، دا هم دکله چي ی

  .دی ونو څخهتلعبې اتفاقی یو دلویو  بې باوري او بدګماني هم دشک، 
 . بې اتفاقی یو بل المل دی درواغ ویل او بې اعتمادي هم د

غلیمانو په لمسون او هڅونه داسي کارونه ترسره  خپل ملت او هیواد د په خاطر د خپلو شخصي ګټو کله ځیني کسان د
 .په قصدي ډول دبې اتفاقی سبب ګرځيکوي، چي هغه 

په چي خواهي ده،  لتونو کي یوشی مشترک دی او هغه خودبې اتفاقی په رامېنځ ته کولوکي په پورته یاد سوؤ ع
 .کې برخه کي به ئې په اړه بحث وسيراتلون

نورو افغانانو سره  حل په هکله خپل نظریات د دې حیاتي ستونزي د زه ډېر هیله من یم چي افغان روښانفکران د
برېښنایي  د او ښه کولو په موخه ددغي لیکني دکره کتني، مخالفت یا تائی دوی خپل نظریات د. کېدای سي شریک کړي

لفون له ټ ایمېل له الري او یا هم د ویبپاڼو له الري خپرې کړي او یا هم کوالی سي زماسره ئې په شخصي ډول زما د
 سمېدو اړتیا کوم څه د الري شریکي کړي اوزه ژمنه کوم، چي زه به هغه په راتلونکولیکنو کي په پام کي نیسم او که د

دغي لیکني دهري  لفون نمره داره یو نوی ایمېل ادرس او زما دټدغه کار لپ . نوپه همدې موخي زه دوه، هغه به سموم
 . لفون له الري تر السه کړمیا هم دټ ایمېل او غبرګونونه دلوستونکو درنو  برخي په وروستی کي لیکم، تر څو د

دهغه ایمېل له الري هم زما سره نو هغوی کوالی سي  درس لري،آایمېل  دغه راز هغه دوستان چي زما پخوانی د
 اړیکي ونیسي.

دې مانا ولري،  حل په خاطر بې توپیره پاته سي، نو دا به د دغي حیاتي ستونزي د خو که چېري افغان روښانفکران د
سمولو لپاره نه یوازي کوښښ نه کوؤ، بلکي په هکله ئې فکر کول  او دهغه د خوښ یوحالت چي موږ په دغه اوسني 

 .شکایت حق هم نه لروګیلې او  په دې صورت کي بیا موږ هیڅ کله د هم نه غواړو نو
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