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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئراليږلو مخکې په 

 م٢١/٠٦/٢٠١٠                                 زيي سيد عبداهللا ول
 

  !کتاب چاپ شو» سبا به ناوخته وي«
                                

 دانش  ابراهيم شينواري ليکلی اومحمد کتاب چې ډاکتر  »ا څو مسلېبات او پرمختيد افغانستان دث «سبا به ناوخته وي
کو د لوستنې لپاره يه ټولنې چاپ کړی دی، د لوستونخپرندو

   .اوس تيار دی
 

د  له دې خبر شو چې په دغه کتاب  چې دی زيريدا يو ډير ښه 
ې د دزه ی شي؛ او ماتوال په محدوده کې زموږ تنده علمي پوهې

 څو کرښې د کتاب د  او غواړم؛زيري رسول تاسو ته اړين بولم
  . ليکم وچاپېدو په مناسبت 

  
 مخونو کې په ښکلي او ښه کاغذ چاپ شوی او ١۵۴اب په کت

ه کارډ کاغذ کې چاپ شوی تۍ يې په رن  يوه  پکې؛ او پ
ای شوي دي؛٢٢سريزه، يوه پايله او   چې  بيالبيلې ليکنې يو 

 د هرې .لري ټولې د افغانستان له ثبات او پرمختيا سره تړاو 
ه شوي، مسلې سببونه سپړل شوي؛ بيا يې د حل الرې هم په  ن

 او او مسوالنو ته پکې مشخص وړانديزونه شوي او چارواکو
؛ چې که د دغو مسلو حل ته نن اقدام و نه  ديتل شويترې غوښ

کړي او معقولې، علمي او عملي پاليسي ګانې ورته جوړې نه 
د هرې موضوع په باب ارقام، . سبا به ناوخته ويشي؛ نو 

للي تجربې هم ذکر شوي؛ حقيقتونه، مثالونه او ملي او بين الم
ليکنې .  يو مستدل او منطقي شکل ورکړی دیچې ليکنو ته يې

ې مود ګرمونکې او راپارونکي ډول نه  په احساساتي او د ور
و او مثالو مالوماتدي ليکل شوي؛ بلکې برعکس په استدالل، د 

په وړاندې کولو، حوصله او سنجش ليکل شوي؛ او لوستونکي 
ان   کتاب د ثبات، توازن، انکشاف، ټولنيز عدالت، ملي يووالي، ملت جوړونې او نورو . سره بياييهم دغه ډول له 

  .باب بيخي نوي مالومات وړاندې کويموضوعاتوپه 
  

ر صاحب ليکي    :د دې کتاب په سريزه کې ډاک
 او د هغو په وړاندې د داسې و اساسي علتونه څېړل پکار ديد دې دوامداره بې ثباتيو او وراني ...په افغانستان کې « 

واد کې د بې ثباتۍ او نن سبا په هي .کمرغه شي با ثباته او ولس يې نېواد نور کرار،تدابيرو نېولو ته اړتيا ده، چې دا هې
اته پر دې پوښتنه ۍ ليکنه زيددې کتاب لومړن. باب پوښتنې هر چېرته اورېدل کېږيکمزوري دولت د ستونزو په 

د حل ې په اوږده موده کې ي کنې نورې لېې افغان دولتونه کمزوري او هيواد زياتره بې ثباته وي،ولې متمرکزه ده، چ
و پالنونه جوړ شي، د هيواد له پرمخت او د سي ا، چې که نن د هرې يوې په باب روښانه پاليالرو تمرکز کويپه 

 او بيا به زموږ سبا به ناوخته ويه شي، ر ونمي ثبات سره مرسته کوي او که نن دغه کادولتونو له پياوړتيا او داي
اسي  تر من د بې باورۍ او ژورو ټولنيزو او سيواد د ال بې ثباتۍ، د ولسونوسترې ستونزې ال ډېرې وي، چې د هې

  ».ستونزو سبب به شي
  

  :  کړي ديخپله سريزه کې الندې هيلېليکوال په 
يسي جوړونکي دومره وخت پيدا کړي، چې دا لنډې ليکنې ولولي، او د اړوندو برخو هيله لرم افغان مشران او پا ل «

. ورته جوړ او پلي کړي چارواکو ته الرښوونې وکړي، چې په خپلو برخو کې جامع او اړينې پا ليسي ګانې او پالنونه
وانان دا کتاب په مينه ولولي او د هېواد د نن او سبا د س ېزه همدا راز هيله لرم افغان  تونزو د حل لپاره ترې ان

  ».واخلي 
  

ر صاحب يوازې دغه کتاب نه ي چې په وانانو ته ډېر داسې څه ور زده کو هم بلکې د ده سره ناسته او والړه ؛د ډاک
تينې توګه ورته اړتيا لري ونکي مالومات افغانستان دثبات او انکشاف چې د  ئکه غواړ. ري په برخه کې اړين او وي



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

د دغه کتاب په ډېرو ليکنو کې ډېر ښه منطقي داليل د قناعت ورکولو لپاره . ئ؛ نو خامخا دغه کتاب ولولئکړترالسه 
وانانو سره د    . نه احساساتي کېدو په برخه کې مرسته کويمنطقي بحث او راغلي چې د 

  
د  : ئونو څخه هم ترالسه کړ څخه په الندې پته او له نورو کتابتوندانش خپرندويې ټولنېد دغه کتاب  ئتاسو کوالی ش

، کابل يا هم دانش کتابت ون، د پخته فروشۍ څلورمې حوزې څلور الرې، مروارېد هوټل ته مخامخ، ملي مارکي
  .کابل-کوڅې ته مخامخ، احمدي پالزه، ميوند واټ

  
ه   . ئ هم ولوستی شبايد ياده شي چې دغه کتاب به ډېر ژر د افغانستان د لوړو زده کړو په پورتال کې په پرليکه ب

  
وانانو، د کتاب مينه والو او خپله  ړې توګه افغان  ان په پای کې زه د دغه کتاب د چاپېدو له امله ټول افغان ولس په 

ر صاحب محمدابراهيم شينواري ته د زړه له تله مبارکي  ر صاحب  وړاندې کومډاک تن تعالی څخه د ډاک او د لوی څ
ر صاحب .و په تمه يمد ال برياوو او الس ته راوړن  تر څو افغان ؛ پاتې شيفعالقلم همداسې  په دې هيله چې د ډاک

  . ولس ته ژر ژر داسې زيري ولري
  

  : الندې عنوانونه راغلي دي په کتاب کې تر سريزې وروسته
  کمزوري دولتونه؛ بې ثباته هيواد؛

  ؛د افغانستان په ثبات، توازن او انکشاف کې د اسالم رول
  ؟ ملي هويت ټين دى که لړزاندآيا زموږ

  ؛په افغانستان کې د ژبو مسئله
  ؛اقليت او اکثريت
  ؛متوازن انکشاف

و او نجونو پوهنه او کار   ؛د ښ
  ؛کادري توازن

  ؛ د ديني او عصري زده کړو مسئله
ه وړالى شو؟    آيا موږ د ښار او کلي توپير له من

روله زياتېدو په وړاندې څه پالن    لرو؟د نفوسو د بې کن
کې ښاري کېدنې ته     لرو؟تياریآيا چ

  ه؛ په افغانستان کې ملت جوړون
  ؛له تشدد نه ډکې النجې، د النجو مخنيوى او ملت جوړونه

  آيا دلته د حکومت يوازې يو ماډل بريالى دى؟
يالي که د عدم تشدد الرويان؟ ړه مار دي، جن   آيا افغانان ج

  ې برخه که تېر شوی تاريخ؟تر ډيورنډ کرښې ها خوا زموږ نه بېلېدونک
  ؟يو څاڅکى اوبه په کومه بيه

  آيا افغانستان د يو بې طرفه هېواد په توګه تضمينېداى شي؟
  م؟سېروم که سنډرو: بهرنۍ مرستې

  آيا نړيوالتوب فرصت دى، چېلنج که خطر؟
ړه   ؟آيا نړيوال په افغانستان کې سوله غواړي؛ که ج

 ?يى شآيا افغان مشران ملت ته هيله ورکوال
 نتيجه

 
  پای

  
  
  

 
 
 
 
 


