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  ٢٠٠۶/نومبر /٢٠هالن                    انجنېر زکريا
  

  تر کاسې الندی خو به نيم کاسه نه وی ؟
  

ونه کوالی سي نه يوازي د افغانانو په  ي خبري اتري او ډيالو زه په دې باور يم، چي د افغانانو تر مېن خپل مېن
ي، بلکي  اره هم ډېره مرسته ړولو په چ جودملي ټولني راتلونکي اوالندي دوړاندي ډېري پرتې ستونزي حل ک

  .کوالی سي
  

ېده، چي  ه وي ما د خپلو ډېرو دوستانو سره په دې هکله په وار وار خبره مطرح ک که وکوالی سو د دا به ډېره 
نيز کنفرانسونه  ې واوافغانستان د ستونزو او پرابلمونو په هکله  خو د مادي امکاناتو د نه شتون .  سيمينارونه جوړ ک

واو يو ش   . مېر نورو پرابلمونو له امله په دې بريالي نه سوؤ، چي دغه ډول يو کارته دي سازمان ور ک
ي د جوړولو لپاره اساسي شرط دا باله چي  دلته يوه خبره د يادولو وړ بولم، چي موږ به هر کله د دغه ډول يوې غون

وندي، توک ، د افغاني ډول غرض نه پرته او بل هر يزو، مذهبيمدا ډول کنفرانسونه بايد د هر ډول تعصبونو او 
ران هيواد افغانستان  وند،  .چوپ په خاطر جوړ سي دته وطنپالني په روحيه او خپل  که که داسي نه وي نو هر  دا 

روپ به ئي د خپلو ت و د منعکسولو لپاره وکارويهره ډله ټپله او هر اتنيکي  و  او دا کار به نه يوازي د  .ن
ي بلکي هغه به ال نوري هم ژوري او د حل تونزي  سدافغانستان  يالنجه سره مرسته ونه ک   .مني ک

  
ي پرانستلې نو د ټول افغان، افغاننو او خيالونو کي مي د نو په دې چرتونو رنې پا ه کله چي د ان -مبر په لسمه ني

ونو کي مي يوه خبره تيا ولوستل،چي په ليدل آن-جرمن ان و ئي بې انداالين او يو شمېر نورو ساي زي خوښ سوم او د 
هسره مي وويل په ارو پا کی دمېشته افغانانو (،چي کيدغه خبرتيا په . ، چي دادی لکه چي د زړه هيله دي تر سره کې

ديز کال د، چي د راغلي وه له خوا خپره سوې وه ، »فارو«) د ټولنود فدراسيون     ډسمبر په نهمه او لسمه روان زې
ی وال کنفرتر عنوان الندي  »، ستونزو او د هغو د حل الريتد ثبات دټيند افغانستان  « ي او دا هم ن انس جوړې

اغلي ليکل سوي وه ر، چي په هغه کي به د  ، ډاک رحسن کاک ، روستار ترکياغلي ، علي احمد جاللياغلي ډاک
کاغلي    .ون کويصيتونه ماللی جويا او نورو په شان پوهان او سياسي شخاغلي ، افراسياب خ

  
ئي دمالوماتو د ورکولو په خاطر ليکلې وه، زن کي ړې خبرتيا ولفون ته چي په نومنو سمدستي مي هغه شمېرې ټ

مپه دې بريال وواهه او تر دوؤ ساعتونو وروسته ، خو را ته وويل سول، چي ی سوم، چي دکوم چا سره خبري وک
ام زن وواهه او اړوند واب وتنو ووک به دي پ ما ه . وائي ته  ام بريالی سوم د اصلي ما هم همداسي وک او ما

ي  م، خو د خبرويخبرسره س ی نه دیپه ل کي   وک ی خو ده . پوه سوم چي دا هم اصلي س که چي لوم زما دا 
ه او بيا ئي  تنه وک پ معلوم نيست ( را ته وويل د نوم پو خي  خو بيکله چي ما ور ته وويل ،چي خبره) . تا به حال 

ونو مالو مه ي ساي رنې که چي په ان ه ، کي ئي په هکله خبرتيا خپره سوېده، بيا نو ده راته وويل، دا  چي موضوع اونې
ار وک ه ده او موضوع ئي نه ده مالومه، خو ما ټين ، چي نه تاريخ ئي هم مالوم دی او هغه د ډسمبر نهمه او لسمه نې
ت ديسئي هم مالومه ده او هغه په افغان واب کي ده راته و د. تان کي دثبات ټين پ (ويل چي  دې په  ها اين 

وک وغواړي هلته خپله مقاله مابيا نو. ) ولي جزئيات بيشتر اش معلمو نيستدرست است ه چي که  تنه ترې وک  پو
يواور ند ک ر واب کي را ته و، نو دا کار شوني او آندونه او نظريات  نه دا کار شونی نه ي ، چويل ي دي ؟ ده په 
ليسي ژبه دی دی که چي دا کنفرانس خو د يوې خوا په ان ليسي ژبه خپلي ويناوي اوروي او ټول خل پ،  او د ه ان

ونو کي خپور سوی دی او نور  ي ساي رنې بلي خوا د وينا کونکو ليست مخکي له مخکي ټاکل سوی دی او هغه په ان
ه چي په دې کنفرانس  . واوريدټاکل سوؤ کسانو ويناويازي او يوازي وکسان کوالی سي ي دا خبره ئي هم راته وک

تونه ئي د هکي  ون کوي او مالي ل الن د حکومت له خوا دهالن د حکومت استازي اودنورو هيوادونو استازي هم 
ي ه په نوموړي ک.ور کول کې م  نو ما هم د ناچاری نه دا خبره ومنله چي د اورېدونکي په تو ون وک نفرانس کي 

ار او ټلفون نمره(په هکله مالوماتونه و ده زماا ه، چي کنفرانس ته به ئي ژمنه   واخستل او)نوم، داوسېدو   راسره وک
ي او زما سره به ټلفوني تماس نيسي خو د يوې اون د تېرېدو نه وروسته مي بيا دنوموړي کس سره  .بلن ليک را لې

تنه مي ه چي ما خو ستاسوتماس و نيوی او پو يني وک واب کي راته ،  له خوا هي احوال تر السه نه ک  نو ده په 
يريد و(وويل چي  نو ما ) از انها تقاضای دعوت نامه نمائيدشما به همان ادرس ايمېل که در اطالعيه ذکر شده تماس ب
  .ی وای، چي بل چا ته ايمېل واستوم کويل چي تا خو به دا خبره ما ته مخکي کوالی او دا احوال دي بايد را ورته و

ه چي په کنفرانس ١٧ په خير نو مي نوموړي ايمېل ادرس ته د نوامبر تنه مي وک ی او غو ون  ايمېل ولې کي د 
ي ، ته وايه چي . کولو بلن ليک را ولې ون تر السه نه ک ي تېري سوي دي هي غبر لور ور خو تر اوسه مي چي 
یهي ايمېل ئي نه دی تر ، چي نوموړي ايمېل تر السه ک خو ماته هاټ مايل خبر.  السه ک ه داسي شک تما  .راک
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ه ای نه دی پاته ويل سي  وخت نه وروسته به را ته ورا پيدا سوی دی چي له  ون کونکو لپاره نور  او ، چي د 
ايونه ريزرف سوي دي   .ټول 

ې دهدې ته و دغه راز يو شمير نورو کسانو هم زما سره تماس نيولی ا دې نه ما داسي پايله  د. ورته کيسه ئي را ته ک
ه چي هرومروبه  ماريودومره غولونو او  چي د» تر کاسي الندي نيم کاسه وي«تر السه ک  نه کار اخستل ټ

ي  ه بيا به د.کې ای د افغانستان  ،هخدې کنفرانس  اوس دا وېره را سره سته چي خدای مک يني د جوړولو پر 
ۍ  یدک ه پورته ک ان لپاره سياسي  ه لپاره دي ؟ونو دا ټده  نه  داسي، که    لي غولوني د 

  
وند، ډلي او يادلته خبره داده ي او موضوعات ئي هم په  ، چي که دا کنفرانس د کوم سياسي  روپ له خوا جوړې

وندونو پوري تيا سره په اف.  اړه لري بيا نو کوم اعتراض نستهټاکلو  ت په خو که په ر غانستان کي دثبات د ټين
و کې دهغ په هکله خبرتياوې خپرې شوې دی  ينو ويب پا ه چې په  رن ي، لکه  ی وال کنفرانس جوړې هکله ن

وته کویاو د افغانستان د ست روپ ونزو د حل الری چارې په  ي سياسي  ان ، په دې صورت کي نو بيا دا په کوم 
وک ون لپاره ستونزۍ پوري اړه نه سي لرالی او نه   حق لري چې په کنفرانس کې ددې کنفرانس دمينه والو د

ی او يا د ون مخنيوۍ وک ۍ او يا دهغوې د ی دې کنفرانس پيداک ه پورته ک   .خه د خپلو موخو لپاره 
، دکورنيو چارو د پخواني وزير او تاريخ پوه اغلي دزما هيله حقوق پوه  ، جالليعلي احمداغلي  پوهاند حسن کاک

ي د پخواني استاد واو دحقوقو د پ اغلي ،  روستار ترکياغليهن افراسياب دملي نېشنل عوامي پارټي د مرستيال 
ک ې وکيلي اغلي ، خ اغلي کريم براوي د سرحد،ماللی جوياد ولسي جر اغلي شکريه بارکزی،  ،ونو د چارووزير 

ر حنان روستائي  ، چي دوی بايد نه داده سوؤ او اکاډيميکو شخصيتونو او پوهانو پېژندل نورو يو شمېر او اغلي ډاک
وندي موخو لپاره د يني کسان د خپلو سياسي او  ه واخلي پرې نه ږدي چي   به په دویزه هيله من يم چي . دوی نه 

يي او د ون و   . مخه ونيسيطوطئېدغي  دې هکله خپل غبر
  

مکه اړتيا وي زه کوالی سم نور ال زيات مالومات   .زما پته د بېنوا ساي له الري تر السه کېدای سي .  هم ورک
  

  په درناوی
 


