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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۳/۳۰/۲۳۰۲                          دکتور رحمت ربی زیرکیار

 کــې پـیـچـوميد تـاریـخ پــه 
 انـسـت خـــب او مـالــوار طـــخ

 وږمیزهجری سـپـ ۰۴۴۰اول -جمادی ۲=  ۶وری  ۰۰۳۰= لمریز ۲۳۰۲مارچ  ۲۲

 

 نـنـتـوځ

( خــاوره د طالبانو په ولـکه ۳۳۹افــغانستان نــږدې  نـوي سلنې ) اوسنيپه مهال د (۲۳۳۰سپتمبر ۰۰فاجعې )د  ۳۰۰د 

ڼـډه ــل یوهما زیرکیار په  زیـیز( ۰۰۳۳لیندۍ  ۰۳=   ۲۳۳۳دسمبر  ۲۰نه نـهه میاشتې وړاندې ) کــې وه. له دغې فاجعې 

په دیز ــدغه بلنه د یو وړان«. د افغانستان او امریکې واکمنانو تـه» نه ورکړې وه : ــاو ته  داسې بلوــخ ونه کې دواړــلیک

پرونې ــه وړاندیز یوې خــدغ لمریز(. هجري۰۰۳۳لیندۍ  ۰۳) ۲۳۳۳دسمبر  ۲۰ ې وه:ـټه یــیکلو نیـشکل وه او د ل

نو نه یې خپور ـادعا یې کړې وه چې بې له السوه رې السوهـنې کړې وې اوــرلیک کې یې ډیــچاپ کړ خو د هغه په س

د ر شوې دې او ـلونه تیــله فاجعې نه یولس نیم ک ۳۰۰دا چې د  یـواوس زه ولې دغه وړاندیز بیا خپروم؟ کړی دی. 

ر مخ ــرې پــډیرونې ـپــخ ېیزـبریښنای ساو دغې پـیښې په اکله لږوډیر معلومات لري. دوهم داچې ړۍ ولسونه دــن

بار ــسرلیک خپور شي چې ما ورته غوره کړی و، نه د اخ اصل غهــز باید په هـر لـڼـډ  وړاندیـلې دي او زما ډیــتل

ه ــریکـــفکوره هم راســره شـغان مــافد یو بل  یکلو کې یېــل دیز ما لیکلی و خو پهــوړان هم دا چې دغـــد. درینـــاوــخ

زما  مجبورا   دیز مسولیتـوي وړانـــد دغه لږ لوستل ش د په دې ډول،  ر شي.ــذکې پکې ــوښتل چې نوم یـهـغه نه غ . وه

ور ـاو اوس غواړم چې په بریـښنایــیزو رسنیو کې یې  ټکي په ټکي او په اصل سرلـیک  خـپ پــــه اوږو  پـــروت دی

 دې ډولــ، په النړمـک

 

 هـو تـمنانـریکې واکـستان او امـغانـد اف

 ر رحمت ربی زیرکیارت: ډاکنکیلیکو

 زـمریـهجري ل ۰۰۳۳لیندۍ  ۰۳یز=ـزی۲۳۳۳دسمبر  ۲۰

 

 په افغانستان کي د طالبانو مشران باید په دې واقعیت پوه شي چې

ي، هم ر)ګلوبل ویلیج( کې یواځینئ مست خان دی چې هم وسلې ل« نړئ وال کلي»ت په ـن د امریکې حکومــن (۰)

مه لري، هم قاضي لري، او هم د دغــو ټــولــو وســـیلــو د استعــمال اراده لـــري. لري،هم نـــغارې لري، هم محک سېـپی

م ــــــم زرګـر دی، هم جادوګـر دی، هم فالګــر دی هم تاویـزګر دی، هم روان ګـر دی، هم داروګـر دی، او هـــه

 وداګــر دیـــسـ

نــه  ا کويــصیت ادعــــین چې د شخـفـــلامخ و( په شانست خان ستاسې )طالبانــه ډول مـړۍ وال کلي کې دغـپه ن (۲)

 شـــي زغــملـی

ي او د مات ــت را نه شـوی کوي. د هیواد په اداره کې چې نوښـیـږي او بــاکې او رڼـې اوبه چې ودریـږي ورستــپ (۰)

 ان ويـــې د والړو اوبو په شـــیـږي، وضعه به یــان غنګــوي ټـیکلي په شــش

 یټ شيـوزارتونو ته راټ« د ږیـرو او ښځو» او ې زیات دی چې یواځې او یواځې د جنګ ـه دې ځنـــت لـدول (۴)

 

 د نـــړۍ وال کلــي مــست خــان بایــد په دې پــوه شــي چــې

ي او ـاو له دې الرې خپل سیاس ې مـټ قوي کويـقابل کې  په مرکزي اسیا کې د روسیــران د امریکې په مــای( ۰)

 وذ ته الر هــوارويـقـتصادي نــفا

 غانستانـه افــزونه دي، نـقل مرکـد ث ې لپارهــد ډلي ـربان -ه د مسعودــایران او روسی (۲)

( اخوانیان په افغانستان کې نه یواځې د اسامه بن الدن په مشرۍ د طالبانو په ډله کې والړ دي، بلکې د رباني او ۰)

. یــانــې رباني له الرې د ایران او روسیې یاران –لیمان دي او د مسعودــلبانو غه کې هم اوس د طاــیاف په ډلــس

 برخې خاوندان دي لي او خارجي( کې دخو)داـ)فاجعې( په دواړو جبهاخــوانیــان د افغانستان د بخولې 

په ګړبیدلي افغانستان  کې د  د طالبانو له منځه وړل اخوانیان له منځه نه شي وړلی، بلکې په پایـله )نتیجه( کې به یې (۴)

ر ـمد ظاهـې بانـډار به تود شي، او د افغانستان پخوانی پاچا مح  ـمرکزي قدرت د ثقل مرکز ړنګ شي، د ایران او روسی

 ټکی جوړويـد خپل پتلون نه دایران کلتوري پشاه به )که په بزکشۍ کې روغ راوتلی و( 

 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 پلــوله کې بهرنئ او دنننئ جبهې پـیژني، په خــدي چې د افغانستان په بخـغان روڼ انــا او امریکې کې ځینې افــپه اروپ

وله ـــملي هویت کې په اسالم او افغانیت ویاړي، د ټول افغانستان له ملي ګټو ځنې دفاع  خپل ملي مسولیت ګـڼي،  په ټ

یچونو د ــدي، او د ټولو ملي او بین المللي کړک رګې په سازوونکي رول ډاډهــې جــالم او لویــنه کې د اســاني ټولــافغ

 يــنــدیـه النـــپ فکرــوعی تــمـمجپل ــټوره ګڼـي خ غښتلې الر ګقابل احترام ــزه او په متــل لپاره سوله یـیــح

 وړانــدیــز کې خـــونــدي کـــوي

 

وبلل شي چې د طالبانو د مخالفینو د سیمو په د طالبانو له خوا دې لویه جرګه په افغانستان کې په داسې ترکیب را (۰)

( تنه  افغان استازي ګـډون کوي، په دې ډول: دوه  تنه دیني علما، یـو تـن ۳شمول به پکې له هروالیت ځنې اووه )

ل کې ـقابـاوسـنی کوماندان یا استازی یې، یو تن پخوانی  جهادي کوماندان، یو تن قومي مشر،یو تن د روسي یرغل  په م

 ن روڼ انــدی/مـنورـو تـاو یدانو ورثه، ـغان زړه ور ملت د شـهـیـافد 

 د هر والیت استازي دې په هـمغه والیت کې د خپلې اړوندې پـټې )قـشر( د اکثریت په خوښه وټاکل شي (۲)

ٔٔ )ولـسمشرلویه جرګه به ( ۰) ټاکي چې د تنه(  ۴۳تر  ۰۳منیـن، خلیفه( ټاکي. لویه جرګه به د دولت شورا )امیرالمٔو

لویـې جرګې په غیاب کې به ورته موقـت حکومت مسول وي. د دولت شورا کولی شي چې نورې موقتې دولتي 

بانو ــیه که د طالــو پر قضــیانـوانــولو اخــه جـرګه د ټــویـه یوسي. لــې له منځــړي او یا یــې رامنځته کـوسسـم

 غـــور کــوي ویان ويــنو پلــفیــبانو د مخالــه د طالــان وي او کـلویــپ

مد عمر اخوند د دولت شورا ته د دیرش ) (۴) غوی له منځه د ـافغانانو نومونه په ګوته کوي چې د ه ه( تن۰۳مشر مال مح 

 ( کلونو لپاره غوره کړي۲انتـقالي دورې حکومت )صدراعظم او مرستیاالن یې ، او کابـینه( د دوه )

ـیفو، د انتـقالي دورې حکومت به د نوي اساسي قانون مسـوده ترتیـبوي او د نوي اساسي خپـلو نورو وظ سربـیره په (۲)

 قانون د منلـو لـپاره به د لویې جرګې د رابـــللو نیـټـه ټـاکــي

زیـیز[  ۰۳۶۴]هجري لمریز ۰۰۴۰غانستان  د ــظیم لپاره، د افـننۍ د تمـورا په انتـقالي دوره کې د واکـد دولت ش (۶)

ټکر و نه ه اساسي قانون کې الزم تعـدیلونه راولي. د ساري په ډول: د پاچا صالحیتونه چې د اسالمي احکامو سره کال پ

 ولسـمشر ته سـپارل کـیـږي او د پـارلمان ځای  د دولـت شـورا نیسي ،لري

 

 د دغـې لویـې جـرګـې ګـټـې

کوم ن ته یې ـافغان مسلمان ملت ته ډاډ ورکړي چې دی د دغې لویې  جرګې ګټې دادي: د دیني علماو لویه وڼـډه به پکې

له به د لویې ـګواښ نـشته. د جګړې او سني کوماندانان به ډاډ من کړي چې پر ضد یې څه نه دي روان  او له دې ام

پخپله د دوی او د ولس باور زیات کړي جرګې بریالیتوب ته وهڅـیـږي. د جهادي پیر د صالحو کوماندامانو ګـډون به 

چې طالبانوپه پخوانیو کوماندانانو پسې نه ده راخیستې . د طالبانو د مخالفینو په کوماندانانو کې به هم د دې احساس پـیدا 

ښـتلې ــني شکل غــشي چې د طالبانو په مشرتابه اعتماد وکړي. د قومي مشرانو ګډون به لویه جرګه په پراخ بنسـټه وط

ه یې ـاوی کوي او ورثــولس ته اطمنان ورکړي چې راتلونکی نظام د هغوی درنړي. د شهیدانو د ورثـې تمثیل به ــک

لویـدیزې نړۍ ته وروښئ چې په افغانستان کې هـیله مـن بـد لــون رامنځته شــوی فکرانو ګـډون به  ڼنازولې ګـڼي. د رو

 دی او د حــمایــت وړ دی

 

 پــــه لــــڼـــډ ډول

 ټولې افغاني ټولنې ته ډاډ ورکړي چې په ټـول افـغـانسـتان کې (۰)پــه مجـمـوع کــې: دغــه ډول لــویه جرګــه بــه 

لویدیزې نړۍ ته به د دې مجال  (۲)، او سـپارل کیـږي ور ل تهـبه  پکې د کاراه رعادي کیـدلـو ده او کا هـوضعه پ

ندنو او د واکمنۍ په چلولو کې د دوی دیني ورکړي چې د افغانستان د خاورې د بـشـپـړتیا لپاره د طالبانو سـترو سـر ښـ

 دریځ او سیاسي عقل ته روغ پام وکړي، که هسک څښتن غوښتل!

 

 ډاکتر زیرکیار -م۲۳۳۳دسمبر ۲۰پای: 

 

 
 


