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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 م١٣/٠٧/٢٠٠٩                                                                                عـيـدی ـدوکـتــور صالح الـدين سـ
 
   

   او سـپـارښــتاټـــــــکل
  ) د جمهوری رياست د ټولټاکنو په هکله١٣٨٨دافغانستان د (

  
ای دی چه دادی د افغان ولس  هم د دنيا د  نورو متمدنو ټولنو په شان  د خپل سرنوشت په هکله په ټول د خوښی 

   ..ټاکنو کی  خپل  تصميم نيسی او خپل آينده  زعيم او د افغانستان دحل د الرو نسخی غوره  او ټاکی
او ستر دغه پروسه په افغانستان کې خلکو ته د هغو اداره په الس کی ورکول په دی وطن کی د سولی لپاره  اساسی  

  .  مام 
 

يو د استعمارد دوری تاريخ را ياد شی ی او داستعمار مفاهيم اوس تغـيـيـر .  کله کله په دی هکله هغه د تيرو پي ن
ی    . نوی زمانه ده خو يو سلسله ورته والی را په زړه شی. ک

جوړولی او د  و نه شم آبادولیيعنی داچه زه يی نه شم .  دهانان استعمار د طلب  اعمار په م. استعمارعربی کليمه ده
خه د ودانولو  غوښتنه کوم  اماپه  اصطالح کی همغه  مفهوم دی چه د  په اصلی کی دا کليمه مثبت مفهوم لری.  بل 

رو او مستعمره هيوادو فهم او تعبير کامال   استعمار  د مستعمره هيوا دو په تعريف او تعبير.  لریتوپير استعمار 
ر هيو چه يعنی دا    . هيواد  مادی او معنوی شتمنی لوټوید مستعمره د  تمدن او ترقی تر نامه الندی اد استعمار 

هغه . باند ی يشلی شو دوه ډلو تاريخ پوهان هم په دی حساب .  ياد او حافظه حد اقل دو ډوله دهتاريخ يعنی داچه د  
اران هانوتاريخ پ رو سنه لی او بل هم هغه چه   چه د مستعمره هيواد له نظره يی تاريخ ليک او يا سنه ن  د استعمار 

اران  او تاريخ پوهان په دی برخه کې  د بحث د تکميل لپاره بايد ووايم چه   تاريخ . و له نظره يی تاريخ ليکلی وین
اری ته نژدی ده  په تاريخ . اما دتاريخ اصطالحی مانا د لغوی مانانه پراخه ده. عربی کليمه ده او لغوی مانا يی سنه ن

ی نک کې يو سلسله تحليل او د مسايلو ارتباط هم را اری په    . علم کې د سنه ن
 

ليس د استعمار د  هغه وخت بعضی حاکمان م  تر تير سدی او قرنه پوری د ان ه ک  په دی و او متفکرينوکه خبر لن
ه رسالت او دی باور وه  او وظيفه لری چه د دنيا چه دوی ديو متمدن او پرمخ تللی انسانی ټولنی د استازو په تو

ان باندی د اداری او حکومت  وروسته پاتی ټولنو ته نوی تمدن ، صنعت او پرمخت يوسی او دوی د حاکميت او پر
ی   . ته چمتو ک

رو هيوادو استازی په ملل متحد کی  د شورای قيموميت په چوکاټ کی هر کال  په همدی سلسله هم د استعمار 
یزارش ورکاوه چه د مستعم ومره پرمخت او ترقی ته تيار ک ی يی س کال  زارش  .ره هيوادو و  دوی دا 

ی چه خپل سرنوشت په خپل الس کی ونيسی ی دا تمدن پيداک  د  او که يه؟ ورکاوه   چه د مستعمره هيوادونو و
يس وروستی حاکميتونه هم د مستعمره هيوادو د خلکو مبارزی مرکزی نقطه ن ه د ان  استعمار ه بلکی دمثال په تو

و نتيجی بولی چه مستعمره هيوادرو  یونه  هيواد د ه   . يی د آزادی لپاره عمال چمتو ک
 تر   عنوان الندی زما يو ريسرچ او – تاريخ مبارزات ضد استعماری مردم افغانستان –تقريبا شل کاله د مخه د 

نی  په هکله د افغانستان د سفارت له خوا د يوی رساله نشر ته ورسيده او په اروپا کي د افغانستان د استقالل  د لمان
ل کيدله  ی په ترڅ کې دا ورځ نمان ون په . غون ليس د سفارت  ه کی د نورو هيوادو په پرتله د ان په دی غونــ

ی د ترجمان او منجمنت په برخه کې کار کاوه د خبرو په ترڅ کې د  .ډيره عالقمندی او عالی وه  ما چه د غون
ليس د سفارت  عالقمندی می په پورته  ذکر شوو مطالبو کې  وليدلها    .ن
 

  : ته او سپارښت بيرته راشو خپل اټکل
ه کی دی؟ د  تينی کاميابی او بری په  يوالی ټولنی په افغانستان کی  ري اټکل ه او ه دی ن رسمی سياست ن

ه دی   ؟کيدای شی او سپارښتونه 
تنی کاميابی اوبری د افغانستان خلک خپله په خپل وطن کی خپل سرنوشت په الس کی  وخت راتلی شی چه  هغهري

ی . ددی لپاره صادقانه کار په کار دی.ونيسی  سنیاو. خلکو ته فريب ورکول په کار نه دی او خلک په حقايقو پوهي
خه غلطه  ی چه  ددی فرصت  ات او د هغه په اساس انتخابټولټانی او او دا ټه واخلی حاکميت بايد داسی ونه ک

ه او تر سوال الندی راولی   .  .جوړ شوی حاکميت مشروعيت کمرن
 
 : تټولټاکنو او افغانستان په هکله د جهان او امريکی رسمی سياسي 

داښه .  مون په افغانستان کې د دموکراسی او د انتخاباتو د پروسی پلوی کوو او دکوم مشخص کانديد پلوی نه کوو



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. اری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همک
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

یخ. خبر ده ،  ماشين ، !والی، قومندان، د ټولټاکنو مستقل کميسيون. و په عمل کې داسی نه بريــ ؟، صندوق،  رن
  . ددوی په الس کې دی........وعدی او د جنايت کارانو د عفوی وسايل  او 

  . نتيجه تقريبا معلومه ده
  

    ده؟هــــالر 
 

  انتخابات له سره ردول او مقاطعه کول؟
ه کول.  نه دهنه دا ښه خبر   .تر نهايی حده د قانون او د هغه په تطبيق ه

ی د هغه په  که چيری انتخابات د قانون سره سمی او شفاف وی نو بيا د هغه کانديد چه د خلکو اعتماد يی ترالسه ک
  . مشروعيت اعتراف کول په کار دی

   
وک غوږ نه ږدی نو که    .عه په کار ده بيا مقاطد قانون نه تخلف وی او دا تخلف ته 
اوسنی . په افغانستان کی ډير فرصتونه له السه تللی.  دی وتیافغانستان اوس د هغه آته کالو پخوا حالت کې نه -

ه د ويلو نه لری ت کانديدان چه اکثر يی خلک نه پيژنی ۴١د رياست جمهوری  .  حاکميت خلکو ته    - لوي
نالری او  ه چه واي معلومی نه د ښی برنامی يی چا تهک پری  عملی به یی او اعتبار يی هم قوی نه دی چه هغه 

یو ی او که يه؟ شواهد او قراين ښی چه که په دی ټولټاکنو کې که تقلب و نه شی نو انتخابات دوهمی دوری ته  . ک
ی    .او نور مصارف هم کي

 
ه ده چه د ملت آرزو تر سره شی  ؟وضعه داسی ده  نو د حل الر 

 : ت يو دیواب او سپارښ
دی  افکارو  - نالرو د مشابه او ن ی دوره کی، ک  په هغه شی چه توافق او برنامو کانديدان بايد د انتخاباتو په لم

ی-کوالی شی     .  توافق وک
   

  .د ټولټاکنو په  دوهمه دوره  کې بايد په متحد کانديد توافق وشی
دی چه فرصتونه د السه الړ شی -   . مه پري

ی  او سياسی هوښياری و نه لری نو بيا به همغه  زوړ سياست او زړی خبری وی که توافق    .و نه ک
  

 چه  - رياست هغه کانديدانو سره چه اړيکی لرو او آواز مو اوری ورته ورسول شیجمهوری مون ته الزمه ده چه د
ايه غرور  او تکبر د بی باوری  یاو بی    .په صورت کې به هي تر السه نه ک

 
خه زما  درخواست  دادی په - واکونو    :  افغانستان کې د بهرنيو 

ان ته نجات ورکول غواړی او افغانستان آباد او آرام غواړی نو تاسی ته په کار ده چه په عمل کې د هغو  که خپل 
ی مودی ی چه اعالن ک  دمشخص  مون د پروسی پشتيبانی کوو نه( سياسی رسمی تصاميمو له پاره عملی کار وک

  ).فرد
  
ايه غرور او  بی باوری په نتيجه کې توافق و   زما اټکل دادی که دا د افغانسنتان د جمهوری رياست کانديدان د بی 

انی خاوری او سرنوشت  به يی د جنايت کارانو په الس کی  ی په هغه صورت کې به د ملت آرزو  ل نه ک ورک
  . شی

ی-د ملت آرزو او آرمان تحقق و مومی  که په تغيير او تحول باور  لری او غواړی چه  بله الر .  نو نيک توافق و ک
 !!!نه شته 

ی يوالی ورک   .زما اټکل دادی چه د عدم توافق او بی باوری په نتيجه کې به  قربانی د افغانستان ملت او ن
  

  !فرصت ها را نبايد از دست داد
  !ه ميشود مردم ما رنج ميبرند و همه روزه به درد و آالم شان افزود

  
 !به اميد موفقيت همه افراد صالح و خير انديش

 
               فاعتبروا يا اولی االبصار                                                            

 
  


