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                 ۰۲۸۰/  ۲۰/  ۸۱                       سرلوڅ مرادزی

 ښه حل الر، د مرکزي دولت پیاوړتیا ده
 لومړۍ برخه

د حل لپاره د  یچ او شخړی، قومي او سمتي ډلګۍ او کړۍ د افغانستان د روان کړکیر مذهبي، سیاسيیو شمپه کور دننه 

 یحل الر یشو یاو د پردیو لخوا وړاند ی، له وخته لویدلیانانو ناکامپرځای، هڅه کوي پر افغ مرکزي دولت پیاوړتیا

چ د حل لپاره کومه اغیزمنه ملي تګالر او ید کړک، دي یه برخمنمالتړله د ګاونډیانو او بهرنیانو  یچ یټپل یوتپي . دا ډل

 .یل پاشيور تچ پر اید مرکزي دولت د پیاوړتیا په مخنیوي سره نور هم د کړک یوړاندیز نه لري ، بلک

خو افغانانو ته پر او د سمون وړاندیز نلري . اوسبوتاژ کوی او دسیسي جوړوي  ینیوک ییواز ریکړیو یو شم ید د

 .نشتهستونزو د بري لپاره ، د مرکزي دولت له پیاوړتیا پرته بله اسانه او ارزانه حل الر 

، د ی دهي د څو تنو پخوانیو جګړه مارو په الس کمشري ی یاو ملي اتالف په نوم ډلګګۍ چ ید افغانستان د ملي جبه

، د کمزوری او ني او د مرکزي پیاوړي دولت پرځایچ د حل لپاره د ریاستي نظام پر ځای پارلمایافغانستان د روان کړک

حل الر د  یډلو او ګروپونو نوموړ ید ی. کاشکخره فیډرالیزم ته الر اواره کړي، غوښتنه کويبال یپاشلی دولت چ

د تل  ی، خو له بده مرغه دلته هم ولسونه لکه په نورو برخو کی کوالیپتوګه وړاند یغوښتن ینو له منځه د راوتلولسو

د خپلو شخصي ګټو او ملي ضد موخو د پلیتابه لپاره هغه هم  یطرح یپشان له یاده وځي او د ولسونو له خبرتیا پرته داس

چوکۍ لري او  یدي او لوړ یشامل ییوخوا په دولت ک ی. دا ډلیږيی پتوګه کارول کوسیل ید فشار د یو یپر دولت باند

د جوړونکو  یپر دولت باند ی. د اپوزیسیون په دریځ کی کويبلخوا په ریا او درواغو سره د دولت د اپوزیسیون دعو

بوتاژ ته الس ورانکارۍ او س دننه بیا هر ډول ینیوکو او وړاندیزونو پرځای چلوټو او دسیسو ته مخه کوي او په دولت ک

. دوی په دواړو اپوزیسیون حیثیت او وړتوب نه لريهمکاري نه کوي او له دولته بهر د  ی. دوی د دولت په دننه کاچوي

، د مرکزي دولت د پیاوړتیا مخه نیسي او په دواړو الرو د ت په دننه او هم له دولت څخه بهرهم د دول ییان یسنګرونو ک

 . ی وهيدولت پښ

، ښځو او د بشر حقوقو په بوللو او د پارلماني نظام د م د اتالفونو په بڼه د ډیموکراسۍاو یا ه یو خپلو لیکو کډل یبل پلو د

ر روشنفکران او کیڼ السي ځان سره ملګري کړي او د دوی په مټ د دیموکراسۍ او مدني حقوقو د یګڼو په نوم یو شمیښ

د ګروهي او موخو په لحاظ جمعیت او نظارشورا  یغورځوي چ دا له پامه خو، خپل کومي څیروي سندرهپه خوندیتابه 

، سیکټاریزم او ایران د پان اسالمیزم هم یپه خورا ښه صورت ک . جمعیت او نظارشوراه دیموکراسۍ هیڅ باورنه لريپ

   وانغله او ډاک ییواز یک ، که نه په حقیقتشيدای یښوونځي شاګردان ګڼل کد  سره په تړاو د فارسي د ژبني فاشیزم

 . دي

پلي  یملي ضد موخ یبه  د حکومت په هره بڼه ک ، دویماني او یا ریاستي وي توپیر نلرينظام پارل همداراز دوی ته که

د دیموکراسۍ پر ستنو والړ وي د اسالمي  . پارلماني نظام کهاو د جهاد او ملي مقاومت ترانه به ژوندۍ ساتي کوي

، له جمعیت سره د که روشنفکران او کیڼ السي . اوس نویوالیتیا نشتهه څه مینه او لورسر او نظارشورا جمعیت

ملګري شوي وي ، هم ځان او هم نور ي نظام په غوړو او ښکلو جملو دیموکراسۍ د پلیتابه په موخه او یا د پارلمان

 .یرایستونکو ( څخه راجال کړيله دغو دیماګوګانو ) ولس ت یلیک ی. دوی باید خپلیرباسيت

ریاستي نظام غوښت او بیا ډلو  ید ی، په قوي ګومان به په هغه صورت کوایهم نظام پارلماني چیري اوس  بل پلو که

ډلو لیدلوری او کړنالر د افغانستان د ملي ګټو او  ی. ددغوغا پورته کوله ییی د مرکزی دولت پر وړاندپه بله بڼه به 

ګڼل  یاو شکلونه دوی ته د لنډمهاله موخو په برید ک ی، د نظام څرنګوالی او د حکومتونو بڼسره اړخ نه لګوي ارزښتونو

 . یدای شيک



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ل ولسونو د ګټو د شما ی. دا ډلی، واقعیت سره سمون نه لريډلو ادعاو ید هیواد د شمالي ولسونو په استازیتوب هم دد

نور افغانستان یي چور کړ  ینه یواز یراټول شوي چ د شمال غله او داړه مار یډلو ک ید ی، بلکاستازیتوب نه کوي

 . لپرینښود ي او لیمڅيکال ید شمال خلکو ته یي هم په کور ک یبلک

ی ، نظم  او د قانون پلیتوب د دوی له ګټو سره په ټکر کی نه دي. سولهژمن ید خبرو په تړاو هم دا ډل ید سول یهیواد ک

کبله په قطر یا بل هر ځای  ی. له دی ښه ځغلي، د دوی اسونه په کي ويی امني او ګډوډب یهیواد ک ی. هر څونه چدي

تر  یلګي او د هغو په وړاند یبد یپر دوی باند یطالبانو او یا د دولت له نورو مخالفینو سره د جوړ جاړي خبر یک

 ممکنه حده سخت غبرګون ښۍ . 

، کابل دولت او طالبانو سره په یاتر یخبر یسولد  یطالبانو سره په قطر ک» اند دي او وایی  ید دوی یو شمیر په د

د  یخبرو ک یاو همدارنګه د ی، کابل دولت سره د اسالمي ګوند خبرید سعودي عربستان د منځګړتوب هڅ یخبرو ک

افغانستان خلک یی سیاسي کارپوهان او د  یدي چ یاو خطرناکه لوب ی، هغه پټی لپاره هڅهونډ یکابل دولت د د زیات

 « . خاوران بریښناپاڼهدي اندیښمن کړي

 ،اندیښمن ښوولی دا خلک د افغانستان د خلکو نوم اخیستل شوی او بیا دوی په خپل ګومان یچ یپه پورته څرګندونه ک

لپاره افغانان څونه لیواله  ید سول یړوند هم پوهیږي چ ،نهه ک .کړي یکړیو اندیښني  پټ مخالفود  ید سول یچ یهڅه شو

 . راشيهیواد ته به کله سوله به څه وخت عملي جامه واغوندي او  یخبر ید سول یي چدي او غوږ په اواز د

 .ی ځان بل دولت بولي. یا په دولت کیر ځان سیال او حریف ګڼي، د یوه موازي دولت په څی افغان دولت سرهدا ډل

، دوی باید ته یوسي یمخ یخبر یجوړ ید دولت له مخالفینو سره د روغ یپه قطر یا بل ځای کغواړي لت که افغان دو

چوپ  یدو کیپه رامنځته ک او د هغه لپاره د نوي سردرد د مرکزي دولت په مخالفت یبرلین او یا کوم بل ځای کهم په 

ډلو اجازه واخلي  ی، دولت باید له ده پاکستان یا کوم بل هیواد ته ځيد خبرو لپار ی. که د دولت پالوی د سولنه شي یپات

ن ونه شي د دوی په اند بیا سیاسي کارپوها یي سره موازي باید د دوی پالوی هم ملګری وي. که داساو یا د دولت پالو

، دا اله بڼه د مرکزي دولت مخالفت کويکه طالبان او نور وسلوال مخالفین په وسلو! او د افغانستان خلک اندیښمن دي

 .  رد ګڼل کیږيحکومت دننه دایمي سردمرکزي دولت ته په کور دننه او د افغان  یډل

ی سره حساسیت لري. که مرکزي ، د مرکزي دولت او سولیډل یشو یاو ملي اتالف پنوم جوړ ید ملي جبه یلنډه دا چ

غوڅ کار کوالی شي او که سوله راشي بیا به هم د مرکزی دولت په پیاوړتیا  یپه راوستلو ک ی، د سولدولت غښتلی شي

 ! او له ګټو او موخو سره یي ټکرکویډلو په زړه نه ځاییږي  یدد یمرسته وکړي او دا دواړه هغه څه دی چ یک

ی د افغانستان په د فیډرالي نظام سندره توده ساتي خو په اوږدمهال ک ید پارلماني نظام او ورپس یدوی په لنډ مهال ک

 .ی ځان ژمن بوليپه رامنځته کولو ک ی، لوی ایران او فارسي حوزپاشلو، د خراسان

 !    له دغو موخو په کم څه راضي نه شي، دوی به انه او ولکه نه شيکه حاالت راست

 ادامه لري


