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  م٢٠٠۶/١٢/١٧، هالنډ                         انجنېر زکريا
              

  ها تر کاسې الندي خو نيم کاسې وې
  

ه د فارو له خوا د ه چي درانه لوستونکي خبر دي، د روان کال دډسمبر په نهمه اولسمه نې ن ستان کي  په افغان«لکه 
ت ين  په مالي مرسته د هالنډ د حکومتندي د هالنډ تر سر ليک ال »، ستونزي او د حل الري ئي د سولي او ثبات د 

ار  ي د سوستبېرګ په  ی وال کنفرانس جوړ سوو د اروپائي ، چي په بېالبيلو هيوادونو کي مېشتو افغانانو اوکي ن
ډون ا ي تحاديي او هالنډ استازو ډون کونکو نه ومپک ی وؤ، چي زه ئي هم يو د    .ک

ونو کي د اخزما د مالوماتو له مخي کله چي د انت په « برتيا خپره سوه، چي په هالنډ کي ر نې په بېالبيلو ساي
ت، ستونزي او د حل الري ئيافغان ين ی وال کنفرانس  »ستان کي د سولي او ثبات د  تر سر ليک الندي ن

ي، نو ډېرو افغاني ړون آندو ډون ليوالتيا لرله، خو له بده مرغه وئي نه سوای ک جوړې ای په هغه کي په هغه کي د 
ي او خپل آندونه هلته  يبيانډون وک ډون ک .  ک ، چي د هغه که مي نو وپتيلهی وه نوخو ما په دې غونډه کي 

م ول مينه وال خبر ک   .، کوم چي ما ليدلي او اورېدلي ديه نه 
ه موده مخکي ما د  خو مخکي له هغه نه د    ه نيم کاسه نه تر کاسې الندی خو ب«دې خبري کول هم غواړم، چي 

ې وه او په هغه کي مي » وي ونو کي خپره ک رنې ساي ددې کنفرانس په هکله تر سر ليک الندي يو ه ليکنه په ان
ي وې ندي ک ر نې  نې ناسمي کاشکي داسي سوي وای. يني اندې ، خو له بده  وایثابتي سوي، چي زما هغه اندې

نې سمي را    .وختلېمرغه داسي ونه سوه او زما اندې
قضاوت دي بيا خپله ، نو مخير په هر صورت زه به د کنفرانس بهير تر ممکنه بريده په تفصيل سره بيان ک

ي ای را نه  که .لوستونکي وک ډون وال ر، نوهيله مند يم چي نوی ويپاته سوه کوم  يهغه      .پوره ک
ه د سهار په نهه نيمود هالنډ د  ي د روان کال د ډسمبر په نهمه نې و ار ستان کي د په افغان« دکي سوستبېرګ په 

ت، ستونزي او د حل الري ئي ين تر سر ليک الندي هغه کنفرانس چي د فارو له خوا سازمان  »سولي او ثبات د 
ل سوی وه، په خپل کار پيل وک ی وؤ١٢٠او د ور ک ي ک ډون پک چي  ،د يادولو وړ بولم.  په حدودو کي کسانو 

رام دا ډول جوړ سوی وؤ، چيمخکي له مخکي پ ول وينا وال رو ی ورځ به  لنډيان او نور رابلل افغانان، ها( په لوم
ليسي ژبه ويناوي اوروي) سوي مېلمانه واب ويل کېده، چي  په همدې پلمه د. په ان تنو ته د رد  ولو هغو کسانو غو

ي ند ک ر تل ئي په دې اړوندخپل آندونه    ) .خو عمًال داسي نه وه (غو
و ايتونو په تالوت پيل سوه او وروسته له هغ   .ه وينا والو خپلي ويناوي واورولېغونډه د قران کريم د 
ې پر دوؤ وکيالنو  غلي ماللی جويا سر بېره آغلي شکريه بارکزی او آد يادولو وړ بولم چي په غونډه کي د ولسي جر

اغلی جالل زاده هم  ی وؤد کليو د پراختيا د وزارت مرستيال    .ډون ک
اغلي روستا ډون کونکو نه (په فرانسوي ژبه  ترکي رپه غونډه کي  لور کسه هم نه وي چي په کنفرانس کي د  به 

ليسي ژبو پوره تسلط (غلي شکريه بارکزی په دري ژبه آ، )په پوه سوي تو او ان ه هم په پ   په دې پلمه چي که 
ه يوازي په فارسي کوالی سي، لري ا )خو ج تو ژبهغلي غالماو  خپلي ويناوي  ، محی الدين زرملوال په پ

ې، هالنډيانو او د اروپائي اتحاديې له خوا مينورو افغانانو .واورولې لېسي ژبه ويناوي وک   .لمنو په ان
 )البته دوی په آند (د هغو د ممکن حل الري به ئي هم ه د ستونزو يادوني کولې او د حيرانتيا وړ داوه چي بهرنيانو ب

ووړاندي کولې او هم به ئي په تېرو  ونو يادونه کولدالسته کلنو کي پن خو د کنفرانس افغانو .  راوړنو او پرمخت
په خپلو خبرو کي يوازي او يوازي پر افغاني حکومت ولو) ريې بارکزی او جالل زاده نه پرتهد شک(ويناو الو 

هباغلي شکريه آ .کول او آن سپکي سپوري به ئي ويلېبريدونه  ، چي په تېرو کلنو کي رکزی ددې خبري يادونه وک
ونه هم سوي دي، خو  تياوي موجودي وې، بلکي السته راوړني او پرمخت په کنفرانس کي حاکمي نه يوازي نيم

  . ناسزا ويلو خوا ته والړه چي کله نا کله به دا هم د ،فضا داسي وه
ار سره د ين م،  دلته غواړم په  ډون کونکي ددې خبري يادونه وک دوی له نظرياتو سره  چي د غونډي ډېرکی 

  .ه، خو دوی حاالت داسي راوستلي وه، چي د نوروږغ نه اورېدل کېدهموافق نه و
ډون کونکي پر درو ډلو ويشالی سوه په زما له نظر   :وليز ډول د کنفرانس 

ي وهډلهيوه  لې او سپکي سپوري ئي ويلې خو او نيوکي کوچي هم ئي پر حکومت بې توله بريدونه  ، د فارو غ
ل  ی والي  و تر مشری الندي د ن واکونو داوسني واکمنی قانونيت ئي هم منی او په افغانستان کي ئي د نا والي د 

وند .شتون ئي اړين بلل  په حکومت او پارلمان کي ئي د جهادي تنظيمونو، پرچميانو او خلقيانو، طالبانو، اسالمي 
، د ستونزو اساسي عاملين ئيد استاذو شتون ) منلنه نظريات ئي له ډلي نه وه اووک چي ددوی لنډه دا چي هر هغه (

وک لکه شکريه بارکزی دوی .بلل اړيکي نه ، چي د هي يوه جهادی او کي اړخو تنظيمونو سره هي ته آن داسي 
ول کسان د حکومت، پارل.لري هم د منلو وړ نه وه م، چي که دغه  مان او قضا نه وايستل سي، بيا نو  خو زه نه پوهې
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وک  ولنه خو د همدغو ډلو او د؟پاته سي به د فارو د همفکرانو نه پرته نور  دوی د پلويانو نه جوړه سوې   افغاني 
ای سي دا آيا په يوازيتوب به فارو او د. ده   دروند بار پر مخ بوزي ؟ دوی همفکران وک

تل ئي د نډلهدوهمه  رو  هغه کسان وه، چي غو خه ووزي او د مل واکونه له افغانستان  و تر مشری الندي بهرني  ا
تنه کول، چي اوسن ي او واکملتونو نه ئي غو ي واکمني د واک نه ليري ک ، چي  يو داسي کميسيون ته ورک

ېرنه هرومروبه ئي د صادقو (صادق؟؟؟ افغانان وي  انونه وؤزما په ان نستان کي په افغا. )افغانانو نه منظور خپل 
واکونه بلل او د هغو شتون ئي  ر  واکونه نېواک و  ي په دغي مادې ته ئ(د افغانستان د پرمخت خنډ باله ئي د نا

ای ور ک ه ليک کي هم  ، زموږ په هيواد کي د واکونه افغانستان ته نه وه راغلي، ته به وايي کله چي دغه )پرېک
کی سره روان وه، ونه او روزنه کېده، روغتونونه په لوړه سويه وه، پرمخت کارونه خورا په چ يو کي  ون  په 

کونه  ه س ه فضا شتون درلودی مولرلډېر  لزار وه خو، لنډه دا چي يوه ډېره  ل او   دا بهرنيان او افغانستان 
ل؟؟؟  ول ئي د خاورو سره برابر ک ولو  ، چييلېدغه راز يو شمېر نوري سپکي سپوري ئي هم و. راغلل او دا  د 

که نو په همدې بسنه کوم ې کونکي ده،    .يادونه ئي ست
تنه وسوه،  د ارني الندي جوړ سوی  دغي ډلي د يوه کس نه پو رو ملتونو تر  چي دغه اوسن حکومت خو هم د مل

رو ملتونو  ه د مل ن تنه کوید سازمان دی، نو تاسي چي دا نه منی بيا نو   جوړ بيا بل حکومت را ته، چي نه دا غو
ه له سره پيل کوؤ، بيا به موقته اداره وي، بيا به انتقالي اداره او بيا به د ولسمشری لپاره انتخابات  ی او بيا به هر  ک

اکني او لنډه  ې  ې او مشرانو جر ي، بيا به د ولسي جر يکې ه به له سره پيل کې وکه کي ( داچي هر  لکه په هغه 
وله پاک او د  او ستاسو له (لي ؟ آيا دا به بيا د نورو لپاره، چي په هغه اداره کي نه وي راغ) کهسره ئي وليچي وائي 

انونه تر تاسو هم صادقان بولي، خو هغوی بنظره صادق نه وي ولو ) ه  او دغه ستاسو اداره به بيا نه مني او بيا به د
ی به هم تنه کوي او دا ل ه  ؟ آيا دغه دول بهير به د داسي روانه ويد پاکولو او بيا له سره د ليکلو غو افغانستان په 

د ،يو چا نه بل تهوي؟ موږ خو دادرې لسيزي په نورمال ډول د  ني  او پايلي ئي هم دادی، چي ويوليد ،د قدرت نه لې
ي او ورور وژنه دوام ولري د تر سره سي، نو برابر سوي اوس چي شرايط. توي  دي، چي په نورمال ډول د واک لې

م جوړولو مخه ونيسی؟په واړی، چي تاسي ولي غ   افغانستان کي د سس
واب کي وويل، چي م رو ملتونوهغه په  ونه کول او ل ه ئي د امريکا په الر  خو خپل صالحيت نه درلود او هر 
  .که نو د منلو وړ نه دهه، د امريکا له خوا تپل سوې وه، هغه اداره چي په ُبن  جوړه سو
تنه ترې وسوه ک ي نو هغه به د  ه چېری دا سي هم وي،خو بيا پو نو تاسي ولي اوس فکر کوی، چي بله که جوړې

ي؟ چي له بده مرغه د واب ونه ويل سو امريکا له خوانه تپل کې تني    .دې پو
ای دي ئي  واکونه له افغانستان نه وباسي او پر  و، امريکايان او نور اروپايان دي خپل  دوی دا خبره هم کول چي نا

رد واکونه افغانستان ته واستول سيهيوادون) بې طرفو( اسالمي او بې پرې ،و ملتونو د سازمانمل دغو  خو د. و
ي امريکايان او د نا( بايد پر مختللي بډای هيوادونه  بيا رغوني او پرمخت له پاره پيسې او مرستيواکونو، و غ
ي) هيوادونه ه، خو ډېره کرکهخه عني يو چا ته وايي چي ستا ي .ورک ، هيله در نه کوم لرم او مخ دي را نه ورک ک

تلی سمچي  و زه غ ې، تر   هي چا  دبلدوی نه پر ته  د، چي زما له نظره زما سره هر اړخيزي مرستي هم وک
  .منطق دا خبره نسي منالی

تيني ډول د افغانستان د اوسنی ستونزي لپاره د حلډله دريمه  تل ئي په ر  الره وموندل سي  هغه کسان وه، چي غو
که چي د کنفرانس او د افغانستان خل له دغه بدمرغ  نه وژغورل سي او دوی په همدې هيله هلته راغلي وه، دا 

يکاو راوستل وه او  ی اودوهمي ډليعنوان هم په افغانستان کي د سولي او  و پالنونود لوم   .خبر نه وههي  نه  له پ
وله لم ي، د ) دبهرنيانو نه پرته(ضوع په هکله ی ورځ کي د اصلي موخو په  افغانستان په هي چا خبري ونه ک

يکستونزوړاندي پرتې  ما دپاکستان، .  هي وړانديز ونه سوئيد حل په خاطرډول مطرح نه سوې او ي په سس
ان وژونکو  تنه غوبمونو د چاودونود مخ نيوي ) انتحاري ( روسيې او اېران السوهني او تېري ونه غندل سول، د

ی او دوهمي ډلي استازي وه او نور چا  .ونه سوه او هغه ونه غندل سول ول وينا کونکي د لوم که چي د غونډي  دا 
هم دا خبره »د افغانستان«احسان اهللا شهزاده خره د غازي امان اهللا خان زوی بال. ه ئي د خبري کولو اجازه نه ورکولت

ه وته ونيول سوه او هي چا ئي هم يوه مثبته خب، چي په دې غونډه کي خو يوازي د حکووک تياوؤ ته  ره او مت نيم
ه   . الس ته راوړنه ياده نه ک
واب کي  تياوي دومره زياتي دي او السته راوړني آددې خبري په  ي اوغلي ماللی جويا وويل، چي نيم ې

وک ئي په يادولو خجالت با ل(سي دومره ل دي، چي  ي   مليونه ماشومان ۶فغانستان کي په ا دا چي په لوم
ي،  يو ته  ي،۴۵ون ل لپارهد  زره محصلين پوهنتونونو ته  ي  دپارلمان په سلو   افغانستان په تاريخ کي د لوم

ل يوه مېرمنه ديوه والي ،ي دي ٢۵کي  ي  ه دنده تر سره کويپه لوم ل په افغانستان  ،ت دوالي په تو ي  په لوم
ي،کي د بشر د حقوقو خپل دا چي دافغانستان  واک کميسيون جوړ سوی دی او مشري ئي هم ديوې مېرمني له خوا کې

ل لپاره ي  ې  په تاريخ کي د لوم ې او مشرانو جر و په مخامخ رايود هيواد ولسمشر انتخاب سو، دولسي جر د خل
م را مېن ته سو، د مطبوعاتو ا ونديز سس وک په اادي را مېنزانتخابات تر سره سول، ډېر  اد ډول ز ته سوه او هر 
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ي، دا چي په ونه کېلوميتره  کوالی سي خپل نظريات بيان ک ، روغتونونه،سزر ون  کونه جوړ سوي دي، 
ولو يادول  ور کارونه تر سره سوي دي، چي د  ونه نور ډېر  پوهنتونونه، صحي کلينيکونه جوړ سوي دي او لس 

و ول هي دي ؟ . ل په خبر يوددې ليکني د حوصلې نه وتلي دي او  ه ديدا  وک ،آيا دا داسي   ئي په يادولو چي 
ي ؟ نه ه کاله  ،بايد وشرمې ي دي، چي د طالبانو په واکمني دې په خوب کي هم نه سوای ليدالی، چي پن دې هېر ک

ی وال کنفرانسکي خبري ک ې وکيله وي او د هالنډ په هيواد کي به په ن وي او دمياشتي به وروسته به دا دولسي جر
ی کي به شهرت پيدا کويډالرو نه زيات معاش اخلي او  ٢٠٠٠له  وله ن دې له ډلي  د طالبانو په وخت کي بېله د. په 

ه چي ي دينه چا دا پېژندله ؟ دا هر  ومره لنډه حافظه ده ؟ د . واکمن له برکته دي، دا د همدې ئي تر السه ک   )دې 
ۍ ورځ په ورستيو کي   ودله، چي د د لوم غلي شکريې بارکزی نه د افغانستان د حاالتو په آډېرو کسانو لېوالتيا و

ودله ي او نوموړي هم چمتوتيا و ني وک روې تني  وابونه وواييهکله پو تنو ته  ي دغه د خو کله چ. ، چي دغو پو
ی پيل س وابونو ل تنو  و دقيقې ال نه وې تېري سوي، چي ماللی جويا هپو ه ئی وه او يو  ه سوه او ه م را ج

ه واب وواييوک تنو ته  ه چي د پوهي سطحه او منطقو ډېر توپير درلود، نو د. ، چي دا هم پو ن دغي  خو لکه 
تيا د ډکولو په موخه ئي ه د ستونزو او د حل دنيم ه وک ای  ، ه د شکريې بارکزی په وړاندي د الرو د بيان پر 

ېوره ک او سپکي سپومخالفت دري غ ی  زه هم د .ري ئي پيل ک سوم او د کور په دغه ستومانه کونکي فضا نه ست
ئي هم په د اورېدلو له قرار اغلي شکريه بارکزی هم د کنفرانس نه والړه او په دوهمه ورځ . لور مي حرکت وک
ډون ونه ک   .غونډکي 

و په ذهنيتونو کي آددغي غونډي نه مخکي خبري رسنيو ي  د يوې اتلي،غلې ماللی جويا د خل زړه وري او پوهي 
ې وه ه معرفي ک ، نو دا د ېله نژدې واورېدل سوخو کله چي دا له نژدې وليدل سوه او ددې خبري او منطق . په تو

و متحدالماله انتقادي جملو دويلو نه پرته يو داسي ُع نده سوه چي د  ر ه را  ي په تو ه نه وه بل هيئي قده يي   
ويل چي يو کست په تکرار  تا به ، تحليلوتنزو نه د وتلو لپاره نه طرحه لرل او نه د افغانستان د حاالهغې د ستو .زده

ی کوي .سره اورې وک ست ه خاطر يو ړانديز  دې نه د افغانستان د ستونزي د حل د الرو چارو پدما  .دا کار طبعًا 
  .هم وا نه ورېدی

وند سره خآ وبغلي جويا د طالبانو او اسالمي  يود ري اتري او سولي ته د هغوی ه يرد ک ن ، د هغو جنايتکارانو د
ي وبللې، کوم چي نن په   عني د جهادي تنظيمونو بېالبېلي ، ي حکومت او پارلمان کي ناست ديپوره کولو لپاره ه

وند استازي ، خلقيان او پرچميانډلي    .او نور، دطالبانو استازي، د اسالمي 
تنه  وسوه، چي تاسي د حکومت د وسله والو مخالفينو سره د سولي په خاطر د خبرو سره مخالفت کله چي ددې نه پو

ودله چي په افغانستان کي د مخالفينوسره هي ستونزه د زور له الري نسي  کوی او د بله پلوه تېرو کلنو دا و
ونو خو کندها، و بمباريو او راک ان، ه اوارېدالی، که نه نو د امريکا او نا ل، لمندروز ه ک ه لو ، زابل او نور لو

واک نه يوازي ل ي شهيدان سول، خو د مخالفينو شمېره او  ناه کسان پک ونو بې   نه سو بلکي د پخوا نه هم زر
تني سي کومه بله الره غوره ورته بولینو تا. ډېر سو ه، چي دې پو ه هم دې ژمنه وک ، چي پر مخ يوړل سي ؟ که 

واب وايي، خو ت واب ور ته ونه وايهرته به  که چي انتقاد کول خورا اسانه کار دی خو د سمو .  اخره ئي هم  دا 
ولوستل کي غلي جويا د وينا متن په افغان ــ جرمن آن الين آکه د ( .ول ستونزمن او پوهي ته اړتيا لريوړانديزونو ک

   .)ي، نو لوستونکي به خپله قضاوت وکسي
نې، چي د  ي په تېرېدو سره زما هغه اندې ی ور تر سر ليک الندي  »کاسه نه وي تر کاسې الندي خو به نيم«د لوم

ي وې ندي ک ر   .ه ډېرېدو وې او نژدې يقيني کېدلې نوري هم پليکنه کي 
ه، چي ما ته هم د خبري کولو ا اغلي وحدت نه هيله وک ندولوکه مي نو په دوهمه ورځ د  ر  لپاره وخت و نظر 

ي و لپاره و. را ک ی وويل، چي کوم خل چي خبري کوي هغه پخوا ال مالوم دي او د نورو خل خت خو هغه لم
ار وک ين ل ما  ، چي زه هرومرو خبري کوم، نو په پای کي ئي را ته وويل، چي د بحثونو په وخت نسته، خو دا 

ې  ه دقيقې خبري وک   .کي کېدای سي يو پن
و نومونه ئي  چي غونډي خپل کار پيل کدوهم ورځ کله وک را والړ سو او مايکروفون ته ودرېدی او يو  ، نو يو 

ل، چي دغه کس يج سر ته راپورته سي يادک وندونو د رئسه هي(ان دي د س او خبره ئي داسي ) . ت په دودد کمونستي 
ه ليک د مسودې د جوړولو لپاره دي يو کميسيون و  ه، چي د پرېک  اکل سي، چي هغه دا مسوده جوړه او دپيل ک

ي ي  .کنفرانس غونډي ته ئي وړاندي ک ، خو په او بې معنی بحثونه  او خبري وسوېپه دې هکله دوه ساعته بې 
ی ا اکل سول او ) کېدای سي د مخکني توافق له مخي(و دوهمي ډلي کسان پايله کي ئي بيا هم د لوم کميسيون ته و

يي ور سپاهغوی والړل، چ   .رل سوې دنده؟ تر سره ک
ی او دوهمي ډلي په قبضه کي د يادولو وړ ده، چي يج د لوم او نورو ته وؤ په دوهمه ورځ بيا هم مايکروفونونه او س

، چي زه غواړم خپل نظر . ئي د خبري کولو وخت نه ورکاوه ار وک ين م او بالخره ئي راته خو ما بيا هم  ند ک ر
ه دقيقېوويل ه، چي سمه پن   . خبري وک
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ه نظردا په خپلو خبرو کي ما  ه رد ک و کلنو کي هي السته راوړني نه دي لرلي، دا  ،د بنس چي حکومت په تېرو پن
و د حقونو په برخه کي هي پرمخت ن ه، چي د  همي هم رد ک ، چي ه دی سوی او دا مي هم پسې رد ک

روملتونو سازمان دي  دوي اويودمل افغانستان په زيان يوه طرحه  دا مي يوه نامعقوله او د کميسيون ته واک ولې
  .وبلل

ه، چي زه وړانديزونه هم لرم  تنه وک ومره چي مي غو ه دقيقې په همدې خبرو کي تېري سوې او هر  خو زما پن
ي، خو وخت ئي  هغه په مسوده کي په نظر کي ونيول سي اواو غواړم  ډون کونکي هغه واوري او بحث پرې وک

ه ليک دبحث په وخت کي به بيا دا وړانديزونه ووايم را نه   . ک او راته وئي ويل، چي پر پرېک
ې او د شهيرې  ينو کسانو هم لنډي خبري وک نده وه چي پېغلييوې  په نوم شريفپه دغه وخت کي نورو  ر ، چي 

ی وه،  ېډېر عمر ئي په هالنډ کي تېر ک ياري خبري وک و لنډي او هو  ستايل اووخيت کسانو له ، چي داکثريو 
ه. سوې ول نيوکي کوی اهغې هم دا خبره وک تياوؤ يادونه کوی، چي دا سمه نه ده، چي تاسي  په . و يوازي د نيم

ه کارونه هم تر سره سوي دي او ډېري السته راوړني هم سته، چي هغه هم بايد  تېرو کلنو کي سي او په ياد ډېر 
ودلهئي اخره کي  ليسي، هالنډي او ُاردو ژبو پوره تسخپله خواشيني و تو ژبه ئي  لط لري،، چي دا په دري، ان خو پ

تو ژبه خبري کولې او دا نه که چي په غونډه کي يو شمېر کسانو په پ  دې غونډه کي دا  په.  په پوهېدهنه ده زده، دا 
  .ډول کسان ډېر وه

ه ليک د مسودې د جوړولو دنده غه کسان بيا غونډه پيل سوه، او ه د غرمې دډوډی نه وروستهچيلنډه دا ، چي د پرېک
يج سر ته پورته سول او د مس سپارل سوې وه،ور ه هم د کار په پيل کي داسي . لوستلو ئي پيل وک دې پهود س که 

ډون کونکو دي ووېشل سيوړانديز وسو، چي دغه مسوده دي فوتو کاپي سي او د  وک په غونډي پر  و هر  ، تر 
ا يی سه ډول وک ت عذر خو ددوی له خوا ونه منل سو  ،ي هغه مطالعه او تر نظر تېره ک او د وخت د کم

ه ليک دهغوی خورا تلوار وه(وړاندي سو   .نو ئي د مسودې په لوستلو پيل وک ).ژر ومنل سيډېر، چي دغه پرېک
ايونو م، بلکي غواړم هغه  ه ليک د مادو په هکله خبري وک ول پرېک وته ونيسم چي زما په زه نه غواړم د  ته 

ېرنه   .، د پاملرني وړ ديان
ه کېدله د  ه ه ي په تو اغلي جاللزاده غالو شکريه بارکزی اآد بېل يا د وزارت د کليو د پراخت(و ماللی جويااو 

ودل سي او دليل ئي هم دا و ،ډون په دغه غونډه کي) مرستيال ايه، د افغانستا دپارلمان او حکومت په استازي توب و
ي چ تل په مصنو(ي دا به دغونډي اعتبار لوړ ک ه د غونډي اعتبار لوړ بوزيدوی غو ډون )عي تو ، خو خپله دغو 

ی  ډون نه دی ک ار کاوه چي دوی د پارلمان او حکومت په استازي توب هلته  ين افرادو او اشخاصو بلکي دکونکو 
ه  په ی دی، نو په دې آن د جاللزاده په هکله خو د. ی دیډون کئي تو خاطر اسي وويل سوه، چي هغه د فارو غ

ی دی ډون ک   .ئي په غونډه کي 
ار وسو، چي  ين ه ليک کي دي دغه راز پر دې خبره هم ډېر  د غازي امان اهللا خان د زوی شهزاده احسان په پرېک

  . ا به هم دکنفرانس حيثيت لوړ بوزيد نوم يادونه دي هم وسي او د »د افغانستان«اهللا 
واکونه ر دي او په افغانستا وروسته پر دغه ماده، چي بهرني  يمد ودی او پرکي ن اشغال ر ر تاوده ، ډېختيا خنډ 

نده سوه، چي د مسودې د جوړونکو تر مېن هم ژور اختالفات سته، آن اغلي فريدې  بحثونه وسول او داسي ر
ې وه، وويل چي ما پر مسوده د ب حثونو په وخت کي، يو کس پر سر په کتاب وواهه او احمدي، چي ددې کميسيون غ

و کسانو ويل، چي زه  ددوی نه بهکله چي به هره ماده لوستل کېدله نو خو د  .م او يم وددې مادې مخالفهم  يوه يا 
و تله خوا به هر کله ويل کېدل، چي وخکنفرانس د جوړونکو  دوی د کار خالصول ( نسته او بايد ژر کار خالص ک

ولني مقصد و ه نه له دې وروسته ډېر کسان د غونډي ). دستونزو حله، نه دافغاني  ه ووتل او د پرېک د احتجاج په تو
  .کسان حاضروه ۴۵ کسانو نه يوازي ١٢٠د منلو په وروستي وخت کي دنژدې ليک 

ان، دولت ا ه ليک په تخنيکي لحاظ هم سم نه وؤاو هي ُار و سازمان نه زه ددې خبري کول هم غواړم، چي پرېک
ولي عامي خبري وې تني نه وې مطرح سوي او  ي غو ان   .اکلي او 

ند تېري او السوهنو سره  ر زما له نظره په دغسي شرايطو کي چي موږ د پاکستان او نور غليموو هيوادونو د 
من ېرنه زما . په ژرنده کي اوبه اچول دي او بسمخامخ يو ددغه ډول غونډو جوړول يوازي او يوازي دد  په ان

تلې نه ده، داوسن افغاني واکمن هم ددغه کنفرانس د سازمان ورکونکو اصلي موخه  ، چي بيله هغه هم دومره غ
ی واله کچه  د ، کولضعيفولنوره هم  منانو سره په اړيکو  کي دهغې د دري کمزوري کول او په ن د افغانستان د د

ول وؤ ي ه کي او يا دتېری او السوهنو دکله چي يو هيواد دبل هي .حيثيت را  واښ سره مخامخ  وي،  واد سره په ج
ولي ستونزي او مخالفتونه يوې خوا ته پرې ول خل د حکومت سره خپلي  و په دفاع کي نو د هيواد  دي او دملي 

ي ه  .درې ي راوړالی سو، خو وروستی بېل ي ارتجاعي ، چي داوسناېران دیئي په دې اړه بې شمېره نمونې او بېل
تونکي هم مخالفت نه کويحکومت سره آن م چي .  سمون غو ه وخت زده کوؤ؟موږزه نه پوهې   به ئي 

و هيوادونو د و د غ ا کي د نا وری د پاکستان د بهرنيو چارو وزير خورشېد احمد قصوري په ري  وزيرانوتاسي و
واکونه تنه کوي، چي خپل  خه وباسي، طالبان په د بايد سره په خصوصي خبرو کي، د هغو نه دا غو افغانستان 
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وي اوپر رسميت وپېژني اوح ه برخه امد کرزی د واک نه وغور ای ئي بل داسي رژيم راولي چي طالبان هم غ
ي ولري   .پک

خه د نا هد بله پلوه داېران ولسمشر هم د افغانستان  تنه وک واکونو دايستلو غو   .و د 
خه د ناهلته روسان هم هر وخت او ناوخته تنه کوي د افغانستان  واکونو دايستلو غو   .و د 

ي  تني مطرح کوياو په دغه وخت بيا دا ډول کنفرانس هم جوړې   .او هغوی ته ورته غو
منی  ه اوږدو کي داو پورته يادو سوؤ درې واړو هيوادونو د تاريخ پ ي ده افغانستان سره د او اوس هم دغه کار ته ک

  .دوام ورکوي
ي او پر ما ته دغ غي ډېره حيرانونکې برې   . تصادفي والي ئي باور نه سم کوالیه ډول هم

او يوازي په دې  د پاکستان تېرۍ او بر بنډي السوهني ونه غندل سوې.  غونډه کي هم عيني فضا موجوده وهپه دې 
ي يو شمېر نستان پر حکومت، چاد افغهر کله به .چي بهرن السوهني دي بندي سي عامه خبره بسنه وسوه،

يک محدوديتونه هم لري، دا نيوکي کېدې چي ولي مشخصه خبره نه کوي او  پاکستان نوم نه  دپه نا امنيو کي ډيپلوما
ډون کونکو چي اخلي، خو د  هي ډول محدوديتونه نه لرل  د افغان حکومت په غندلو او سپکولو کي ئيدې غونډي 

هولي د   . پاکستان د غندلو نه ئي ډډه وک
روريسم اوس چ انو له مالت نه الس واخلي او د  روريس ی دی، چي د  ولني پر پاکستان فشار ډېر ک ی والي  ي ن

ه يوسيلهالي په هغه هيواد کي  ، چي د خپلو خبرو دتائيد مېن او خپل دري د ، نو پاکستانيانو ددې لپاره تالښ پيل ک
تلي کېدو  وي، چالح روڼ آندي هم ودېطص لپاره يو شمېر په اغ خه ي بهرني  ته وه واکونه دي له افغانستان 

ۍ ته ووايي، چي دادی . ووزي ، نو تاسي مو هم نه غواړي روڼ آندي بلکيد افغانستان عادي خل نه يوازي نو به ن
ه کوي يعني پاکستان . ووزیبايد  واکوي په هره بيه چي ه ی وال  خه وباسين اوس نو دا . ونه بايد له افغانستان 
ي د پاکستان د هغو سره بيخي يو ډول پو ي، چي په دغه غونډه کي حاکمه فضا او ه  نو آيا نه وې؟تنه را پيدا کې

  ؟دلته به هم د بهرنيو هيوادونو الس نه وي 
، چي په افغانستان کي د السوهنو نه الس نه اکستان سياست وال لېونيان سوی ديچي د پ ما به پخوا داسي فکر کاوه،

خه نه وم خبره د پاکستاناخلي، خو ز منان  خو اوس پوه سوم،.  دزور او امکاناتو  ډېر چي پاکستان او زموږ نور د
ای په . اوږده السونه لريامکانات او تني سره يو  د حيرانتيا وړ داده چي دپاکستان د بهرنيوچارو د وزير دغو

و اوازونو کي    .رته سولد هغه په تائيد ږغونه پوديو شمېر کسانو له خواغبر
تنه کوي، چي د ه غو تونکي دي؟ آيا دوی فکر کوي   خو زموږ روڼ آندي ولي د هغه  افغانستان غليمان ئي غو

تني د افغانستان سره ددوستی او خوا من نه ؟ که بېسواده خل خودپورته يادو سوؤ هيوادونو غو ږی نه دي که دد
ي نو زموږ روڼ آندي وي ؟په دغه چلونو اوغولونو نه پوهې ي او نور هم ودې کار ته ه    ولي دهغو قرباني کې

اغلي د ه  دغه  ه په کو واکونو د وتلو په صورت به په افغانستان کي بيا کو و د  واب نه لري چي د نا دې خبري 
لي او کور په کور ه ومو صادي او دغه ډول يو نا سم پالن مالت کوي ؟ افغانستان خو په اقت ، نو دوی ولي دج

ي مرستو نه پرته خو به نه زموږ اقتصاد جوړ ودغو هيوادون ، نو دي لحاظ ډېر کمزوری دیپو  د اقتصادی او پو
او د پاکستان له خوا نارې سورې . ي به موږ بيا د کومه تر السه کوؤسي او نه به هم د پوځ خاوندان سو، نو دا مرست

که ک سوی دیاو ملي پوليافغانستان د ملي ُاردو  ، چي دزياتي سوي دي هم اوس  ، نو سو د جوړولو بهير ډېر چ
نه ولوېده چي هغه خواريپاکستان ته ه وړپه ُاردودد افغانستان ئي چي  ، دا اندې ي وې له مېن ايه لو کي ک ، بې

لي  .ړېوال ولي هلي  ي، چي ددې بهير مخه ونيسيله زياتيو ئي که نو خپلي    . ک
اغلي  خو  ه وائيغودن او نورو اددغه    .، چي هي عملي جنبه لريلو لپاره داسي يو 

واکونو په نه شتون کي  ه دامني چي د بهرنيو  ي په تو ه وي، خو الترناتبه دبېل ه ج ه په کو يف چي وړاندي کو
رو ملتونو او او اسالمي هيوادونو. کوي هي عملي نه دي ای دي د مل واکونو پر  و د  واکونه دوی وائي دنا  

واکونه نه لري چي کوم    .ستان ته واستول سيافغان ري ملتونه کوم  ی خو مل واب کي بايد ووايم چي لوم ددې په 
رو ملتونودکوم هيواد او يا هيوادو هيواد ، چي دغه يا هغه نو نه هيله کوي يا دنده ور سپاريای ته ئي واستوي او مل

واکونه واستوي ي  رو م ه، چي دافغانستان په هکله ئي ته پو واکونه هم د مل و  و ته دنده سپارلې وه او د نا نا
رو ملتونو سازمان د ي پر بنس افغانستان ته راغلي دي نه په خپل سر او دمل و دغه دنده وخت په ملتونو دپرېک نا

رو ملتونو سازمان الزمه بللې وای او يا ئي اړتيا وای نوبه ئي نورو ته دنده . وخت اوږدوي سپارلې نو که چېري مل
واکونه نه بلکي د .وای ر  واکونه اشغال و  رو ملتونو د سازمان  يعني د نا په موافقه افغانستان ته راغلي دي، مل

يچي په    .دې اساس دغه وړانديز سم نه برې
واکونه ديبله خب ت ، چي پره د اسالمي هيوادونو  واکونو ل و د د ه دې هکله بايد ووايم، چي په افغانستان کي دنا

ري ملتونه هم دومره پيسې نه  وک ور کوي؟ مل ت به      کاله د نهو مليارډو ډالرو په شاوخوا کي دی، دغه ل
ای سي، نو دا به له  ،لري تونه دي ورک او له بده مرغه اسالمي هيوادونه هم دومره بډای او سخي نه دي چي دغه ل

ي ؟ دوی  واب کي وايي، چي دا دي امريددې کومه کې ي، چي بيا هم هغه خبره ده،په  و ور ک چي يو  کا او نا
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ی او سپکي سپوري ور ته وايي او په  يني غواړېمقابل کي د مليوک ش ه هي پداچي  ،اردونو ډالرو مرسته هم 
  .ډول عملي جنبه نه سي لرالی

تياوي لري اوبايد فشار پر راوستل سي، ي او په دې الره که چي هغه ليري ک زما په آند اوسنی حکومت ډېري نيم
ي وسي ا ي کېدونکي ه ، چي که . و آن مظاهري او اعتصابونه هم وسينه ست ما په دغه غونډه کي هم وړانديز وک

تيا  ی چي موږ ر و د وژلو سره مخالف يو را ای نه د افغانستان د بې کناه خل هاګ او يا بروکسيل ته د همدې 
ول غذائي اعتصاب اعال و رسمي ژمنه نه وي سوېن کوالړ سو او هلته  ايه بمباری  ،و او تر  او چي دغه بې 

ي و وژنه به درې ناهو خل راوهخو .دغه اعتصاب ته به دوام ورکوؤ ،دبې  که چي  . هي چا هم غوږ په ونه 
  .نه بلکي خپلو اهدافو ته رسېدل وهموخه د ستونزي حل 
ه نه تر السه کد حکومتونو په غير قا ينوني بدلېدلو  ي. ې ه کار ونه ک  و انتخاباتنو په راتلونکو، که دغه واکمنان 

ي او نوی حکومت به راسي، چي دوی ته کي به خل  د ويدابهرايه ور نه ک ه د واک لې ، نه کودتا  په قانوني تو
م او ثبات ولرو، نو .او توطئه واو حکه موږ غواړو په هيواد کي سس تنه بايد وک کومت هم د قانون دپلي کولو غو

يبايد و، چي قانون پلی ک يونيم په تېرو .نه دا چي موږ خپله دتوطئو او بې قانونی په فکر کي سو.  دې ته اړ ک
ولي بدبخت د همدوغو توطئو او سلو حد  .يوه بل وژلی دی او بل، بل. دسيسو له امله را مېن ته سوي ديکلنو کي 

ول و د هيواد په زيان دهغه الر ماقل دغه درس خو بايد له تاريخ نه واخلو، چي د  او ددې نه بايد مخ واړوؤ، که نه نو 
و ه  کر کي دي، چي دا دهيوادپالني او ملت پالنيبه له مېن   . سره سخت په 

ه سوه او يوې بله تورن کوله، چي  ی او دوهمي ډلو استازوتر مېن شخ د غونډی په پای کي د پورته يادو سوؤ لم
اوه، چي هغوی له خلقيانو او پرچميانو نه او د هغویدي طالبان  و نه مالت کوي او بلي بيا په مقابل کي دا تور ل  د 

  . پای ته ورسېدهاو تورونودغو خبرو غونډه په. کويهم بد تر دي او توطئې 
  

تلي اديوه خپلواکِ،   و پرمختللي افغانستان په هيلهغ
  
  
  
  
  
  
  
 


