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  م٢٠٠٧د سپتمبر ديارلسم ، کوپنهاګن دنمارک           داکتر صفی اله صاحب زاده
            

    

  نامهد لوی خدای په 
  

لی دين او ګران هيواد د خدمت  د ، خپل ژور احترامونه درته وړاندی کوم:محترم ولسمشر صاحب   اسالم د سپي
تن تعالی دی مل   .  اوسهلپاره لوی څ

  .معرفی کړمدليک دليکونکی په توګه دتعامل له مخی الزمه ګنم درته ځان په لن ډول  :محترم ولسمشر صاحب
 ی او ثانوی تحصيالت می د کابل په ښار کی سرتهئ  ابتدا،داری کورنی کی زيږدلی يمزه په افعانستان کی د يوی دين

  .رسولی او د کابل پوهنتون د طب پوهنځی څخه فارغ التحصيل شوی يم
کرو د اشغال څخه وروسته لکه د نورو ی دکمونيستی کودتا او بيا ورپسی د شوروی روسپه افغانستان ک يی د ل

حدی سيمو کی د خپلو  او څه موده د ګاوندی هيواد د افغانستان په سر،کړيدلو وطندوالو په څير پاکستان ته مهاجر شوم
وسيږم او په صحی چارو کی خپله طبی  په هيواد کی اارک اوس د دنم،مهاجر او مجاهيدو وطنوالو په خدمت کی وم

 .وظيفه پر مخ بيايم
  

 کی د نړيوالی ټولنی سياسی مند وم او د دی تر څن تاريخ سره عالقزه د وړوکتوب څخه د خپل هيواد سياسی
و څخه متاثره شوی يم  او د نړيوالی ټولنی په سياسی جرياناتو می ځان د امکان پوری باخبر ساتلی ،جرياناتو او پي

  .دی
  

و او سياسی نواساناتو څخه ډک دید افغانستان   د ميرويس نيکه او بيا د احمدشاه بابای غازی څخه ،تاريخ د پي
 ټول  سيمی يی د السه ورکړی چهاژيکیروروسته افغان ولس د يو لړ غميزو سره مخ شوی او زياتی ارزښناکی ست

      .توضيح ته ضرورت نشته باسواده وطنوال ورباندی پوه دی او
و په افغانی ټولن  او د دغه تيرو ، کی زيات اغيزمن اثرات اچولی دیهتر ټولو مخه د نږدی تيرو ديرشو کالو پي

 ډول د راتلونکو چلينجونو سره د مقابلی دپاره ورڅخه د يوی تاريخی  او همدانيوا کی کولی شو هم داوسواقعاتو په ر
  .ووثيقی په ډول کار واخلو
سوس او له نژدی سی محترم پوره اشنا او هغه مو مح اوکلونو حوادثو څخه ښکاره ده چه تد افغانستان تير ديرش

ه شوی د وخت په تيريدو د هيواد،څارلی او پوره تری خبر ياست  سره دعالقمند وطنوال  څه چه په ښکاره او څه په پ
يب دولت د نسکوريدو   د نج وجود دی مقالی او تحليلونه د اسنادو په ډول م، مختلف کتابونه،ه شويدیوپری څه ناڅه پ
 چه متاسفانه په دغه ، واړولومبر يولسمی حادثی پوری متاسيفانه افغانستان د کړيدلو په بل دورڅخه بيا تر سپت

 او دا زمينه مو برابره کړه حی بهرنی طاقتونه هم خپل شوم ،ا لرلهيتراژيدی کی مونږ خپله افغانانو تر زياته مالمت
 چه د جهاد په دوره کی يی مجاهيدنو  دغه دوره دفتور او د فساد دوره وه او يو عربی سياستوال،یالسونه پکی ولړ

  . د فتنی په دوره ياده کړيده چه هم د افغانستان او هم د اسالم په زيان وه،سره مرسته کړی وه
خاص په مستقيم يا غير ح سياسی او نظامی ګروپونه او اشپه دغه نهه لس کلنه دوره کی د افغانستان موجوده مطر

 هره ، او دا مشکله ده چه فيصله وشی چه څوک مالمت او څوک د حق خاوند ؤ،مستقيم ډول شريک او اغيزمن ؤ
 ، او خپل مخاليفين د مجاهدودښمن، وطن پرست او روشنفکر وايی،د ځان ته مجاه،روپ ځان په حق بولیډله او هر ګ

  !! وطنفروشه او د بيګانګانو مزدور بولی
ی هيوادونه لری د چين څخه پرته:محترم ولسمشر صاحب  پنځه يی اسالمی هويت او دوه يی په  افغانستان شپږ ګاون

همدا ډول په منطقه کی مطرح ،رسمی توګه د جمهوری اسالمی ايران او جمهوری اسالمی پاکستان په نامه ياديږی
ول ستر طاقتونه هم دافغانستان د حاالتو په هکله بی  همدا ډ،ن   چارو سره دلچسپی لریهيوادونه شته چه دافغانستا

د افغانستان په سياسی   مالتړ هيوادونویو نو که د يو همسايه او يا د منطق،تفاوته نه ؤاو نه بی تفاوته پاتی کيدلی شی
دا نشی چی  نو بيا به داسی سياسی ډله پي،د مربوطه ډلو او ګروپونو خيانت او وطنفروشی و بولو ډلو او ګروپونو کی

يانو ،انت او وطنفروشی څخه پاک وګنیين د خبيا دی هغه ځا  متأسفانه دافغانستان په داخلی چاورو کی د ځينو ګاون
يدلی  مداخله مداخله ده ، شوی او دا مهمه نده چی مداخله دکومی لوری،ښکاره مداخلی شوی چی پری سترګی نشی پ

   .ارق له خوا وی که د غرب له خو د ش،که د شمال له خوا وی که د جنوب له خوا
ضور لری او د دغی نړيوالی  حپه هر ډول د سپتمبر يولسمی نه وروسته اوس نړيواله ټولنه په افغانستان کی فعال

 نوی دوره افغانی روشنفکران چه ،سياسی او اقتصادی قدرت افغانستان نوی دوری ته مخه کړه ، نظامی پهټولنی
 د  نوی اوميد ورکړ او وروستی تحول ته يی،اسی بلوا څخه ستړی او مايوس شوی ؤدتيرو سياسی اړو دوړو او سي

 او دا توقع کيده چه د نړيوالو په مرسته به نور په افغانستان کی امن او امان من ته راشی ،نيک فالی په سترګه وکتل
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داسی چی فکر کيده پر مخ  حاالت ، خومتأسفانه،پرمخت هم ورسره ملګری ویاو د نتيجی سره به يی اقتصادی 
  .په ملت کی يو ډول بی اعتمادی دخوريدو په حال ده ونه الړل او د ورځ په  تيريدو

 افغانستان پداسی ستراژيک ،ږی چه دافغانستان اوسنی النجه ساده ندهافغان او نړيوال سياست پوهان پدی پوهي
 نوموړی هيوادونه ، لويو طاقتونو د توجه وړ دی هم د منطقی او هم د نړيوالو،موقعيت کی واقع دی چه هم همسايه
ينده کی د سيالو رقيبو هيوادونو د سياسی او آ او افغانستان هم اوس او هم په ،پ سياسی او ستراژيکی منافع لری

  . د ګرځيدو په حالت دینظامی رقابت د ميدان
 او څه چه په ظاهر وايی په باطن کی سياسی پوه افغانان پوهيږی چه بهرنی ځواکونه خوامخا خپل خاص هدفونه لری

 خو د افغانی پوه سياستوالو او وطن ته دلسوزو کسانو وظيفه ده چه حاالتو ته د واقع بينی په نظر کی نيولو ،ریفرق ل
 او داسی سياسی تدبير څخه ، د منافيعو قربانی نشیسره هيواد داسی لوری ته هدايت کړی چه د بهرنيو مطرح قوتنو

 او د بهرنيو طاقتونو اهداف د افغانانو د منافعو سره په ټکر ، د ګران هيواد منافع خوندی وساتل شیکار واخلی چه
 او هيواد د بهرنيو د سياسی لوبی ډګر  بلکه احتمالی بهرنی منافع د افغانستان دمنافعو سره په موازاتو کی شی،نشی

 نظر کی نيولو سره خپل اوسنی نړيوال دوستان په  او مونږ هم پدی باور يو چه کوالی شو د واقعيتونو په،ونګرځی
منافيعو سره غوټه دی او د خالف په صورت کی يی دواړه خواوی دی قانع کړو چه د هغوی منافع د افغانسان د 

  .خطرناکی صدمی سره مخامخ کيږی
ی نظام څخه څو وال سياسی او نظامی تحوالت پر مخ وړاندی روان دی او دنيا د يو قطبهمدا اوس منطقوی او نړي

 نړيوال سياسی او نظامی طاقت همدا اوس او په اينده کی به داسی نه وی لکه په تيره ،قطبی نظام خواته حرکت کوی
ينده د پاره خاص تدبير پکار دی او د داسی سياست غوره کول پکار دی آ د هيواد د اوسنی او هم ،نويمی لسيزه کی ؤ

  .چه هيواد ته صدمه و نه رسيږی
 داسی سياسی ډلی  ،وال سياسی فورمولبنديو سره جوخت په هيواد کی دننه هم فورمولبندی ګانی تغير ومومید نړي

و الس ته راوړو شخصی او ګروپی ټپلی او اشخاص شته چه دخپل  دپاره په اسانی هم اوس او هم په اينده کی د  ګ
 متأسفانه داسی ناسالمی ډلی د اوسنی دولتی  چه، شیی ګرځيدلی او ورباندی سرمايه اچول کيدبهرنيانو د الس اله

ی پرته له دی چه وخت له السه ورکړو،نظام کی ځای پر ځای او په مهمو دندو باندی ناست دی   دا ضروری بري
څو هيواد په راتلونکی کی د بلی داسی ډلی او اشخاص کلک نظارت او د لزوم په صورت کی يی مخه ونيسو تر 

  .ره مخامخ نشی  فساد او تباهی س،نیفت
و په هيواد کی:محترم ولسمشر صاحب  ژور  د هيواد اوسنی سياسی نظام ډير غير متجانس دی د تيرو ديرشو کالو پي
رول د پاره د يو متوازن تدبير ته ضرورت دی د ح،بدلولونه رامين ته کړی   .االتو د قابو او کن

ه موده کی په  څادڅه وشوه او امريکا او د څه وخت چه د سيپتمبر يولسمه هغی ملګری دی ته اړ شو چه په ډيره لن
 له خوا نواافغانستان کی نظامی اقدامات تر سره کړی نو د شرايطو سره سم يی سمدالسه د شمالی ټلوالی چه د طاليب

 توجه ،خلع قدرت شوی او په ډيرو ناوړو شرايطو د هيواد په يو کوچنی منطقه کی د حصار په حالت پاتی شوی ؤ
 د بی شميره اقتصادی او نظامی همکاری په نتيجه کی يی دی ته جوګه کړل چه لکه پنځم ستون د امريکی وکړه

ک موفقيت د پاره ور   د امريکی دستر نظامی قدرت او ، چه همداسی هم وشول،څخه کار واخلینظامی عملياتو د چ
ی نسکور او امريکی او د هغه ملګرو هيواد د د دغه ډلی د پنځم ستون د رول په ادا کولو سره طاليبان په لږه موده ک

رول الندی راوستلو خی يی دغی ډلی ته پراخ دولتی او اقتصادی  او د پاداش او هم د شرايطو له م،خپل نظامی کن
څرنګه چه مخکی می اشاره وکړه عام ولس او په خاصه توګه د هيواد روشنفکره ډله اميدواره شوه  ،امتيازات ورکړل
ه مين ته راشیيکی ستر تغي په راتلونکی چه ډير ژر به او سره له دی چه د ملت اکثريت د  ،رات د افغانی ټولنی په ګ

 دا په  خو ملت،شمالی ټلوالی څخه بد زړه او د هغوی د واکمنی دوری د ظالمانه اعمالو په ياد ورڅخه ناخوښ ؤ
چه د حاالتو د ثبات سره سم به د هيواد داخلی نظام موقتی ډول او د شرايطو د ايجاب له مخی ومنله او منتظر پاتی شو 

 ، د بن معاهده او ورپسی لويه جرګه او ورسره وروسته د ولسمشری او د ملی شورا ټاکنی وشوی ،ر ومومیيهم تغي
خو متأسفانه د ملت د توقع په خالف شمالی ټلواله نوره هم مضبوطه او په دولتی تشکيالتو کی تر سترو امتيازاتو 

    . په کميدو شويده چه د وخت په تيريدو د ملت حوصله مخه شوه مندبرخه
 يوه ، د رد او نفی د ناوړی پاليسی څخه کار واخيستل شومتأسفانه په نوی مرحله کی هم لکه د پخوانيو مرحلو په شان

 خو نوری ډلی په غيږ کی ،يا څو ډلی له اذله بد عمله او وطن دښمنه وګڼلی شوی او ورسره د شدت سلوک غوره شو
  .او هم ال نازيږیونيولی شوی او پوره ونازولی شوی او 

 خو خپل مخاليفين خاين ،ځان وطنپرست او ښه بولیره ډله  ه،په افغانستان کی همدا اوس تراويا زياتی ډلی ټپلی شته
 همدا ډول په دولتی چارو کی حاکمی ډلی شته چه ځان ته مجاهد او د ګران هيواد د ،او وطنفروش په نامه يادوی
 په بله عباره ټول محاسن خپل ځان ته او معايب د خپلو مخالفو ډلو ته حواله ، غړی بولیاستقالل د مقاومت د سنګر

  .کوی
 او خو د حاالتو په نظر کی نيولو سره د ولسمشر چه د ټولو افغانانو مشر دی توقع ده چه ټول ولس په نظر کی ونيسی

نړيوالی ټولنی سياسی مالتړ هم ورسره دی د ملی پخالينی له پاره ګامونه پورته کړی او د خپلو امکاناتو څخه چه د 
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 او بيا به نو د ، او ملت کی به نارضايی خوره شی، په لور والړشی که داسی ونشول حاالت به د خرابی،کار واخلی
   . د اوسنی زعامت په هکله قضاوت کویهيواد راتلونکی تاريخ

 خو ،سره له دی چه خاصی ډلی د هيواد په سرنوشت باندی حاکمی دی او ښه پريمانه شتمنی يی الس ته راوړی ده
 دلته د يادولو وړ ، ناری وهی چه مجاهدين د پامه غورځول کيږی اواقتصادی او د قدرت حرص يی نه مړيدونکی دی

نورو القابو په هکله معيارونه نشته او په ملت کی اختالف  او داسی ، مقاومت کونکو، مبارزينو،ده چه د مجاهدينو
  . دینظر دی چه څوک د پورتنيو القابو مستحق او څوک نا مستحق

خبره د ډلګی مشری لياقت نلری خو د غ نظامی  لقب پری تپل شوی د څه مودی راهيسی يو جنابعالی چه د چا 
مه د هغه  د يادولو وړ بولم چه د مجاهد کل دلته بيا هم، دیوانر رچيغی او ګيلی کوی چه مجاهدين ګوښه کيدو په لو

 جهاد په  بوخت او د جهادچا له پاره استعماليږی چه د شوروی روسيی او د هغوی کمونيستی رژيم سره په مسلحانه
ک دا حق نلری چه د جهاد او مجاهد و په جهاد کی د ولس پراخ اکثريت برخه اخيستی ده او څ، کی ناست ؤسنګرو

 په خپل مين کی د ناروا قدرت ته د  مختلفو ډلو دا چه د کمونيستی رژيم وروسته،کلمه ځان پوری منحصره کړی
 چه تير نويمی لسيزی جګړی چه  پدی ټول ملت ښه پوهيږیٔ،هله دلکل بله مسرسيدو په هکله يو تر بله په جګړه شو ب

 بی ګناه انسانان شهيدان شول ټول يا د قدرت د ساتلو او تاپه نتيجه کی يی کابل ښار وران ويجاړ او شپيتو زرونه زي
   .يا د غصبولو پخاطر شوی او د جهاد سره هي تړاو نلری

د ملت لوی اکثريت برخه اخيستی ده او د جهاد په دوران کی په څرنګه چی مخکی می ورته اشاره وکړه په جهاد کی 
ی کړی چه يواځی دوی ،نظيمونو او ډلو کی سازماندهی شوی ؤمختلفو ت  شمالی ټلواله نشی کواالی پدی سترګی پ

کله  نده د مثال په توګه طاليبانو اکثره غړی په جهاد کی ستره برخه اخيستی،جهاد کړی او بس ب  حز، نه داسی ه
 ګوډ او ،ت شمير يی ماتا ټولو قربانی ګانی ورکړی او زي، ټولو مشکالت ګاللی،ورکړیاسالمی هم ډير شهيدان 

  .وړانده شويدی
طاليبان او حزب اسالمی لکه يادونه چی وشوه د نورو سياسی ډلو په څن په افغانستان کی پوره اغيزمن دی او د 

ولی  ،يبانو د واکمنی په هکله په هيوادوالو کی د نظر اختالف موجود ؤ د طال،دوی د نفوذ څخه څوک سترګی نشی پ
د او ستړی شوی يو شمير طاليبانو ته د امنيت د راوستو په لحاظ ښه کتل ځکه د جنګی ډلو د جګړو څخه ډير زيانمن

توګه د تعليم د  يوه ډله د طاليبانو د سخت نظری او خاصه ، چه په دوه ډلو ؤ، همدا ډول مخالف نظر هم موجود ؤ،ؤ
  . څخه خلع شوی ؤ ورسره يی سخته کينه درلوده مګر بله ډله چه له قدرت،زو د تړلو له امه سخت ناراضه ؤادرو

 ټول افغان ولس او په خاصه توګه باسواده ،ينده د پاره غم پکار دی آ د اوس او،په هر حال څه چی شوی هغه شوی
 مسلح مخالفو سره خبری  دی چه جګړه يواځی د حل الره نده او بايد او همدا ډول بهرنی سياستوال پدی نظر،ډله

ی نه ښودل شی  چی همدا خبره په وروستيو کی ،وشی او د ملی رغاونی ته وبلل شی او هي قيد او شرط ورباندی ک
  . نو ظروری ده چه خبرواترو د پاره جدی ګامونه پورته شی،ناټو جګپوړو نطامی چارواکو هم کړيده

کی او کاميابی له پاره ضروری ده د منطقی مکانيزم څخه کار واخيستلد ملی س  شی او د هيواد دولتی ولی دچ
 او دا ضروری هم ده ځکه اوسنی ،رات راشی چه د ټولو متخاصمو ډلو اعتبار تر السه کړیيجوړښت کی داسی تغي

تو محصول دی   .مسلحانه مقاومت د نويمی لسيزی د ذات البينی ن
مولی چه مخالفی ډلی يی د دولت په لوړو ځان د هيواد په سرنوشت کی بی برخی بولی او نشی زغ مقاومت مسلح

ړ پوړی قوماندان ويلی ؤتر هغی به اسلحه په ځمکه کی نږدی تر و ل يو لکه څه موده پخوا د طاليبانو،دندو ناست وی
 چارو بوخت په لوړو نظامی او دولتیڅو چی فالنی او فالنی د ولسمشر مرستياالن او يو زيات شمير مخالفين يی 

 هو همداسی هم ده دوی پوره حق لری چی داسی ووايی ځکه دوی په داخلی جنګونو کی ډير ځپل شوی او زيات ،وی
نرو کی  شمير يی د امريکا د نظامی طاقت د استعمال وروسته د خپلو سيالو مخالفو ډلو له خوا په خورا بيرحمی په کان

  .مير يی بی عيزته شويدی زيات شسوځول شوی او
 او حاالت دی ته رسيدلی ، اختالفات زيات شوی او ډير منفی او ناوړه تعصبی بڼه يی غوره کړیمتأسفانه په ملت کی

تحصيلکرده قشر  شمالی ټلوالی سره د ملت او په   خاصه د ،چه ډير کوچنی حرکت د خلکو احساسات را پاروی
څه وخت چی مرحوم پخوانی پاچا د جنازی مراسم مو د اريانا د تلويزين له  ،نفرت ورځ په ورځ مخ په زياتيدو دی

 مال ربانی او ښی  په مراسمو کی وليدل شو چه د ولسمشر کيڼ الس ته،لياری ليدل زيات شمير هيوادوال ناست ؤ
د شمالی ګوری چی  اوس هم ولسمشر !الس ته يی دلګی مشر فهيم ناست ؤ ټولو يو بل ته وکتل او سره ويی ويل

 مال ربانی اوس د ملی ،ه کيدلهي دی ځکه د دواړو کسانو ناسته د ولسمشر خوا ته نه توجټلوالی د محاصری الندی
 که د مال ربانی د سابقه کاذبی جمهوری رياست مقام په نظر کی وای نو بايد بيا ،شورا عادی غړی او فهيم د سنا

هر حال داسی  په ،ی ستاسی تر څن بايد ناست وایحضرت صبغت االه چی هم مشر او هم اوس دسنا مشر د
  انګيړنه وشوه چه شمالی ټلواله ښکاره کوی چه دوی اوس هم دولت په محاصره کی لری

له د احمدشاه مسعود د وژلکيدو د ورځی په هکله ده چه هر کال دغه ورځ دملی قهرمانی شهيد په نامه لمانځل بله مس
 په دی ،می رخصتی هم اعالن شويدهور بيرغونه لوړيږی او دغه ورځ عموکيږی د هيواد د ملی بيرغ تر څن ت

هکله چه څوک احمدشاه مسعود شهيد يا ملی قهرمان بولی اختالف نشته ځکه هغه طرفداران او مينه وال لری او 
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ورو  په افغانانو کی لکه نله دا ده چه احمدشاه مسعودو اصلی مسخ ،هغوی حق لری چه داسی خطاب دی ورته وکړی
ريت د هغه او د هغه د ملګرو د کړو اغيزمن مشرانو او قوماندانانو په څير متنازع شخصيت دی او د ولس پراخ اکث

 که ولسمشر بی له چون او چرا ،نو ولسمشر بايد دی موضوع ته متوجه اوسی، او اعمالو څخه ښه خاطره نلریوړو
ر شمير هيوادوال ناراضه کوی او د خپل ځان سپکاوی يی  نو دا شان اظهارات ډيملی قهرمان بولی بياد او هغه شهي

 احمدشاه مسعود ملګری حق لری د هغه د وژل کيدو ورځ ولمانځی او لکه شيعه ګانو په شان ځانونه په ،ګڼی
هکله د ولسمشر بيطرفی د سوال الندی نيسی او   خو د ولسمشر اشتراک د داسی متنازع شخص په،ځنځيرونو ووهی

 او دا د ولس غ ،چه کوندی ولسمشر د احمدشاه مسعود مخاليفين خاينان يا د وطن ګيدړان بولیداسی محسوسيږی 
  .اکثريت سره لويه جفا ده

ی مودی له پاره د   دکابل په هوايی ډګر د ترمينال په ليدو ، ته په سفر تللی وم کلو وروسته کابل٢۵زه پروسږکال د لن
 تشنابونه ، حتی د يو ديوالی ساعت پکی نه ليدل کيده،ته نه پاتی کيدودګر   هوايیحيوکړ چه  می د خجالت احساس

ل ؤ چه جرأت می ونکړ ورته داخل شم  او ځان سره می افسوس وکړ چه د دومره کالو په تيريدو ولی ،يی دومره چ
و ډير لوی د خو د ميدان بهر می ي ، چه د هيواد دروازه بلل کيږی خوار و زار دیزمونږ د کابل بين المللی ميدان

 د ، وایباندی د ميدان تشنابونه ترميم شوید عکس په مخارجو  احمدشاه مسعود عکس وليد چه کيدی شول د هغه
 او څلور الری وليده چه د مقاومت يا د احمدشاه مسعود د څلور الری په نامه هوايی ميدان نه لږ وړاندی می لوی منار

 ، د روساومت چهارراهی د چا سره د مقاومت په خاطر جوړه شوی؟ دلته بيا زه حيران شوم چه دا د مق،ياديږی
  . د مقاومت په خاطراو که د خپلی افغانی سيالی ډلی سره د ناروا د قدرت د ساتلو...  چين،انګليس،دامريکا

 زه نه پوهيږم چه تاسی جنابعالی په شمالی ټلوالی ،ملت به نور څومره صبر او تحمل وکړی: محترم ولسمشر صاحب
 اوس د کودتاګانو وخت تير ،اوس د ويری دليل نشتهی ولی دومره خوند ليدلی چه يی دومره نازوی د دوی څخه خو ک

 نو د ټولو سره بيا هم تاسی محترم ته دغه ډله ولی دومره مهمه ،شويدی، بين المللی ټولنه نظامی فعال حضور لری
د خدای د پاره د څه د پاره؟ ايا د هغه  ،ه کی راوستلی کيږی بيا په کابين چه عبد الهخبره دا ده  د حيرانتيا ،ښکاری

   ؟ککری د وزارت له پاره جوړه ده ؟ ايا افغانستان د قحطرجال سره مخ دی
ی چه بين فکر کيږی: محترم ولسمشر صاحب  شمالی ټلوالی تاسی بی ځايه تر اثر الندی نيولی ياست او داسی هم بري

  .وضاع نه يی سر په صحيح خالص ندیالمللی ټولنی هم د افغانستان د ا
تن تعالی څخه غواړم چه ډير ژر په هيواد سوله  شی او ټولو مخالفو مسلحو ګروپونو سره په رامين ته د لوی څ

 او اوسنی د ،اط المستقيم ته هدايت کړیسی چاروکی هيواد صرد دولت او سيا هغوی حضور څو دتوافق ورسيږو تر
  .رات ډک شی حزبی ورونو په  او ته د مرورو طالب هيواد،کابل تش شغالی ميدان

  .د دغی ورځی د راتلو په اميد
  په درناوی


