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 !د ژغورنې الر
 

 ()د جناب عبدالغفورلېوال د لیکنې په تړاو او مطالبې

 
... سره وي، نو ګویا مشکل  و، پروفیسوران انپه هغه ټولنه کې چې د وطن واګې د اپالتون د نظرې پر بنیاد د فیلسوفا

که په دې توګه د حاکمیت  :ووایم او ولیکم چې  .مړ ش ال دوى باید لږ دقت ته راوبولم او وړاندې  زه  .يږـېحل
استادانو  وو اغد فیلسوف، ماسترانو، دوکتورانو او یا د اکسفورد او هاروارد له پوهنتونو فار تالحیتونه او حاکمیص
دوحې نه مشروعیت   -له مسکو، بن، قطر  حاصل شي او هلته وورکړل شي ا همشروعیت نه پرت  الزم کې د  الس په
داسې حاکمیتونه، تجرید شوي، ملت ته غریبه او بیګانه حاکمیت او ملت هغه یو   پراشوتي تحمیل کړای شي، تر

خارجي او پردى موجود پېژني او خلک یې د ځان نه بولي. بیا بعدي د ارګ او د محراب د نږدې والې ښې آرزو  
اکامې هڅې په دې شي چې پر غلطو مېتودو او د موضوع نه ناخبرو کسانو ګانې له ښې ارادې سره سره ن

کیږي، ډېره وینه او خزانه مصرفه   فاجراء کیږي. نتیجه او پایله داشي چې ډېر زماني، مادي او معنوي مصر الس په
روستۍ لسیزه کې  و کې وشول.زلسی  و څلورورتې هپ نافغانستا څنګه چې د امانتیجه او پایله دغه شي لکه شي،
هم د منلو وړ نه دي او ډېر   او د نیمه مشروعیت له کبله راوړڼې د وخت، مصرف او هڅو په تناسب  السته نیمه

موضع دغه برخه کې د پرګمتیک سیاست  مالتړ ، تأیید لاو فعا التړمشول. زمونږ    کړای  عضای هپه ښکار هفرصتون
ى. دلته سپارښت کوم او اپالتون ته وایم چې بهترین حالت دوه او  له دغه نه هم بد نتیجه وه او ده. بل الترناتیف مو

او د عالي زده کړو خاوندان مو د دولتدارى او حاکمیت د رسېدو  نپروفیسیورا  ، متخصصین،نهغه دى چې فیلسوفا
پوهه، د انساني ورته ټولنو   ه کړي او ددغه مشروعیت پر بنیاد خپل علم اوسال د ملت نه مشروعیت تر اول لپاره باید

ودې د کچې په نظر  دد ټولنې د ریښتي نبض،   تأریخ، دله تجاربو نه په ګټه پورته کولو او په ورته ټولنو او د هغوى  
کې نیولو سره دولتداري او زمام داري وکړي. که دا لوړې زده کړې د نورو متفاوتو ټولنو، متفاوت تأریخ او متفاوتو 

چې په تېرو دوه لسیزو کې یې په  او دغه وطن او خلکو ته د غیر ثابت تعهد افرادو لخوا وی، يپارزښتو تقلیدى کا
، بلکې هاو خالقیت ن رد افغاني مدیرانو ابتکا  الستشاهد وو، نو بیا غمیزه اوږده ده. د کابل بانک اخ یې افغانستان کې

او ورته   يلوټ شو ا یو مشاورینو او همکارانو له خود بهرن ې په ورته ټولنو کې په ورته توګه نور بانکونه هم همداس
تجاربو جنایی تجاربو نه ګټه اخیستل شوې. شرقی اروپاء کې په د تېرې پېړۍ به نیمایي کی او نور بیرته پاتې هېوادو 
کې چې د دیموکراسي او آزاد بازار اکټ او تمثیل کوي ورته جنایات او اختالسونه به کامالً ورته توګه او ورته  

تجارب وه چې دلته زمونږ په هېواد کې هو به هو وکارول شول  و دا جنایی تخصص او  میتودو صورت میندلي دي.
) د افغانستان د وقت یو کلنه   دمیلیونه دالره نق 825په یوه قلم چک کې   صرف یوه برخه کې، ناو د هغه تاوا

ده ته مافیایي حالت  )يیتکاره ډلې قدرت ته ورسورکړل شول. هو کله چې حاکمیت کې جنا  هد ملت له جیب  بودیجه(
کوي. داسې حاکم   السونهتاو اخ الوېغ، د پوهې پر مټ، ورته سال ، نو بیا د نوو زده کړو پر بنیاد، چراغ په (يوای

نلري. که دوى د ملت په   په ده بیا د ملت نه ډار وچون مشروعیت او قدرت رسیدل یې د پردو په الس ده ن نمدیرا
، ملت او قانون ته به جواب  ولر  ملت مه الحیتصراغلي واى، ملت ټاکلي واى نو بیا یې د رټلو  میت تهحاک زور

او  سلب شروعیتمد تخلف په صورت کې     دوی دورته   به ډاره او ملت او د قانون له حاکمیته نو بیا د ملت ګو وای،
متناسب قضاوت کړای وای. او خو دقضاوت   الحیت به کړای وای او د تخلف لپاره به د قانون حاکمیت پرېصسلب  

او محاکمې ډول هم فرمایشی شو او ېوازې د بانک د اوډیټ او د حساب د کنترول لپاره انګلیسي کمپنی ته د بانک 
میلیونه دالره حق الزحمه ورکړل شوه او په یوه حالت کې د مقروض قرضه د څلور   ۱۲داختالس روسته بیا هم 

د بازار له نرخه په څلور    ک مرحلې ته رسیدلې وې او نور د پرواز ختم ته نږدې وې، طیارو قیمت چې د استهال
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برابر لوړ قیمت ددوې د قرضو مجرایی ورکړای شوه. که ملت ددوې د مشروعیت مرجع وای او قانون حاکمیت 
خاطر   او عدالت د ملت او داسې ښکاره دوکې به یې نه کولې. هاحتیاط هم کاو الزم نو بیا د ملت سره به یې درلودالی،

   .ړشریفه کې د قسم خوړلو روسته له مات ک  ۀبپه کع ال ډار خو یې  هللا )ج( به یې هم ساته . د
زمونږ بل ستر مشکل همدا د ابن خلدون وچ سپارښت دى چې ممکن ابن خلدون داسې نه غوښتل خو که د نورو ټولنو 
د تجاربو په استعمال کې د نوې ټولنې د انکشاف او ودې سطحه او کچه په نظر کې و نه نیول شي او وچ تقلید ته 

حرکاتو ته متوسل شي، چې ډېر ځلي په روستیو  مخه کړي او بهرني قوانین ېواځې ترجمه او تطبیق کړي او داسې
، داسې مشکالت او   ي راپاروي او پارولي هم د التک دوه لسیزو کې افغانستان کې شوي دي، نو بیا دا کار ستر مش

کړکېچونه چې د هغه مرمت او اصالح بیا نور ستر مصارف ایجابوي. د نوم، شهرت، اعتبار او عزت خبر خو ال 
   پریږده پر ځای.

اسې موارد شته چې د لوړو زده کړو خاوند، هغه چې علم او پوهه یې یواځې د بهرنیومنابعو او شوک ترافى او د
نه  کار تورته درس ۍ مبارزو پورې عمالً ملنډې وهي اوبطل اللقده، د افغان ملت د استعمار ضد او است  الړهوپوهې  

بده سوله ورته   ولو  هره دی. ىورته ورکړل شوا  الل حاصل شوای نه بلکیقتأکید لري چې د وطن است  ي،رښکا
د غلطو منابع له ادرسه لټوي او حلول غواړي    الملونهوله جګړې بهتره ښکاري او سیاسي مصالحې د روستیو پروژ

   او بولي.  ياو بې اهمیته ښکار  الیدله سره له سترګو لوې او اولي مقام، او دغه پروژه کې ورته د افغان ملت رول

دا زما سپین او هغه د طالب سیپن دي. ما پرې شهیدان لرلي او طالب پرې خپل. ماته د    : هت الر دا معتدلېراشو 
او یا امریکې رانه قدرت تصرف   دحاکمیت مشروعیت له ملته، یو شخص یوه رایه او طالب ته شوراى حل او عق

ماته د خپل او د بل عزت   غواړم، کوي او زه صراحت  شف شف  کړای او امریکه دې بېرته راکړي، هغه ښکاره
حد مالوم، خپل عزت د بل په بې عزتۍ کې نه وینم، خو هغه بل مې ړنګول، سیستماتیک نابودول غواړي او په تأریخ  

ې  ړکې د شوو ظلمو انتقام له ما اخلي. زما غورنیکه ته د وخت حاکمیت په ترکستاناتو کې دولتي زمکه توزیع ک
د دین،  .وپرې کار وکړخو اوس یې رانه په جبر اخلي او نوم مې هم تروریست ش درې نسله مې وه. ورکړې او

هم نه وه   بزما انتخا  حتی اکثر مواردو کې میراث راپاتې او یا ېمذهب، ژبې، قوم، رنګ او پوست په خاطر مې چ 
یا برحقه یم، یا ناحقه. دلته افراط او تفریط څه کې دى؟ را لنډه   ؟څه اعتدال غواړې کې نو دې ...ينه دى، وژن ااو ی

هر اړخیز برخورد ته اړتیا لري. ښه قوانین،   النه الرېدلري. دا عا الرې نهالدد افغانستان قضایا د حل عا : میې کړ
   د قوانینو تطبیق، نظارت او کنترول. ،ټولنې سره برابر قوانین المي، افغانيسد عصر او ا

حقوقي ټیم هغه باید استقبال او حقوقى   ۍلارنوالي اتهام تړي چې کابل ښاروالي تخلف کړاى. د کابل ښارواکه س
د سیاسی مذاکرې پر   په دوحه او بن کې ړنګول، د نهادونو تعلیق،  الب،قان . يپروسې باید له کوم مانع پرته طى ش

او داسې نورې مشادې او تیاتر د قانونیت او نهاد سازۍ   په ارزښتونو تصمیم، د بن تیاتر، ناټک او لوبه تکرارول ځای
بدنامول،   به تأریخی، مشورتی، عنعنوي نومو ارى نه نیول، لویه جرګهیالزم ت نه پرته او د افغانستان په ټاکنو کې

د  د افغانستان  . يپېچلې کړي او کو الرې او ... ټول هغه موانع دي چې د حل التخمدا ناجایزه او د جان کیري
د افغانستان جګړه نړېوال ابعاد   .يبهر د السه  او زمونږ له الس هداخلي او بهرني، زمونږ پ  الملونه اوسني بحران

   .ېلري،او افغانانو د نړۍ لپاره اول خط کې قرباني ورکړ

امنیت لپاره، خپل  خپل دوى د داوس نړۍ ته په کار ده چې د افغانستان او سیمې د سولې او استقرار لپاره او 
افغانستان د پارلماني او ریاست جمهوري   کړکېچ د حل الر د قانونیت الر ده. دا الر په تداوم او د درسالت اداء، 

الزمو تابیاوو سره سره مرسته وکړي. دا هغه الر ده چې ټولې خواوې باید  الزمو مخکې له وخت انتخاباتو لپاره د
مونږ ته په کار   . يې د سیاسي مذاکراتو په چوکاټ کې حل او نهایي کړاى شپرې تمرکز وکړي او عملي جوانب ی

ده په دوامدارهتوګه تنویر او افشاء ګري وکړو ، حق او دهغه منطق عام کړو. د ملت خدمتکارانو ته د رشد مرسته 
  .يوکړو او متخلف تجرید کړاى ش

  يد او عملی مشروع الرېد ریښتنې میتودو، قانوني    رېال زه باور لرم چې دا د حل د
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