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و شميره   2تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٧/١٠/٢٠١٠                                   ولی محمد نورزی
   

  او جرګه  د سياست په ډ ګرکی )صلح(اسالم، سوله،
  
تو کلنو را په دی خواه د اسالم، سولی او جرګی چيغي او ناری ډيری   لوي زمون په ګران هيواد افغانستان کی د 

ولو واکدارانو ددغو دريو پاکو . ګرمی او تودی دی ولو اوبقا لپاره  ين و د واک او قدرت د  ددولت د سياسی س
خه ډير کاراخيستي ديکلم تو کلنو په جريان کی نا  .و لوي وله ددی دورو عين شا هدان يوو چه د تيرو      مون 

نو ، کامه او بی کفايتو دولتی چارواکو د خلکو  پاک احساسات د خپلوکرغي و لپاره د جرګ سولی، اود  او نا وړو ګ
خه  کار اخيستی دی ولی دهدا وسيله يې خپل او .اسالم د نامه  ۍ او سلسله  التراوسه پوری .  هدف ګر ولی دا ل

ی حکو مت  ی او په خپله د خپلی خو  ه چل خپله نا پاکه اراده پر خلکو باندی تحميل ک ه او په  رن روانه ده، چه 
ی و وک ه توضيح او تشريح ک لی کليمی ل  ی چه دا دری واړی  پاکی او سپي   :نو را

ولو مسلمانانو هغه پاک او سپي، اسالاسالم: ١ ۍ د  ، ملی يووالی او لی دين دي چه دسولی او روغی جوړیم د ن
ولو ، عدالت او ريداقت اوراستي، سعادت او نيک بختيوحدت، همکاری او کومک، ص ه د تنولی او هم دارن

ولو مسلما نانو ردی په اسالم  کبيره پاو سر. رورګلوی فضا من ته راوړینو وړونو تر من ددوستی او ونامسلما ی د 
و او مشکالتو په وخت کی  د غوره او پوره مکملو اسالمی او شرعی قوانينو په چو وړونو د ستو کاټ کی ور ته ن

ولوچارو د حقوقی او شرعيتی رعايتونو بيال بيل هدايتونه  او توضيحات راغلی دی، چه د هر مسلمان ورور لپاره د 
ه تو   . هر مسلمان ورور د منلو وړ دیګه  تضمين  شوی دي او د قوانين  په 

کال،  سوله :٢ نا ده چه انسان د جهل اوغفلت له حاسوله دژوند هغه  خه د رو يې  لوری ته  بيايې او د خلکود لت 
ولی  .تیهيلو ډيوی بلی سا ملتونو داميدونو او ی د بشری قا نونيت د حقوقوسوله د  ول او زيری ه تضمين سمب د ن

ول. دی و د ختموو چارو يعنی د نژاد، تبعيض، کرکیچه د انسانی ژوند د  ی ، نفرت او دج لو ارمان او الهام پک
تي دي ال. نغ کال او  و نيک مرغی سمون ته الره او اولسونو د وفاداری ا   د قو مونوندد سولی د طبعيت 
يو ناوړی او ويرجنی حا لت  .پرانيزی يشالی ته د خندا او خواو دژړا اوسل ول انسا . هيلی ور بخ که سوله  نو 

کی ږدی او د جن او نان غواړی، ن  ناورين حا لت ته د پای  و کرغي وله د انسا نانو د اجتاعی په دی هکله س. ج
ه ده او د خوشايال د ژچا پير ه بيل   .ليو او نيک مرغيو زير مه دهوندون يوه 

  :له داسی وايې احمد شاه بابا په دی هک
و هری خوا ته،   .          هری خواته ر قيبان دي  ان به وي ک

  ، غليمان دي        په بل می سره وژنی وايو خپل يوويو
کی يو معمولی پخوانی دود دیجرګی او مشوری د افغا:  ٣  قبيلو په من کی د جن او  چه د قومونو او.  نانو په من

ۍ ی په وخت کی خپلی شخ ی ج ي د جرګي او مشوری له الری حلي ه چه مون وينو په کليو  .او ستون     رن
و ولسوابا منی لری نو ه کورني د بلی کورني په مقا ب کی چه کله يو قوم دبل قوم يا يوليو اووال يتون ل کی مدعا او د
ادک ه وړلو  لپاره لی مشران او سپين ږيری په يوه  منی دورکولو او له من ی او ددی مدعا او د ولي ی کی سره را 

ی د دواړو متقابلو  .په جرګه کی د دواړو خواوو استازی او نما ينده ګان حضور لری .فيصلی کوی د جرګی پريک
ی ولو د قبول وړ ددی ناوړی پ او. لخوا منل کي ی، چه بياد  ه اعالني ی حل و فصل ته د مشرانود فيصلو پريک ي

ي ااستازی د هيچا ولی دجرګی  .ګر و د په طرف يوه اړخيزه او بی  و او ستن ی نه کوی، بلکه دشخ يه پريک
خواوی بلی او متقا واقيعی بند او بست چاری د وجدان د حقيقی قضاوت پر بنياد و دواړو خواووته په  ډاګه اعالنوی

  .      هغه بيا په عمل کی پلي کوی
خه د  ددغو پور تنيو دريو ی وسيلو ی خود خوا او جا ه طلبه چا رواکي داسی ګ نن او پرون د واک او قدرت ت

ی ذکر شوی وی  خپل هدف  اخلی، چه دخلکو مال ت په همدغه الره کی يعنی چه د اسالم سولی او جرګی نوم په ک
نی او  دوی تر.  راوړيالسته بل هرچا دعدالت سولی جرګی او اسالم ناری او چيغی وهی او خپلی ناوړی ک

خه د نا روا حق  د استفادی په توګه مختلفی  آرزوګانی د زور، جبر، ظلم او پيسو په کومک سره د خلکو د روا حق 
او د هيچا پروا هم نه لری ولو که دا ددی هدف لپاره هي زړه سوی او خواخوږی نلری  الری چاری پکار اچوی او

  .                                       .                                   ددوی د سر په زيان هم تما مه شیکار
ا ورځ د خپلو ش و لپاره کله کله لويه جرګهدا چار واکی په سپينه او ر د ملی پخالينی  د سيمی د امن جرګه، ،خصی ګ

ون نه پرته من   او د سولی د امن شورا او داسی نوری جرګی داسی دايريوی چه د خلکوجبهه، د اصلی استازو د ګ
تی وی ی نغ ی پک ی او ګ ي ی، او دوی خپلی روانی تبليغوی  چاری داسی تنظميوی چه  ددوی  او خلکو . ته را



 
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

تيا هم ستاته  وايې چه ګواه کی وله په ري ر مون . دا دخلکو ملی ارمان او پيغام دی واړو  اوسو لپا ره غ  مون دا  م
  .                 .ستاسو اصلی او واقيعی خد مت ګاران يوو

ی ددولت لوړپوری چارواکی، د خلکو تش په نا مه بی هويته متنفذين او مال  ول غ ولی په اصل کی ددغو جرګو 
په غرب کی ميشت فاسد بيروکراتان  ان او جن ساال ران،درو لسيزو توپک ساالر يان، د جهاد په نا مه د افغانانو د

لی ارمان . دهيواد په کچه  خونخوار او نا اهله ملکان او بی پته مشران تشکيلوی او چه ددوی په وجود کی دا سپي
ی او د سولی د کاروان دا پا کی هيلی  نشی راتالی ولی لکه يو متل چه  هي کله او هي وخت دعمل  ډګر ته نه رسي

یچه کوږ بار : وايې ر ددوی دقدرت واګی به  نوری هم  په نا وړه او نا جايزه توګه د خ. تر منزله  نه رسي لکو م
ی ي ين   .تش په نا مه محکمی او

  دغه بی هويته او بی پته مشرانو زمون د ګران هيواد پالزمينه کابل دومره ويجاړاو دړی وړی ک چه زمون تا 
پلو دوی اول د پاک اسالم په نا. لنو ساری نلریريخ يې په دووسوو ک مه په خپلو کی پر يوولسو تش اسالمی ډلو 

ت لپاره په خپلو کی د جن او ج ی د خرپ ناورين او نا تار وويشل شول او بيا وروسته هر يوه د خپل بقا او پا ي
و کلنو کی د هيواد د بيت .پيل ک لورو او پن منا نانو په  و دغه دوطن د ه،  د افغا نستان  وله شتمنی لوټ ک  المال 

یکلنه اړدو ونه، : ذخيری لکهدفاعی شتنمی ، د هيواد د کلنو کلنو  او دفا عی سيستم يې دړی وړی ک ان ی  جن
ی او ترانسپورتي وسيل ر خی الوتکی په زرګونو نور دفاعی مرمی  جن ی او  ی چه د هيواد ددفاع د عزت او جن

خه پلورلی ویتماميت د ژغورولو لپاره  پخوانيو دولتی واکدارانومکنی  اوپت  ه  ،  د مختلفو هيوادو  او هم دارن
و سمبال وو ولو د . دفاعی پر سونل چه په مسلکی هوايې او زمينی زده ک خه بيا تر ستر جنرالی پوری  د ظا بط  
 او زړه ور سپاهيان چه په هيواد که دننه او بهر هيواد په کچه ددفاع وتلی مسلکی کار پوهان د لويې تجربی  خاوندان

ه يوو وړ ی وی داسی له من ی ک ولو وسيلو او. يې لوړی مسلکی زده ک ی پوری ددغو   دفاعی چه تر نن ور
ا ی او ن یمسلکی پر سونل ن يو هيوادو په  .نی نه ليدل کي وله د ګاو ن ی مهيمات يې  زروی درنی وسلی اوجن

والو با ل شخصی پان ت وی کی ستر رول  ندی خرڅ  ک يری د هيواد په داخلی ساختمان او جوړ ر نن همدغه  م
  .لری

وکی، ددولت د اجرائيهدوی دپارل ه د واليت او مان اکثره  وکيو او هم دارن ، مقننه او قضا يې قواوو په لوړ پوړو 
ۍ په خپل واک ولی  دولتی ک غير   ،دوی زيا تره غير مسلکی. نيولی دی او قبضه کی عالقی تر سطحی پوری  يې 

ي کسان دی چه په دولتی او حکومتی چاروکی هي تجربه او سا بقه نه لری             .تعليمی او د تحصيل د کچی 
کله خو ش ی  د هيواد د سولی او جوړی بند او بست ته هي تنی  .اله نه دیح نو دا سياسی  که دوی په خپله  تر پو

واب  ووايې او د قضاوت او عدالت  حساب او کتاب ته او ونو او ناوړو عملونو ته   تحقيق  الندی دی چه د خپلو ک
دی ي   .غاړه ک
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