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  لـويـه جـرګـه او د خــلـکـو دنـدې
 

اکنو خبرې وشي دقدرمنو لوستونکو پام هغې مقالې ته چې داضطراري لويې جرګې  مخکې لدې چې په راتلونکو   
ـې) اته لسمې (په » کابلۀ هفته نام«د په همدې هکله په همدا شان موضوع ليکل شوې او خه مخکې کې په  ګ

ډاډ حاصل دی او خلکو ته د  دا چې په ګران هيواد کې اوس د نسبي امن: يم کال کې خپره شوې وه را اړوم١٣٨١
خه په ي خلک بايد له دغه ُفرصت  ه واخلي او  ارادې او واک حق ورکول کې پوره درک او جرأت معقوله ګ

ي دا کار د نېک اومثبت عمل په ترسره  ه د نيکمرغه ژونددراتلونکو نسلونو له پار تينول بدلې ک هيلې په ر
ي تنه کوي چې په افغانستان کې په تيرو  يانې که اوس.کولوکې ی٢٣وک پو حساس  ؟ په دې! کالو کې چاخيانت ک

ر غوره تنه بېشکه، د سولې او ملي حکومت جوړيدو ته ګواښ وي، م ته به وي چې او مثب وخت کې به دا پو
تل شي و ،:وپو ـمارۍ، ج که !" ؟"وژنواو خيانت په تورکک نه دي په تېرو درې لسيزو کې د چا السونه دلو

ول د خپلو ې، د شرق سر  دلته هر چا د خپل وس په ان بادارانو د خو له پاره د ملت په زورونې هيله نه ده ک
ې، ملت اوغرب لمنې ته ولوئيدل، او هر چا  سختي پلويان د لې خپلې نظر يې او عقيدې بدلې ک و  وطن يې د  و، 

ه يې د که هر  خه کار واخلي  وؤ، ملت بايد اوس له تعُقل  کار وګر سر په سترګو ليدلي او ياد يـې  خپل هوس 
ه چې طالبانو د عقل او اسالمي منطق. دي  ن ای داخلي مسايل لکه  هرني متروکې په وچ زور او ب او استدال ل په 

ې وه چې خپلو اميرانو ته به د هرډول امر له پاره پرته د يې په سر ه يې ک حل کول، ت خه يوازی  تمبه ګ تفکر 
وي غربيان پرې خوشاله وو، خوکله چې د القاعدې د" هو"د ق د نيويارک او پنتاګون  سر خو متروکودزور ش

يوال دافغانستان کو ته ورسېد،غرب اون و حالت ته متوجه شول او په ډير لن وخت کې يې د دانسانانو او آسمان   
ول ک  افغانستان د دريمې غر هم  ې سره سم، لن مهاله اداره جوړه شوه، د بن د. غميزې  ې په  د بن د پريک پرېک

ا کې ويل کېدل چې   :  ر
ه وي،  ــ لن مهاله اداره به پراخ بنس

 . ويلويه جرګه به راتلونکی انتقالي حکومت جوړ  ــ
ي    ... ــ کابل به غيرې نظامي کې

ې دډګر اتلولې ګرې ده ه چې افغانانو دج ان هم ؤاوسي پدې زماني مقطع کې  رن بايد ددموکراس دډګر مخک
ي د غچ ای د دوست غې يو بل ته پرانيزي  تېر په هير بدل ک ی . اخيستو پر  دموکراسي پوره زغم غواړي، لوم

ان کې دا  بايد و کې هم پورهپه خپل  و، له لباس سره سم په خپل عمل او ک بدلون راولو،  وس او زغم پيدا ک
او کام خلک منلی شي، د هر فکر  د هرې ژبې، هر رن: دموکراسي جرأت غواړي او لمن يې دومره ارته ده چې 

ـې ي د آزاد فعاليت حق ورکوي اواند خاوندانو ته چې سترې ملې او هيوادن ګ ، له دموکراس نه وېره زيانمنې نه ک
ه ا پکار نه ده، بلکې خه ويروي، زموږ ک و    دموکراسي موږ د بدو ک

لتېا ته کاږي   ي، لکه چې اوس  په. و فکر سپې دموکراسي کې د يو بل منل زغمل او د نورو د فکر درناوی پالل کې
نومحکمې ته چې قاضيان يې خلک دي. لويـې جرګې په لور روان يو بايد د ولس  د له مخې تيار ؤ اوسو،   د خپلو ک

و، له کرکې او تن خه خپل ت او عملونه سمبال ک و خپل چاپېريال په نېک  له همدې شيبې  خه ډډه و ک نظرۍ 
ان ته د ژوند، خه و نه  او پراخ نظر وګورو، دا چې  کار، سياسي فعاليت واک او حق ورکوو، نور بايد هم له پام 

ې او يا وو،  ولو ته بايد د کوم خاص تفوق اونور غور امتياز پرته   هم عينًا حق لري، دلته ډير قومونه ژوند کوي 
ول انسانان دي، ملي يوالی هي ډول توپير او امتياز ل شي  اکونکی رول لري  حق ورک ه چې  نه شي زغملی، کوم 

رو ملت هغه به دهرچا عملونه او ت ولنې او مل يوالې  ونومسؤليت به وي چې خلک خپل واک لوری وي او بس، د ن
تيني نماينده ګان دخپل ته ا کې د ملت ر تينې دموکراس په ر و وکوالی شي د ر دي تر  ول  پرې شمېر په ان

و ته يار وي اوس او آينده بايد وپـېژني، ملي ګ اکي، خلک بايد هو ان د  و وفاداره کسان چې په هيواد کې د خپل 
و  و له پاره په ملي ګ ي،ګ السونه يې په وينو سره نه وي، د بل چا مال او حق ته غله نه وي، او ملي  سودا،ونه ک

و د ژوند چارې د قانون شؤنات ورته ي چې دا نماينده ګان بيا وکوال ی شي تر  ا کې  درانه وي انتخاب ک په ر
ي سمبال او هيواد د پرمخت او انسانيت په   ).ختم(لور بو

ولنيزاو امنيتي حالت)۶(دې له هغه وخته ن اوس چې ي د خلکو دژوند سياسي،اقتصادي، ه شوی  کلونه تېرې ه  يو 
نې  ؤ خو په دې وروستي يو نيم کال کې بيرته مخ په خرابېدو روان دی اود ـې اندې ا کنو له پاره خلک ګ ول راروانو 
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اکنو له  لري دا چې د ولسمشرۍ د دويمې دورې اکنوله پاره دوه کلونه پاتې دي د دې  اکنو ته يوکال اودپارلماني 
اونه لري.تيارۍ بهير پېل شوی دی پاره د اکنو بهيرال ندې پ   :دولسمشرۍ د 

يد(د عمومي سر شمېرنې بهير چې د اسد په مياشت کې به پيلشوی وای  ن  ) . خوو
 ل شوی دیاکنو له پاره د نوم ليکنې بهيرپي د        -
ـر        -   د ولسمشرۍ د کانديدانو ثبت او راجس
 . د رسمي پـيل او پای بهير) کمپاين ( د انتخاباتي روند       ـ  
ون بهيــــر د      -    .رايې ور کولو له پاره د خلکو د ګ
  

ه چې د جمهوري رياست د و١٣٨٣ رن ــاکنو کې  ول ــې په  ون يم کال د تلې د اته لسمې نې  او نارينه وو پراخ ګ
ی و ی او نر چې قانوني عمر يــې بشپ ک ي  ول وګ ، همدا شان اوس هم بايد د هيواد  وي د شرايطو د  ک

اکي،په  باريکيو په درک کولو سره د رايو مرکزونو ته الړشي د ګران هيواد راتلونکی برخه ليک په خپلو ال سونو و 
ی ي ډول درنې مېرمنې او    .ان

خه په نورو سيمو د اکنو کې د هيواد مېرمنو،پرته له پکتيا  تنو په سيمو کی په تېرو  کې هومره خپل دروند  پ
ينو نورو ی خو بر عکس د باميانو،شمالی او  اکنو کې پراخه  مسؤوليت نه ؤ اداء ک و په تېرو  اري سيمو 

ون ک ـلو وړ شتون دی کی دهغوی داست ؤ چې پائيله يې همدا اوس په پارلمانئ ګ ملي شورا د هيواد سر . ازو دګــ
ې وړاستازي د ولسواک د اصولو پر بنس نوشت ستاسو د استازو وک ورته د خپلې خو اکي نو بايد هر   په وسيله 

ل بيا په ون سره شونی دی يو  و او نرو په فعاله ګ اکنو کې د  اکي دا کار په  بر غ کوو چې يوازې  و خوبوړي 
ې د ولسمشر او پارلماني استازواو يو ون وک  د ازې د خپلې خو ـــاکنو کې ارومرو ګ ول او له ئ انتخاب له پاره په 

خه وروسته مه اکنوئ او خپل برخه ليک د نورو په الس کې مه ورکوئ پاتې کې نورو  خه د  په  سر له همدا اوس 
اکنو ته تيئ هکله خپل معلومات زيات او پوره ک ستاسواوستاسودهيواد درد ته  ،داسې کسان چېئاری ولراو سمو 

اک ت.  دوا شي و    په درن
 

ۍ برخه د  ې ١٣٨١د ) هفته نامه کابل ( د دې مقالې لوم  .ده مخ کې خپره شوې) ١٢ ، ۶( په  کال د اتلسمې ګـ
 :اثار چاپ

ه جوزا  -١   ول ، د داستانونو  ان کار شوی پ   کابل١٣٨۴ 
ــــپــې -٢     لغمان١٣٨۵ اسد  دشعرونو جون    
 . ډرامې ادبي، اجتماعي اومسلکي مقالې او:  يو شمير -٣ 

خه خپرې شوې(    ونو او ملي راډيو   ):له مجلو،نشريو،ساي
يا،اتل له- ۴  توويکيپي تونخوا، پ ه،پ ول افغان،کابل ناتهـ،وړان وبي، ا ، ن.افغان،تل افغان دعوت،سپرغ   ،غور

ولنه،بهيرسمسور،پيو روهي، خه  .Com.ستون،سالم  ونو  تو ساي ينو نورو پ   .اومطلبونه خپرې شوې مقالې او 
ه کيسه او ناول د -                ول  A٤ کيسه ، لن  . مخونه٣په سايز 
ا کې  -                ي شاليد په ر  مخونه ١٨  لغمان د لرغوني تاريخي او فرهن
 .  مخونه۶د شعر او ادب دري او اړتيا په اسالم کې  -               
تو ادب کې د آزاد شعر دري او سرچينه  -                 .  مخونه١٢په پ
تو ادب کې  -                 .  مخونه١٠ سروکي په پ
ه -                 !وګري ګلونه سپرلی هغه چې غوريا
ه کيسه ( مارچيچلې  -                 .  مخونه۴ ) لن
ان  -               ه کيسه( کار شوی پ  )لن
 )مصاحبه(مندان انسامبل اردو مهد پرورش هنر -              
 )طـنـز(؟ !زه به سودايي يم او که نه  -              
 ) اهتمام( ژونــد لـيـک  -              
تو ژبې لن ګرامر اوسل-                 ادبي اصطالحات دپ
اکنو به هکله مالومات -               د
  جرګه او دخلکودندې لويه -              

ه کيسه(ـ               ليدلی خوب    )لن
ه کيسه(اختر بيا را نه غی                  )لن
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       پذيرايي شايسته ازروح الـلـه نيکپا و همراهانش  ـ             
له هيواد ـ                ته بريال راستـنه شوه د کرک ملي لوب

 مخونه٣٠ پارچې ٣٠ـ  شعرونه،
 .يو،يوجون شعرونه، ډرامې، مقالې او طنزونه    :ناچاپ اثار 

 
 
  
  
  
 


