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  !د ښاغلی حکمتيار له تعصب نه ډکې څرګندونې په ځواب کې
  

  !درنو لوستونکو
    

ی کې می د محترم ننګ  ٢٨ی ليکنه د پورتنی عنوان الندی چه د غبرګولی په  ريال ستودټول افغان په درنی ويب پا
ی  له چه الندی څو ټکی ستاسی حضور ته په ډير .  کې خپور شوی وه ولوسته) ١٧/۶/٢٠٠٩(ني ضرور می وګ

م   : احترام او ادب وړاندی ک
  

نو سره د افغانستان د اوسنی ما څه موده د مخه په خپلو ليکنو ، مقاالو او يو سلسله تحليلی مضامينو کې د مخالفي
ی وه . حاکميت او چارواکو دخبرو اتر او جوړی روغی په هکله خپله پوهه او نظريات درنو لوستونکو ته وړاندی ک

ما د نور تاکيدات سره .  بيانه شوی وه-په دی نظرياتو کې  د جوړی روغی مفاهيم او زما پوهه ددی مفاهيمو څخه  
  :ويلی وه او وايم چه

یددی ا . مکانات ډير ل دی چه تمام دی په اصطالح جوړ راشی او په تمامو مسايلو کی دی توافق ته سره ورسي
  .داسی مطالبه نادرسته او عملی نه ده

داعمده او مرکزی خبر نه ده چه د سياسی مخالف او اپوزيسيون خبره را جوته او درسته ښکاره او ورسره بايد تفاهم 
  . او مذاکره وشی

او مرکزی خبر نه ده چه ګمان وشی او وويل شی چه سياسی مخالف او اپوزيسيون مطالبات او نسخی برحق دا عمده 
  .دی او د هغه سره دی تفاهم او مذاکره وشی

  . دا مرکزی او عمده خبر نه ده چه مخالف او اپوزيسيون به مالمت نه وی
  

ذهن نه په غير خارجی   قعيت دی او زمون د مهمه او مرکزی خبر خو داده چه مخالف او اپوزيسيون يو عينی وا
  . د وطن په وارنولو او انسان وژلو کې خپل تأثير او برخه لری. موجوديت لری

و او الری چاری وسنجوی  څنګه وشی چه دا زمون د قبول او عدم قبول نه بی تأثير موجود باندی داسی اعتراف وک
ه واخلوچه د بشريت د السته راغلو ښو تجاربو څخه تمام زه په دی باور يم چه بی شرفته .  جوانب مثبته او عملی ګ

دا داخلی جوهر او ملکه په ممارست او غمخواری . هر انسان شرف او هغه داخلی جوهر او ملکه لری. انسان نه شته
اور يو ددی اصل په قبول مون په دی ب. جاليش او براقيت مومی او په عدم ممارست مکدره او د تاريکی خواته ځی

ی ای شو يو ډول د خير تفاهم ته سره ورسي ول چه څنګه وک . چه تمام جوانبو سره خبرکول په کار دی او الری ل
ای شو چه د بی ځايه تشدد . تفاهم او نيک تفاهم، تشدد او متناسب تشدد هر يک ځان ته ځای او مقام لری څنګه و ک

و   . مخه ونيسو او خپل رسالت اداء ک
تينی ځواکونه برخه و نه لری په هغه وطن کی با ثباته سوله نه شی که چيری په س ياسی ستيج کې ديو وطن ري

  .دا يو قبول شوی اصل دی. راتالی
ی   . که په وطن کی سوله غواړی ددی اصل پيروی وک

ی او کوم چه    :ما تأکيد ک
ی او تي ی چه په وطن کی يی څه تيري   . ر شویددی وطن هر با  احساسه بچی په دی زوري

ی چه د پردو په اشارو مو خپل  وطن په آګاهانه او غير آګاهانه توګه     ددی وطن هر با  احساسه بچی په دی زوري
  .  خراب ک

  . ددی وطن هر با  احساسه بچی  دا غواړی چه په وطن کی سوله ، آرامی ، نيک تفاهم او ملی روغه جوړه راشی
  . ه دی  وطن کی افغانان خپله خپل تقدير په الس کی ونيسیددی وطن هر با  احساسه بچی غواړی چه پ

..................  
  .په دی سلسله کې زه د يو تعريف شوی جوړی روغی، نيک تفاهم ، تعقل او تدبر  سخت مالت کوم

سازمانونو له بلی خوا د سياسی ګوندونو او سازمانونو من ته رات او فعاليت د افغانستان د مسايلو د حل لپاره ددی 
دا ګوندونه او سازمانونه خپلو اهدافو د  تحقق لپاره  د سياسی قدرت د الس ته . نسخی او تګالری مرکزی اهداف وينم

  .  راوړلو لپاره هلی ځلی کوی
و او باور لرو  چه د افغانستان د مسايلو د حل نسخی او د حل لياری نه سل دی او نه هم  د حل . ١۵٠په دی پوهي

و نه زياتی نشی کيدایلياری او ن له همدی کبله په افغانستان کې دومره زياد سياسی احزاب ، . سخی د څلور پن
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په دی باور يو چه د زمان او وخت په تيريدو به ددی . سازمانونه او سياسی حرکتونه طبيعی او نورماله خبر نه 
ی   . احزابواو سياسی ساازمانو او حرکتونه تعداد  کــميــ

  
 راهيسی اورو چه د افغانستان حاکم دولت د مخالفينو سره خبری اتری کوی او په دولت او حاکميت کی دڅو مياشتو
 چارواکی  حزب اسالمی –اورو چه دغه او هغه وزارتونه   او يا د دغو  او هغو اداری واحدو او واليتو . شريکوی

ی او جوړه روغه راځی   . او يا هم طالبانو ته ورسپارل  کي
بری اورم نو ما ته تعجب راشی چه ګويا حزب اسالمی او د طالبانو جنبش په افغانستان کې د غنايمو او زه چه داخ

نالری او برنامی يی نه لرلی... وزارتونه د چوکيو لپاره د  . په شان مبارزه کوله او کوم سياسی اهداف او سياسی ک
و وزارتونو ل   ؟!پاره مبارزه او جهاد وههغه د چا په شان د رياست جمهوری معاونيت او پن

اګر حاکميت امروزچنين نمی کرد و  چنان نمی کرد  حاال مجبور به دادن : (يو څه نور بــيا اعتراض کوی او وايی
  ...)قدرت و شريک ساختن حزب اسالمی و طالبان د قدرت سياسی نمی بود و

  
زما په پوهه د وروری .  او تعبـــيـــرخطاء دیزما پوهه د مفاهمی، مذاکری او مصالحی مفهوم  په پورتنی ډول نه ده 

ی او قاتل به د مقتول د ورثی سره  جوړ راځی سوله  به  او جوړی روغی مانا دا نه ده چه ظالم به مظلوم سره جوړي
دا سياسی . په سياسی ډګر کی داسی پوهه د مصالحی او مفاهمی خو له سره غلطه ده. راځی او  وروری  به کوی

دا خبره نشم منالی او د منلو وړ هم نه ده چه ګواکی . اسی نا جايـــزه معاملی  هر څوک يی نشی کوالیتجارت او سي
يو وزارت او يا يو واليت کې  دی د حزب اسالمی پاليسی عملی، بل وزارت کې دی د طالب د حرکت سياسيت عملی 

ی جوړه روغه او مصالحه . عملی خبر نه دهدا . شی او په بل وزارت کې به د اوسنی حاکم منجمنت سياست عملی کي
    .د اصولو نه د تيرويدو په عنوان او مفهوم نه ده

 په دی توافق دی چه څنګله په وطن کې داسی . سياسی جوړه روغه د سياسی لوبی په اصولو او قواعدو توافق دی
 حزب اسالمی الر د افغانستان د آيا د. زمينی برابری شی چه د افغانستان خلک تصميم ونيسی چه کومه الر انتخابوی

ه وينی او يا هم د طالبانو او يا هم د اکثريت قاطع . په دی برخه کې د افغانستان خلک خپل انتخاب لری... خلکو په ګ
له بلی خوا د ټولنی نخبه ګان، روشنفکران، علماء او .  يی الحمد هللا  مسلمان دی او سياسی پوهه يی وچته ده

ی او بيا مکلفيت لری چه حق روحانيون او بالخره  هر خيرخواه افغانستان او انسان حق لری چه اول ځان ښه پوه ک
ی ل چه اوسی به يی . او سمه الره نورو ته په ګوته ک خلکو ته ووايی چه اوسنی حاکميت په دی اتو کالو کې څه وک

ی ل؟ . وک خلکو ته ووای چه طالبانو او خلکو ته ووای چه د خلکودموکراتيک ګوند په خپل حاکميت کې څه وک
ل او يا اوس څه د کولو توان لری؟ داهغه رسالت دی چه بايد اداء  شورای نظار د خپل حاکميت په وخت کې  څه و ک

  . شی
 . سدی کې بشريت همدا امکانات  لری٢١په 

  
لی وه چه په امتياز د ا . صولو نه تيريدل منیما د حزب اسالمی او طالبانو ته په دی خاطر د شرم نادرسته خبر ګ

  . درحالی چه دا خبر درسته نه وه او  کومه معامله په من کې نه شته
 ٢١په .   زه په دی باور وم  او يم چه د  حاکميت مشروعيت نه د دين، نه د قوم، نه د مليت او نه د سمت په اساس دی

ی کې بايد د حاکميت مشروعيت د خلکو نه ترالسه شی او د افغانستان   .  خلک مسلمان دی خپل انتخاب لریپـي
ی چه حاکميتونه په غير طبيعی توګه د  ..... په قوميت، دين ، سيکوالريزم او  باندی تاکيدات هغه وخت زياد  کــيــ

نو بيا پورتنی اصولو .  بـــن  دکنفرانسو، د کودتا او د دالرو او روبــلو  په زور په ملت باندی تحميل او بار شوی وی
ه او وزر وهل ورته  زده کول په کار نه دی ( تاکيد کوی باندی    ). مرغی له قفسه خوشی ک

  
ه سياسی شخصيت او ژورناليست له  د پورتنی  او مشابه نظرياتو د نشر نه وروسته می د افغانستان د يو وتلی او تک

ه چه د بينوا د خبريال سره ي ی وهخوا د ښاغلی  ګلبدين حکمتيار هغه مصاحبه ترالسه ک   . ی ک
ی او دا يی د اوسنی  په مصاحبه کې ښاغلی حکمتيار د افغانستان د اوسنی حکومت سره جوړه روغه  کامال  رده  ک

لی   :حاکميت  افواهات او بی اساسه  ګ
 در اين اواخر آوازه های مذاکرات ميان حزب اسالمی و دولت افغانستان به حد خويش رسيده اند، :سوال اول( 

آقايان هر يک داکتر غيرت بهير، قريب الرحمن سعيد و داود عابدی . ا هم اين مسئله را تائيد نموده اندسخنگويان شم
  اين روند مذاکرات تا کدام اندازه مورد تائيد شما است؟. هم در همين راستا سرگرم فعاليت اند

  :پاسخ
ام افواهات و آوازه ها حقيقت ندارند، اين ما با حکومت کابل هيچگونه مذاکرات رسمی انجام نداده ايم، در اينباره تم

هيچ مقام رسمی . افواهات به مقصد خاصی از طرف حکومت کابل و نگهبانان و حاميان خارجی اش منتشر شده اند
حکومت کابل اختيار چنين مذاکرات را برای حل و . ما نيز اظهاراتی در مورد مذاکرات با حکومت کابل ننموده اند

حکومتی که توانايی جلوگيری از بمبارد باالی شهرها و قريه ها را گرفته نمی تواند، قوای فصل بحران ندارد، 
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خارجی به تقاضا های مکرر شان جهت اطالع قبلی در باره انجام عمليات و يا بسررساندن عمليات با اشتراک اردوی 
ين حکومت بی قدرت و کمزور اعتنايی نمی کنند، پس چن... ملی، جلوگيری از کشته شدن اشخاص ملکی بيگناه و

آيا از آنها توقع بسر رساندن ! چگونه می تواند که  جهت حل مسايل بسيار مهم کدام اختيار و يا توانايی داشته باشد؟
  .). رهبرحـزب اسالمی-ګلبدين حکمتيار....  چنين کاری، بيجا نيست؟

  
و او ولی داسی ولی. ددی مصاحبی په لوستلو را ته عجيب   او غريب احساس پيدا شو  مون په تيارو  کی ساتل کــيــ

ی؟ داچــی افــغـانستان کې د تعريف شوی مذاکری او مفاهمی  لپاره ليا الر نه ده  اواره  شاخ داره درواغ ويل کيـ
ی اوږدوی   .  شوی د تأسف خبر ده او واقعا دا حالت د جـنـ او ورور وژنی ل

  بره شی؟ څنګه وشی چه ددی کار لپاره زمينه برا
ی؟    د چا ګناه ده او څوک به يی پيل ک

ی ل شوی ليکنی او مطالبو زما ذهن روښانه ک   .په هرصورت ليـ
  

ونه او موانع څه  ول چه د بـين االفغانی تفاهم او د قواعدو د توافق دالری خن په دی باندی تفکر او تعمق او الری ل
ه الړ ونه او موانع له من   . ی شیدی او څنګه بايد دا خن

  
ونه  الندی دی   : زما په اند د دی تعريف شوی تفاهم او توافق عمده موانع او خن

تمام شواهد ښکاره کوی چه د افغانستان اوسنی حکومت د تفاهم او مصالحی نه دمقابل مسلح اپوزيسيون د يو تعداد / ١
ار په څپل  من د غنايم د تقسيم په عنوان د هو دا ک. امتيازاتو د ورکولو په مقابل کې د د تسليمدو په مانا خالصه کوی

  . محترم محقق او محترم مارشال صاحب او د بعضو نورو  سره کيدای شی اما نه د هرچا سره
تمام شواهد ښکاره کوی چه د افغانستان اوسنی حکومت د تفاهم او مصالحی مانا داسی بيانوی چه راځه سالح کيده / ٢

زه فکر کوم  اول خو يی امنيت نه شی ساتلی او دوم دا کار عملی جنبه نه . ه څه نه وايماو زما حاکميت ومنه او زه تا ت
يو څه نور يی په پارلمان . به راتلو ختمه شوه.... دا مصالحه او مفاهمه د محترم متوکل او محترم ضعيفی او . لری

  .  کار کول اضافی خبره ښکارینور نو په داسی  مصالحی و روغی جوړی باندی .  کی ناست دی او رای ورکوی
تمام شواهد ښکاره کوی چه د افغانستان اوسنی حکومت  د تفاهم او مصالحی توانايی په دی نه لری چه د مخالفينو / ٣

  . د سر تضمين د بين المللی ځواکونو له خطره نه شی کوالی
 توان په دی نه لری چه د افغانستان د تمام شواهد ښکاره کوی چه د افغانستان اوسنی حکومت  د تفاهم او مصالحی/ ۴

نو په پکار ده چه ددی . يو تعداد مسلح مخالفو قومانده  د پاکستان   ای اس ای  او خارجی استخباراتو په الس کی ده
زما په اند او پوهه  په پاکستان کې د . ددی حل په پاکستان کې د عملی اقداماتو الر ده.  استخباراتی ادارو چاروه وشی

يونهاو بی ګناه انسانانو مهاجرول،  تيلويزيونی نمايشنامو غوندی سناريو ګانی جوړول ، بی هدفه په تيارو کې ډزی ميل
عملی نتايج .  د حل الر نه ده-کول او په دی بهانه  د امريکی او جهان څخه پاکستانی پوځيانو ته پيسی ترالسه کول  

  .  او هدفمنده کار ته ضرورت دی
 دعربی او د بهرنی هيوادو ځواکونه  چه  د امريکی او اسراييلو په ضد، د کفر او الحاد په ضد د ښکاره ده چه/ ۵

ی  ی شعارونه پورته ک   .  مصالحی او تفاهم ته به حاضر نه شی-جګ
ای شی   :ددی لپاره چه ددوی بشری ، مادی او معنوی سرمايی تر يو حده وچی ک

  .   د فلسطين د مسألی حلول په کار دی- 
  .   په دنيا کې  د عدالت د تأمين لپاره له دوګونه مترو  څخه الس اخيستل په کار دی-

 دا پروسه په امريکا کې د  ښاغلی باراک اوباما په راتلو يو څه پيل شوی او وخت په کار دی او عملی اقداماتو ته 
  . ی اما خلک عملی اقدامات غواړ-شعارونه د کار د پيل لپاره ضرور دی . ضرورت دی

ه پورته کول غواړی او صداقت / ۶ تمام شواهد ښکاره کوی چه د افغانستان اوسنی حکومت د تفاهم او مصالحی نه ګ
. والر دهد مصالحی او ښه تفاهمی او روغی جوړی الر په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته د قدرت سپارل.  نه کوی

ی افغانی کولو الر   .   دهعملی الر يی د افغانستان د شخ
عملی الر يی په اوسنی انتخابات کی شفافيت ، صداقت، د قانون تطبيق او د افغانستان خلکو ته د قدرت ورکولو 

  . زمينی برابرولو الر ده
ی چه د افغانستان  نالری او هغه شخصيتونه انتخاب ک د افغانستان خلک دا سياسی درايت لری چه هغه برنامی او ک

  .  توان ولرید خالصون او نجات ورکولو
  .  شفافه انتخابات، د خلکو کنترول او اعتماد  جلبول مصالحه او مفاهمه او ورور ولی  او اعتماد راوستی شی

تراوسه پوری شواهدو ښودلی ده  او زه کم باوره يم چه دا اوسنی دولت دی په افغانستان کې دد اسی شفافو او عادالنه 
اکنو اراده ولری چه په هغه کې د ا تينی مظهر وګرځیټول   . فغانستان د خلکو د ارادی ري

ی او  دا انتخابات به  ون ونه ک که چيرته الزم قانونی اقدامات په موقع تر سره نه شی، خلک به  انتخاباتو کې ګ
  .ډول به دا چانس او فرصت هم له السه ووځی په دی . مشروعيت ونه لری
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  . د اخيستل په کار دید ايران د وروستيو انتخاباتی حوادثو نه هم پن
  
د اوسنی . د بهرنيو ځواکونو موجوديت او د هغوی ناروا اعمال او ناتار د سوله او آمن په مقابل کی موانع ايجادوی/٧

و وړو په نتيجه کې د نورمال ژوند نه ليری شوی افغانان  دولت د مخالفينو يوه  عمده برخه د بهرنيو پوځيانو دناروا ک
  . تشکيلوی

ی–لفقر ان يکون کفرا کاد ا/ ٨ نو دافغانستان خلکو ته د مصروفيت او عايد د برابرول .  ژر دی چه فقر کفر ته ورسي
  .   الری بايد وسنجول شی

بهرنی مرستی په مافيای روابطو له يوه السه راغلی او په بل الس واپس شخصی بانکونو او حسابو ته انتقالی / ٩ 
  .م شفافيت او د قانون تطبيق په کار دینو  په اقتصادی مسايل کې الز. شوی
داسی زياد موارد شته چه اداری ارګانونه دعدلی او قضايی . د افرادو او اشخاصو په ځای د قانون حاکميت/ ١٠

  .  ارګانو په ځآی کار او اجراات کوی
عات شی نه درست کادری سياست، هغه کادری سياسيت چه د کفايت او درايت او وطن دوستی اصل په کې مرا/ ١١

و پربنس، د استخباراتی ادارو، کورنی، شخصی    . جـيـبی  اړيکو او ګ
  .زه په دی باور يم چه افغانستان د ساړه جن د دوران په نسخو هم نشی آراميدلی

  .تمام شواهد په ډاګه ثابتوی چه په دی برخو  کې د اوسنی حاکميت اداره پاتی راغلی ده 
  

وری ليکنی ته چه دښاغلی ترابی په ځواب کې يی د ښاغلی حکمتيار صيب په دفاع ليکلی اما راشو د محترم ننګيال ست
نی  هدف وه     - !  د ښاغلی حکمتيار له تعصب نه ډکې څرګندونې په ځواب کې(: شوی او زما ددی ليکنی لم

  : ښاغلی ننګيال ستوری د خپلی مقالی په يوه برخه کې داسی ليکی.)٢٠٠٩/۶/١٧
 تعصب هم غندل .... په دغه ستر الهی اساسی قانون کې..... کې انسانيت ته په ټوله مانا احترام شوي،په اسالم  ....

 زياتو ...که څوک د خپل قوم صفت اوستاينه کوي او دخپل قوم اوژبې لپاره کارکوي دا يواسالمي کاردي .... شوی 
ی ي ځل خپل قوم ته خطاب ک موږبايد تعصب وپيژنو ه مې موخه دا وه چې له پورتنې مقدمې ن... پيغمبرانوپه لوم

ی چې ښاغلي حکمتيار په يو مقاله کې خپل تعصب ښاغلي ترابي  ي يومستعار نوم به وي دغه ادعا ک چې ګمان کي
ی وژغوری  هيواديې ديواستعماري ځواک له منګولو..... حزب اسالمي هغه ګونددی چي ....په ډيرمهارت ښکاره ک
ه الخاوشوروي اتحادته يې ما ې چې د ښاغلي حکمتيار د دغې جملې پرمخالف ....تي ورک ه ک ښاغلي ترابي ه

ی  ی او نه يې د روسانو د .... مفهوم تکيا ک ښاغلي حکمتيار د خبرې مفهوم دا نه دی چې نورنو هيچا جهاد نه دی ک
ټولوتنظيمونو برخه  تې کېپه ويستلو او ماتې کې برخه اخيستې ځکه چې دا ډيره روښانه خبره ده د روسانو په ما

م هغه داده چې دکليمې په مانا اصلي طالب چې د دې وطن بچی ...  اخيستې يوه مهمه خبره چې بايد اشاره ورته وک
 په توره بوره کې . يې له کندزنه په طياروکې وويستل شول ورسيدل خو نور وو هغه يا شهيد شوو اوياهم ترګونتنامو

ي هغه هم . ح القاعده جنګيدل هم عربان يا د دوی په اصطال او اوس چې د بهرنيو پروړاندې کوم طالبان جنګي
ي سوځوي ، مامورين وژني ، ښوونکې ـسپ لې اودقدروړ خلک دي خو هغه خلک چې دطالب ادعا کوي ښون ي

ه کې تراوسه کوم مکتب نه د ی وژني طالبانوته يې سخته صدمه اړولې خو ددې پرعکس حزب اسالمي په روانه جګ
ې،پوليس يې نه دی وژلی ، ماموريې نه دی وژلی. ی ځولسو ي، ، ويره يې نه ده خپره ک  څوک يې نه دې ذبح ک

ي ، خ وولې موږ په دې وروستيو کې وليدل چې دطالبانودنفوذ الندې سيمه هلمند کې د لغمان تنکي ـــمثلی يې نه ده ک
ي يې هم پرې وپلورل شول ، دانسانانو نه په ژوندې ځوانان چې ايران ته د مزدورۍ لپاره تلل ووژل شول اوم

غوږونه غوڅ شول په داسې حال کې چې داسالم ستر الرښود حضرت محمد صلی اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم 
ي نه به هم پوزه اوغوږونه نه غوڅوي ي ته هم احترام .فرمايلی چې دکافرله م  داسالم په سترقانون کې دکافرم

  .انسان دی او اشرف المخلوقات دیشوی دی ځکه چې 
ې خپلوان وژل شوي ووپه دپه يوه غزوه کې د کافرو له لورې يو ه پيغله ونيول شول چې ددغې پيغلې پالر اونورن

ي پراته وو دغه پيغله يې هم پرې راوسته رسول اهللا صلی اهللا عليه وسلم صحابه ووته  کوم الر ه کې چې دغه م
ي بيا ترې فلم ډکيوويل داسې به مو نه کول خ ي او عام بازارته وړاندې ـو اوس د طالبانو لخوا انسانان ذبحه کي

ي هغه مورلري ، ميرمن لري بچې لري خپل اوخپلوان لري چې ټول  ي دغه فلم د مقتول کورن ته هم رسي کي
کولی چې حزب مسلمانان دي نو دغه داسالمی قانون سره سخت منافي دی خو تراوسه داثبوت څوک نشي وړاندې 

ی وي   . اسالمي دې دغسې کار ک
م چې زه نه حزبی يم نه کوم ګوند کې يم ، او نه ددې هوډ لرم چې له چا سره يوځای شم په پای کې  داخبره بايد هم وک

ه بهرنيان به پرځای پاتې وي او ستا دغه ــترابي ورورته وايم چې دغسې پارونکي خبرې مه راسپ ه چې خدای مه ک
  ) ننګيال ستوری.رکي به دحزب اوطالب ترمن ډيرانسانان سوی وي وړوکي ب

 
  ! درونو لوستونکو 
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ی ډيره موده  ه کوم خپل مستقل مطلب وليکم او د چا په ليکنه څه ونه ليکم  چه خدای ناخواسته د چا د کـيـ  چه ه
م. خفګان موجب نشم وری به زماه سره هم نظر وی چه زه په دی باور يم چه محترم ننګيال ست. خو په دی ل توانيـ

تيا لپاره ليکنی کوو او  رسالت ادا کوو وو او د حق او ري ستوری ليکنه . په همدی منظور د محترم  ن.  مون حق ل
  . پيژنم او زه هم صرف په همدی مقصد النديدينی مطلب تاسی ته وړاندی کوم

  
م چهبايد ووايم چه د محترم ننګيال ستوری ددی ليکنی نه  مو ز ه واخيسته اما دويلو وړ ګ   :ياته ګ

  
خپل قوم ته خدمت چه د بل  قوم د توهين او . تعصب منفی کليمه ده او تعصب نه منو. د تعصب تعريف بايد وشی/ ١

ی، دا کار ثواب هم لری.  د تعصب خبر نه ده-تحقير په کې نه وی کوم    . همغسی چه  تاسی ورته هم توضيحه ورک
  
د خلکو داهلی ځلی په تنظيمونو . دی کی د ټولو تنظيمونو کار نه بلکی د افغانستان د خــلکــو کار وهد وطن په آزا/ ٢

  . ختمول و د  افغانستان د مجاهد ولس رول ضعيف ښودل خطاء کار او بی انصافی ده
  
ونه او مشکالت په داسی لوړه او/ ٣   انسانی توګه حلوی چه په دی باور لرو چه د اسالم دين د دنيا او ټولنی  ډير رن

عربی او عجمی، تور او سپين ترمن فرق نشته . چاچه د توحيد کليمه وويلی مسلمان ورور دی. نظير يی نه شته
اسالمی اخوت هغه اخوت دی چه د دنيا ستر ستر قوتونه د هغه . مقرب ترين د تاسو اهللا پاک ته متقی ترين د تاسو دی

تينی او ښه مسلمان تعصب نشی لرالینوله دی کبله. په ماتولو مصروف دی خپل قريب، .  مون باور لرو چه ري
خپل کلی، خپلی منطقی او خپل وطن او انسانيت ته خدمت کول يو اسالمی او انسانی اصل دی او اهللا تعالی داسی 

  .  مخلص خادم ته انشاء اهللا چه اجر ورکوی
  

                 فاعتبروا يا اولی االبصار                                                   
 
  


