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 !تفاهم وکړی که په ريښتيا هـم مثبت بدلون غواړی نو

  
ـکی ١٣٨٨د افغانستان د (  ـو  اکنو په هکله يـو  ول  ) د ولسمشری د 

         
کی په حرکت کې دی چه کله کله يی د  تعقيب   زمون هيواد افغانستان کی روان سياسی ح          االت په داسی چ

و   .  خه وروسته پاتی کي
ند حقيقت دی چه په سيا ر ی،          دا يو  داچه په کوم  پـړاو کې . منافع او مصالح مطرح دیست کې د تل لپاره 

ی  ی  هاو اهداف وک د چاسره  ـو او هدافو معيار  ـ  دی؟ کوم سرحدونه او ســــره  لری او ددی مشترکو 
کی دی  ذشت کوالی شو؟  دا هغه خبری، نکات او هغه  خطونه شته چه د هغه نه تيريدل جواز نه لری او تر کومه 

  . چه بايد او بايد په نظر کې ونيول شی
ته راوړلو لپاره جايزی           د مقدسو او پاکو اهدافو  او کړنالرو د پلی کولو او تحقق لپاره  د سياسی قدرت د الس 

ی او هاند عبادت دی ولنه په يوويشتمه پيړی کې همدغه امکانات لری. ه مون مجبور يو چه د همدی . انسانی 
لی و کړو ه اخيستو د خپلو سياسی اهدافو د پلی کولو، تحقق لپاره هلی  خه په جايزی    . موجوده امکاناتو 

او  که په ريـښتيا هم .  ليسی په زاړه  او اوسنی حاکم  قيادت نــشی عملی کيدای         که په دی باور ياست چه نوی پا
نی راز  تــفــاهم او يووالی دی    . بله الره نه شته. مثبت بدلون غــواړی نو ستاسی د بری او موفقيت يوا

  :   د مثبت بدلون ضرورت 
یهم.          د افغانستان خلکو ډيری  ناخوالی زغملی او ليدلی ړی او ورور وژنی په لمبو کی سو . دا  اوس هم د ج

ه کوی چه هغوی چه تر پرونه زمون په ويـنـو خپل وطن آباد کــړ دادی  کاری او وروستی حوادث دا په ډا داسی 
ی يدو خوشحاله نه يو خو داچه زمون له سره الس واخلی. اوس خپله هم په همدی اور کې سو   . د چا په سو

کاره خبرده  او له بده  مرغه  او په تأ سف بايد ووايم  هر کله چی د افغانستان خلکو موقع او         دا پ ه او  ه ډا
ه خپل سرنوشت په خپل الس کې و نيسی او آرامه  او هوسا  فرصت تر السه کړی چه د يوی نورمال ملت په تو

انو، داړمارانو او فريب  کارانو   په قومی، قبـيـلوی او فتنه اچونو زور کړی، د ولنه ولـری نو بـيا د پردو اجن
لی  د خاورو سره برابری  کړی او د ملت  و به خاطر يی  د خلکو آرمانونه او هلی  شخصی او کورنی او جيبی 

کلولو ده !جار شم د رهبر( بار يی د اوښ سره خوړلی.  هستی يی تاال کړی ه يی د  ه –؟ د کولمو خي  چا مو يو 
  ). واړه کاروان وخوړوخوړل او ده 

  
ه ويلی شم چه په افغانستان کې اقال په دی اتو کلو کې د غلط کادری سياست، غير شفاف اقتصادی         په ډا
ر سياست، سياسی بی کفايتی، د قانون نه تطبيق، حاکم مافيايی روابط  او داسی نورو  سياست، ضعيف او معامله 

ی خو دوی چړچی کوی. ه او عوامل دیعواملو د دی زړه ماتوونکی وضعی سببون ا . د خلکو د زړونو نه وينی 
مغرضو انسانان  د پردو نـوکـران  ددی وطن د تباهی او تجزيی پالنونه لری او ضعيف حاکميت ددی لپاره چه د خپل 

بی قومی . قدرت بی درد  ســـر  دفاع،  تضمين او خوندی کړی هر شيطان او منحرف او خايـن سره جوړ راغلی
ذشت په نتيجه کی نور هم لمن وهل شوی ايه او ناحقه  و . عدالتيو ته د بی  مون په دی باور لرو چه ددی 

ه استفاده و نــشــوه خه  ی خو ددوی  چړچی او سياسی قدرت . فرصتونو  ه را په وطن او د هغو په خلکو چه هر 
ی دی!بايد خوندی پاتی شی و   .  ؟ د انسان په نوم د شرم 

ــپــلـو  وکوالی شول د افغانستان د خلکو په سر په دی          چاالکو، فاسدو ، قوم پرسته او فتنه جو افـرادو، ډلو 
لورو لسيزو  او په خاص ډول په تيرو اتو کالوکې ناروا  لوبی و کړی-ورستيو دری   ای .   د ملت د هوساينی په 

کله د خلکو د غولولو لپاره په ظاهر کې د قومی هوساينی الفی  يی د خپل جيب ،  شخصی ، فاميلی او بـيا کله نا 
  .  وهلی

  
         دادی د افغانستان خلک بيا هم قربانی ورکوی کله روسانو ووژل، کله ايرانی سازمانونو د دريم منزل نه رد 

د اسالم په ( چړو حالل شو مرز کړل، او کله هم پاکستانی جنراالنو پری خپلی لوبی وکړی او کله هم د دين په نامه په 
په دی تيرو اتو کلو کی د ).  محشرونو کی مو شپی دی– بل محشر ته حاجت نه شته –تمه تمه د کافرو کانی و شی 

واکونو نانندر او جنايات  او د حاکميت بی )   په عمل کې–داچه رسمی پاليسی وه که يه دا مهمه نه ده ( بهرنيو 
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يار شوکفايتی او سو استفادی او نارو ی اخيستـنی ددی حکم کوی چه بايد هو اولويتونو .  سياسی پوخوالی ولرو. ا 
امونه واخلو.  و پـــيــژنو او تعيـين کړو   . خپلو نـنـنـيو او د سبا اهدافو د تحقق لپاره کار کلک او متين 

له په کار نه ده  ول کړو.له د بخښنی او عفوی پيل دی.  زما په پوهه د پردو  نه دومره  ان را    . مون بايد 
ولو بايد زياد وخت تير نه کړو من ل وو.            زما په پوهه په  د تينی دوست ول . په کار  ده چه  دوست  او ر

ا  ی ولرو)  کوهی(ددی نه  زياته مهمه خو داده چه خپله سمه الر غوره کړو او نورو ته د الری او    .  او بـيدارولو ه
يار، سياسی درايت او پوخوالی  و نه لرو او خپلو اوسنيو او           که  په داسی يو  حساسه مرحله کې بـيا هم  هو

ناه کړی وی و ته جدی پام و نه کړو  نو بيا به مو ستر    . ستراتيژيکی،  اوږد مهاله 
تنه وکړو چه دا موجوده حالت او وضعه      انه پو ولو د مخه  له   د تحمل وړ ده که يه؟      پر مون ده چه د 

واب منفی وی نو  ددی موجوده حالت نه  د وتـلــو الری کومی دی؟    که 
  

  ددی وضعی نه د وتـلــو او حــل الری؟ 
ی؟   د  سولی الر او مسالمت آميز :      د حل الری ر مسلحانه قيام چه د ليا او غير ضروری قربانيو موجب و

ای ورته ورکول،  آما د سـولی او مسالمت آميز الر بدلون الر؟ دريمه الره چه مقاومت  باندی اعتراف کول او خپل 
ناه انسانانو په وژنه او خرابی منجرشی له ســره رد دی.  باندی تأکيد کول ناه . قهر آميزه مقاومت چه د بی  د بی 

که چيری .  دا ضروری قربانیدا استدالل نشم منلی چه. انسانانو وژنه مرګ او ژوبله په هيچ وجه مبرر نشی لرالی
وه زه تأسف کوم چه زمون حتی د افغانستان . وژل شوی کسان ددوی زامن او بچيان وی نو بيا به يی مبرر ورته نه ل

واب پيدا کړی او دا مرګ او ژوبلو ته  ی کوی په هر قيمت  رسمی مراجع او افغانی  ديپلوماتان چه په دی هکله ه
ه او له سره ددی وطن د خلکو په درد خبر نه له سره د اف.  مبرر ومومی ولنی او انسانی اصولو نه خالف ه غانی 

  .دی
د .  درسته الر نه ده-نی  غـوره کول       زه په دی باور يـم چه په زور او زور او مسلحانه  او تنها مسلحانه الره يوا

ی و ، يتميانو او يسير. خدای لپاره په دی ملت ورحميـ و رن ی او داسی الری غوره په کن ان او په خلق اهللا ورحميـ
ی نو په هغه کې به دنيوی او آخروی خالصون وی ی او و نه کړي   . کړی چه دا ملت نور و نه زوري

  
د افغانستان خلک بيدار دی او .      په دی باندی باور لرو چه اوس نو افغانستان د هغه اتو کالومخکی حالت کی نه دی

م ه پيژنیخپل دوست او د   . سياسی تميز لری. ن 
ان خالص کړو او د وطن ، د خلکو او افغانی مسلمانی       که پـر دی  مو توافق و کړ چه ددی وضعی نه  بايد 
ه استفاده کول هم ضروری  ولنی اولويتونه په نظر کې و نيسو نو بيا په دی سلسله د موجوده امکاناتو نه د ملت په 

من نه توقع او تمه نه شته او هغه زما مخاطب نه دید مأ. او حتمی خبر ده زما مخاطب معذورين دی چه . مور او د
اهانه خپل خلک وژنی او وطن خرابوی زما مخاطب د افغانستان خلک او د جهان خير خواهان .  په خپل الس نا آ

  .دی
ول دی  ه الر  ان پوهول او نورو ته د حق او    ...).ت و  تواصو بالحقعملوا صالحا. ( ... زما رسالت 

       
ه قوانين نه لرو اهانه او غير .       د تأسف سره بايد ووايم چه  په ډيرو مواردو ک   زمون موجوده قوانين په آ

ه د تناقضاتو سره تصويب شوی اهانه تو ی-همدا نافذ او غير مکمل قوانين هم چه لرو . آ د محترم .  نه عملی کي
مهوری دوره د اساسی قانون د نص په صراحت  په اول د جوزا ختمه ده،  خو ستری حامد کرری د رياست ج

  .  محکمی هغه په مختلفو غير قانونی تاويلونو اوږده  و بلله
ونو  قواو يعنی حکومت، پارلمان، او اجرايه قوی تر من متناسب توازن         زمون په  قوانينو کې  د دولت د دری 

.  په ډيرو مواردو کې  قانون صراحت نه لری.  مراعات شوی نه دی-ين له پاره مرسته کوی  چه د دموکراسی د تام
انه ندیئد ر اکنو کې په ډيرو مواردو کې قواعد رو ول   .يس جمهور د کانديد لپاره په 

پوهه د صدراعظم يس جمهور انتخاب زما په پوهه د پارلمان له خوا بهتره خبر ده، زما په ئ       د افغانستان لپاره د ر
یئموجوديت د ر ن کې د استقرار سبب کيــ .  دا او داسی نور قوانين چه تغيير ته ضرورت لری. يس جمهور په 

ی چه په موجود حالت کې متمرکز شو   .اما را
ه او يو مقام ته مطرح اوســـو و اکنو کې د کانديد په  ول صالح او د وطن م.          زما په پوهه حتمی نه ده چه په 

  . ی مهمی دی چه په تمامو حاالتو کې بايد په نظر کی و نيول شی
اکنو او انتخاباتو له  ول و د  اکنو کې  بدون د نورو ه ول ه وانخلو  او يا په           که په سياسی ژوند کی  فعاله ون

اکنی لپاره  زمينی برابرو  چه د ملت او صلحی په سره په مقاطعی باندی تاکيد کوو    نو په عمل کی  د هغو افرادو د 
  . په عمل کې  د سيستم نړولو  ،  ډاکوانو او داړه مارانو، کاذبو شخصيتونو لپاره کار دی. درد نه خوری

ت کوم ه اخيستو سپار ای د فعاله ون ه کول او د .          له همدی کبله زه د مقاطعی په  و ارانو په  د وطن د خدمت
منانو د    . افشاء کولو تأکيد کوموطن د د
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ی اکنی په نور مال او ايديال حالت کې نه کي ول وپک .        زه منم چه د افغانستان دا  وپک ساالر د  يو خوا راته 

  . سره ناست دی او بلی خوا اجنبی وطن کی د خپلو قواو سره دی
اکنو که د جمهوری رياست کانديدان د وقت د مضيقی       زه منم  ول چه په د افغانستان د جمهوری رياست په دی 

  سره مواجه کړای شول،
و کاذبو شخصيتو سره يا  منانو شرايط داسی واوړی چه د جمهوری رياست ته د ت سره بايد د يو  زه منم چه د

  .  به وی او هم له سره چانس دی کم دیالس يو کوی او د زهرو جام په نوش جان کوی او معامله
  زه منم چه د رياست جمهوری کانديدانو ته  تخنيکی او زمانی مشکالت جوړ کړای شول، 

ی، ه استعمالي   زه منم او دا يو حقيقت دی چه دولتی امکانات د حاکم کانديد په 
  زه منم چه حاکم کانديد اوه کاله  وخت لرو،

ه په واک کې لری،زه منم چه حاکم کانديد د نړي   وال مرستوميليونهاو ډالر و مرستی به مستقيم او يا هم غير مستقيم تو
  زه منم چه حاکم کانديد د اقتصادی امکاناتو په لرلو کادری امکانات هم لری،

اکنو کی ستره اغيزه لری او سوء استفادی روانی دی، ول   زه منم چه حاکم مافيايی جالونه  په دی 
اپی زه منم چه که د دی حاکم مافيايی حاکميت سره جوړ راغلی او د استادی شرينی او نقل دی ورته کيـښودل نو بيا 

ی يی او که نه بيا نو د عدالت . در باندی نه وهی او د هـاګ   په محاکمو دی نه ډاروی،  بلکی ددوی تابع او الس پو
ول غواړی ــ   .او دموکراسی په ډولونو  او ساز دی 

هرنيو کمپنيو چه په  افغانستان کی ستر تجارتی قرار دادونه تر السه کړی بايد خپل  يو مقدار عايدات  د زه منم هغه ب
  خپلو 

  تجارتو د تضمين لپاره مصرف کړی،
زه منم چه حاکم کانديد ته په عمل کی ددی تمامو امکاناتو برابرول  عمال د  بهرنيو او امريکی حکومت بی طرفی 

  موضع  د 
  دی راوړی،   سوال الن

ه اخلی  اکنو مستقل  کميسيون په عمل کې مستقل  نه دی،  د حاکم کانديد لپاره د تمام امکاناتو نه  ول      زه منم چه د 
  او استفاده کوی،

اکنو مستقل  کميسيون وکوالی شول ددی انتخابات د يو  جـدی کانديد محترم علی  ول      زه منم چه دا په اصطالح د 
ياری ونيسی،احمد جاللی    د کانديدولو مخه په ډير هو

ی  ر  منجمنت کی خپلی       زه منم چه د بهرنيو همسايه استخباراتی ادارو په اوسنی حاکم، ضغيف او معامله 
  وينی،

       زه منم چه  په افغانستان کې مافيايی قوتونه په بــقا ماکان علی ما کان تاکيد کوی،   
لی روانی دی     زه منم چه په ناروا پلو، او خاينو عناصرو هلی  .  او ناجايزو توافقاتومفسد، قوم پرسته، مافيايی ډلو 

  او حتی همدا اوسی په   
                   هر قيمت د افغانستان په سرنوشت ناروا معاملو ته آماده دی او  خاينانه معاملی کوی،  

    اما تصور يی کوالی شو، -برنامی مون ته معلومی نه  دی      او زه منم چه د پــــردی هغه خوا  لوبی او 
  

ه د  م چه حاکميت په اتو کالو کې خپل هويت داسی بربــنـــ  کړای چه خلکو ته نور        اما زه په دی هم پوهي
  .ويلو او وعدی نه لری

م چه د حاکميت د کانديد مطرح افراد او اشخاص کومه  مشخصه واحده  کاری کړنالری        اما زه په دی هم پوهي
   صرف  –نه لری 

ی بايد قدرت خوندی وساتل شی   .               معامله او بده معامله ده چه په هرقيمت کي
  

انه دی چه سند راوړو ته ضرورت نه شته            يوسلسله نور حقايقو ته مستند .   بعضی پورتنی حقايق داسی رو
ی کړم او صرف يو موضوع باندی ل تفصيل وکړممثال راوړل بحث اوږدوی، نو که مجبور يم بحث لن   :  

  

اکنو مستقل  کميسيون ولی مستقل نه دی؟  ول   د 
 کال د  ١٣٨٨يس جمهوری له خوا چه په خپله هم  د افغانستان دئيس او اعضاء د برحاله رئددی کميسون ر/ ١ 

ه هم د پ مارل شوی که    . يد لریئارلمان شکلی تارياست جمهوری يو کانديد  دی 
  . دغه کميسيون عمال زمينه دی ته برابره کړه چه نور کانديدان په يو زمانی مضيقه کی واچوی/  ٢
تـنه  چه ثابت کړی چه / ٣ د محترم پروفيسور علی احمد جاللی د افغانستان د جمهوری رياست د کانديد نه سند غو

  . دی د امريکی تابعيت نه لری د پام وړ ده



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ا صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما ر
 maqalat@afghan-german.de 

خو په دی باندی بايد معترف اوسو چه د افغانستان . قانون صراحت لری.  تابعيت مسأله يوه حقوقی او سياسی خبر دهد
لورو لسيزو کې  مهاجرت  ته مجبور شول به بهر کی مجبورا د هغه هيوادو  د قوانينو او سفر . خلک په تيرو دری 

ی زمون په وطن کی . اسناد تر السه کړی مطرح نه وه او نه ده بلکی د نړی په نورو هيوادو کې هم دا مسأله يوا
په نړی کی کله کله  ددی مشکل د حل لپاره د کانديد د اعالمی په صادرولو او يا هم د بهرنی تابعيت . مطرح وه او ده

او حتی د زه داسی موارد هم پيژنم چه د افغانستان لوړ پوړی حکومتی کار کوونکی . په تعليق اچولو باندی  اکتفاشوی
و حال ليدلی حالت در ته ويلی شم چه  يو افغانی . يس په بهرنيو پاسپورتونو سفرونه کړیئوخت جمهور ر د ستر

زه په دی کې هي شک نه لرم چه بهرنی پاسپورتونه د .  يس  په هندی پاسپورت اروپا ته سفر کړیئجمهور ر
ړی لری چه په بهر کې٩٩افغانستان  ه  د  به سلو کې تمام هغه و دا . کالو پوری ژوند کړای) ١٠ – ۵( يی ل تر ل

ول کړو .....  او . يو واقعيت دی چه په اروپا او جهان کې دافغانستان ډير اتباع  بهرنی پاسپورتونه لری که بحث را
ه دی او که دوه تابعيته او په کوم هيواد کی کوم ډول الره غوره شوی نو بحث مو اوږدي دا . ینو داچه يو تابعيت 

ه او يا ضرورت دی او کوم داليل دی ؟ دا يو قانونی او حقوقی اوږد بحث دی خو . چه  کوم  يی زمون دوطن په 
  .ضرورت دی چه په نافذ قانون نوی غور وشی

ه کړم نو اکنو کانديدان د زمانی له لحاظه:           اما که خبر لن ول  وخت بايد ووايم چه له دی کبله چه د افغانستان د 
تل چه اداری پروسی ته ضرورت  خه د داسی سند غو ی سره مواجه کړای شول نو د تخنيکی له پلوه له دوی  تـن

اکنو مستقل ر. لری قصدی او عمدی مشکل ايجادونه وه ول که اين مشکل ما نيست ( ... يس محترم لودين وايی ئکه د 
ای کې نوبيا همدا قانون په....) ما قانون را تطبيق مکنيم و  ه وه تطبيقوم او په بل  ای کې چه زما د بادار په   يو

اکنو مستقل.   غلطه خبر ده–بلل ... ) مشکل ما نيست(چه زما بادار ته خطر دی بيا هغه   ول ؟  کميسيون !داچه د 
ی غير قانونی مطالبه ده  يو کانديد د که چيری. کانديد ددی لپاره چه بهرنی تابعيت نه لری کوم بهرنی سفارت ته لي

ی چه  سند  ل کي ولو هيوادو سفارتونو ته  نه لي ی چه سند راوړی نو  بـيا د نړی د  ل کي امريکی سفارت ته لي
و يی تابعيت لری که يه ؟  سوال داسی دی چه آيا  د يو هيواد سفارت دا وظيفه لری چه چا ته دی داسی د  راوړی تر 

کاره دیتابعيت د فراغت سند ورکړی او که دا د  واب کامال  د تابعيت . هغه هيواد د نورو مرکزی ادارو کاردی؟ 
ی او سفارت ته هم په کار نه ده چه  نه ويستل د يو هيواد د مرکز ادارو کار دی او په سفارتونو کې دا موضع نه حليـ

  . داسی سند ورکړی
اکنو ( رت دی او افغان يم تاسی دا می افغانی پاسپو.  د رياست جمهوری کانديد يم. که مثال زه راغلی يم ول د 

اکنو مستقل)  کميسيون ول ی چه تصديق راوړم؟  دا خبره بايد د  ؟ کميسيون سره له !ما ولی د امريکی سفارت ته ليـ
  .سره نه  وای منل شوی

بقا ما کان ( که د شخصی فتاوی په اصولو .           که په افغانستان کې د حاکميت د استدالل کچه داسی وی چه ده
ی  ) علی ما کان  او يا هم ذوی اليدی   نو زه بيا هم -په اساس  د اساسی قانون د مادی د صراحت خالف استدالل کـيـ

ی او قياسی ډول الندی استدالل وکړم   :حق لرم چه په انالو
و ناپاکی ثابته نه شی -  . په حقوقی لحاظ  اصل پاکی ده تر 
ناهی ده - ناه ثابته نه کړای شی په حقوقی لحاظ اصل بی  و د هغه  ناه دی تر   . ،  انسان بی 
ارنوال کار دی چه د  - ناهی ثابته کړی دا د پوليس او  په حقوقی لحاظ مشکوک، متهم وظيفه نه لری خپله بی 

 .خپلی ادعا لپاره سند راوړی
ول - اکنو مستقل کميسيون  په حقوق لحاظ کانديد راغی او شرايط يی پوره کړل په کوم اساس او کوم سند د 

ی چه سند راوړی چه تاسی د هغه او يا دغه هيواد تابعيت نه لری او يا لری؟ د افغانستان  کانديد کوم سفارت ته لي
بل هيچا ته د خدمت . تبعه يم او وايم چه قلبا او د زړه ددی  هيواد او افغانستان يم دا می پاسپورت او د هويت کارت

  .........او. فغانستان ته د خدمت هوډ لرم قصد نه لرم بلکی دی وطن ا
ی او د انتخاباتو د کميسيون په /  ۴ خه تخلفات روان دی او د انتخاباتو د قوانينو نه په صراحت تخلف کي د قانون 

ويا دا د بل چا کار دی عمل نه کوی ه انکار نه . دی هکله خپل هي مسؤوليت چه  د دولتی مقامونو نه د يو کانديد په 
تنه نه کوی وک يی پو ی او  اکنو کانديد : يو سند. کيدونکی تخلف کي ول محترم اشرف غنی د جمهوری رياست د 

انو برحال عمومی ر يس د ده سره د ئوايی چه د افغانستان د  کورنيو چارو برحال وزير او دافغانستان د محلی ار
ه خبری اتری وکړی   و عجب مستقل والی ؟     عجب بی قانونی ا.  محترم حامد کرزی په 

ی ډول مون  خپل نظر پری متکی  دا او داسی نور منل شوی حقوقی قواعد، اصول  او قوانين چه په قياسی او انالو
  . کوالی شو

  
 !  ادامه لری -په دوه برخو کې   

 
  


