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 ! تـفـاهــم وکړی که پـه ريــښـتـيـا هـم مـثـبـت بــدلـون غــواړی نــو
ـکی١٣٨٨د افغانستان د (  ـو  اکنو په هکله يـو  ول   ) د ولسمشری د 

 ٢/٢!  دوهمه برخه/ په دوه برخو کې
و؟ آمـــــا د حل ال ه بايد وکــ ــه ده او    ر 

اکنو  ول ددوی شخصيت، .  کانديدان اکثرا خلک نه پيژنی او يا هم ورسره لـ شناخت لری۴۴په افغانستان کې د 
ددی امکانات نلری چه خپل معاونين او کاری برنامی  د خلکو غوږو ته و .  کارنامی او کړنالری چاته معلومی ندی

ه بايد وشی؟ دا کانديدان د مادی له لحاظه هم ستونزی لرینو په داسی وضعه .  رسوی ه ده او  ويالی شو . کی الر 
  .چه اکثره يی حتی د سفر کولو او اعالناتو پـيسی نه لری

  
اکنو او انتخاباتو  ته ت رای او وټ  ورکول په دی معنا ده چه نده خبر ده چه   ر   : دا مسلمه او 

  صيت مطالعه کړ، ما د هغه او يا دغه کانديد شخ -
  کړنالره او  او الر ليک می ورته و لوست، زما باور دی چه دا کړنالره عوامفريبی نه ده او عملی ده،  -
ـيم او رهبری را ته د متجانس او مشابه الر ليک خاوندان معلوم شول، -   ددی کانديد کاری 
  . ..ددوی  سابقه، تجربه او مسلکی پوهه او سياسی کرکتر می مطالعه کړ او  -

ولو  په نتيجه کی په دی می تصميم ونيوه چه د افغانستان د زعامت او رهبری لپاره هغه او يا دغه شخصيت  نو ددی 
يد وړ ده زه يی انتخابوم  او نورو ته يی ئاو شخصيتونه  ا و يا هم هغه او يا دغه نسخه او کړنالره درسته او زما د تا

ت  هم کوم ه  هم د  افغانستان د صلحی د فعالينو د سازمان دداسی غوره شوی او حساب.  سپار ی تصميم مثال او بيل
راشرف غنی احمد زی د افغانستان د جمهوری رياست  ر خدايداد بشرمل لخوا د  محترم ډاک اعالميه چه د محترم ډاک

ی د مخه په مطبوعاتو کې خپره شوه و ور   .د کانديد  په تاييد 
    

اکو هو مون ته په کار ده چه  د ک ه مطالعه کړو او همغه په خپل زعامت و ه تو انديدانو کړنالری او شخصيتونه په 
يدای شی ر   . چه دی وطن د خدمت مصدر 

ای تشخيص نورو ته هم سفارش کړو   .هو مون ته په کار ده چه خپل درست او پر 
و له بل سره د همکاری الری ته را مون ته په کار ده چه خپل زعامت وحدت، تفاهم او د خير لپاره نيک تفاهم او ي

  . وبولو
  . مون ته په کار ده چه د خير خواه کانديد او يا کاندايدان وپيژنو او دهمکاری او نيک تفاهم مشوری ورکړو

         
داچه ما يو سياسی شخصيت په تيرو آتو کالو کی آزمويلی، ددی شخصيت او کرکتر راته معلوم شو او عمال می وليد 

ه ي ه کوی، داچه د رياست جمهوری د کانديد او دهغه د پيشنهاد شوی معاونانو ترمن د شخصيت او چه  ی کول او 
  . کړنالری په ارتباط ستر او نه قبليدونکی توفير وينم

        که يو کانديد او د هغه معاونان  په تيرو کلو کی په عمل کی غلط کادری سياسيت چه په کورنی، قومی او جيبی  
  اد والړ وه  را ته معلوم دی،بني
ونو انسانان وژلی  او يا يی په وژلو امر کړی او يا ورته زمينه برابره  - که يو کانديد او د هغه معاونان په سل

ی اسيران يی وژلی، وليو  ويشتی،  سياسی او جن   کړی،او په دشتو کی يی په 
لو او بی عدالتيو او شخړو ته لمن وهلی او خلک د  او که يو  کانديد او د هغه معاونان  قومی  او قبيلوی ناخوا -

و خپل سياست پست تثبيت کړی، وی تر    قوم اوقبيلی په نامه جن
وری، -   او که يو  کانديد او د هغه معاونان خپله سياسی بقاء په پورنتيو منفی انکشافاتو کی 
ه د وعدی او ويلو نه لری،  -   مشخصه کړنالره او برنامه نه لری،نو که يو کانديد او د هغه معاونان خلکو ته 
نو که يو کانديد او د هغه معاونان خپله د قانون خالف عمل کړی وی د افغانستان په خرابی کې مستقيم سهم  -

  اخيسيتی وی او حتی ډله ايز  قاتل وی،
    

وک به غير وک به مناسب او   مناسب کانديد          نو زه په خپل تصميم کې  په قاطعيت استدالل کوالی شم چه 
  .وی

  



ورم او پيژنم نو همغه يو قصه را ياده شی         :کله چه دا کانديدان 
ی يو سپين ږيری غ کړ چه  د شپی به په . واده وه او د  شپی ډوډی جوړه شوه چه سبا به خلکو ته  ورکول کيـ
ارنه او  ساتنه به کوی وک دروی چه د پخی شوی ډوډی  غ کړل چه زه  آماده او تيار هغه يوه کس .   ډوډی يو 

خلکو يو بل ته په حيرت و کتل او له نزاکته او حياء يی هي ونه ويلی او . يم چه د شپی په ډوډی پهره  او ساتنه وکړم
ی او بی حيا   بــيا ناری کړی چه زه آماده يم چه د شپی په ډوډی پهره  او ساتنه . غلی شول خو ده  سپـين  ستر

اکو او . هسی خبری مه کوه ! ه والړ شه. ـين ږيری پـری غ کړلنو يو سپـ.  وکړم مون  پهره او ساتندوی 
دا . انتخابوو چه دا ډوډی له تا نه وساتو چه غال يی نه کړی او ته اوس وايی چه ته د شپی پری پهره او ساتنه کوی

  !عجبه ده 
  

وک بايد انتخاب کړو؟ ه ده او    نو  الر او چاره 
ی مانا لری؟ زما په آيا د افغانس اکنو کی خپل کانديدی واپس اخيستل د مقاطعی او د وطن سره د بی عالق ول تان په 
  . پوهه نه

ه وی؟ ه الر ده؟  که داسی وکړو نو سناريو به  ون او له سره  مقاطعه کول  اکنو کې نه  ول    آيا 
. د قانون نه تخلف او مافيايی روابط حاکم دی .زمون هيواد په يو معيينه انکشافی پړاو  او مرحله کې قرار لری

اکنی د قدرت نيول او ادامه ده او کومه مشخصی کاری نسخه چه د افغانستان  ول اوسنی حاکميت او ډيرو کانديدانو ته  
عمال او په اوسنيو حاالتو کې د افغانستان د جمهوری رياست د . د خلکو د نجات او خالصون نسخه وی وجود نه لری

ی نه شته.  لپاره زمون به هيواد کې عملی کنترول ډير سخت کاردیوړنی د . تخنيکی او فنی الزمی تياری او آماد
چاپ شو ورقو لست د کنترول تضمين نه شته، د رايه  ورکوونکی دقيق شمير او تعداد او دقيقه احصايه چا ته معلومه 

، صندوق او ورقی  عمال د همغ ه په اصطالح مستقل کميسون په الس کی دی چه د نه دی، والی، قومندان ،  رن
ه تشريح کړ ه نا   .هغوی ماهيت مو پورته 

ه وی؟   نو تاسی ويلی شی چه نتيجه به 
نی الر همغه  د تفاهم الر او قوت جوړولو نی تضمين او يوا تيا هم تغيير غواړی نو بيا . ال ر ده  هو يوا که ري

ی   !!!تفاهم وک
  وکړو چه الری کومی دی؟ نو بيا بايد په دی فکر 

تنه داسی ده چه دا . زه په دی باور يم قوی زعامت او رهبری چه وکوالشی دا کشتی د غرقيدو نه خالصه کړی پو
ار وی ی او يا . ملت به بالخره کله داسی زعامت پيدا کوی چه د هغوی خدمت آيا داسی زعامتونه د آسمانه را غور

ولنی له خوا وړان   .  دی کړای شیهم بايد د همدی 
ه زعامت وکړی ه او ستر شخصيتونه لری چه ددی وطن به  ولنه ډير  د داسی . زه په دی باور يم چه دا 

  . شخصيتونو بايد په تمام دقت او په تمام قوت پلوی وشی
اکنی او انتخابات دی ول  او رسالت مون ته په کار ده چه په دی ماموريت.  ددی هدف د الس ته راوړلو له پاره يو هم 

ه واخلو   . کې فعاله ون
  :همغسی چه مو وويلی

  . وــحتمی نه ده چه مون دی بايد انتخاب ش  - 
  .حتمی نه ده چه مون تا بايد په دی مقام راکړل شی - 
ان پوه کړو،  حق ته تسليم شو،  خلکو ته حق . حتمی نه ده چه مون بايد مرکزی نقطه اوسو  -  اما حتمی ده په حق 

و و تواصو بالحق  اال الذين آمنو و عملوا الصالحت –و العصر ان االنسان لفی خسر (  او د حق نصيحت و کړو ورسو
 په استثنا د هغو چه ايمان يی –قسم په عصر د انسان په خساره کې دی   - صدق اهللا العظيم –تواصو بالمرحمه 

   ).راوړی، صالح عمل کوی، يو بل ته د خير او مرحمه نصيحت کوی 
  

لی کول او نورو ته رسول: ددی اهدافو درسيدو الری و او حق پــربـناء هلی  ان پوهول،  د  د . په حق او سمه الر 
ان . حق لپاره په مبارزه کې بشريت همدا موجوده دموکراتيک سيستم لری د افغانی دموکراسی په ريښتنی مفهوم 

ولو لپاره کار کول ين وته کول په کار دی. پوهول او د سيستم د جوړولو او   په دی باندی . ورانکار او خاينين په 
( په اعمالوکې  نيت او خاتمه مهمه ده. ان پوه کړو چه ژوندی دايمی قهرمانان او دايمی رهبران وجود نلری

ه ....) لنيات و انما االعمال باالخواتيمانمااالعمال با نو له همدی کبله دعا کوو خدايا نيت مو پاک کړی او خاتمه مو 
  . په کار دی  -د سيستم د تقويی لپاره د قانون په چوکاټ کی عمل کول، الس ته راغلو بريو ته ادامه ورکول .  کړی

  

ه اخيستل  او ملت ته ددی زمينه اکنو کې ون ول  برابرول چه خپله خپل سرنوشت په خپل الس کی ونيسی دا       په 
اما دا ددی مانا نه لری . ملت بايد په خپل سرنوشت کې د تصميم حق ولری. يو انسانی او اسالمی او متمدن کار دی

ه واخلو اکنو کی ون ول خه د تخلف مخه ونيول . چه په قيمت بايد  و چه د قانون  خپل تمام جد او جهد بايد وک
  .که موفق نه شو نو بيا اعتراض او مقاطقه  په کار ده. ویش
م چه په قاعده او اصولو عمل و نه کړی، که      له دی الری دنيا ته او به افغانستان کی حاکمانو ته د ويلو وړ 

کو او وينی نوری هم توی کړی  لی شم   نو به يقين وي–خلکو ته  او هغه خواستو ته پام و نکړی، ددی ملت آه او او
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وی ستاسی ظلم به ستاسی د تباهی موجب شی، قيامونه او غير متمدنانه حرکات .  چه ددوی د زړونو آه به تاسی وسو
ډيری بدی او تاريخی درسونه به تر .  دا ملت په تاريخ کی نورو آزمويلی تاسی يی  هم و آزمايی. به ادامه و مومی

  . السه کړی
ت دادی چه همدا اوس هم فر د صلح او د خلکو . صت ورکړی چه ملت خپل سرنوشت په الس کې و نيسیزما سپار

  . د تباهی الره مه غوره کوی
  . مصلح خير خواه او زړه سوانده انسانان بايد او بايد خپل رسالت اداء کړی. مون ته په کار ده  چه الس سره ورکړو

و اه ت دادی که سيااسی رقابت هم لری مشترکو او  دا يو . دافو باندی  کار کول په کار دی      زما سپار
  .ضرورت دی

  
ه مانا دی؟   ه تفاهم په    دا مشترک کار، يو والی  او 
اوسنی حاکميت ....  چه حزب اسالمی، د طالبانو جنبش او  دامشترک کار او نيک تفاهم  ددی په مانا   نــدی  -

ويا غنيمت مال؟ ی سره  وويشی او پ! دی د وزارتونو چوکيو او  . دی وطن کی صلحه راشی  -ه هر بيه چه کي
ه تفاهم نه دی او داسی کړنالره د افغانستان اوسنی حاکميت ته د شرم خبر ده دا حاکميت ددی صالحيت . داسی تفاهم 

ه ورکړی د حزب اسالمی او . نه لری چه د طالب حرکت او يا حزب اسالمی ته د افغانستان په سياسی قدرت کې ون
دا د  . ه د شرم  خبر ده چه د خپلی چوکی او سعادت  او مشروعيت د اوسنی حاکميت نه تر السه کړیطالب حرکت ت

خه او . ملت بايد د تصميم صالحيت ولری.  موضوع  او تفاهم يو کامال غلط تعبير دی د حاکميت مشروعيت د ملت 
ی د . انستان ملت مسلمان دی او خپل انتخاب لرید افغ. دا نه يو قومی مسأله ده او نه  هم دينی. د ملت نه تر السه کي

د افغانستان ملت مظلوم او زجر ليدلی ملت . افغانستان ملت د قومونو او ميليتونو نه تشکل ميندلی او خپل انتخاب لری
  .دی خپل انتخاب لری

انه قواوی کومه تجريدی خبر نه ده - غه هغه دولت چه د ملت نه پورته شوی وی ه.  دولت او دهغه دری 
تونو ته به احترام او خدمت کوی چه ملت يی غواړی   .ارز

ی چه په هغه هيواد .....  د سيکوالريزم، د قومی اقليت او اکثريت او دينی او  - تاکيدات  هغه وخت زيات کي
ی و نو چ.   کی دموکراسی نه وی او حاکمان کله د کودتا او کله هم د   بــــن  د کنفرانس او اجانبو له خوا تحميل

یپه او حاکمان . معيارونه غير نور مال دی ی او د ملت په سر درول کي ه تعييني نو بيا وايی چه .  غير نورمال تو
  . پورتنی مسايل او ملحوظات بايد او بايد مراعات شی

اکنی تر سره شی، خلک په آزادی سره   - ول ه تأمين شی، که آزاد او شفافه   که آزادی او دموکراسی په شفافه تو
مرغی له قفسه خوشی کړه او حاجت . نو با بيا پورتينو تأکيداتو ته ضرورت نه شته    -صندوقونو کې رای واچوی   

  . نه شته چه وزر  وهل ور ته زده کړی
  دامشترک کار او نيک تفاهم  ددی په مانا   نــدی  چه د بل کانديد د کړنالری سره سل په سلو که توافق و لری

اکنو په شفافيت دا توافق او مشتر ول ک کار او نيک تفاهم په  تغيير باندی توافق، د قانون په تطبيق باندی توافق، د 
ری او ريال فکر کول دی اکنو کی د عالی سياسی کلتور مراعات، واقعيت ن ول   . باندی توافق، په 

واکونو سره چه د وطن په خرابی  اخته دی -دا توافق      و سيستم خرابویتوافق پر نه همکاری د هغه 
ه وکوالی شو تر  ن انه کړو، توافق او تفاهم پردی دی چه  توافق او تفاهم پر دی دی چه دلوبی قواعد او قاعدی رو

ه فايده وانه خيستل شی ه د حاکمو کانديدان په    . و د بهرنيو هيوادو له مرستو خ
زه . قرار داد دی د  توافق  او تفاهم په راتلوونکی تفاهم اودا  توافق او قرار دا. دا توافق توافق  پر راتلونکی توافق دی

ی اکنی به دوهم پړاو ته  ول زه په دی باور يم چه که په دی دوره کې په يو . په دی باور يم چه د افغانستان اوسنی 
ی نو حد اقال په دوهم پړاو کی په يو معيين و مشخص کانديد چه په افغانس تان کی مثبت معيين کانديد توافق نه کي

  . تغيير غواړی توافق او يووالی راشی
ه وانه خيستل شوه ه  خه  تير اته کلنه .  مون په دی باور يو چه په تيرو اتو کلو کلو لکه د پخوا په شان د امکاناتو 

 نوی قوی کاری. په جدی او حتمی ډول او زمانه دا حکم کوی که مثبت تغيير غواړی. دوره موفقانه دوره نه وه
  . منجمنت او اداری ته ضرورت دی

دا تفاهم کې . نوکه  په ريښتيا مثبت تغيير غواړی نو بايد او بايد نيک او خيرخواهانه توافق او تفاهم ته ضرورت دی
  . په تأکيد تکراروم چه بله الر نه شته. بايد او بايد د افغان ملت منافع او مصالح په نظر کی ونيول شی

ذاری په . و توافق د آينده حکومتی کرسيو په تقسيم توافق نه دی او بايد نه ویدا حتی د سياسی حريفان دا توافق د منت 
  . دا توافق او تفاهم د اصولو نه تيريدل نه دی. مانا نه دی

يو توافق او تفاهم دی  ول وندونو او  ولو هغه صالحو دوستو او خير خواهاه  انسانو او سياسی  دا توافق او تفاهم د 
  .  دوطن سرنوشت او راتلوونکی  ورته مهمه دهچه 

ددی وطن  د خــيــر او سعادت، صلح او وروری لپاره د   -دا نيک توافق او تفاهم، تدبر ،  سياسی درايت او واقعبينی 
  .  مشترک کار توافق او نيک تفاهم دی



ان پری پوه کړو او په يوه قوی افغانی عظم ی چه پورتنی ضرورت درک او   او کلکی  ارادی  د افغانستان د نو را
ای او هر مقام کې چه ياستو ددی ستر  مسلمانو او زجر ليدلی ملت ژوبړ ته  کلکه  مال و تړو او هر يو په هـر 

  .                         ـت او ميړانه کار او عملی مؤثر اقدامات وکړوئرسالت د اداء کولو لپاره په پوره جر
  

  پای
 بروا يا اولی االبصار فاعت–و السالم 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


