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 د تحريک يادښت

و ګرانـو  لـ پـ  پلـک کـه خـ         کـال  )ل ۳۱۳۱(د افغانستان ملي تحريک د       

هېوادواخو سره ژمن  کړې وه چـه د دې کـال پـ  ر لـر کـه رـ  واـک هنوانونـ           

رېال رېک ديني، هلمي، ادرـي او وـوخنلا ارـاپ   لـه وـوخنه تـ  وکانـ ې کـو           

ــر و      ــ  پ ــال د ک ــ  د يــاد ک ــک دا ژمن ــي تحري ــوپه او د يــوې    ۸۲مل ــ  پ  مــ  نې 

دواخــو تــ  پرتملنــه نونــهې پــ  تــرش کــه يــه اــک هنوانونــ  هلمــي ارــاپ هېوا  

  ل ۳۱۳۱ووکان ې کړل  ملـي تحريـک پـ  يـاده نونـهه کـه ژمنـ  وکـړه چـه د          

  هنوان  ۳۱۱سک و والپ  ر لر که ر  انشاء اهلل د   ای وج  پ  نصرت وول  کال

   طبلعي  بره ده چه دا اسـان  کـاپ   ورېالرېک هلمي اراپ ووخنه ت  وکان ې ک

تحريـک ولنـه هـوډ     ي و ملـ ن  دی، ډېر زيات زياپ او زحمت ت  اکتلا خر ، 

کړی چه   لـ  دا ژمنـ  رـ  هـت د تېـرې ژمنـه پـ  یېـر هملـ  کـو   دا ارـر چـه             

ژمنـ  کـړو ارـاپو خـ   ملـه        سـک هنوانونـو  وستاسو پ  الس که دی د همـ ې  

چه د چاپ  ام  انون    ملي تحريـک هللـ  خـر  چـه خـ  دې ارـر        ،یخ  دی

ړ   ملـي تحريـک خـ  ووخـو     یخ  ر  زموږ هېوادوال پ  زکه پوپې ګ   پوپت  کـ 

هغــو خلکواخــو، ژرــاکونکو، ســمونلاپو، مــاخي او معنــو  مرســتن ويانو او  

يـو رـک سـره    يـه  چاپ چاپو یخ  چه ددې اراپو د چـاپ پـ  دې وـول ر لـر کـه      

د زکه خـ  کـومه    ،مرست  او ملګرتلا کړې او دا فرهنګي ر لر يه ررياخ  کـړی 

 منن  کو  او کوپ وداني وپت  وايي 

 د فرهنه د ښېرازۍ پ  هلل د هېواد 

 د افغانستان ملي تحريک فرهنګي یانګ 
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د ولسواکۍ  له ټولو ستونزو سره سره، د هغې یو لوو  ازښتود د   

بیان د اښادۍ ازښتد د . دافغانستان د اساسي قانون پر اساس هور  

د افغوووان د بیوووان ،وووپ لووورو، د پ وووواني ولس  ووور  ،ا ووو  کووورښو       

،کو تووولۍ د دوزت  وور ټولووو سووتره ړسووته زاو نووه د بیووان د اښادۍ     

سا ل و. په دت  انا چې زسنیو   چاپي، غږیزو او  صویرو  ټولو  ور  

یو ، ه د بیوان د اښادۍ لوه برکتوه، لوه سانسووزه پر وه د ولو  د غوږ  د         

 پوز ه کولو و  یا پی اکړه.

 ره په هېوواد د بیان د خپلواکۍ په برخه کې له ځینو بریاوو سره س

کې د اوږده سیاسوي اختنوا ، پوه واقبوي ب وه د ولسوواکۍ نوه   لوي         

کې ل او په پا  کې د  لي  صلحتونو  ر نا وه ړنو ت د  لوي خیانود     

د دسیسو برړسی او داسوې نووزت سوتونزت ددت سووې چووت چوې ړ       

هم ډېر  سایل د زسنیو له انبکواس او چو ون  ه وه پوت پوا ې چوي.       

سووتاد پوهنوووال  ح وو  اسوو بیل یووون  وویې  کووه قوو ز   او ویووا لي ا

وز ه ژ وز پام نه وا  کړ ، نو د خا وش اکثرید په ښ ه کې بوه ډېورت   

 ناویلې خورت ه  اسې پټې پا ې چوت وا .
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داسووې  د ګ وووکووې  واو طالوووانو پووه دوز   نظی ونووویووون د  داسووتا

چوې د ولو  دزد او فریواد و، خوو چوا یوې د اوچتولوو         په بوا    سایلو

کوووړ ، پووه اخجقووي جرئوود ړس پوووزت کووړ او د هغووو  جرئوود نووه چووو 

پوه    ور هغوه وزوسوته   . فریاد یې د یوه  لي زسوالد پوه  وګوه پوز وه کوړ     

،  رکوې  ې قوال  استاد یون په لسووونو  پاسه یوه لسیزه کېېره هه د 

غووږ  د  ظلوووم اکثریوود چووې  تاو وینوواوت پووه ه وو ت پوواز  رسووره کووړ    

   وزسوو. نړیوالو

او  د ،پ چیغه یې پوز ه کوړه   ا ه او د وهم چوپتیا استاد ق ز  

 قووالو یوووه  یوزا پوز ووه چووود ه وو ت چوووز او ځوووږ  ه ووه  لووهداد  نوو  

ټولوووه  اسووو قوو ز نو لوسووتونکو  ووه و انوو ت کوووو. ددت        ېتووکل

چوې ګ وې داسوې     ،ټولوې   د سو ون پوه لټوه   ازښتود پوه دت کوې د       

ه به پو  او  ل ي پلوه يلیکنې په کې ځا  پر ځا  چوو چې له   نیک

د غل یووو  نوووزو د او سووم سوو کيزا لوونکې کووې هووم د وز ووه غل یوو د   

. ګ ووو  حصوولینو  ووه بووه د   ياخیسووتل چوو و وورت کوواز     نیوووو لپووازه 

پازه  واد  برابر کړو او ګ وو  رورو ا،تیواا کوازو     ل حقیپ او چننې 

 هوم  دو  بوه  ،سوک چي چې که د ول  غوږ نوه غورګووو    ېخول ر ه به پ

 غورګون سره  هرو  رو   ا  خ چي.  بقولله 

چو ېر    ولس  ورۍ او ولسوي جرګوې   پوه ا ه پوه کوې ګو          ټاکنود 

و چووې هغووه وخوود پووه یووو نووه یووو ډول  وور     کووړداسووې ،قووایپ پووه ګو ووه   

 دسانسوز ړن ت زاغلي وو، له ولسوه پوت پوا ې چووو وو، خوو اسوتا      

ړانووه د خپلووو لیکنووو لووه ړزت هغووه خپووازه کووړل، پ ووواني     ېپووه  یووون 

 چوووو  وووه د پرانیسوووتي لیووو   حتووووا د      ،ا ووو کرښو   ووورولس 

لووه   ،تووه  وووووز کووړ ېاکثریوود چیغووه ده چووې د وخوود ولس  وور یووې د   
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پوووازه یوووې  لدت وګووووزو، د کووواز او   ووول   ږسوووره لوووه نووو   د یووووناسوووتا

   وه پورت ډ    کوراز   دد وز ه ستونزو  چې ، یکانیز ونه جو  کړو

 چي.

سور کوې د    وړانوه پوه لوو ړ   ېپوه    د یوون  هوم غوږ چوې اسوتا     ټولوو  ر 

 کووړ او وزوسووته لووه دت غووږه ولسووي  وووازښه     ګلیکنووو پووه ب ووه زا غووور  

د ګ ووو نوووزو  وووازښو   یووې او د  ووازی ي  سووولید پووه ب ووه  زاوټوکېوو ه

 وککرو پوه ا ه د قو ز      هویود د  هغوه د   ،خوا   ج ړ وچوو ه ځوانانو ل

د وزکواوو   وه  ول   دت نه  نا رو ښ وږچننه  وه. افغان  د یوناستا

ېو ه  هویود  ورو ل ک   لوي   ورت   جو ه کړت وه چې هم داسې یوه  وطیه

 وازښت او ددت  وازښت د  ج وړ پوه    د یون، خو د استااو هم اسج ي

 چې ړزو کوهو  وه زا ووځوي   ،کړ دېته چ تو ت  ا ه پوهاوو ول  

 وزسوره یوځوا  چوي. ه و ا  ووازښه وه چوې        یګ  نووز ځووان  ووازښ    او

هوووازه کووړه. د افغووان هویوود د  ج ووړ او  هړزیووې  ووه  زوتووانتیا يافغوان 

داسې دړیل د وخد ،کو ود  وه و انو ت کوړل،       چل ذکر په ا ه یې 

غووووږ ، د ولووو  دت غوتوووتنو  وووه  ووووووز چووووچوووې ،کو ووود هوووم پوووه 

 خو   لي کې و  ه یې ړ هم ړزه پا ې ده.  ونیسي،

 وګووه   د سوو ون پووه لټووه   کتووا  بووه لووه لوسووتونکو سووره     لنوو هپووه 

غږونووو لووه چوووز او او د ګ ووو پټووو خووورو، زاښونووو،   رسووته وکووړو چووې

رنوې پوه برخوه کوې     هېځوږه خور چي، لوه ګ وو سوره بوه د ژوز  حقیوپ او      

توه وهوووو چوې ،قیقود کوه هور هوو ره        ې رسته وکوړو او ځینوې بوه د   

  ریخ وو، بای  چې د بیان هوډ یې وچي او له ول  سره چری  چي.

، هووره لیکنووه یووې   نوووز نووو دا ټولوووه خپلووه ستاسووو   ووې  ووه پر ووه ده     

  ووو ا ،ووواړو او ،ووووادو   وووریو کووووو، ددت ټوووولوې پووور هوووره  
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لیکنه، لیکنه او لیکنې کې ړ  چي، خو ښه نوه غووا م د لوسوتونکو    

او ددت ټولوې  ر نځ خن  چم، ته به وو چې هور هووک پوه خپلوه ژز       

د س ون پوه لټوه  کوې چوي. دا هوم  اسوو او دا هوم  د سو ون پوه لټوه  د           

 زو لیکنو دا ټولوه.هېړنیزو او چننی

 په دزناوو

 ځجن فیض  ح   پوهنیاز 

۴۹۳۱/۴۱/۰۱ 

 کابل پوهنتون
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   ې دوزت د لو ړو کال پر  هال ۴۱دا لیکنه د ولسي جرګې د  

 د ه غه وخد د ،اړ و او غوتتنو انځوزنه کوو. چوت ده او 

 



 

11 

 



 

12 

 

1-

2-

3-

-

-

-

7-

1-



 

13 

 

2-

3-

-

-

-

7-

8-

-

1-



 

14 

 

2-

3-



 

15 

 

ل۷۸۳۱



 

16 

 



 

17 

 



 

18 

 



 

19 

 



 

21 

 

  



 

21 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 



 

24 

 

ل۷۸۳۳

1388



 

25 

 



 

26 

 



 

27 

 



 

28 

 



 

29 

 



 

31 

 



 

31 

 



 

32 

 



 

33 

 



 

34 

 



 

35 

 



 

36 

 



 

37 

 



 

38 

 



 

39 

 



 

41 

 



 

41 

 



 

42 

 



 

43 

 



 

44 

 



 

45 

 



 

46 

 



 

47 

 



 

48 

 



 

49 

 



 

51 

 



 

51 

 



 

52 

 



 

53 

 



 

54 

 



 

55 

 



 

56 

 



 

57 

 



 

58 

 



 

59 

 



 

61 

 



 

61 

 



 

62 

 



 

63 

 



 

64 

 



 

65 

 



 

66 

 

 

 
  



 

67 

 

=

1389



 

68 

 



 

69 

 



 

71 

 

 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 

 



 

74 

 



 

75 

 

 

  



 

76 

 

1389



 

77 

 



 

78 

 



 

79 

 



 

81 

 



 

81 

 



 

82 

 



 

83 

 



 

84 

 



 

85 

 



 

86 

 



 

87 

 

the end of Iraq



 

88 

 



 

89 

 



 

91 

 



 

91 

 



 

92 

 



 

93 

 



 

94 

 



 

95 

 



 

96 

 



 

97 

 



 

98 

 

 افغانستان او عريب متحده امارات 

 ګډې وجې او مشرتکې ګټې

138۱



 

99 

 

1-

2-



 

111 

 

3-



 

111 

 

-



 

112 

 

-



 

113 

 



 

114 

 



 

115 

 

ل1388

 



 

116 

 



 

117 

 



 

118 

 

 يو تريخ او خوږ ليک



 

119 

 

((



 

111 

 



 

111 

 



 

112 

 



 

113 

 

 

 

 

  



 

114 

 

ل۷۸۳۳



 

115 

 

 
  



 

116 

 

 

ل۷۸۳۳



 

117 

 

T.B

T.B

T.B

 IT



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 



 

121 

 

 

 

 



 

121 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

122 

 

1391



 

123 

 



 

124 

 



 

125 

 

}



 

126 

 



 

127 

 



 

128 

 

{



 

129 

 

 



 

131 

 



 

131 

 



 

132 

 



 

133 

 



 

134 

 

 



 

135 

 



 

136 

 



 

137 

 



 

138 

 



 

139 

 



 

141 

 

  



 

141 

 

۷۸۳۳



 

142 

 



 

143 

 



 

144 

 



 

145 

 

You Tube



 

146 

 



 

147 

 



 

148 

 



 

149 

 



 

151 

 

 
  



 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 د افغانستان او پاکستان 

 پازل انونه او ګ ه غون ه

 

  ل۴۹۳۴په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ا    ړون جو ې و  

هېوواد  لوي چووزا ځینوو وکیجنوو د      ل کال نږدت دوه کالوه وزوسوته د   

 و ني ټولنوو او اښادو زسوونیو اسوتاښو د یووه هیتوود پوه  رکیوې کووې د       

پاکستان اسجم اباد  ه سفر وکړ او هلتوه یوې پوه یوو  ل وي کنفوران        

کې ګ ون وکړ،  ا په دغه کنفران  کې لن ه وینا وکړه، چوې لیکلوی   

 . ت  یې دا د  دلته و ان ت کوم

انسووتان او پاکسووتان د پازل ووانونو د غووړو،     وور هوور هووه د  ووه د افغ   

 وو ني ټولنووو او د زسوونیو د اسووتاښو ددت  هووم کنفووران  برخوالووو  ووه  

سج ونه او ا،ترا ونه و ان ت کوم. هیله لرم، دا کنفران  او  ل ي 

او   وووز ي غونوو ه د نوووزو دا ډول غونوو و تووه پیج ووه چووي. دا ډول   

او قل والوووو د  غونووو ت د دوا و هېوادونوووو د   ووووزو، سیاسوووتوالو 

خلوص تکازن و  کوو، ن  چې اسجم ابواد ددت پر  ینوې غونو ت    

کوزبه د ،  وږ هیله    یو چې بول وخود کابول او د افغانسوتان نووز      
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لووو  تووازونه د دا ډول غونوو و کوزبووه چووي. دا زاچووه دزچووه طوبووا  د       

ښیووا ې  ینووې او خلوووص سوووې کېووږو. ښ وووږ د ادبیووا و یوووه بېلوووه ده  

 کله زاځه کله به ښه دزځم  ینه ---لو زا لو ښیا ېږو وایي:  ینه په  

لووه نوو  ه ووه نووږدت دوه کالووه د  ووه چووې د افغانسووتان او پاکسووتان       

 ر نځ د ا   ګ ه جرګه جو ه چوه، د دوا و ولسونو  ازیخ کوې یوې د   

وزوزۍ یوووو نوووو  بوووا  پرانیسووود، ولسوووونو  ابتوووه کوووړه چوووې کوووه د     

هم وو، خوو هغوه    ،کو تونو  ر نځ وخد ناوخد سیاسي اختجفونه

ولسونه چې د ګ  دی ،  کهې خاون ان دو او  ر ډېوره ،و ه کلتووزو    

نظریوا و  ووپیر د ولسوونو     د   ترکاو لرو، سیاسوي اختجفواو او  

طویبي پیوستون او وزوزو له  نځه نه چي و ړ  ولسونه چوې کووم   

پیوستون وکړو، نو ،کو تونه هم  ووووز دو چوې هغوو پرېکوړو  وه      

 ال بابا فر ایي:غا ه کېږدو. خوچ

 له سجود کاندي افتادور بادشاهان           ولسونه چې سند يو بله وکا

د افغانسووتان او پاکسووتان د ا وو  ګوو م جرګووه هووم د دوا و ولسووونو د   

 تووکازدنو  وه، د یووادت جرګووې پووه    وافووپ  او نظریووا و د پیوسووتون 

چې هر یووه یوې د دوا و    زاغستليپرېکړه لی  کې ګ ې پرېکړت هم 

. ددغوو پرېکوړو پوه    لورو دونو د ولسونو لپازه د سووکالۍ ښېور    هېوا

ج لوه کووې د دوا و هېوادونوو  وور نځ پازل وواني زوابوب، پووه بېجبېلووو    

کلتوزو،  ل ي، اقتصادو،  واز ي،  حي او نوزو ډګرونو کوې د  

هتیتونووو  وادلووه چووا له ده. نننووۍ غونوو ه د ه غووې لووویې غونوو ت د      

بېلوووه ده، خووو پووه خواچووینۍ هیلووې او پرېکووړت د   لووي   ویووپ یوووه 

سره بای وویل چي چې د ا   ګ ت جرګوې ډېورت پرېکوړت ړ  راوسوه     

 پوزت   لي چوت نه دو.



 

153 

 

که هه هم د افغانستان خووا د ا و  ګو ت جرګوې د پرېکوړو   ویوپ  وه        

پوووه دت برخوووه کوووې یوووې ددت جرګوووې د پرېکوووړو   وووابپ د   او یوووازه ده 

کستان کوې ،واړو   ک یسیون هم جو  کړو، خو په پا لپازه ګۍ جرګه

ددت جرګوې د پرکېوړو د   ویوپ پوه ړز کوې       اداسې زاغلول چوې دا خوو   

سووتونزت لوورو. کووه هووه هووم دت خوووا د جرګووه ګووۍ لپووازه خپوول کسووان       

د جو ېو و    د دوی وې جرګوې   ړ هوم  برفي کړو، خو په پاکستان کوې  

 لپازه ستونزت چته. پر و ان ت

ه دت هېوادونوو   وږ هیله    یو چې افغانستان او پاکستان دوا ه پو 

نوووزو ډول   ووکج و ړسووورۍ   اوکووې پوور پر ووو جوووړه ییووزو سووتونزو  

 پی ا کړو.

نووه یووواښت پووه پاکسووتان کووې د افغانسووتان او پاکسووتان د ا وو  جرګووه  

جووو ه چووي، بلکووې د دا ډول نوووزو کنفرانسووونو،  ل ووي او   ووترکو   

 چي. هم غون و جوګه

 د ه  ت وزځې په از ان
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 په  راژی ۍ کې ژون   قوم

 

دا د هغې وینا لیکنۍ ب ه ده چې  پښتون پوه  راژیو ۍ کوې   ور     

نا ه ړن ت په هغه نړیووال  ل وي سوی یناز کوې اوزول چووت وه      

ل  کوال پوه   ۴۹۳۰  لوه خووا پور     چې د افغانسوتان د  لوي  حریو   

 کابل کې جو  چو  و.

 

 بسم اهلل الر،   الر،یم

دزنوو او قو ز نو ،ايورینو، د سوی یناز قو ز نو ګو ونوالو، د       

هېواد له بېجبېلو سی و او له هېواده بهر زاغلو  ېل نو، دزنوو  

پښتنو، تاغلو او اغلو ټولو  وه  ور هور هوه د  وه د افغانسوتان       

سووج ونه، دزنوواو  او ا،ترا ونووه     لووي  حریوو  پووه اسووتاښۍ  

 و ان ت کوم.

 هر کله زاچئ، په خیر زاغلئ!

دزنووو   وورانو، لیکوالووو، پوهووانو او ددت پوور  ی  او فکوورو      

 سی یناز ګ ونوالو!

پوزه دزت نی وې لسویزت کېوږو،    ، اسو  ر هر چا ښیاو پوهېږئ 

چې افغان  لد په  ېره بیا پښتون ولو  پوه یووه لویوه  راژیو ۍ      

کې زاګیر د . دت غ یوزت کوې د پښوتون ولو  ایسوازې ل، هوه       

 صادفي، او ناقص و خوره نه ده. په دت  راژی ۍ کې په سوی ه  
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او نړۍ کې د پښتنو لرت او نږدت ټول دت نان او زقیوان چوا ل  

یه  راژی و ده چوې نوه یوواښت پښوتون پوه کوې د       دو. دا داسې لو

زقیوانو له خوا ټکول کېږو، بلکې خپله پښتون یوې هوم د خپول    

ځان دت   کړ  د . قا ل او  قتول دوا ه له یوه قووم ه وه دو.   

 د پښتنو هغه  تل د  چې هم  ړ یم هم پړ یم.

پر پښتنو دا زاغلې غ یوزه دو وره هوو ا خیوزه ده چوې هووک پوه        

د ښګېروو او فریاد ایستلو  وال هوم نوه وزکووو.    کې پښتنو  ه 

کووه هوور چووبوزو، بووادزده او بووا ا،ساسووه پښووتون افغووان لووه دت     

غ یزت ه ه د زاو لو فریاد پوز ه کوو، نو نه یواښت د پښوتنو  

د چوووبوزو دتووو نانو او سووویاړنو لوووه خووووا ګواتووول کېوووږو، د      

ن نلسووتانو او فاچیسووتانو ټوواپې پوورت لوووول کېووږو، بلکووې پووه 

یو چ ېر ځانپلوزو، وزځچازو، ځانسوا و، ځوان خوتوو    خپله د 

او ځوانوټو پښوتنو لوه خووا هووم پورت پوه دت پل وه  وزونوه پوووزت         

کېووووږو چووووې دا خلوووو  ،ساسوووویتونه زاپووووازوو او د دو  پووووه   

ا  جح  لي  فرقې  ه ل   وهي. دا ډول پښتانه د بوې غیر وۍ   

او  رر ا،تیاا په وزوستي ،الد کې ژون  کوو او د پښوتنو  

 نو   الفینو  ور  ه ړستي جو وو. د ناپښت

په هر ،الد! ه  غو نا ان وله کازونو پښتون قوام دت غ یوزت   

 ه ټېلوهلی او پوه دت  راژیو ۍ کوې یوې دا دو وره  ووده سوا لی        

 د .

د افغانستان  لي  حری  چوې لوه ډېورو چوبوزو، هېوادپوالو،      

 لتپالو، اسج پالو او س ونپالو افغانانو ه وه زغېو لی د .   
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تون ول  او ټول افغان  لد که لر د  او که بر، هېڅ ډول پر پښ

هرګن  او نا هرګن  ظلم که له خپول لووزو وو کوه د بول، نوه چوي       

غځېوو ل پوه هووېڅ   ښغ وج  او  ور دت ښیا ووه وز وه ددت  راژیو ۍ    

. په ه  ت خواطر یوې  پښوتون پوه  راژیو ۍ      ډول د ښغم و  نه دو

ددت  کووووې او د ژغوووووزنې ړز  دا  ل ووووي سووووی یناز جووووو  کووووړ، 

سوووی یناز هووو   ه ووو ا د  چوووې پوووه  ل وووي ډول لوووه دت اوږدت  

غ یزت ه ه د ژغووزنې ړزت چوازت پوه ګو وه او بیوا یوې د یووت        

 وجزت په  وګه پښتنو سیاستوالو او واکوالو  ه په ړس کوې  

وزکړو. که چېرت پښتانه سیاستوال ددت  وجزت د پلي کې و 

ددت قوم د لپازه هوې وکړو، نو کې   چی له دت غ یزت ه ه 

 ژغوزنې هیله پی ا چي.

د افغانستان  لي  حریو  هوو  ووده و انو ت ددت سوی یناز د      

جو ونې و  ه کړت وه، دا د  ن  یې خپله دا و و ه پووزه کوړه،    

 لي  حری  په ډېره ک وه  ووده کوې د هېوواد پوه کچوه ډېور  هوم         

پوووا و  کازونوووه  رسوووره کوووړو دو. پوووه سوووروبي ولسووووالۍ کوووې   

و زسووول او نوووزو  رسووتو  ووه د خلکووو    سووېجبځپلو  ووه د  رسووت  

هوول، د پښتونستان واټ د نووم  واښه کوول، بېوښلوو او ا  نوو      

  ج و  ن انځول او   ۰۲هېوادوالو  ه د وینې ډالوۍ، د ښ ورو د    

ځینې نوز کازونه، چې نه غووا م د ټولوو  فصویل دلتوه و انو ت      

کړم. د افغانستان  لوي  حریو  د یووه  ونظم سیسوت ا ی  او      

ه  وګه خپول  یاچوتني، دزت  یاچوتني، چوپږ     چبوزو ،رکد پ

 یاچتني او کلني پجنونه لرو، چې د ه غو په زڼوا کوې ،رکود    
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کوو. د افغانسوتان  لوي  حریو  پوه پوام کوې لورو د سونولې پور          

   ووه نېټووه لووه پښووتنو او بلوهووو سووره د پیوسووتون وز  یووا د      ۳ 

پښتونستان ج   هم په چان ازو  راس و سره ون انځي او یو 

لرت او نږدت زقیوانو او سیاړنو  ه دا په ډاګه کوړو چوې   ځل بیا 

دا قوم په  راژی ۍ کې هوم ژونو   د  او ړ هوم خپول ازښتوتونه      

 پالي او د  رګ له ګواته نه وېرېږو.

نوز  و ډېر وخد نه نیسم، د لو ، اباد او سوکاله افغانستان د 

 جو ې و په هیله

 په دزناوو
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 هډیوزن   ړ د ، کرته یې  ړه د

  ابۍ  ړه  وه چلې لې 

 

دا د هغووې وینووا لیکنووۍ ب ووه ده چووې  ووا د  لووي  حریوو  او ژونوو ون       

ل  کوووال لوووه پښوووتنو او بلوهوووو سوووره د  ۴۹۳۰ټلوېزیوووون لوووه خووووا پووور   

 پیوستون د وزځې په ویا  په جو ه چوت غون ه کې اوزولې وه.

 

 بسم اهلل الر،   الر،یم

 ټوووول   ووور دزنوووه ده سوووپکې و  وووه یوووې چوووې پووورت نوووه ږدئ  

 خووواوزه پښووووتنه ده او پوووردو  ووووه یووووې چوووې پوووورت نووووه ږدئ   

 بیووا  ووې د خوچووال  وووزه چووې  وواو هوووس د چوورن  لوورو         

  وواوه پووه چوورن  تووه ده چوپېوو و  ووه یووې چووې پوورت نووه ږدئ 
 

 ننویال اسحپ  

ق ز نو   رانو، پوهوانو، لیکوالوو، ځوانوانو، د  و ني او سیاسوي      

هووه  ټولنووو غووړو او ددت پر ی نووې غونوو ت ټولووو ګوو ونوالو  ووه  وور هوور  
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و انوو ت سوووج ونه، دزنووواو ، نېکوووې هیلوووې او د ښ ه لوووه  لوووه خپلوووې  

 پېرښوینې و ان ت کوم، هر کله زاچئ!

 اهلل ج   و په ټول ژون  کې اباد، سوکال او تاد لره. 

دزنو ،ايرینو! نننۍ غون ه د یوه لو   قص  لپازه زابلول چووت. دا   

  قص  ښ وږ د  لي ازښتتونو پالل، سا ل او ځلول دو.

هر باچبوزه، باخوره او بادزده افغان دنو ه ده چوې پور خپلوو  لوي       دا د

  کلنوې غ یوزت، د   ۹۱ویا ونو وویوا و او هغوه وپوالي، کوه هوه هوم        

هغې بهرنیو  وا لو او کوزنیو زښایلو ښ وږ ټولو ټوولنیزو، ولسوي،   

  ني او  لي  ازښتتونو  ه پووزه ښیانونوه ا ولوي او ړ یوې هوم لووز پوه        

تواخونه یوې  زېووي، خوو دت سوره سوره ړ هوم پوه          ړس کوې د  او  ث ور  

هېواد کوې داسوې افغانوان چوته چوې غرونوو سوره سور جنوووو، خپول           

  ن و  ا وو، خو چا  ه یې ټیټوو نه:

 دا سر زبه  او چو  د  ټیت چو  چا ه نه د 

 را  کې زاولم.حخوووو  ووووا ه یوووې پنووځه وخته  

ه بووه ړ نوووز هووم زا   داسووې سوورونه ړ ډېوور ژونوو و دو او داسووې سوورون     

وټوکېږو. دت وط  کې ړ اوس هم هغه هلوي وړ  دو، چوې نوه پورت د     

سکن ز ښوز وزسې ، نه هم د کروش، نه هم د انورېز، نوه هوم د زوس،   

 نه هم د پنوابیانو او نه هم د  فویانو!

هر کله چې پردیو په  ستقیم ډول ددت هېواد پر هلوو او نرخونوو ښوز   

یوې د یوو چو ېر کوزنیوو  والیوټو پوه ښوز، پوه        نه د  زسې لی، نو بیا 
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نا ستقیم ډول له دت  لتوه خپول غوخ اخیسوتی د .  د غوخ اخیسوتنې       

 دا لړۍ ړ  ر دت د ه زوانه ده.

خو پښتون ول  او پوه ټوولیز ډول ټوول افغوان  لود د لوویې اوسوېلې        

خاونوو  د  کووه هوووک پوورت بلوسووې لی هووم د ، نووو ده وز ووه اوسووېله     

د یوه  سوتحکم  هوکیې او کلتووز خاونو       کړت، دا ځکه چې پښتون

 د ، پښتون د چرم او ،یا پر وګ او د چرم پوښه لرو.

وز  دوه   کې د هن  د ک  یر د پښتنو یو خان،   نوااهلل خوان ړړ    

له ژون ون سره په یوه  رکه کې وویل:   د پښوتون د کلتووز یووه غټوه     

ښوتنو  نښه داده، چې پښتون د چرم پر وګ لورو، هغوه هووک چوې د پ    

پ واني او اوسني   الفی  دو،  اسې وز ه وګوزئ، هغوو  اکثوره   

پر وګونه نه لرو او یا یې ناغون و.   ددت خورت  حتووا او فزیکوي   

واقبید زتتیا هوم ،یرانووونکی د . هغوه قو ونوه چوې د پښوتنو پوه        

چان او یا د پښتنو پوه پیوروۍ پر ووګ لورو، هغوو  هوم لوه ،یوا ه وه          

 توزو  حتوا کې خون و چوو دو.ډک دو او د پښتنو په کل

باچا خان، ف ر افغان  ه یو  اچوم   وویل:   بابا، پوښه دت ډېوره غټوه   

او جوه ده!   بابا وز ه  وسکی چو، ویې ویل:   بچیه ولوې بوه غټوه    

 او جوه نه وو، دا د ټول پښتانه پوښه ده.  

خو ن  په پښتنو پسې هغوه هووک ډېورت سوپکې سوپوزت وایوي او دا       

په نا ه یادوو چې نه د     رهور او و، ي  له ییز قوم د طویبي سو

چرم پر وګ لرو او نه هم د چرم پوښه. ن  چې  وږ کو ه غونو ه جوو ه   

کړت ده یو پیغام یې ه و ا د ، چوې ځینوو کسوانو  وه د چورم د جووهر        

 ځج وز انتقال کړو.
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د بې چ ېره پښتون ي  او افغان يو  کړیوو لوه ج لوې ه وه یووه ډلوه        

ن  خېول  دو، دا هغوه ډلوه او اچو اص دو چوې د ډیوزنو  د       هم  ډیوز

 سلې په با  له انورېزه او پنوابه دو  ښیاو ګورم دو او لکوه زاسوا     

چې ډیوزن  سره جنسي ا یکي لرو،  ر دېووه ه ووۍ ډېوره ګر وه ده.     

دو  دا هو کاله په زسنیو کې داسې او ې بو ې ولي، چوې ژز  ور ژزه   

ا و،پاکسوووتان او انورېوووزان  بایووو  دا کرتوووه زسووو ي چوووي. دو  غو  

خوچاله چي. دو  وایي دا  ه ه نه ده چې  وږ اښاد یو، خوو دا  ه وه   

ده چې  ووږ ابواد یوو. د ډیوزنو  خېلوو  ثالونوه ډېور دو، خوو ښه بوه یوې           

دلته یواښت د یوه    نوم واخلوم.  تواغلی ،واجي  ح و   حقوپ ، ده      

 وووز هووو  وووده و انوو ت اسووجم ابوواد  ووه پووه جووج جووج سووفرونو کووې د      

پنوا  سپینې پۍ وزودلې، کله چوې  سوتۍ واخیسود، نوو پوه واښ      

کو ي یې وویل:    وږ له پاکستان سره د ډیوزن  د کرتې پر سر هوه  

  کل نه لرو،  وږ ،پ نوه لورو چوې دا  سوایل یواد کوړو او یوا د هغوې         

 د وه وکړو.

دا ډول تاغلي خو له هېڅ خازجي سره   کل نه لورو، اکثورو  وه یوې     

وا ویلي،   کل خو ښ وږ د ، ډیوزنو  وا،و  پښوتون    لوی  او  ر،

ب ن پر دوو ټوټو وې لې، د ظلم ددت ق چینې داغونوه  د پښوتون پور    

 ج لوېو لي، نوه پور  حقوپ،  حقوپ خېلوو او ډیوزنو  خېلوو. تواغلي          

 حقپ  ه بای  وویل چي چې که تواغلی کوریم خلیلوي، ډاکتور  ویې      

ر  وویې   وواد   وو بر، ،وواجي  وویې  ووو ه، فاط ووه نظوورو، ډاکتوو       

 ه وو او نوز دزنه هوک په ښوزه او د برچې په ښوز جج کړو، یا هوم  

د با یووانو او دایکنوو ۍ  وور نځ پولووه زاکوواږو او  ووا وز ووه لووه وېووزت او  

اجاښت پر ه پرت نه ږدو، بیا به هم وزسره   کل ونه لرت که هنووه   
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او کوه دا  ا وه   وکل نووه توکازو، نوو زاځووه دا   لیوه پرځوان   ویووپ        

 ا به د دوو وزونو د جورو بېلتون پته دز ه ولوي!کړه. بی

نو  وږ وایو چې نه ډیوزن  چته او نوه یوې کرتوه، ډیوزنو  یوو انورېوز       

 ابووۍ  ووړه  وووه یووې و، ړ   ووړ چووو او خووړ چووو، کرتووه یووې هووم  ووړه چوووه. 

او که ا،یانا  هوک ځان  ه د ډیوزن  واز ان، ل سیان او یوا    ې لېچل

 بقیووو، نو د هغه د واز د سون  دت   ډیوزن  خېل وایي، د هغه ړزه

 زاو و، چې  وږ وزسره خپل نوز ،سابونه هم  صفیه کړو.

 اوس زاځم دوی ې  ستلې  ه!

 هغه د افغانستان د جهاد  ستله ده.

پوور دت خوووره ټووول افغووان  لوود  تفووپ د ، چووې د افغانسووتان جهوواد د   

ټولې نړۍ په کچه یو بې سازت ، اسه وه، چې په چول ه پېوړۍ کوې د    

 سل ان افغان ول  له خوا زا نځته چوه او ټول  لد په دت ، اسوه  

کې چری  و، خو دا چې دا جهاد چا کړ   کوم چ ا، کووم  نظویم   

او کو ې سی ې  او چا ښیاو کړ  چا کم  په دت کې د نظور اخوتج    

 وجووود د   خووو دا پووه دت  انووا نووه د  چووې د زتووتینو  واهوو ینو د    

 ته! ثوید لپاز ه هېڅ فوز ول نه چ

ښ وووږ او ښ وووږ پووه چووان د نوووزو افغانووانو پووه نظوور هغووه هوووک  واهوو  

د ، چې د زوس د یرغل له پیله بیا  ر پایه یوې لوه زوسوانو سوره هوېڅ      

ډول پټه  با له او اوزبن  ونه کړ او  ر اخره پوزت پوه نوره وجنوېو ل.    

دا زتوتیني  واهوو ی  دو او هغوو  چووې اوزبنو  وکووړ او زوسوان یووې     

نووه  واهوو ی  دو او نووه هووم زتووتیني افغانووان، دا د  خوچوواله کووړل، دا 
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زوس ګوډاګیووان دو او د جهوواد بربووادوونکي. ددت فريوویې دوی ووه    

برخه دا ده چوې د زوسوانو  ور و لوو وزوسوته چوې چوا وسوله پور ځ کوه           

کېښوده او خپل نفو  یوې  ککیوه کوړ، نوه یوې پوه کوزنیوو جووړو کوې           

واهو ی  دو او  ون ه واخیسته او نه هم په فساد کوې دا هوم واقبوي     

هغو  چې پر  نظی وي جووړو او فسواد اختوه چوول، هغوو  بیوا هوم د         

 جهاد ب نا وونکي او د هېواد بربادوونکي دو.

هغووه هوووک د جهوواد د وزا وود چغووې    خووو اوس د افسوووس خوووره داده،

وهوي، چوې د جهواد پووه وخود کوې یوا  اچووو ان وو او یوا هوم  ور جهوواد          

وزوسته د پ وانیو  واه ینو له کوم ټولوي سره یوځا  چول. هغوه  

 . جن  سو  چو،  یر   ود چو د چا خوره 

 یواښت دوه کسان به د بېلوې په  وګه یاد کړم:

د په چپو او وزځو کې  اچووم  تاغلی ا راهلل  الو: دا تاغلی د جها

  کالوه او  ور و لوو وزوسوته یوې      ۹۱و، د زوسانو  ر زا و  وزوسوته    

  کال  ېرېږو. د نو و و س  وازښوئ چې هغه وخد کې هو کلو   ۰۱ 

 زا ه 

خو پوه سیاسوي غونو و او  یټنوونوو کوې دا او دېتوه وز وه تواغلي د         

 جهاد د وزا د د وه کوو.

کوال لوه پوهنتوون ه وه       ل۴۹۳۱ پور  تواغلی ډاکتور  وو اهلل  وو اهلل:     

فازغ چو، ه  ا کال و چې زوسان له افغانستانه وایسوتل چوول، دت   

 تاغلي لکه چې  ر جهاد وزوسته جهاد پیل کړ 
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دا او دېته وز ه هېرت هغه کسان دو چوې د یوو نویم  لیوون چوهی انو      

 پر ، اسې یې خېټه اچولې ده.

 ح و  نووي کوړ ،    ښ وږ په نظر جهاد ،ک تیاز کوړ ، جهواد  ولووو    

جهاد ،اجی  و القو یر کوړ ، جهواد ،واجي  وو الحپ کوړ ، جهواد        

اس بیل خان کړ ، جهاد  ووزن ا وان اهلل کوړ ، جهواد کوریم کوره بواغ        

کړ ، جهاد انووز خوان هوردم چوهی  کوړ ، جهواد  و السوجم زاکټوي         

کړ ، جهاد چیخ  ح   ا ف  حسني کړ ، جهاد  و الر  زسوول  

اخونو ښاده کوړ ، جهواد ک و یر خوان       سیا  کړ ، جهواد  وج نسویم   

، کووړ ، جهوواد ب وویر بغجنووي کووړ ، جهوواد ا،  چوواه ا، وو ښو کووړ    

او جهاد ټول  ظلوم افغان ولو  کوړ ،    جهاد ج به خان ه  زد کړ 

 نه دت هو غو  سرو او تو  سرو.

اوس چې د هلوېښتو نا سل انو هېوادونوو لښوکرت دلتوه پر وې دو     

اچ ا وو  وه کوه هووک ا، وپ      او هوک ځانته  واه  وایي، دت ډول 

 ونه وایي، نو ساده ګان خو به وز ه يروز وایي:

 دزېی ه  ستله د ټلوالو  لوالو او چلوالو یادوم:

پرون زا ه یو بادزکه افغان وویل:  ووږ  ېوره چولکلنه دوزه پور هلووزو      

 برخو وې لې ده:

د چر او فسواد دوزه، دا هغوه دوزه ده چوې د اسوتاد زبواني ګرځنو ه        -۴

 په کې زاځي.،کو د 

 د زنځ و  کا  دوزه، چې د طالوانو د واک نۍ دوزه زانغا و. -۰
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  کلنووه دوزه پووه کووې  ۴۰لوووټ او  وواړن دوزه، چووې د ،ا وو  کوورښو    -۹

 زاځي.

د ،سا  او کتا  دوزه، چې  ر دت وزوسته وز ه سوترګې پوه ړز    -۱

 یو.

ښه هم د ه  ت وزوسوتۍ هیلوه  نتیوا لوه   وې لوه دت ټلوالوو  لوالوو         

 ه غوا م یو هه ،سا  کتا  وکړم.سر

ددت اوسوونیو ائتجفونووو ا وولي ښ  ، د پنو ووېر پووه دزه کووې د نظوواز  

  ښیوا و  ۴۰  کلونو کې یې  ور   ۴۰چوزا پ وانۍ ډله ده، چې په  ېرو  

 نوانو ړن ت کاز کړ ، خو  اهید کې یې کوم  غیر نوه د  زاغلوی،   

، نهروود  لووي جوهووه،  غیوور و ا یوو ، جریووان سوووز، افغانسووتان نوووی  

  لي، ائتج   لي، چوزا   تح   لي او نوز نو ونه.

 سولنه   ۱،۹پنو ېر دزه کې ټوول وګوړو د افغانسوتان د ټوول نفووس       

جو وو او جغرافیایي ، ود یې  ور دت هوم کوم وو، خوو پوه ،کو ود       

کوې   لوپ واک لورو او د  صونبي ابوښې و  سورلیکونه هوم د ه وو ت        

 دزت له وګړو ه ه دو.

  ۴۱۱۱  وښاز ونه،  ر  ۹   بینیتونه،  ۴۱نراړن،    ښیاو ج۴۲۱۱ ر  

ښیوواو  هووم زیاسووتونه، د ج هوووزو زیاسوود  رسووتیالي،  ازچووالي،  

  ادازو وا، ونه، په بهور کوې د افغانسوتان ګو  چو ېر سوفاز ونه       ۲ 

 سوولنه  ۱،۹او پووه ښزګونووو وا ه زیاسووتونه او   یریتونووه. لووه ه وو ت   

 دو.خلکو ه ه د ه  ت چ ېر تاغلو په ړس کې 
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د نړۍ په هېڅ هېواد او هېڅ ،کو د کې د واک داسوې نوا ان ولوه او    

ناقانونووه وېوو  نووه د  زا نځتووه چووو ، خووو پووه ا وو جح سیاسووي         

اپوښې   هم له ه  و  سره د ، تاغلی قانوني،  وو اهلل، ا وراهلل،   

 نصوز، ا،  يیا  سوبود، ا، و ولي  سوبود،  تیوپ اهلل بریوالی      

دو. فهیم خان، بسم اهلل خوان، دیو     او نوز په ا  جح  اپوښې   کې

 ح   جرئد، ،سوام الو ی  خوان، چوریفي او نووز پوه سولوونو بیاپوه         

پوښې   کې، اپوښې   او پوښې   دوا و په یوه  ح وده جغرافیي 

دایره کې، یون  قانوني په اپوښې و  کوې، وزوز یوې چوریفي  ویې      

په پوښې   کې، یو وخود یوې خسور پوه اپوښې و  کوې و، ښوم یوې پوه         

 ،کو د کې، بیا یې خسر ،کو د  ه ړ ، ښوم یې اپوښې    ه!

د نا ان ولوه واک پوه دت دایوره کوې بیوا هوم نووزت و ت دایورت دو، پوه          

 دایره کې بله دایره ده.

له دغسې یو و ت ذهنوي، جغرافیوایي،  نظی وي، سو تي، قوو ي او       

له  بصوي چلن ه چې هر هه زاوټوکېږو، نوه د  لود پوه خیور دو او نوه      

 دوام  و ي.هم 

د   انت ابا ي ا حاد   په نا ه چې کوم نو  ائوتج  جوو  چوو ، دا    

هم هغه او غل   اچوم  ه وز وه د ، چوې اول خوو دا ژونو   نوه پوا ې       

 کېږو او که پا ې هم چي  ر اخره به  بیو  وو.

دا هغه ډول اپوښې ونونه دو، چوې ا تیواښا و  وه  نتظور دو، یوواښت       

نووه د ، دو  د ولس  وور کوورښو د    دو ت ولووي او کوووم واقبووي قوووو  

يبف پر ټکي  ر هر چا ته پوهېږو، کله چوې خپلوې سوینې وډبووو،     
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چغې او نازت سوزت پوز ه کړو، نو کرښ   یې پورت پوۍ پرېوږدو،    

 س جسي هوکۍ وزکړو، دا ډله بیا غلي چي، بیا بله ډله پی ا چي.

هغووو  هووم د خپلووې دزت ه غووه خلوو  زاپوز ووه کووړو، بیووا بوول ا تیوواښ  

ي، بیا بل   الف چي، ه  ا دو ت کوو، کرښو  یې  وه ړس  واخل

وزو و او ګو ت زاباسي، خو کرښ  او د هغه په چوان نووز چوازواکي    

  کلونو کې د دت ټلووالې پور ا ولي  اهیود او قووو خوور نوه        ۴۰ړ په  

 چول، چې هوک هوک دو، هو ره دو او هه کوو 

نوه و انو ت   کله کله سړ   وووزېږو دت خلکو  ه ځینې داسوې  ثالو 

د ډاکتر  یې  کړو چې دو  سره  ناسې دو، خو په پرده کې نه دو.

اچوور  غنووي پووه ا وو جح چووازچو  یووې ډېوور تووه نووه د ، خووو د هغووو    

اچ ا و لپازه چې خپلوه هوم چوکاټونوه  وا وو، د دت ډول  ثوالونو      

 زاو ل یوه  وووزو وو.

خفوه چوي، ه غوه     دو  یو ډول خل   یاز سا لي کله یوو لوه ،کو توه   

  زاوباسووي، بیووا چووې پوورت ا تیوواښ واخلووي بوول بیووا ه وو ا خلوو    خلوو

زاوباسووي، دا چووې  غکیووه چووي، بیووا بوول ه وو ا خلوو  زاوباسووي، خووو   

  جوهوو او  ۴۱هېووک پی ا نه چول چې وز ه ووایی په یوه دزه کې د  

  ګونوو ونو   وورانو!  هربوواني وکووړئ پوور یوووه وز  غونوو ه جووو ه    ۴۱ 

ې کوم یوو هوو ره خلو     کړئ، چې د هر چا خپل خل   بلوم چي، چ

   ځله  ه خرهوئ!۴۰لرو او هو ره دزبان ت زسېږو  یو سړ   

 صنبي او کاغکو ښ ریان هېوکله د ا لي هغو په چوان نوه دو، کوه    

دو  هر هو ره ائتجفونه او د اوسپنې کجګوانې ځانتوه  واوت کوړو،     
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وېووره یووې پووه ښ ه کووې ده او د ،ا وو کرښو پووه چووان طجیووي  هووم خووو بیووا 

 په ړس نه وزځي. رغه بیا 

دا ائتجفونه هغه د چرسي او  ج کیسې  ه وز ه دو چې  ج هور  واښه   

اودس د اوسووپنې یوووه کووج ګ لووه، خووو چرسووي بیووا ویوول چووې دا ټووولې   

کجګووانې پووه یوووه بوواد الوووښو. نووو د دو  ائتجفونووه هووم پووه یوووه بوواد         

 خت ې   چي.

   هېرو  ه:۹اوس به زاچو ددت نوو ائتج  یواښت  

  ځله ۴۰  کلونو کې  ر  ۴۰په   تاغلی ،اجي  ح    حقپ: -۴

ښیووواو خپووول  وقوووف بووو ل کوووړ ، پوښې ووو  او اپوښې ووو  دوا ه یوووې   

  کلونوو کوې یوې    ۴۰  باډیوازدان لرو، پوه  ېورو    ۲۱خو لي،  حقپ  

   لیونه افغانۍ یواښت د باډیووازدانو  بواش چوو ،    ۴۱۱لږ  ر لږه  

 خو اپوښې   کې هم د .

د ټوول وسولوال پوو  دزسوتیزوال یوا       وسوتم: تاغلی جنورال د  -۰

زئی  ازکان د ، په  ېرو لسو کلونو کې یې یوه وز  هم ،ايورو نوه   

  وزځې غیر،اير د ، خوو  بواش یوې هوم ،والوه      ۹۱۳۱ده وزکړت،  

 رړسووه  هووم   سووا ونکو پووه نا ووه  بوواش  ۴۱۱۱د  او هووره  یاچوود د   

ه ځوان نوه   کوو. له قانوني پلوه د سیاسي فبالید ،پ نه لرو، خوو هغو  

 پېژني نو قانون به هنوه وپېژني.

  زایو پوه  قابول کوې    ۹۹۱د   تاغلی ا،  يیاء  سبود: -۹

  کاله د ج هوز زئی   رستیال و. د لوو  خو ا  پوه فرول دده پوه      ۱ 

پنځه کلنه  وده کې په ،کو د کې هېڅ ډول فساد او  اړن نوه و،  ور   
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چووازو، یووون   دت د  ووه دوه کالووه ډاکتوور  ووو اهلل  ووو اهلل د بهرنیووو 

قانوني د کوزنیو چوازو، پووهنې وښیوران، انونیور  واز  سوروزو او       

 ا راهلل  الو د ا نید زئیسان وو.

دت دوزه کې هم ،کو د د ښ زم د اوبو په چان پاک و او هېڅ غج او 

  کلونوو لپوازه تواغلی فهویم خوان      ۱دزغلي په کې نه وه. اوس چوې د   

ل او د پرتوتو پوه برکود پوه      رستیال د ، بیا هم د لو  خ ا  په فرو 

 ،کو د کې هېڅ غج نه چته.

تاغلی يیا  سبود چې د ا،  چاه  سبود پر  سون  ناسود د  او   

د هغووه پووه نوووم چلېووږو،  وور ټولووو لووو ړ  یووې د خپوول وزوز د نظریووا و   

خج  ګا ونه پوز ه کړل. قو نو ان ا،  چواه  سوبود بوه د جنوونوو      

و دوسوتم لوه اښبکسوتان    پر  هوال ویول،  وو البلي  وزازو لوه ایوران ا      

سووره  ړلووي او لووه ه غووو ځووایونو خړوبېووږو او ددت دوا و  توواغلو پوور   

يوو   وور وزوسووتي ،وو ه وجنوېوو ه، خووو توواغلی يوویا  سووبود، بیووا     

 زازو یو ا ول او جنورال دوسوتم خپول پووي انو یوال ګ وي، نوو پوه دت          

ډول  وور هوور چووا لووو ړ  ده خپلووه د خپوول وزوز د نظریووا و پوور و انوو ت    

 کړل. ګا ونه پوز ه

دا هغه ډول اپوښې نونه دو، چې په ټاکنو کې   الفود او  ور ټواکنو    

واک  وووه دوام وزکووووو. تووواغلی   وزوسوووته پوووه ،اک یووود کوووې خپووول  

   ا ح   نوز یې بله ن ونه ده.

هغه یوه   هوزه کیسه ده چې بازانونه چا ودزول او غوبلونه پوه کوې   

 هوک کوو  انت اباو چا وګټل او واک په کې هوک چلوو 
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 وز ه او وزوستۍ برخه:هل

 د  لي چ صیتونو یادونه بای   اښه وسا ل چي.

د هوووو  حووو ودو اچ ا وووو د ن وووانځلو لپوووازه دت د  لووود بودجوووه نوووه 

  صرفېږو.

   لیونو ډالرو ښیا ې پیسوې د یوو هوو    ۴۱  کلونو کې  ر  ۴۰په  ېرو  

 ح ودو کسانو په ن وانځلو  صور  چووو او ړ هوم  صورفېږو، کوه       

سې وو، هېووک د ا تراض ،پ نه لورو، خوو کوه    دا د چا چ صي پی

د بیوود ال ووال پووه پیسووو  نظی ووي اچوو اص ن انځوول کېووږو دا  لووه دت   

  لد سره لویه جفا ده.

د نظاز چوزا، ست ي ډلو او یو چو ېر نووزو پوه ا و جح کازپوهوانو      

له خوا  و په سلوونو ځلوه پوه زاډیوو ټلوېزیونونوو کوې اوزېو لي چوې        

  لوي  چې  وږ کوم  لد نه یو، نو بیا خو   ا ی   لد نیستم  نو کله

 قهر ان هه  انا 

  لد نه چته او قهر ان یې چته  ا د نه چته او پیغ ور یې چته 

نو  وږ له ټولو هېوادوالو غوا و چې د خپل  لد  لي ګټوې وپوالي،   

   لیونوه وګوړو د یوو    ۹۱هو سرښوزو جوړه  ازو  ه  سلیم نه چي او  

 نو له  نوولو وژغوزئ.نیم ښز ټوپکوالو، جنوساړزا

پر دت هم پوهېږو چوې د  لود چوپتیوا د بوې  فواو ۍ  انوا نوه لورو، د         

 لد  وووزید د ښوزواکو او غلو لپازه یو ا تحان د . که  وږ نو  د  

یوووه  لوود پووه  وګووه غلووي یووو، نووو غلووي نووه یووو. ځینووې بهرنووي جووورو         

  وووزیتونه دو:
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 چې یې ولی م  وووز په ړز کې پروو

  ې هر یو پر سر خووله هپلو سره 

  ا په ړز کې و ځان دت  ه غوزځولی

 په دت چل  ې د یازانو ای ان کوو

 

 په دزنښد

 د لو  افغانستان د جو ې و په هیله
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 چل دړیل

ل  کال یو چ ېر چازواکو په چول او فرېوې پوه  لوي     ۴۹۳۰کله چې پر  

چوزا کې د هوید په  ککرو کې د  لود او دیو  سوتون د لیکلوو   وه      

ونیوله، نو ه غه وخد  لتپالو افغانانو غورګوون وتوود،  وا هغوو      

 . ه د  لد او افغان د کل و لیکلو لپازه دا ړن ت چل دړیل ولیکل

کله چې  لد نه وو نو  لي هه  انا   لي چووزا بیوا   :  .   ميل شورا۱

 هه  انا  د کوم  لد چوزا   

چوزا خپل  قور  وه د  لود کووز وایوي. د کووم  لود         .  د ملت کور:۲

کوز  د ایراني، پاکستاني،  ور ، زوس، هنو و کووم یوو  دا د کووم      

  لد کوز د   که د افغان وو، نو ولې یې نوم نه لیکئ!

که دا تاغلي د  لود لوه نووم سوره ،ساسوید لورو،        . د ملت نوم:۳

 نو بیا یې په چوزا کې ولې ناسد دو 

اد او اسوجم پووه نا وه زاغلوو اچ ا ووو، اوس    د دیوو ، جهو  دين:: -۴

 دی   هم له  ککرت لرت کړ، اوس به  وږ  بې دینه   ککرت پوه جیوې   

 کې ګرځوو.

 ککره د یووه چو ا د  قیو ت او  لوي هویود هرګن ویوه        ملت: -۵

ده، کلووه چووې د یووو چووا دیوو  او  لیوود نووه وو هرګنوو ، نووو  وور دت لووو       

ک پوورت   وو یا ازښتووتونه او ځانوړ یوواوت کووو ې دو چووې یوهووو 

 چي 
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د یوه چ ا فردو    ا د ه غې ټولنې له وز وه بول    تخلص: -۶

چ ا ه ه پر ه  ت   لا سره کېږو، نو چې   لا دت هم خوتم  

کووړ،  لوود او دیوو  هووم، نووو بیووا یووې یووواښت خپوول نوووم پووا ې چووو، دزت   

    صې له  نځه ړ ت یوه پا ې چوه.

کېوږو، نوو   کله چې د  لد له  فهوم سره ،ساسوید توودل    ميل: -۷

بیا خو   لي  کل ه چې  لد  ه یې نسود د ، هوم بایو  لوه  نځوه ړ ه     

چي، ځکه چې ا لي زیښه یې نه چوته، نوو بیوا خوو  لوي دفوا ،  لوي        

ا نید،  لوي ازدو او پوه ټولوه کوې ا نیتوي سوکتوز  وه هوېڅ ا  یوا نوه           

 چته.

کله چې په یوه هېواد کې  لد نوه وو، نوو د نووزو  لتونوو      دفاع: -۸

ل ه ه یې دفوا   وه هوه ا  یوا ده  خج وه دزواښه ده هور هووک        له یرغ

 وه ده،  و افې یوې هوم  بلووم نوه       چې ځي او زاځي، دزواښه وز ه خج

 د ، نو بیا د  لي دفا  وښازو هه  انا 

د کووم  لود اسوتاښ   د ه غوه  لود چوې د         د ملت استازی: -۹

یې په  قابل کې وړ  د   هم یوې اسوتاښیتو  کووو، هوم یوې هویود       

خت وو   ویوه استاښیتو ، ایا که یوو بول هووک د ه و ت اسوتاښو      

 ه  اچان استاښیتو  وکړو، نو دو  به یې و ني 

 ووککره  ددت لپووازه وزکووول کېووږو چووې   ووه یوووه چوو ا هويننت: -۱۱

هوید یې    ا چي، نو کله چې په  ککره کوې د یوو چوا ا تقوادو     

هووک دت  او  لي هوید پټېوږو، نوو بیوا  وککرت  وه هوه ا  یوا ده  هور         

 ه  اسې ګرځي.
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:   لید  د قو ید قرباني چو، ایا ه  ا قو ونه نوه دو  قوميت -۱۱

چې  لد  رت جو ېږو  یو چ ېر سو تپالو او قو پوالو چوې د پردیوو     

په اچازه یې دت  سلې  ه ل   وهله، د فکور دایوره یوې هوو ره و ه ده.     

وم په خپلو خورو کې د لویو  لتونو یادونه کوو، خو په   ل کې د قو 

دایره د  لد پر دایرت لو ه ګ ي. ته خو دا وه چې دو  د لویوو خلکوو   

 په چان لو  فکر کړ  وا :

 هو دت  وان زسي په لو  دزیا  ګرځه

 پووه ویالووه کووې دت ښوال وینوووم نهنوووه

افغانستان له  افغوان  ه وه زغېو لی نووم د ، د      افغانستان: -۱۲

چوې یوو هووک د  افغوان  لوه      افغان  کوان نووم  افغانسوتان  د . کلوه     

کل ووې سووره ،ساسووید لوورو، پووه ،قیقوود کووې لووه افغانسووتان سووره هووم  

،ساسووید لوورو، نوو  یووې د پردیووو پووه  رسووته او د یووو چوو ېر کوزنیووو    

نافکرانو په  لور یا د افغان د کل ې پر ي  هوه وکړه، ډېور ژز بوه د   

  افغانستان  کل ې  ه هم پوز ه چي.

د  اسووج ي  کل ووې نسووود  اسووجم   ووه د .  و   ووه   اسننيم : -۱۳

نسوتي  و  وایي چې لوه  اقوول سوره د یوو  اببو  چوي نسوود تویي،         

خو کله چې  اقول نفې چو  وو،  ابب  هه  انا  دت تاغلو چوې لوه   

 ککرت ه ه د دی  کل ه ،ک  کړه، د دی   ويیو لپازه به يروز پوه  

یکوول کېوو ه، نووو   سوولو کووې نهووه نوووو ا  ووازیه نهووه نوووو  اسووجم  ل      

 اسووج ي  بیووا چا ووه نسووود کېووږو  دا دا  انووا لوورو چووې یوهوووک         

ووایي: ښه  سول ان نوه یوم، خوو اسوج ي کوه زا وه وویول چوي پوروا نوه            

 کوو.



 

198 

 

 وږ هره وز  وایو چوې ښ ووږ  لود     :يو نيم مليون شهيدان -۱۴

د اسجم او افغانسوتان لپوازه یوونیم  لیوون چوهی ان وزکوړو، ایوا دا        

اسوج ید او   ؛چهاد ونه د ه  ت لپازه وو چې د چهی انو په از وان 

افغانیود دت  لنو ت ووهول چووي او دا دوا ه سوتر  بنووو ازښتووتونه      

 دت ،تی د هغو  په پېژن  پاڼه کې زانه چي.

  په نا ه د  لد استاښو    نه یواښت له  ظلوم او هور    لوری: -۱۵

دم چهی   لد ه ه لوز  او  ولوز  وزک کوړ ، بلکوې د هویود پوه     

 ککره کې هم یې له خلکو لوز  وزک کړ. په نړیوالوو  ړونونوو کوې بوه     

زا لوول: افغووان لوووز ، جوور   لوووز ، قووزا  یووا اښبوو  لوووز ، افغووان     

ز . اوس چوې لوه  افغوان     لوز ، پاکستانی، هن و یا ا ریکایي لوو 

کل وووې سوووره ،ساسوووید توووودل کېوووږو، افغوووان لووووزو  وووه بوووه هوووه         

استب الېږو  افغاني او یا د دو  په ا  جح  افغانستاني  کل ې 

 خو هم له ه  ت زیښې سره  ړلې دو. بیا به هه کېږو 

: یووو چوو ېر ډازن، وزځچووازو او ځانسووا ي   جنجنناخ متوننو  -۱۶

وایي،  وږ جنوال خت ووو. د دو   وکیجن او یا هم دولتي چازواکي 

په نظر جنوال په  افغوان  کل وه کوې د ، نوه پوه هغوو خلکوو کوې چوې          

جنوووال زاټوکوووو، دو  جنوووال پوووه  هویوود  کووې ګ وووي نووه پووه بوووې        

  هویتۍ  کې.

یو چ ېر ډازن او  رر ا،تیاا کازو بیوا وایوي:    :ميل  حدت -۱۷

وسووېله  وووږ بایوو  د   لووي و،وو و  لپووازه لووه ډېوورو چوویانو  ېوور چووو، ا  

وکړو. دت تاغلو  وه بایو  وویول چوي، چوې  اسوو د   لوي غفلود  او         

  لي و، و   ور نځ فور  نوه چوئ کووړ .  لوي و،و و دت  وه وایوي          
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چووې د یووو هېووواد ټووول وګووړو، پووه  ادړنووه او  سوواویانه  وګووه د خپوول 

هېواد په برخلی  کې چا ل چي، نه دا چې ډېر  ور لوږو  قربواني چوي     

رګو او  جنوووالي اچ ا ووو خوووره و نوول او یووا د ک ووو، خووو سووپی  سووت

چووي. ښ وووږ پووه نظوور د نووا بقولو جنوووالونو او نا  وورو  غوتووتنو د    

خت ولووو لووه ړزت  لووي و،وو و  ووا ینېږو، نووه د نووازوا ا تیوواښا و د      

 وزکړت له ړزت.

: د  لووي چوووزا دنوو ه داده چووې قوووانی   قننوانک کننج جنجنناخ -۱۸

نون پوه یوو    صویې کړو او د ول  ګټوې خونو و کوړو، د اساسوي قوا     

ا یای ه  اده کوې زاغلوي:   د افغانسوتان اسوج ي ج هوزیود دولود       

 لووي چوووزا د سووتر  قنینووي اوزګووان پووه  وګووه د افغانسووتان د خلکووو د  

ازادت تکازن ویه ده او د ټول  لد ن این ګي کوو. د چوزا هر غړ  

د زایووې د هرګنوو ونې پووه وخوود کووې د افغانسووتان د خلکووو   ووو ي     

ټووې د خپوول قروواوو  حوووز ګ ووي.   اوس      صوولحتونه او سووترت ګ 

ګوزو چې د خلکو کو ه ازاده دو    ثیل کړت  ه و ا د ولو  ازاده   

ده چې  لي او اسج ي ازښتتونه یوې  ور پښوو ړنو ت چوي  او چووزا       

 ول   ه نوو جنوالونه پی ا کړو 

د قوانینووو د  صووویې او اسووانۍ   منندمات کننج تختي ننات: -۱۹

کو د ا  کړو، ول   ه خو  او   رهن  د چوزا بله دن ه داده چې ،

وزسوووو، د چوووزا پریپووالي غووړو اوس پوور دت  صوورو  دو چووې پووه    

 لد کې د نفوا  نووو    ونوه وکورو، کلوه چوې اساسوي قوانون ،کوم          

کوو: د  افغان  کل ه ددت  لد پر هر فورد اطجقېوږو، نوو بیوا پور دت      

خوره بحث په کاز نه د ، خو د چوزا پردیپالي غړو نه یوواښت دا چوې   
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انون او  لوود طویبووي  سوویر او هویوود نووه  نووي، بلکووې  لوود  ووه ړ  د قوو

 ښیا ې ستونزت ټوکوو.

 لوي چووزا ددت پرځوا      لج مريه مو توبج رش مج رسنوه: -۲۱

چوووې د  لووود د یوووووالي او اسوووتحکام لپوووازه هووووه وکوووړو، پ وووواني 

ازښتوووتونه او ه ونوووه ړپسوووې کوچوووېر کوووړو،  لووود  وووه نووووت ګټوووې     

لي خ رونووه زفووې او دفووې کووړو، وزسوووو، هېووواد  ووه د  وزیووې ا،ت ووا

سرکښوووه ښوزواکوووي چوووازواکي  هووواز او د فسووواد جووور ت وباسوووي، د  

ګاون یو پټې او تکازه  وطیې خنثی کړو، د جوړت خت ولوو لپوازه    

ړزه چازه پی ا کړو، دت هېواد او  لد  ه نووو غ ونوه ټوکووو او لوه     

 ګاون یو ه ه نوو زالېږل چوو  بریفونه و ان ت کوو.

کې د  لتپالو، هېوادپالو او اسج پالو استاښو چ ېر په  لي چوزا 

هم کم نوه د  او زتوتیا هوم ددت  ظلووم ولو  زتوتیني اسوتاښو دو،        

خو هرنوه چوې  لود  ظلووم د  دا اسوتاښو هوم  ظلوو ی  دو، دو        

هم د  لد په چان نه ښز لرو او نه ښوز چوې پوه چووزا کوې یوې وکوازوو       

پوووه ا ووو جح وکیجنوووو د   او د  قلووووي، ایرانپوووالو او پاکسوووتانپالو   

 غريونو او  ريونو   ه ډ  کړو.

 وږ اوس په چوزا کې له ه و غو  ظلو وو خوو بواغروزه او با ز وه و      

کیجنو ه ه هیله کووو چوې خپول  یود و پورک ،الود  وه د پوا  ټکوی          

کېږدو. د  ح ودو، خو  نظ و، ښوزواکو او پردیپالو  و  پوه نا وه    

انسوام زا نځته کړو، پوه  وکیجنو پر ي  یو ګ  ،رکد،  وجزه او 

چوزا کې زاټوکې لي ښهر په خپلوه لوه  نځوه یوسوي او د پردیپوالو او      

هېوادپالو وکیجنو لیکه یوه له بله جوج کوړو. لوه اسوکېرلي باغیر وه      
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 لد ه وه  وو هیلوه ده لکوه هنووه چوې  وو لوه چنوېوزه  ور هجکوو، لوه             

بیوا  ور دت   هجکو  ر انورېزه او لوه انورېوزه بیوا  ور زوسوه او لوه زوسوه        

نوزو ډول ډول انورېزانو پوزت، د هر بهرني پري  تکازه  ووازښه او  

جهاد کړ  ، دغسې یوځول بیوا خپول  لوي غوروز،  وزو او و،و و ړ        

پسې غښتلی کړئ،  د هر ګاون و په  ېره بیوا د ایوران او پاکسوتان د    

تکازه او پټوو  وطیوو او د هغوو  د کوزنیوو  والي هټوو پريو  خپلوه         

اسج ي  وازښه او جهاد  رسوره کوړئ! پوه پوا  کوې       چبوزو،  لي او

کې وایم، دت ډول کوزنیو او بهرنیوو خواینونو  وه د دت خوورت یوادول      

 هم په کاز دو چې:

 ړ  ووراوسه یوې  واغزه په کراز نه دو

 چا چې  ا سره وهلی سر په هن  د 

OOO 

 ټیت  ې  ه بوله غوزځن  زابان ت  ه کړه

 ې لو  ګوړن  یومښه پووه دت افووتادګووۍ کوو
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 ژوندون ټلوېزيون او لويه څارنوالي

 

خبر شوم چې د  ه دويمه اوونۍ کېد ليندۍ مياشتې پل( کال ۲۹۳۱د)

اطالعاتو او کلتور وزير )سيد مخدوم رهين( له لويې څارنوالۍ څخه د 

ژوندون ټلوېزيون د بندولو امر يا هم د نشراتو د تعليق غوښتنه کړې  

ده. ما هم لوی څارنوال سره کتنه وکېه او خپلې غوښتنې مړې مرړر  

 کې .

 دد  کتنې جزيات به په الند  ليکني متن کې وګورئ!

ې زه لوی څارنوال سره کېناستم، نو هغه هېڅ داسې داليړ  نړه کله چ

درلودل چې ماته يې وړاند  کېي، زه يې حق په جانب ګڼلم، بيا هغړه 

زه خپلو مرستياالنو ته ورمعرفي کېم، مرستياالنو يې يو هيئړ  جړوړ 

کېی و، هغوی سره مې تفصيلي بحث وکې، هغوی هم زما د داليلړو پړر 

ه درلود، زموږ دالي  يې مقنع وګڼ ، زه بېرته وړاند  څه خاص دلي  ن

ټلوېزيون ته راغلم، خړو ور  وروسړته لړويې څړارنوالۍ د سياسړي 

فشارونو له امله د )سيد مخدوم رهړين( غوښړتنې منلړې و  او پړه 

ناقانونه ډول يې د ژوندون د تعليق حکم کېی و، دلتړه غړواړم درانړه 

وندون پړه څپړو زمړا د لوستونکي لومېی همدا متن او بيا وروسته د ژ

وينا ليکنی متن ولولي او بيا تر هغه وروسته د مل  د حماسې له املړه 

 له مل  څخه د مننې متن په ځيرتيا سره ولولي. 

دافغاني ، اسالمي ، افغړان  ژوندون راډيو تلوېزيون لويې څارنوالۍ ته

پر وړانړد  خپړ   او افغانستان ضد اشخاصو، رسنيو او کېيو د توطيې

 .ليک وړاند  کېغوښتن
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څارنوال ښاغلي )محمد  له لویما )يون( په هغه کتنه کې چې نن سهار 

اسحاق الکو( سره درلودله، له لوی څارنوال څخه وغوښت  هغړه ملړي 

افغان، افغاني ، اسالم او اسالمي  د خونديتابه لپړاره د  حرک  چې د

ی، قانوني افغانپالو او اسالمپالو خوځښتونو له خوا پي  شو مدني ټولنو،

وکېي او يو شمېر ايرانپالې کېۍ او رسنۍ پر  نه ږدي  او حقوقي مالتې

 .مسخه کېي چې د هېواد ملي هوي 

 دغړه عادالنړه ملتپالو افغانړانووغوښت  چې  څخه له لوی څارنوال ما

غوښړتنې  زمړاغوښتنې د قانون په چوکاټ کې وڅېېي. لوی څارنوال 

اطالعاتو او کلتور وزارت د وزير موظف هيئ  ته راجع کې  چې د  هغه

رهين( او د يو شمېر نورو کېيو د غوښتنې له امله جړوړ  )سيد مخدوم

غوښتنه چې پړه هغړه  هسيد مخدوم رهين پ شوی دی. دا کميسون د

چاپي رسړنۍ د تعليړق غوښړتنه  او يو  بلې کې د ژوندون ټلوېزيون

او خپ  وضړاح  وکړې  د  موظف کميسون ته ماشو  وه، غور کوي. 

 مرستيال او د مشرانو جرګې ،وکېه چې ښاغلی رهين مې دد  يادونه

 د فرهنګي او ديني چارو د کمېسون مشر له ژوندون ټلوېزيون سړره

سياسي ستونز  لړري او د سياسړي انګېړزي لړه مخړې د ژونړدون 

ون يحرک  کوي. د رسنيو د سرغېونو کميسړ ټلوېزيون پر وړاند  دا

 فشړار نور  ان د عرا محمد د  دی اوتر فشار الن هم د ښاغلي رهين

 .احساسېږي هم په د  برخه کې

او نظرونه او دا ډول اشړخاص سياسړي انګېړزه  نو ځکه خو دا مکتوب

اشخاصو نظر د منلو وړ نړه دی او  لري، ژوندون ټلوېزيون ته دد  ډول

 .نه هم قانوني بڼه لري
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د )ضمير( د قاضي کولو غوښتنه هړم وکړېه،  مې څارنوال څخه له لوی

موږ پر يو چا باند  د کاغړيي او فزيکړي  ې وي  مخکې تر د  چېمو

د   رقاضړي کړېو. زه هړم پړ اسنادو خبره وړاند  کېو، ضړمير بايړد

محسني صړيب  پوهېږم، ته هم، ولسمشر هم او ټول افغانان هم چې د

 ه مقاب  کې چوپدد  پمدن ټلويزيون له ايرانه خېوبېږي،مدرسه او ت

 .پاتې کېدل له ستر افغان او مسلمان ولس سره ستره جفا ده

څارنوال ته ووي  چې د ښاغلي رهين پرېکېه شخصي، سياسړي  لویما

ډکه ده او هېڅ ډول قانوني بنسټ نه لري، د رسنيو  او له قومي تعصبه

يې خپله ذهني پرېکېه رالېږلړې ده او  ون په نامهيد سرغېونو د کميس

مسلې سره يو ځای کړې   له کوچنی چاپي رسنۍ يې ځکه له د يوه ب

 .پټ کېي چې له ژوندون ټلوېزيون سره خپ  پخوانی او اوسنی تعصب

لړويې  پړه اسړتازۍ ژونړدو ن ټلوېزيړونمړا د هغه غوښتنليک چې 

 :څارنوالۍ ته وسپاره، په د  ډول دی

 !د افغانستان اسالمي جمهوري  د لويې څارنوالۍ محترم مقام ته

 پرديپالو، ايرانپالو، افغان ضد، اسالم ضد او په د  ورځو کې د يو شمېر

هېواد ضد کېيو له خوا د افغان، افغاني ، اسالم او ا سالمي  پړر ضړد 

ښکاره هڅې زياتې شوي، يو شمېر پرديپالې رسنۍ هم پړه د   او پټې

 .دي ناوړه هڅو کې شاملې

 مالي پانګه، بسپنو اوژوندون داسې يو ټلوېزيون دی چې د افغانانو په 

مرستو جوړ شوی او د خپ  فعالي  له پيله يې بيا ترد  دمه د افغړان 

افغاني ، اسالم او اسالمي  او هېواد د ملړي ګټړو لپړاره تړر خپړ   او

 .کېی دی وروستي وسه کار



 

215 

 

او  ژوندون راډيو تلوېزيون په د  وروستيو کې د يړو شړمېر ايرانپړالو

پړرا  يرغړ  النړد  دی. دوی غړواړي د تر  پنجابپالو کېيو او رسنيو

دد  ملي او رسنيز مرکز پر وړاند  خنډونړه پيړدا کړېي، پړه  هېواد

کېيو، تنګنظرو او هغو اشخاصو څخه هم کړار  حکوم  کې له تنظيمي

ځالنده هوي  او قوت خاوند شي، نو  اخلي چې نه غواړي افغان مل  د

زيون بانړد  دی. راډيو ټلوې ځکه خو د ټولو د فشار تمرکز پر ژوندون

اسالمپالو او ملتپالو افغانړانو  ژوندون راډيو ټلوېزيون د هغو هېواد پالو،

تړيکر  پړر  غږ په ښه ډول منعکس کې چې غوښت  يړې د هويړ  د

 لومېي مخ د اساسي قانون له حکم سره سم د اسالم او افغان کليمړې

 ديپالواو نورو پر وليک  شي، د  خبر  د يو شمېر ايرانپالو، پنجابپالو

حساسيتونه راوپارول، نو ځکه خو يې له هغو دولتي ارګانونو څخه چې 

مل  لړه ملړي هويړ  سړره  ډول يې ځينې اشخاص د افغان په يو نه

پورته کېه او د ژوندون ټلوېزيون پر ضد يې  حساسي  لري، ناوړه ګټه

له د  ملي موضوع څخه د خلکړو  عرايض وړاند  کېل. دا ډلې غواړي

 .وعګانو ته واړويپام قومي موض

 :موږ د افغانستان له لويې څارنوالۍ څخه دغه الند  غوښتنې لرو

له لسو کلونو راهيسې د  ټولې رسنۍ وارزول شړي چړې څړومره  -۲

د ملي ګټو لپاره کېي او څړومره نړوريې د ملړ ،  هېواد يې دنشرات 

 .دي اسالم او افغاني  پر ضد

 پرسون  د  په هر اړخيز ډولد ټولو رسنيو د تموي  سرچينې او  -۱

هغو رسنيو چې له  نا مشروع سرچينه د  رڼه شي او هره وارزول شي،

پاکستان او يا نورو نا مشروع سرچينو څخه پيسړې تړر ګوتړو  ايران،

 .قضايي ارګانونو ته معرفي شي کېي، بايد عدليي او
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کرښه راکاږل شي: څړو،،  د ملي او قومي رسنيو تر منځ د  سره -۹

او څړو، قړومي  افغانستان، اسالم او د هېواد ملي ګټې غواړي افغان،

 مساي  خپروي. قومپالي اوس دومره سپين سترګي دي چې هم قومي

 .تفرقه اچوي او هم يې پېه پر ب  باروي

سرود او ملي بيرغ  افغانستان ملي څو، چې په ټلوېزيونونو کې د -۴

هغړوی سړره  له ،خپروياو نور بيرغونه  خپروي سرودونه نورپر ځای 

 .د  قانوني چلند وشي

شمېر نورو ټلوېزيونونو پړه  پر ځانګېي ډول د ژوندون، تمدن او يو -۵

نړاپيېلی، مسړلکي  اړه يادونه کوو چې لويه څارنوالي د  يړو بشړپې،

غېي  هيئ  وټاکي، په د  هيئ  کې د  د تمدن ټلوېزيون او ژوندون

ښړاغلي محسړني د  ټلوېزيونو او همدارنګړه ددواړو  هم شام  وي. د

سرچينې د  وپلټي، هره مالي سرچينه چړې ايرانړۍ او  مدرسې مالي

 .ورسره وشي قانوني چلند د  ،پاکستانۍ وه

افغانسړتان  څارنوالي د  هغه اشخاص چې په ډاګه د افغړان ، هلوي -۶

 پر ضد شعار ورکوي او د افغان ملي هوي  پر ځای پړر قړومي هويړ 

دولړ   مې ته راکاږي، که هغه په د هم محاک هغوی د  ،ټينګار کوي

کچه وي، که وکي  وي، که وزير، که والړي او کړه بړ  هړر  په هره کې

 .څو،

څارنوالي د  هغه ګوندونه او ډلې هم تر څار النړد  ونيسړي  لويه -۷

روحيې خالف يې ټول کېه وړه د قوم، سيمې او  چې د اساسي قانون د

 .ژبې پر محور راڅرخي

افغان مل  او دد  هېواد رښتينو بچيانو ته ډاډ  ټلوېزيون ټول ژوندون

فعالي  او ژوند تر وروستۍ سړلګۍ بړه اسړالمي ،  ورکوي چې دخپ 
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ايرانپالو، سمتپالو، پنجابپالو، فسړاد ګړرو،  افغاني  او انساني  پالي، د

پرديپالو او نورو مکروبونو پر ضړد بړه خپړ   ناقانونه زورواکو، هر ډول

د  الره کړې بړه د هړر ډول خنړډ،  ي او پهته دوام ورکو رسنيز جهاد

 .او زور په مقاب  کې په نره ودرېږي مشک 

 ژوندی او پياوړی د  وي افغان مل 

 مېه او سپېره د  وي د افغانستان دښمنان

 ځالنده د  وي په سيمه او نېۍ کې رپانده او

 د افغانستان او اسالم بيرغ

 په درناوي

 پوهنوال محمد اسمعي  يون

 راډيو ټلوېزيون د امتياز خاوندد ژوندون 
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 يوه ناقانونه پرېکېه او زموږ مدني غبرګون

 

(ل کال د ليندۍ مياشتې په نيمايي کې د اطالعاتو او کلتړور ۲۹۳۱د )

وزير )سيد محدوم رهين( او لوی څړارنوال )محمړد اسړحق الکړو( د 

وکېه، ما ژوندون ټلوېزيون د نشراتو د تعليق په هکله ناقانونه پرېکېه 

)يون( د ژوندون ټلوېزيون په استازۍ د يادو اشخاصو دد  پرېکې  پر 

وړاند  غبرګون وښود، هغه مې په کلکو ټکو وغندله، زما دا وينا همغه 

مهال د ژوندون ټلوېزيون پر څپو خپره شوه چې دادی دلته يې ليکنۍ 

 بڼه وړاند  کېږي.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 لوروونکي او بښونکي څښتن تعالی په نامهد لوی، مهربانه، 

 هغه ځوان چې د وطن په درد سوځېږي

 که س  ځړله پړرمخ لوېږي پورته کېږي

 ماتړر  سړ  ځله قربان او صدقه کې 

 په پوله ناس  وي ال خوځېږي چې د مرګ

خپ  نجيب، وياړمن، پرتمين، غښتلي، پياوړي او سرلوړي مل  ته تړر 

 .ي سالمونه او احترامونه وړاند  کومهرڅه وړاند  د زړه له کوم

 غواړم د ظلم او استبداد، جبر او اختناق د عواملو، د ايران د شنه او د

پنجاب د تور استعمار د پټو او ښکاره افغان ضړد عملونړو او د هغړو د 
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تاليڅټو د وروستيو توطيو په باب ستاسو پاملرنه څو مهمو ټکو  کورنيو

 :ته راواړوم

ې په افغانسړتان کړې ژونړدون ټلوېزيړون خپړ  له هغې ورځې چ -۲

په هېړواد کړې نويړو، شړعوري او ځوانړو مړدني  نشرات پي  کېي او

وختړه راهيسړې د ژونړدون  خوځښتونو سر راپورته کېی، لړه همغړه

پرديپړالي،  ټلوېزيون پر ضد توطيې روانې دي. هېڅ ب  ټلوېزيون تړه

ژونړدون  ري، لکهايرانپالي او پنجابپالي دومره د خرر په سترګه نه ګو

 .ته چې ګوري

اسالم او اسالمي  د  کله چې ژوندون ټلوېزيون د افغان او افغاني ، -۱

تيکرو پر لړومېي  الرويانو او رښتينو افغانانو غږ پورته کې او د هوي  د

 مخ يې دد  سترو ارزښتونو د تثبي  غوښړتنه وکړېه، نړو پرديپړالو

ګون وښود چې د هېواد عناصرو دد  داعيې پر وړاند  دومره تېز غبر

 .يې ساری نه و ليدل شوی په تاريخ کې

حکوم  په داخړ   روس پلوه او ايرانپلوه ډلې چې له پخوا څخه د -۹

اسالمي  د  او بهر کې فعالې دي، په ژوندون ټلوېزيون کې د افغاني  او

 خونديتابه بحث، له قومي تعصبونو سره غوټه کې او د يوه شخص يړوه

 .ځينو وګېو ته په ناسم ډلو تعبير کېهکليمه يې دهېواد 

پرديپړالو رسړنيو د ژونړدون ټلوېزيړون د ژورليړدونو  ايرانپالو او -۴

اسالم(، )افغان( او )اسالمي ( او )افغانيړ ( د ) د خپرونې يو بحث چې

و، کاپي او په هغه کې يې ځينې جملې  خونديتابه لپاره ځانګېی شوی

کېه او بيا يې له خپلو رسړنيو  هوړاند  وروسته کې ، مانا يې ورته کږ

حساسړيتونه  کې او هڅه يړې وکړېه لړه د  الر  قړومي خپور  څخه
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 راوپاروي او تر شا يې خپ  شوم افغان ضد هدفونه پر ملي او اسالمي

 .داعيې واکمن کېي

شخص چې تړر  د  ايرانپلوه تنظيمي کېيو په مشرانو جرګه کې يو -۵

 افغان او اسالم کليمو د ليکنېد  وړاند  يې د هوي  په تيکرو کې د 

پر ضد کارت پورته کېی و، د يو  همفکره وسيلې په توګړه وکړاروه، 

څخه د ژوندون ټلوېزيون د نشړراتو د  اطالعاتو او کلتور وزارت هغه له

سړيد مخړدوم )وکېه، اطالعاتو او کلتور وزير ښړاغلی  تعليق غوښتنه

ېز النړد  دی، ژر اغ تر ډلو ټپلو له پخوا څخه د همد  چې هم (رهين

ژوندون ټلوېزيون سره  تر ژره يې لويې څارنوالۍ ته مکتوب وليکه، له

 يې د خپ  تعصب د پټونې په خړاطر د يړو  بلړې نومړورکې چړاپي

د ژونړدون  چړې خپرونې د تعليق غوښتنه هم وکړېه. حقيقړ  دادی

تمدن ټلوېزيړون، محسړني مدرسړه او نړور   ټلوېزيون مقاب  طرف

 .نومورکې چاپي خپرونه ي، نه يوه السپاڼه اوايرانپلوه رسنۍ د

کې هېڅکله داسې  د اطالعاتو کلتور وزارت په تېر لس کلن تاريخ -۶

فيصله  پرېکېه نه ده کې  چې پر يوه ور ، په يوه ګېۍ کې د  هر څه

کېي. رهين صيب دد  پرځای چې د رسنيو د سړرغېونې کمېسړيون 

هغوی خپ  نظر  چې کېيد هغه کمېسيون غونډه جوړه  خبر کېي او يا

 څارنوالۍ تړه سرهکېي، په ډېر  چټکۍ  ورکېي او يا مقاب  لوری خبر

پړه خپلړه هغړه  ورولېږه. ښاغلي وزير په ډېړر څرګنړد ډول مکتوب 

 به له خلکو غوښت ، هغه ته شکايتونه وکېي، پړه کمېسيون چې دوی

 .خپ  د  عم ، لغوه، پيکه او بې ارزښته کې

هم دد  پرځای چړې د خپړ   (الکو اسحق) لوی څارنوال، ښاغلي -۷

حوالړه کړو ، د  قرطاسيه چې ټاکلي هئي  څېېنو ته منتظر شي، لکه
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پړه  .((ښاغلي رهين پر وړانديز وليک : ))متن پيشنهاد منظور اسړ 

افغانستان کې پړه زرګونړو خلړک وژل شړوي، افغړان ملړي هويړ ، 

الړو او ټولړو اسالمي مقدساتو، ملي اتالنو، اکثريړ  هېوادو افغانستان،

او  (رهين صاحب)سپکې سپور  وي  شوي، خو نه  بشري ارزښتونو ته

هم نه دی ګرولی، خو څرنګه  سر څه چې غوږ پر  (الکو صيب)نه هم 

يوه رښتينې رسنۍ ده،  چې ژوندون ټلوېزيون د ټولو هېوادپالو افغانانو

ملړي  دد  پرضد دومره چټک غبرګون او له دولتي امکانړاتو څخړه د

 د خپه کولو هڅه څه مانا لري؟رسنۍ 

دد  لپاره چې خبر  ډېر  اوږد  نه شي، موږ غواړو په د  برخه کې 

خپ  نظر او خپ  عقلي، منرقي اصړولي، حقړوقي او دفړاعي داليړ  

 :وړاند  کېو

در سنيو په قانون کې له رسړنيو څخړه د سړرغېونې کمېسړيون  -۲

لړه ژونړدون جرګې هم دا کمېسيون تائيد کېی،  تثبي  شوی، ولسي

کې اصالً دا کمېسيون چړا خبړر  سره د پرديپالو عناصرو په د  قضيه

لري چې  صالحي  کېی هم نه دی. کوم وزير او يا هم کوم شخص دد 

داسې  دد  کمېسيون له پرېکې  او مصوبې پرته د يو  رسنۍ په باب

حکم وکېي؟ که چېر  دا د يو اص  په توګه ومن  شي، نړو ښړه داده 

دا کمېسيون ژر ختم شي او ټول صالحيتونه يې ځانګېو رسنيو  چې د

 .شي اشخاصو ته حواله

 ئيړددول  چې کوم ارګان تاسيس کېی وي، ولسي جرګړې هړم تا -۱

ايا کوم شخص دا حق لري چې تر قانون پورته عم  وکېي او  کېی وي،

 شړوي صړالحيتونه ځړان تړه مخړتص کړېي؟ هغه ارګان ته ورکړېل

غوښړتنليک السړليک  رهين خپړ  داپر کومه ور  چې ښاغلي  -۹
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چې  کېی، پر همغه ور  يې ځان پر يو بهرني سفر مصروف کېی، ځکه

 .ځان له د  قانوني تېروتنې وژغوري

پرته له د  چې د قضړيې ادعړا شړوی  د اطالعاتو او کلتور وزارت -۴

هرکلړی ويلړی او  لوری خبر کېي، د يو تنظيمي شخص مکتوب ته يې

 چې له ژوندون ټلوېزيون څخړه وضړاح  څارنوالۍ هم مخکې تر د 

 .وغواړي، يوه اړخيزه پرېکېه کې  ده

تعليق نه دی، چې بېرته جبران  د رسنيو تعليق د شخص د وظيفې -۵

خپړ  لګښړتونه او  او معاش يې ور حواله شي. رسنۍ په هره ثانيه کې

پرته  خپلې مادي او معنوي ګټې لري، که يوه رسنۍ د محکمې له حکم

او تر تعليق وروسته بېرته اصلي حال  ته وګرځي، برائړ   زيانمنه شي

واخلي، نو کوم اورګان د خسار  د جبران تضمين کوالی شړي؟ د  هم

تثبيتوي؟ د ادعاوو او واقعي  ترمنځ به عړدال  او  زيان کچه به څو،

 څنګه په ګوته کېږي؟ انصاف

ايا قوانين دد  اجازه ورکوي چړې يړوه حقړوقي، رسړنيزه او يړا  -۶

د  ژر تر ژره سياسي شي او چارواکي د  پړه کړې  تراضي موضوعاع

پرېکړېه کړې مړوږ د ولسمشړر د  ناقانونه مداخلړه وکړېي؟ پړه د 

همېشړنی مضړر  مرستياالنو سياسي فشار او پړه خپلړه د ولسمشړر

 مصلح  او ځينې خاصو کېيو ته د تېرو سياسي امتيازاتو د ورکې  په

 .د ورکې  عنصر دخي  ګڼوتعقيب، د نورو امتيازاتو او خوږلنيو 

چې مستقيماً له ايرانه خېوبېږي، پر حکوم  او په خپلړه  هغه ډلې -۷

لري، د هغو ټولو اغېز  په د  ناقانونه بېېنړۍ  پر ولسمشر خاص اغېز

 .پرېکېه کې دخيلې دي
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چې دد  پرېکړې  د  ايا تر د  دمخه د داسې پرېکېو بېلګې شته - ۸

که د يوه کارپوه يوه خبړره چړې پړه الره پرانيزي؟  هعملي کېدو لپار

ورکولړو جوګړه دی ايړا دد  ډول  خپله کارپوه يې د پړوره وضړاح 

 پرېکې  ايجاب کوي؟

د يړو  رسړنۍ پړر وړانړد  دومړره چټړک  که د يو چا يوه خبره -۳

افغانسړتان کړې بېالبېلړو  غبرګون ته دالي  برابروي، نو بيا خړو پړه

کړېي، چړې د  استعمال اشخاصو او رسنيو په د  برخه کې دومره څه

 خبره په خروار کې د مثقال تړر (جنرال طاق )ژوندون پر څپو يې د 

مثاله هم وړه ده. د هغوی پر وړاند  په د  تېرو لسو کلونو کې هړم د 

څارنوالۍ او هم د اطالعاتو کلتور وزارت د چارواکو چوپړه خولړه  لويې

همفکړرۍ،  ماناو  لري؟ ايا له هغوی سره د همغږۍ، پاتې کېدل کومې

که نور  مانا لري؟ ښه بړه وي چړې پړه د   يا بې تفاوتۍ په مانا ده او

دولتړي  :نومونړه هړم واخلړو برخه کې د يو شمېر اشخاصو او رسنيو

عرامحمد  ښاغلي د  پر حافظې فشار راوړي، د ښاغلي لريف پدرام،

 نور، عبدالحفيظ منصور، انور سادات، حاجي محمړد محقړق او نړورو

هم را په ياد کېي. د طلړوع ټلوېزيړون، نړور، نړورين، څرګندونې د  

فردا، ائينه او همدارنګه د نورو ګڼو چاپي رسنيو نشرات د   تمدن، راه

 .کېي هم له نظره تېر

 هغه پرېکېه چې له دولتي چارواکو پرته، نه په کې نه عارض معلوم -۲۱

وي، نه په کې مقاب  طرف او نه هړم د قضړيې ټړولې خړواو ، خپلړه 

هم پښې له ميدانه سپکې کې  وي، ايا لړه قانونړه او  نليک واالغوښت

 ده؟ منرقه د تېښتې په مانا نه
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 خپله لوی څارنوال، د اطالعاتو او کلتور وزير او نور ټول اشړخاص -۲۲

پر د  پوهېږي، چې پرېکېه يې قانوني اساس نه لري. د لوی څړارنوال 

ځلو زيړات ټلېفړوني ( ۵۱وروسته ما له لوی څارنوال سره تر ) تر حکم

چې ددوی په نظر د قضيې يو اړ  ګڼ  کېږم، له مړا  تماس ونيو، خو زه

 پټوي؟ څخه ځان پټونه کوم حقيق 

طاق   لويې څارنوالۍ او ب  هيڅ اورګان د ژوندون له خوا د جنرال -۲۱

کړېه ه له هغو سي ډي ګانو سره پرتله نړ (CD) د خبرو اصلي سي ډي

وا برابره شو  وه. جملې په کې وړانړد  د مخالفينو لخ چې د ژوندون

 .په کې بدله شو  وه وروسته شو  و  او مانا

هغه هړم  کله چې له يو  رسنۍ څخه د يوه شخص يوه خبره چې -۲۹

يوه ب  شخص په ځانګېي ډول )لريف پدرام( چې غازي امان اهلل خان 

وه، خو پرديپالي بيا دا د پلمې پړه توګړه  کنځلې کې  و ، راجع ته  

او د ځينو ناسم تعبير راپاروي او بيا هغه شخص پړه  وم ته منسوبويق

وضاح  کوي، نو د د  ډول رسنۍ په  همغه رسنۍ کې د خپلې خبر 

ډ، نه وي، نو دد  رسنۍ  اړه چې د پرديپالو پخوانی ذهني  له کينې

 بله څه مانا لري؟ په باب بيا چټک غبرګون له ايرانپالنې او پرديپالنې

 پوهېږو چړې کړه ټړول افغړان ولړس يړوه خړوا وي، د  هم رپ -۲۴

جنګساالران او تنظيمساالران په تېره بيا ايران پور  تېلي اخونړدان 

نو ولسمشر ته دا دوه وروستي عناصر ډېړر محتړرم دي، لړه  بله خوا،

جفا په مقاب  کې بړه د قيامړ  پړر ور  د  ولس سره د ولسمشر دد 

دا به هغه وخ  وي چړې  او ولس الس او د ولسمشر کرزي ګرېوان وي

 .د جبران لپاره به هېڅ مجال پاتې نه وي
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هېواد د ټولو عدلي قضايي اورګانونو، دولتي چارواکو، ځانسړاتو  د -۲۵

( ۲۴۱اشخاصو پر وړانړد  دا پوښړتنه هړم ږدم چړې د ) او څوکۍ پالو

او د ملي اردو او ملي پوليسړو وژونکړي ي( افغانانو قات  )حکيم شجاع

تر قانونه پورته ګرځي او ال هم  )کمين( چېرته دي او ولې)امير ګ ( او 

 .تر عدال  لر  خوندي ژوند تېروي

زره کاب  ښاريانو قاتالن په همد  نظام کړې تړر ټولړو ( ۶۵ايا د ) -۲۶

 محترم، مقدم او واکمن نه دي؟

کله چې د ملي شورا مخې ته د افغان ضد کېيو له خوا لړه قړومي  -۲۷

او ځينو يې د ايرانپلوه ډلړو پړه لمسړون د مظاهره وشوه  تعصب ډکه

ما افغان نيستم( شړعارونه ورکړېل، دا ښړاغلي ) افغانستان پر ضد او

اشخاصو او محرکينو ته يې سړزا  چېرته وو؟ دد  پرځای چې د  ډول

 .ته هرکلی وايي ورکېي. اوس يې څارنوال صيب او وزيرصيب غوښتنو

 !يرتي افغان مل  تهبا ايمانه، باوجدانه غ اوس راځم خپ  مسلمان

پړر نصړرت او د  (ج)زه د يوه افغان او مسلمان په توګه د لوی خړدای 

غيرت پوره ډاډه يم. په د  پوره باوري يم چړې د واحړد  خپ  مل  پر

ګلونه چې د هېواد له هر  سيمې، هر قوم،  افغان مل  ټولې څانګې او

 ، اسالم او له ملي او اسالمي هوي هر ټبر او هر  ژبې سره تېاو لري او

ټلوېزيون مالتړې کړوي او هړر  افغان سره مينه لري، په نره د ژوندون

 .ورکوي ايرانپالي، پنجابپالي او پرديپالي ته مناسب ځواب

او  خو زه د يوه متمدن انسان، افغان او مسلمان په توګه د خپلې ملړي

تشدد، خشړون  او زور  له اسالمي برحقې داعيې د ترالسه کولو لپاره

اخيسړت  نړه تائيړدوم او نړه يړې پلړوي کړوم. زمړوږ او د  ارڅخه ک

ايرانپالو کېيو تر منځ د توپير سره کرښه همدا  جنګساالرانو او ناقانونه
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او انساني  غواړو او د افغانستان کورني  ده چې موږ اسالمي ، افغاني 

 .ال قانوني  او بهرني مخالفين، وحش ، خشون  او

او  د هوي  په تيکرو کې لړه اسړالم پر د  خبر  بيا ټينګار کوم چې

 افغانه تېرېدونکي نه يو او دا اوسنۍ قرباني هم د همغو ارزښتونو لپاره

 .ده

د ژوندون ټلوېزيون په مليونونو هېوادپړالو مينوالړو څخړه پړه ډېړر 

هيله کوم، چې په پوره زغم، اوسېلې او سړې  سړينې خپلړو  درنښ 

د ژوندون ټلوېزيون د مالتړې داعيو ته دوام ورکېي.  مشروعو او قانوني

بېلګړه وړانړد  کړېي چړې هېوادپلړورو،  لپاره د سېيتوب داسې يوه

 .سبق شي کلتورپلورو، او پرديپالو ته يو بې ساری

 موږ د لويې څارنوالۍ په ګډون د هيواد هر  قانوني سرچينې تړه تړر

هغه وخته د قدر په سترګه ګورو چې د قانون د تربيق لپاره عادالنړه 

وکېي. دا چې په ځينو عدلي، تقنيني او قضايي اورګانونو کې  پرېکې 

سياسي اغېز تر فشار الند  قانون تر پښړو النړد   ځينې اشخاص د

 .خپله ورکوي کوي، دد  کفاره او جبيره به

انسان په  زه د يوه افغان په توګه ځانته دا حق ورکوم چې د يوه مدني

 مبارزه جاري وساتم، هړرحيث د پرديپالو پر ضد خپله ملي او انساني 

کلي، هر مسجد، هر  بانډ  او هړر  تپړې تړه الړ شړم او د ظلړم او 

 .مقاب  کې خپ  غږ پورته کېم استبداد په

له امله د لويې څړارنوالۍ  زه حق لرم د ايرانپالو ډلو د سياسي فشارونو

وړانړد   دد  پرېکې  پر وړاند  ستر  محکمې ته خپ  غوښتنليک

 دونکي زيان د جبران غوښتنه وکېم. کړه احيانړاًاو ژوندون ته د رسې

ستره محکمه هم د لړويې څړارنوالۍ پړه شړان د مضړر او نامشړروع 
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شي، نو د خپ  مل  عړدال  او د نړېۍ هړر بړ   مصلح  پر رنځ اخته

 .د  ظلم په مقاب  کې به ودرېږم عدلي اورګان ته به عريضه کوم او د

دی او په د  الره  ملګری د خدای نصرت او د مل  هم  مې همېشنی

لړرم، لړه خپړ   کې د څو ټنګه سرو، ځان پلورو، ضمير پلورو پروا نړه

راتلړونکي  ولسه د ژوندون د تېر مالتې له امله هم منندوی يړم او پړر

 .مالتې يې هم پوره ډاډه يم

افغانانو هړم مننړه کړوم يړم چړې د لړويې  زه له هغو زرګونو او لکونو

حال  کې يې موږ ته ډاډ راکړېی  ق پهڅارنوالۍ د ناقانونه حکم د تربي

ټړولنيزو خپرونړو او د  چې د دوی له رسنيو، راډيوګانو، ټلوېزيونونړو،

 .شو تبليغ له نورو زرايعو څخه پوره پوره ګټه پورته کوالی

 خپ  مل  ته د يو څو نورو راتلونکو احتمالي خررونو وړاندوينړه هړم

دويړم يرغړ  پړر کوم. د افغان کلمې تر حيف وروسړته، د پرديپړالو 

زموږ د پولي او ملي هوي  ښکارندويي کړوي او تړر  )افغانۍ( دی، چې

جګېه د خوږ افغانستان د نامه د بدلولو  هغه وروسته وروستی يرغ  او

خبر وي. ځانساتي، ورځچاري بړه  لپاره ده. هېوادپال افغانان د  ټول

خو اوبه به له ورخړه ، بيا هغه وخ  لکه د مچانو په څېر السونه مروړي

 د جنجړال اختړه وي او سر پړرنامه پر دتېر  وي، مل  به د مملک  

 .د چا پام نه وي ولس د سوکالۍ لپاره به د خدماتو رسولو ته
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 :په پای کې وايم چې

 نه مې د چا مال خوړلی نه مړې څړو، وژلړي دي

 نه مې چاته ور، شه يا ګړم شړو کلړه ويلړي دي

 ګنړاه مړې مړه نيسړهنوره ګناه نړه لړرم پړه د  

 زړه کې چې مې پټ ظالم ته بد غوند  کتلړي دي

 وخړړ  د اعتړړراف دی ګنړړاه خپلړړه درتړړه وايمړړه

 نړړه يمړړه منکړړر پړړه مظلومړړانو مړړې ژړلړړي دي

 نه ومه خبړر پړرده مړې لړږه ځنړې پورتړه کړېه

 نړړه دي د ويلړړو هغړړه څړړه چړړې مړړا ليړړدلي دي

 رسي لړوړ مقړام تړه چړې بوټونړه پړاکوي د بړ 

 سړ  تړه رسړېدلي ديډېر پړه دغړه شړغ  ريا
 

 

 ژوندی او سرلوړی، متحد او غښتلی د  وي افغانستان

 سوکاله، ارام او بريالی د  وي افغان مل 

 مېه د  وي د افغانستان پټ او ښکاره دښمنان

 ومن اهلل التوفيق
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 د ملت حامسه

(مړه نېټړه د ژونړدون ټلوېزيړون د ۱۹(ل کال د ليندۍ پړر )۲۹۳۱د )

څارنوالۍ او اطالعړاتو کلتړور وزارت د پرېکړې  بندولو په اړه د لويې 

خالف ولس لويې مظاهر  ته راووت او د سړتر  محکمړې مخړې تړه 

راټول شو، خپ  مدني اعتراض يې وکې، ستر  محکمړې هړم د ولړس 

غوښتنه ومنله او د ژوندون ټلوېزيړون د تعليړق پړه اړه يړې د لړويې 

ښام د ولس د پړرا  څارنوالۍ ناقانونه پرېکېه ملغی کېه. ما پر همغه ما

مالتې له امله له خپړ  ولړس څخړه مننړه وکړېه، دا وينړا د ژونړدون 

 ټلوېزيون پر څپو خپره شوه چې دلته يې ليکنی متن وړاند  کوم.

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 د کايناتو د هغه لوی څښنت تعالی په نامه 

 چې د زرې زرې حساب او کتاب وررسه دی

 

 خپل ولس ته د مننې پيغام

 د ملت حامسې ته درناوی

 مرګ زما پړه پوهړه ښړه تړر دا ژونړدون دی

 له عړزت سړره چړې نړه وي زيسړ  روزګړار

 ولسړړړونه چړړړې سړړړند يړړړو  بلړړړه وکړړړا

 پادشړړاهان ورتړړه سړړجود کانړړدي اختيړړار
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داسووې یووو ،الوود کووې چووې  لوود د ویووا  او پوور م،  وووزت او قلووم،  

جن  او فرهن  یوه ستره  ازی ي او   ني ، اسه وټوکوو، سوړ   

نه پوهېږو چې له کو ې ج لې یې پیل کړو، له چا ه ه لو ړ   ننوه  

وکړو  چا ه د ستاینې ګلونه او د  ننې اوتکې ډالۍ کړو  خوو توه   

بوووووه وو چوووووې د  ننوووووو او سوووووتاینو د  ب وووووول خوووووج ، ښه د ټولوووووو   

ژونووو ونوالو، ټولوووو اسوووج پالو او ټولوووو هېوادپوووالو افغانوووانو پوووه   

یل کړم چې  وږ  ه یوې پوه پنځوه    استاښۍ له هغو  ین و د  ننې لړۍ پ

وخته ل انځه کې د د ا ړسونه لپه کوړل،  ووږ  وه یوې د د وا لښوکرت       

زاولېږلې، له هغو خوین و به یې پیل کړم چې نه یې په د اګوانو کوې   

هېر کړو، نه یې په   لي  ج وړ کوې، د ه و ت اسوکېرلو خوو غیر وي       

هپوو، پوه    خوین و له خوا په سوونو ټلېفونونه زاغلل، د  ظلو ید د

ژ غوني، خو لوه ډېور  وزو،  فود او ه ود نوه پوه ډک اواښ یوې ښ ووږ          

 ج ړ وکړ او ه  ا به یې ویل: که لوه ښل وو نوه پووزه نوه چووه... لوه هغوو         

سپی  ږیرو   رانو او   وزو به یې پیل کړم چې د   ور اوږده برخوه   

یې ددت وط  په غم او دزد کې  ېره کړت، خو ړ هم په سوپېرو او دود  

   :خونو کې اوسي او هر یو به ه  ا ویل وهلو

 پام چې وار د  خرا نه شي

 ا مړړنړلي غرغړر  ديړړم 

له هغو  اچو انو به یې پیل کړم چې له  ن و یې سوپینې ټووټې   

 اوت کړت وت او پرت لیکول چووو وو: اسوج ید غووا و، افغانیود      

ژونو ون غووا و، توکلو  اچوو انو، لکوه د پغ وان د سورو         او غوا و

  و په چان پور خپلوو توکلو اننویوو د افغانسوتان توکلی دزت زنووه        

بیوورغ زسووم کووړ  و او   ونووه یووې دو ووره تووکلي تووکازې ل، لکووه د      
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بوووډۍ ټووال. د زنوونووو پووه چووان. دت ا تیوواښاج او تووکج  ووه هووېڅ بووا        

 ووړ .ا،ساسه افغان د خپلو اوتکو سېج  نه چي ټین

لوووه هغوووو  سوووافرو افغانوووانو بوووه یوووې پیووول کوووړم چوووې د نوووړۍ پوووه  

 پنځوسو  هېوادونو کوې  ې ود دو او هوره وز  د وطو  د لیو و پوه       

هیلووه اوتووکې  ویوووو، د هغووو افغانووانو د د اګووانو برکوود و چووې پووه   

  که  بظ ه، د خ ا  په کوز کې یې  وږ  ه د د ا ړسونه لپه کړل.

چې له سورونو یوې سوپی  کفنونوه      له هغو ځوانانو به یې پیل کړم

 ړلي وو او د خپلوو سوترو ایو یالونو اسوج ید او افغانیود د  ج وړ       

 لپازه یې د ظلم او استو اد په  قابل کې سر په ړس کې نیولی و.

له هغو  ین و او پلرونو به یې پیل کړم چې د خپل ځیوور ټووټې   

خ رونوه وز وه   یې، سره له دت چې د ظلم او اسوتو اد لوه خووا هور ډول     

 توجه وو، خو بیا یې هم د   الد د  وا ی  لپوازه د  ووازښت لوو ړۍ     

کرتې  ه زاولېږلې. په نړۍ کې به د قربانۍ داسې بېلوه هووک پیو ا   

کړو چې خپل  نصوز اوړدونوه پوه داسوې ،وال کوې د جووړت ډګور  وه         

ولېووږو، چووې نووه  ووو  لوورو او نووه ټوپوو  او پووه  وو  ړس د ظلووم او         

 ل کې ودزېږو استو اد په  قاب

له خپلو ق ز نو  ل ا  کرا و به یې پیل کوړم چوې  پوه نوره یوې د      

 چریبد د  ن پ په ژبه د اسج ید او افغانید  ج ړ  ه زاودانول.

د هغو وړیتونو له ځوانانو به یې پیل کړم چې پوه کابول کوې یوې     

 ر لویې  ظاهرت ځان د   ه کړ، خپله ړس په کاز چول، پر ه لوه دت  

 نفي نظور، فر وای  او یوا ښوز  وه سور ټیوت کوړو، پوه خپول           چې د  چا

  فکر یې پر لویو ړزیونونو ړس پوزت کړ.



 

222 

 

له هغو ښن اني وزونو به یې پیل کړم چوې د ښنو ان د  ووزو   ووو     

 ر چا یې  وږ  ه د  ج ړ پیغا ونه زاولېوږل. ښنو انیانو خپول  ج وړ د     

کوه چېورت    غکایي ا تصا  له  ګواښ سره و ل کړ او ویې ویل چوې 

د ژون ون د  بلیپ پرېکړه بېر ه وان یستل چي، نو دو  به پور لوو    

 غکایي ا تصا  ړس پوزت کړو.

له هغو ځوانوو خوځښوتونو،  و ني ټولنوو، سیاسوي ګونو ونو،       

،رکتونو،  نفي ا حادیو او قو ي چوزاګانو به یې په پیل کړم چې 

 په پوزه یووالي یې په ړزیون کې ګ ون وکړ.

و هېواد والو به یوې پیول کوړم چوې پوه پراخوه اوسوېله        له هغو ټول

یې په  ظاهره کې ګ ون وکړ، له سهازه  ر  اښیوره یې له خووزاک او   

 هښاک پر ه د خپلې بر،قې دا یې لپازه چغه پوز ه کړه.

لوه هغووو ځوانوو هازنوو ویانو او د  ظواهرت لووه  نتظ ینوو بووه یووې     

خونو و کوړ، ډېور    پیل کړم چې په ډېره سړه سوینه یوې د  ظواهرت نظوم     

ف ازونه پرت زاغلل، خو خپله اوسېله یې په هېڅ ډول له ړسوه وزنوه   

 کړه.

د  ظاهرت له ټولو ګ ونوالو ه ه به یې  پیل کوړم چوې لوه ډېورو     

لووو و کلتوووزو اخجقووو، سووړت سووینې او پوووزه ښغووم ه ووه یووې کوواز         

واخیسد او یو ځل بیا یې د یوه  ت  ن، با کلتوزه او غیوز  لود پوه   

 ۍ  ه ځان  ابد کړ. وګه نړ

د سترت  حک ې له  الي چوزا به یوې پیول کوړم چوې د ژونو ون      

ټلوېزیووون د  بلیووپ پووه ا ه یووې د لووو  هووازنوال او اطج ووا و کلتوووز     

وښیوور ناقانونووه پرېکووړه ژز  وور ژزه  لغووی کووړه او د ړزیونوالووو د نوووزو   

 غوتتنو د هېړنو ژ نه یې وکړه.
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په پووزه نظوم، دقود او     له خپلو  لي پولیسو به یې پیل کړم چې

  زو یې د ا نید په خون یتابه کې خپله  رسته او ه کازو وکړه.

د هېواد لوه دزېوو نسولونو ه وه بوه یوې پیول کوړم چوې هوم پوه کوې             

ک وور چووا ل و، هووم پووه کووې ځوووان او هووم پووه کووې د نوووو کلونووو د   وور  

  ووووزو ، ځوانوووانو او  نکیوووو   ،خاونووو ان. د هېوووواد د سوووپی  ږیووورو 

وا و نسلونو یووالی ښ وږ د هېواد والو د اوچد  لوي  ځوانانو د دزې

 تکازن و  کوو. چبوز

لووه خپلووو ټولووو هغووو هېوادوالووو، خوینوو و،  ینوو و، پلرونووو،      

ځوانانو،  سواپرو او نووزو ه وه بوه یوې پیول کوړم چوې د  ظواهرت  ور           

بریا او کتنې وزوسته یې له ډېرت خوچوالۍ پوه سوترګو کوې اوتوکې      

 ې د بریا  وازکي وویله.ګرځې لې او په سلوو سلوو ی

د ژون ون  ټلوېزیون له ټولو کازکوونکو به یې پیل کوړم چوې دا   

هو پر له پسې اوونۍ یې چپه وز  پر ځان یوه کړت او د خپل  ظلو م 

 ول  په خ  د کې دو.

لووه ټولووو پوز نیووو توواغلو او اغلووو ه ووه  وور  ننووې او سووتاینې       

چې په خپلوه ل و     وزوسته غوا م، له ټول افغان  لد ه ه  ننه وکړم

کې یې داسې ګجلي غ ي او سړو زوښلي چې د غره په چوان خویونوه   

لوورو؛ هوور هووه یووې پووه ړس کووې دو، خووو هوووک نووه اښازوو، هوور هوووک    

 وی لی چي، خو هوک نه ولي:

 لو    وې ډکوه ده له کاڼوو خو هوک نه پوورت  ولم

 پوه  ووواد وونوو کوې دا یو  ادو د غوووره لووور ووووه

لد یو ځل بیوا پردیپوالو او نووزو زقیووانو  وه پوه ډاګوه کوړه         ښ ا  

چې د هوو ره لوویې اوسوېلې خاونو  د ، د  وا رت پوه چوان، د سوپی          
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غووره او  چ  وواد پووه چووان او د پووا یر او هنوو وک  پووه چووان ښغووم او       

اوسووېله لوورو، کووه خپوول ناهلووه ښا وو  یووې پوور  سووپینې ل وو  داغونووه هووم  

و، خوو یوو  هوال بیوا سووپ هوم       ږدو، نو  ر یوه وخته وز ه اوسوېله کوو  

 وزکوو.

 ښ ا ق ز   او غیر ي  لته!

پردیپووالو او ځینووو  ووالیوټو غوتووتل، یووو ځوول بیووا ددت ولوو      

ټولنیز،  لي، اسج ي او هېوادنی چبوز ا تحان کوړو. ښ ووږ ولو     

چې د س تو اښ وینو له ډګره  ل بری   او پت   و ی، یوو ځول بیوا لوه     

زاووو. په دت وط  کوې خوو ځینوې    دت ستر اښ ېښته پت   او بری   

 ظاهرت د ق زو پر سر وو، د هوکیو پور سور وو، د غوو و او چربوو     

پر سر وو، خو ښ وږ د  لد  ظواهره، د  بنووو ازښتوتونو پور سور وه      

او ددت ازښتوووتونو د توووکج او ځوووج پوووه خووواطر وه، د اسوووج ید او     

افغانیوود پوور سوور وه د ژونوو ون پوور سوور وه. ښ ووا  لوود چووباز وزکووړ چووې  

سج ید غوا و، افغانید غوا و، ژون ون غوا و اوقانون غوا و. ا

په  قابل کې یې ایرانپالو چباز وزکړ  و، چې نه افغانیود غووا و،   

نوووه اسوووج ید غووووا و نوووه قوووانون او نوووه ژونووو ون: وګووووزئ ددت دوو  

 چبازونو د هرنووالي  ر  نځ هو ره  وپیر د ، هوک هه کوو 

 ا په لحاظډېر  فاوو چته په انسان کې د  ان

 وا ه   غول دو ځینې ځان ځینې جهان جو وو

ددت  ظواهرت پیغووام دا و چووې سووی ې او نووړۍ  ووه پووه ډاګووه کووړو  

چې افغان ول  یو  ت و ن، فرهنوپوالی او  وزیوالی  لود د ، هغوه      

ډلوې او اچوو اص چووې ددت هېووواد پوور  ظلووم اکثریوود کلووه کلووه د بووې   

ګوووزو چووې کلتوووزۍ  وووز داغ پوووزت کوووو، اوس دت زاچووي او ودت  
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هوک د لو و کلتوزو او  بنوو ازښتتونو لرونکوی د   او هووک د   

 نوزو د کلتوز دس الونه پر غا ه ګرځوو 

دت نانو غوتتل چې ښ وږ د  لد چغه خپه کړو، فریاد یې وچ 

 کړو او ژبه یې غوهه کړو، خو هغو  په دت کاز کې ړن ت  زاغلل:

 کووه ظالم  وې ژبوه غووهوه کوړه  ووېره چوووه

  وزه هو ره چې  ېره چوه ړ خوووووږه چوه

 اوس که نر یې نو غوږونه دت خپل پرت کا

 چې ښ ووا نغ ه سووړه نوه چوووله سووووره چووه

ددت ړزیون بل پیغام دا و چې افغان ي  ډلو  وه دا وتویي چوې    

دا  ظلوم خو غیر ي ول  له ګ و ناخوالو او ستونزو سوره سوره ړ هوم    

 بنویا و د ،فاظد په خاطر په خپل  نځ کوې و،و و،   د خپلو سترو 

یووووالی او پیوسووتون لوورو او کووه چېوورت وغوووا و هوور پووت او تووکازه  

 پردیپالی د نابودۍ په سین  کې ډوبوړ  چي.

د  ظووواهرت بووول پیغوووام دا و چوووې    وووالفی  او نووووز  کبوووک        

اچوو اص کووه غوووا و پووه اینوو ه کووې سوووله ییووز ړزیووون وکووړو او د         

لوه کوړو، نوو لوه دغسوې  ظواهرت دت  وورو او پنو          سړیتو  ړزه خپ

 واخلي.

ددت سووووتر بووووری   ړزیووووون بوووول پیغووووام دا و چووووې ځانسووووا و،    

وزځچازو، دولتي او نادولتي  ا وزینو او  ا وزګیو  ه دا په ډاګوه  

کړو چې ستاسو له  رستې، ه غږۍ، فکر، نظر او  لور یا پر وه او  

او ځوواک لورو چوې     ان له   الفد سره سره بیوا هوم دا ولو  ددت ښوز   

 خپل برخلی  او د خپل ژون   ولوز  په خپله وټاکي.
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ددت  ظوواهرت بوول سووتر پیغووام دا و چووې اسووج ید او افغانیوود   

داسې سره غا ه غړۍ چول او داسې سره واوبو ل چوول چوې د هېوواد     

په  ازیخ کې یې ساز  نوه د  لیو ل چوو ، ه و ا دوه سوتر   والونه       

د لوو ړو ځول لپوازه  سوو  او      دو چې  وږ لوه  یوازو ه وه ژغووزو،    

هوجره،  ج او  بلم، توونځی او   زسه، ک ر او   ر پور یووه ړزه   

زوان وو او یووو بوول  ووه یووې د وزوزۍ ړسووونه سووره وزکووړو وو، دا پووه     

 هېواد کې د  لي یووالي  ر ټولو ته س وول و.

نو اوس د خپل ول  دغه دزاید، کفاید، ای ان، هووډ،  کول،   

کتووو او لووه هغووو ه ووه پووه الهووام اخیسووتو سووره،    فکوور او لرلیوو   ووه پووه 

زا لونکي  ه ډېره هیله لرړ  چو. د ه  غه قووو  و ریود  وه پوه پوام      

سووره  وووږ پووه دت ډاډه یووو چووې ګووام پوور ګووام بووه خپلووو  لووي او اسووج ي  

ه فونو  ه زسېږو، د هوید د  ککرت پور لوو ړو  وخ بوه سول پوه سولو        

ر د  دیوو   او   لوود  کووې د اسووجم او افغووان کلی ووو د  ثویوود پووه خوواط

سووتون لیکوول کېووږو، ددت هوو   د   لووي   ویووپ لپووازه بووه لووو ړ  د   

  رانو جرګې او ولسې جرګې د ګو  ک یسویون پرېکوړت  وه انتظواز      

باسو، که بیا هم دا دوه ای یالونه پکوې ونوه لیکول چوول او یوا یوې لوه        

دت ه ه یو ولیکه، یو یې ،ک  کړ، نو بیا هوم  لود  وه د  نلوو و  نوه      

پښتونسووتان  ه دت ،الوود کووې بووه  ظلوووم اکثریوود، دا ځوول د    دو، پوو

 ووه زاټووولېږو او   کووې  وور دت چووې ولس  وور د  لووي چوووزا دا   واټ

ناقانونه  صوبه ړسلی  او  وچیو کړو. په یواد واټ کوې بوه د یووت     

لویې  ظاهرت په  رڅ کې له ولس  وره وغووا و چوې هېوکلوه بایو       

 وو. ولس  ور بایو  دا   ښ وږ پر  لي او اسج ي هوید خواوزت وانوه   

قووانون زد او د سوو ون لپووازه یووې کوزنیووو چووازو وښازو  ووه ولېووږو،       
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هغو  بای  د افغان او اسجم د  ثوید په خواطر لوه سوره، نوو  کوازو      

 ډیزای  او د  صویې لپازه یې قانوني  راجبو  ه واستوو.

د هوو  حو ود فسوادګرو، غلوو،      چې  ول  له ولس  ره غوا و

ړزانو د لوټ او  اړن له ا لوه د افغانسوتان نووم    دا ه  ازو او جنوسا

په نړۍ کې د فساد په لو ړۍ لیکه کې زاځي، ،قیقد خو دا د  چې 

افغانسووتان یووو سووپېولی نوووم د  چووې لووه فسوواد سووره هووېڅ ا یکووه نووه   

لرو، دا خو فسادګر دو چوې فسواد یوې کوړ ، نوه افغانسوتان، نوو پوه         

ولی او نېو  نووم   کاز خو دادو، هغوه کسوان چوې د افغانسوتان سوپې     

یووې بوو  کووړ ، د هغووو  نو ونووه دت د زسوونیو لووه ړزت اف ووا چووي چووې  

 ښ وږ د سپېولي هېواد نوم له فساد ګرو جج چي.

  کلونوو کوې ټوول دولتوي     12له ولس  ر ه ه غووا و پوه  ېورو     

  وکیجو د زسوونیو پوور  وخ خوووازه کووړو، چووې ولو   ووه پتووه ولوووي،    

اسواس کوو ې هووکۍ     هوک په کې هو ره دو  چوا د کووم لیاقود پور    

اخیستي، چا قو ي او سی ه ییزو  سوایلو  وه ل و  وهلوې   د سوازو      

په  وګه دت ژز  ر ژزه  یواښت د هغې ولسوالۍ لسد خپوز کوړو چوې   

د  پوښې وو   او  اپوښې وو   دوا ه پوسووتونه یووې اچووغال کووړو، هووم     

 وزسره ،اک ید د  او هم  ر ټولو ښیاو د  ظلو ید چغې وهي.

ده له دفتره نیولې بیوا  ور وزوسوتۍ دولتوي     له ولس  ر ه ه، د

ادازت پوزت، په ټولو کې، د اساسي قانون له  حتویوا و سوره سوم د    

 ب پړ ژبني   الد  ا ینول غوا و.

ولس  ر ه ه دا هم غوا و چې د یوه ناپېیلي هتید د  وظیوف  

له ړزت دت د    ن ټلوېزیون او چیخ  ح  ا ف  حسوني  رکوز پوه    

چې په  ېره یوه لسیزه کې یې زسنیز فبالیود  ګ ون ټولې هغه زسنۍ 
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لرلی د . ددت ټولو زسنیو  والي سورچینې او د پرسوونل هرنوووالی     

 بای  وهېړل چي او نتیوه یې ول   ه ا جن چي.

د اساسي قانون د سا ن و  او پالنو و  پوه  وګوه لوه ولس  ور      

ه ووه دا هووم غوووا و، هغووه ټلوېزیونونووه چووې د هېووواد د  لووي بیوورغ          

وز بیرغونووه زپوووو او د  لووي سوورود پرځووا  نوووز سوورودونه پرځووا ، نوو

  ۹۱، ۰۰، ۹،۱،۴۳،۴۳،۰۱خپروو او ه  ازنوه د اساسي قوانون د   

او نوزو  ادو د  حتویوا و خوج  ن وراو کووو، لوه قوانون سوره سوم         

 سزا وز ه وزکړو.

 وږ ټولو هېوادوالو  ه ډاډ وزکوو چې ښ وږ  وازښه د افغان او 

اسووجم او اسووج ید او پووه هېووواد کووې د ټولووو افغانووانو د    ،افغانیوود

 لي و،و و او برابورۍ لپوازه ده،  ووږ د قو ونوو د  سواوو چوباز نوه         

وزکوو، ځکه چې دلته د  ساوو د کلی ې په   لي   ویپ کې ا وج   

 ساوو نوه توکازو،  ووږ د ټولوو افغانوانو  ور نځ  سواوو غووا و او         

 و ي کاز کوو.دت زتتیني ب رو ا ل  ه د ښ ه له ک

 وږ په افغانستان کې هر ټور، هر قوم او هر ټولنیز ټوولي  وه ډاډ   

وزکوووو چووې د قووو ي او جنوووي ټوپکوالووو لووه اسووازو ه ووه د دو  د  

خج ووون لپووازه هووم پووه ټینوووه  وووازښه کوووو.  وووږ خپلووو  هووزازه افغووان  

وزونو  ه ډاډ وزکوو چې د هو جنوساړزانو لوه اسواز ه  وو ژغووزو،     

غووان وزونووو  ووه هووم ډاډ وزکوووو چووې د یوووت  حوو ودت   وووږ  اجوو  اف

دزت د جنوساړزانو له  نوولو ه ه ددت قوم د ژغوزنې لپوازه هلوې   

 ځلې کوو.

 وږ اښبکو وزونو  وه هوم ډاډ وزکووو چوې د یوو یوا هوو  حو ودو         

 جنوساړزانو له ظل ه  و ژغوزو.
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 وږ د هېواد د هر ټور هر قوم، هر خېل او هرت ژبي افغان وګوړو  

 یو چې له  ظلو ید ه ه د خج ون لپازه  و هلې ځلې کوو. ه وا

 وووږ د هغووې وزځووې پووه از ووان یووو، هغووه ښوزواکووي چووې د قوووم،    

ژبې، س د،  کهې او نوزو چوبازونو  ور چتور ړنو ت یوې ناکنټرولوه       

لوه   چې  او بې چ ېره نا  رو  پانوه پی ا کړت، داسې وز  به زاچي

 و  کېږو.  رو  او قانوني ړزت به ددت پانوې زڼا

 وږ له ولس  ر ه ه هیله کوو چې پوه  ېورو لسوو کلونوو کوې د      

هغو لسو  لیوازدزانو پانووه  لوي ا وجن کوړو او د بیود ال وال برخوه         

 یې وګرځوو چې له نا  رو  ړزت یې پی ا کړت ده.

 وږ لوه خپول  وو  ،  سول ان او  واهو   لود ه وه هیلوه کووو          

افغانوانو لوه اسوج ید    لکه هنوه چې د جهاد پر  هال، په  لیونونوو  

او افغانید ه ه خپل سرونه قربان کړل، اوس دت یو ځل بیوا د خپول   

  لي او اسج ي هوید د  ج ړ لپازه په ټینوه زاودانوي.

 دزنو او ق ز نو هېوادوالو!

پووه  ېوورو هووو اوونیووو کووې پووه ښزګونووو، پووه لکونووو او  لیونونووو    

او  ژونوو ون  هېوادوالووو د افغووان او افغانیوود، اسووجم او اسووج ید   

ټلوېزیووون پووراي  ج ووړ وکووړ، پووه دت کووې پووه لسوووونو  وو ني ټولنووو،   

ځوانو خوځښتونو، قو ي چوزاګانو، سیاسي ګون ونو، د  ل اوو 

چوووزاګانو، فرهنوووي ټولنووو او ښزګونووو   وووزو چ صوویتونو ډېوور       

  کښ زول دزلود، داسې چ صیتونه هم وو چې د نووم لوه یوادونې    

دت  لوي  ووازښه کوې ډېوره فبالوه ونو ه       پر ه یوې پوه نو ووزکي ډول پوه     

واخیسته،  وږ کوتښ کاوه چې په  ر یې سوره ددت ټولوو بنسوټونو    

 لوه دت  او تاغلو نو ونه واخلو،  ننه وزه ه وکړو، خو هرنووه چوې   
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ټولو نو ونو او بنسټونو ه وه داسوې  اوږد لسود جو ېو ه چوې بیوان       

نووو یووې پوووزه وز  غوتووته او ددت خ وور ا،ت ووال هووم و چووې هووم د ځی     

 ستحقو ق ز نو نو ونه  به بیا هم له یادونې پا ې چي، نو ځکه  وو  

 له ټولو ه ه په یوځایي ډول  ننه غوزه وبلله.

پووه  ېوورو هووو اوونیووو کووې پووه      !ګووران او قوو ز   ولسووه 

 لیونونو افغانانو که هغو د بهرنیو  ساپرو افغانوانو پوه ب وه وو، یوا     

ه، یا هم پوه ژونو ون کوې د    په وړیتونو کې د بېجبېلو ړزیونونو په ب 

لسوونو غون و په چکل، یا هم د لو  ړزیون په  رڅ کوې او یوا هوم د    

بېجبېلو لویو چ صیتونو له خوا،  ا وه بېجبېول القوا : لکوه خالو       

لووووو  بوووو  ولیوووو ، سوووول ان  ح ووووود غزنوووووو،  یووووروی  نیکووووه،      

بابا، خوچوال بابوا، افغوان بابوا، اسوج یون، افغوان یوون او         هچا ا،  

زاکوړل چوول، ښه ددت  ور هنو  چوې ځوان د خپول  ولو  د ا،سوان          نوز 

پوز و   ګ م، د خپل ول  ددت پراخه او بې کچې  ینې، لووزیېنې،  

پېرښوینې او ستاینې  ننه کووم، خوو ددت خوورت یوادول هوم يوروزو       

ګ م  چې ښه په هېڅ ډول ددت ډول القابو او ستاینو  ستحپ نه یوم . ښه  

د یم چوې  ور هغوه ښیواو پور کووچني       ددت ټولنې داسې یو وزوستی فر

وا،وو  نووه  وزیووه کېووږو، ښه د هېووواد د یووادو سووترو او نوووزو ا جنووو د   

 پښو ګرد  ه هم نه چم زسې ړ .

ښه دزت کاله   کوې د هن وسوتان  پواني پود   وه پوه دت خواطر        

ړ م چووې د لووو  ا، وو  چوواه بابووا د ېړانووې،  وووزت او سووړیتو  هلووی   

  کالوه و انو ت  ورت    2۴7 م چوې   وګوزم او  ر هغې ونې ړن ت ودزې

ا، وو  چوواه بابووا ړنوو ت وړ  و او  وور ه وو ت ونووې ړنوو ت  یووې د جنوو    

قو ن ه وزکړت وه. هلته  ا ه داسې یو از ان زاغوی چوې کاچوکې  ښه    
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هم د هغه وخد  افغان او د ا،   چاه بابا د لښوکرو یوو قل ووال وا ،    

ټکووي  چووې  ووا د بابووا د  وووزت،  ېړانووې او سووړیتو  کیسووې ټکووي پووه   

 لیکلې وا  او د  ازیخ ،افظې  ه  ې سپازلې وا .

ښ وږ د ا جنو کیسې نوزو  وږ  وه لیکلوي او هغوه یوې اکثوره  ور       

یوه  رر فلتر وزوسته  وږ  ه زازسولي دو. ا،   چاه بابا د نړۍ پوه  

  ا پرا وزانو کې هغه چ صید د  چوې هوم یوې  ووزه وهلوې، هوم       7 

 وزو   او  ی و کوې خپول زایود    فتو،وو سو   هیې قلم چلولی او هم یې پ

 سا لی د ، دا خصلتونه بیا په دت نوزو اوو ا پرا وزانو کې نه وو.

ښه نه غوا م چې د چهرو په داسې هپو کې ډو  چوم چوې و  نوه    

یې یم، کازونه زانه پا ې چوي او دا کواز پوه  وا کوې د ځانپوالنې، ځوان         

غوتوووتنې غریوووزه وټوکووووو او نووووزو  وووه د  نونظووورۍ پل وووه پوووه ړس  

زکړم، له خپل ول  ه ه  ې هیلوه ده چوې ښ وا او د خپلوو از وانونو      و

 ج ووړ  وکووړو، ښه کووه د پوز ووه یوواد چووویو او نوووزو ا جنووو د ړزت پووه    

ړزویانو کې ،سا  چم نو دا به ښ وا لپوازه د لوو  ویوا  ځوا  وو، ښه      

 ځان د هېڅ ډول القابو او ویا نو  ستحپ نه ګ م.

وګووه د  وول لپووازه د خپوول  خووو د خپوول ولوو  د یوووه خوو  تواز پووه   

 ظلوم  لد خ  د  ه چ تو یم، د خپلو   رانو له خوا به ا ور وو او  

 ښ وږ له خوا به چټ  ګا ونه.

 دزنو هېوادوالو او د زسنیو د بیان پلویانو!

ښ وږ په اوسنۍ  وازښه کې دا په ډاګوه چووه چوې کوو ې زسونۍ      

هېوادپالې دو، کوو ې پردیپوالې او کوو ې  نظویم پوالې  پردیپوالو       

زسنیو د  لد ددت سترت ، اسې پر و ان ت  ولیغاو وکړل، خو لوه  

چر ه یې  صویرونه ن ر نه کړا  چول. ان  لي ټلوېزیون چې پوه کواز   
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ښت د اسوج ي ج بیود او پوه هغوه     وه د ټول  لد ټلوېزیوون وا ، یووا  

کې هم د نظاز چووزا د ډلووۍ د یووت انحصوازو زسونۍ پوه ګو وه یوې         

خپله هېره هرګن ه کوړه. د ژونو ون ټلوېزیوون پور يو  یوې ډېورت و ت        

 ظوواهرت هووم ن وور کووړت، خووو د ژونوو ون، اسووج ید او افغانیوود پووه    

 ج ړ یې د ډېورو لویوو  ظواهرو خوور هوم خپووز نوه کوړ. د خپول  ظلووم           

  پووه اسووتاښۍ لووه  لتپووالو زسوونیو  ننووه کوووم او د  نظی پووالو او   ولوو

پردیپالو زسنیو غن نه کوم، د هغو پر و ان ت به ښ ووږ  ووازښه دوام   

 .لرو

 دزنو هېوادوالو!

یو ځل بیا  له خپول ټوول  ظلووم، غیر وي، باا،ساسوه، بادزکوه،       

بووادزده، بانظ ووه،  فکوور،  وو بر، اوسووېله نوواک،  ووابر، بوواکلتوزه،      

ه  لد ه ه د ښ ه له کو ي  ننه کوم،  ننوه  ننوه  ننوه او بیوا     باچها ت

هوووم  ننوووه، د خپلوووو  ینووو و، خوینووو و،  ل وووا  کرا وووو،  سووواپرو،     

 کوز ې تو او بهر ې تو افغانانو د د اګانو او  ج ړ په هیله.

 ژون   دت وو افغانستان

 سر لو   دت وو افغان  لد

 زپان ه دت وو د افغانستان دزت زنوه  لي بیرغ

  ل دت وو اسج ید او افغانید

  ړه او سپېره دت وو د افغان او افغانید

 اسجم او اسج ید پت او تکازه دت نان

  ړه دت وو پردیپال

 ژون و دت وو هېواد پال
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 بیا هم افغانید او  لي هوید

 

دا لیکنووه پووه واقبیوود کووې یوووه وینووا ده او  وور هغووه یووواښت یوووه چووپه      

پور هپوو خپوره چووه چوې تواغلي ډاکټور        وزوسته د ژون ون ټلوېزیوون  

اچوور  غنووي  وور خپوول ،اک یوود وزوسووته پووه پټووو سووترګو پووه زسوو ي    

جری ه کې د نفوسو د ا،والو ناقانونه  صوبې د خپرېو و ا ور وزکوړ.    

 په دت کې د بې هویته  ککرت  ستله هم زاغلې وه.

 

د کاینا و د هغوه سوتر ز  پوه نا وه چوې د ښزت ښزت ،سوا  او کتوا         

وزسوره د ، نووه لووه چوا پیوو ا د  او نووه  وورت هووک پیوو ا دو، خووو  لکووه    

هنوه چې یې دا ټول  وجووداو پیو ا کوړو د سوترګو پوه ز  کوې یوې        

فنا کووړ  چوي، لوه ا یور ه وه فقیور، لوه فقیور ه وه ا یور، لوه غریوې             

و وړ  چي، هغوه چوې د غوروز پوه     ه ه غني او له غني ه ه غریې ج

نیلي سپوز وو او د پاچاهۍ ن ې یې د  قول وښزونوه  ړلوي وو، خوو     

 د  ددت  وان لرو چې: 

 په یوه ګردتد یې پرېواسي له بر ه

 نه یې غ ی نه لېن ۍ وو نه یې سپاز

ګرانو هېوادوالو! ښه ن  نه د کو ې ډلوې، نوه د کووم ګونو ، نوه د کووم       

نه د کوم س د، نه د کوم زسونیز  رکوز او نوه     نظیم، نه د کوم وړید، 

هم د کوم ښوز او کو و ښزو له ادزسه او نوه هوم د کووم چوا پوه اسوتاښۍ       

 اسې  وه   اطوې یوم، ښه یوو  وادو افغوان یوم او پور دت ویوا م چوې د           
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  کل  بهیر کې  ې نه د چوا  وال خوو ړ  او نوه     ۴7خپل   ر په نږدت  

ا گوم  چوو کلوه ویلوي دو،      ې هوک وژلي دو، نه  ې چا ه وزک چه یو 

خووو وخوود د ا توورا  د  ګنوواه خپلووه دز ووه وای ووه، نووه ی ووه  نکوور پووه      

  ظلو انو  ې ژ لي دو.  

! لوووه هغوووې وزځوووې چوووې د پ وووواني  ګرانوووو او خووووږو افغانوووانو

چوزوو ا حاد لښکرو ښ وږ پور هېوواد یرغول وکوړ، نوو نوو لوه ه غوې         

ه یرغول  وزځې زاهیسې هېڅ افغان ته وز  نه ده لی لې، د زوسانو پو 

کوې نووه یووواښت ښ وووږ هېووواد  وه دزانووه ښیانونووه وزسووې ل، بلکووې سووتر   

 بنوو او کلتوزو ښیانونه یې هم وا ول. د کلتووزو او  لوي ښیوانونو    

په لړ کې ښ وږ  لي هوید  ه هم س د ښیان وزسوول چوو. زوسوانو او    

د هغووو کوزنیووو  ووالیوټو د  لووي هویوود او وا،وو  افغووان  لوود  لپووازه    

جبېل  بریفونه و ان ت کړل، خو هغه  هېواد پوال  نوو،  تراد او بې

پوهېوو ل، پوور خپوول  نوافغانووان چووې د زوسووانو پوور غريووو او  ريووونو

وخوود یووې د زوس پلوووه ډلووو د چووو و ،رکتونووو پوور و انوو ت  وووازښه      

وکړه، کله چې چوزوو لښکرت  ا ې چوت، نو بیا یې ځوا  د فوازس   

ونیوو او زوس  او پنوا  نویو زاټوکې لو قو ونوو او  ربوي چوې انو    

غخ اخیستونکي وزسره یو ځل بیا  لوورو چوول او بیوا هوم ښ ووږ پور       

 لي هویود او  لوي و،و و لوه هوو خوواوو  یرغلونوه پیول چوول. ددت          

 ثلث او  ربې ل وې ړ سړت چوت نوه وت چوې د طالووانو د  رخوه نظوام      

او نړیوالو ا یکي د اوز لیکې  ه وزسې ل او یو ځل بیا هېووادوال  د  

ۍ کېنووول چووول، د بوو  پووه کنفووران  کووې یوووت  حوو ودت      اوز پوور  ووو 

سووی ې، یوووت ولسوووالۍ او یوووه زوس پلوووه او ایووران پلوووه  تبصووې   

ګرو   ه  سیاسي واک وسپازل چو، د ولسواکۍ انوواښت او اواښت  
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هرت خوا ه خپرت چوت، خو په نظام کې د واک نوو جنوسواړزانو پور    

د ولوو  پووه  خووج  چووا د نیوووکې چغووه نووه چوووه پوز ووه کوووړ ، یووو  وو   

ا لي زایو نږدت دزت ځله ولس  ر چو، خو  ول   چا ه پوا ې چوو   

او    وووور  د ازګ د دېوالونووووو دننووووه د جنوسوووواړزانو پووووه ډول ډول   

ناقانونوووه  بوووا لو پووووزه دیوووازل  کالوووه  ېووور کوووړل، هووور  لتپوووال او      

هېوادپال چ ا چې په دت بهیر کوې د  و الد چغوه پوز وه کولوه او      

او سویکتازیزم پور و انو ت بوه ودزېو ه،       په نظام کوې د واک و  فسواد   

هغه بوه پوه بېجبېلوو فاچیسوتي او ن نیلسوتي  وزونوو  وزنېو ه او د        

  کلونووو کووې د پ ووواني   13فبالیوود سووا،ه بووه یووې  ح ودې لووه. پووه    

فازس او اوسني ایران، فاچیستي  کرو  دو ره د دولد په زګونوو  

ه، لوه هورت   کې ننوو چې نږدت هر زګ یې د ایران د هیلوو   ثیول کواو   

خوا پر افغاني هوید بلوسې زوانې وت، د پنووا  فاچیسوتي کړیوو    

چې ړ له نی ې پېړۍ زاهیسوې یوې لوه افغواني هویود او  لوي و،و و        

سره اساسي کینه لرله، د ایران له خاینو کړیو سره ه اهن    ول  وه   

زاودانول. ایرانپالې زسنۍ پوه ،کو ود کوې دو وره فبوالې وت چوې       

ښاو یې له نړیوالو ټولنې پوه  ېوره بیوا لوه غربوي       باش او  ادو ا تیا

نووړۍ ه ووه  رړسووه کووول، خووو فکوور، انوېووزه او  قیوو ه یووې د ایووران        

اخونوو انو پالوووله. د هېووواد  اکثریوود چووې د طالوووانو د افووراا قربوواني   

چوو  و، پووه قصوو و ډول ،اچوویې  ووه زاکوواږل چووو او پووه هېووواد کووې د  

دوزا وود  خووج   ځ کنووۍ ب ووپړ یا او د  لووي هویوود د ،فاظوود لپووازه    

زا نځتووه چوووه، لووه دت خووج ه ووه ایرانپووالو او پنوابپووالو کړیووو پووه     

سر د سره ګټوه پوز وه کوړه او د یوادو چوویو کړیوو د نفووذ لپوازه یوې          

پراخووه ښ ینووه برابووره کووړه، پوور  لووي  ر ینووالوژو او نو ونووو د ایووران د  
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فازس ژبنی یرغل پیل چو او په ښزه بی  یې هغوه کل وه یوا لغود هوازل      

ه کلونووو کلونووو دلتووه دود وو او د افغانیوود زنوو  یووې ړزه، نووو  چووې لوو

ا و وواو بووه یووې وز ووه ایرانووی لغوود د  توووادل پووه  وګووه غوووزه کووړ او       

ایرانپووالو زسوونیو بووه یووې پوور  ولیوو. ړس پوووزت کووړ. پووه  ېوورو دیازلسووو 

  ښیوا ې چواپي   21  ښیاو ټلوېزیوني چینلونه او  ور   ۱کلونو کې  ر  

ران لوه خووا وچلېو ل او ړ هوم چلېوږو، د      زسنۍ پوه  سوتقیم ډول د ایو   

دغسې یو ،الد په  قابول کوې چوې هور  سول ان او هېوادپوال افغوان        

سر پوز ه کړ ، نو هغه  ه د سر  ر وېښتانو ښیواو دتو نان زاټوکوول    

  31چوووو دو. ښه د هغووو افغانووانو لووه ج لووې ه ووه یووم چووې لووه  ېوورو     

کوې د زوس، ایوران     کلونوو پوه بهیور    13کلونو او په  ېره بیا د  ېورو   

او پاکستان دت چوی ان  ثلوث  وه توه پوه ځېور سوره  توجوه وم او هوه          

چې   ې له واکه چوو، هغه  ې د هېواد د  لي ګټوو او  لوي هویود د    

 خون یتابه لپازه کازولي دو.

کلووه کلووه داسووې هووم چوووو چووې ښ وووږ د  لووي، اسووج ي او انسوواني        

 یوې چووو،    وازښت پر و ان ت  وږ  ه خپل خل  ل سول چووو،    

سپکې  او سپوزت یې زا ه ویلي، په سلو  نو ونو یوې یواد کوړو یوو،     

 خو  وږ خپله اوسېله او ښغم له ړسه نه دو وزکړو.

لوووه هغوووې وزځوووې چوووې پوووه افغانسوووتان کوووې د هویووود د  وووککرو یوووا        

الکترونیکووي  ووککرو د جو توود او وېوو  خوووره   وورح چوووت ، نووو لووه 

ه کووې دو چووې هووم د  ه غووې وزځووې ایووران او ایرانپووالې کووړۍ پووه هووو   

 حتوووا  پووههویود د  ووککرو پوه ب ووه او ژبووه کوې  غیوور زاو و او هووم یوې     

کووې، د دو  د چووو و هوووو پوور و انوو ت لووه ه غووه پیلووه  ووا او  وووږ هووم 

خپلې  لتپالې هوې پیل کړو، هره دزواښه، هر وز  و ټکوولی، د هور   
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 لتپووال، هېوادپووال چووازواکي، ښوزواکووي، ک ووواکي، کوووزواکي،      

او نا  فکر ښنې او ړسونه  وو نیوولي،  وکز ونوه  وو       ډېرواکي،  فکر

وز ووه کووړو چووې د خوو ا  لپووازه لووږ  توجووه چووئ، د  لوود پوور هویوود یووو  

سېج  زازوان د . پ واني ولس  ر ،ا   کرښو  وه چوپږ  یاچوتې    

 نتظر چوم  چې د هوید د  ککرو په با  وز ه خپل نظر ووایم، سوره  

تور و، خوو  وخود یوې زا     له دت چې دده د دفتر په ل   ترۍ کې  ې دف

نه کړ، بیا  ې وز ه لی  ولیکه، ویل یې هېوکله به داسې نه کېوږو  

چې هوید  ه ښیان وزسېږو، خو اخر یې هغه هه وکړل چې هیلوه  ورت   

نه کې ه، د نفوس د ا،وال  ود قانون په داسې  یوه ب ه  لوي چووزا  وه    

و کوې  ړ  چې د وښیرانو چوزا او   لیې وښازو  ر  ونځ هوم پوه  تنونو    

وښیرانوو چووزا یوو  وت   صوویې کوړ  و او  و لیې وښازو         ! وپیر و

بل هه لېږلي وو،   لي چوزا کې ایرانپوالي او پردیپوالي ګروپونوه لوه     

بېجبېلو ړزو، چل، فریې،  هازو،  وطیې،    یوې او دولتوي ښوز   

ه وووه پوووه ګټوووې اخیسوووتنې د  دیووو   او   لووود  د دوا و کل وووو  پوووه     

ه وخوود ښوز واخیسوود   نیوووو کووې بریووالي چووول، دت خووورت نووو هغوو

ښوزواکوي چوازواکي  پښوې ودزبوولې      زچې په چ ال کې یوو  یلیوازد  

چې د هوید په  ککرو کې دت د  افغان  پور ځوا  د هور چوا  قو یود       

ولیکل چي، نوو پوه کابول کوې د سو وولی  ولس  ور ښ ه هوم سسود         

چو. کله چې په ولسي جرګه کې یو چ ېر  واهرو پردیپوالو  نوافقینو    

 لي چوزا اکثرید هېواد پال، خو کم کفایته او بې  په چل او فرېې د

کفایته وکیجن غوافلویر کوړل او د هویود لوه  وککرت یوې د  دیو   او        

  لد  دوا ه ازښتتونه ،ک  کړل او د یوت  بې دینه  او   بې  لتوه   

 ککرت د و ان ت کولو هوه یې وکړه، نو یو ښیاو چو ېر هېوادپوالو   
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و د هغووو  پور و انو ت ړزیوون وکووړ.    او  لتپوالو، اسوج پالو افغانوان   

کلووه چووې ایرانپووالو کړیووو د ولوو  د غورګووون ښوز ولیوو ، نووو بیووا یووې      

ژونوو ون ټلوېزیووون  ووه پل ووې جووو ت کووړت او پووه دت کووړۍ کووې ټووولې    

ایرانپووالې او پنوابپووالې کووړۍ سووره زاټالووه چوووت، خووو د لووو  خوو ا   

د  ج  په فرل او د  خپل ول  پوه  ج وړ ژونو ون لکوه  هنووه چوې اښا      

و، ه اغسې اښاد پوا ې چوو، سوترت  حک وې ړزیونوالوو سوره ژ نوه        

وکړه چې کله هم ،کو د دا قانون سوترت  حک وې  وه  حوول کوړو،      

نووووو د هېوادوالووووو دت قووووانوني غوتووووتنو  ووووه بووووه قووووانوني جا ووووه وز 

واغونوو و. کلووه چووې  لووي چوووزا د هېوادوالووو غورګووون ولیوو ، نووو پووه  

د  دیوو   سووتون دت خپوول ګوو  ک یسوویون کووې یووې پرېکووړه وکووړه چووې   

ولیکل چي او په  قابل کې دت ټولو  ه  اسجم  ولیکول چوي خوو پور     

  لووود  یوووانې  افغوووان  یوووې بیوووا خووواوزت وا ولوووې.  ووووږ بیوووا سوووترت  

 حک ې  ه ړ و، قايي القراو وویل جوې ستاسوو دا یوه قوانوني     

ده، خووو ولس  وور بایوو   وووږ  ووه دا قووانون زاولېووږو چووې لووه اساسووي     

هېړو، ټولې هوې  و وکازولې چې ولس  ور  قانون سره یې   ابپ و

کرښو سره بای  وګوزو، خو هغه، هغه  هال  ووږ  وه وخود زاکوړ چوې      

ولس  ر  ه ددت قانون د  صوبې پنځه لس ه وز  وه، دا چې پور دت  

وز  هه  ېر چول او هوک په دت  ول  کې چا ل وو، دلته یوې کوت   

ل کوال، د   1392 ت د ټولې ناسوتې زاپووز و انو ت کووم. دا ناسوته د      

   ه نېټه چوت وه.۶دلوت  یاچتې پر  
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  لي هوید او ولس  ر

 له ولس  ر ،ا   کرښو سره د اسج ید او 

 افغانید په با  د ځانوړت کتنې جزیاو 

    کوووې  ووور دت چوووې ولس  ووور ،ا ووو  کووورښو سوووره د افغانیووود او    

اسج ید په با  د ځانوړت کتنې جزئیا و  ه زاچوم،  ووووز یوم، لوږ     

 رت  ايي  ه وزستون چم. لن ت  ې

له  ېرو هو  یاچتو زاهیسې د  لي هویود یوا د  اببیود د  وککرو پور      

سووور جنووووال زوان د . خووووره ان  ووور  ظووواهرو، خوابووو یو او ډېووورو ښ ه 

بوو اویو پوووزت هووم وزسووې ه. پووه دت بهیوور کووې زتووتیني، اسووج پال،   

هېوادپال او  لتپال افغانان هم  بلوم چول. وزځچازو، ځانسوا ي،  

ګټووي او افغوان يوو  اچوو اص او ډلووۍ هووم ټووول پوه ډاګووه چووول.     ځوان 

 خوره له چف چف ه ه چفتالو  ه زاوو ه!

د افغانستان  لي  حری  په ګ ون ګو  چو ېر  و ني ټولنوو، ځوانوو      

خوځښووتونو او  وو ني ،رکتونووو یوځوول د  لووي چوووزا او بیووا د سووترت  

 حک وې   ووې  ووه لووویې  ظوواهرت وکوړت. دا  ظوواهرت کووه هووه هووم پوور   

پردیپالو او ځانسا و تې ونه لوېو ت، خوو د ولو  زو،یوه یوې      ځینو 

 ر دت ، ه پیاو ت کړه چې سړ  وز ه یو نسوي، فرهنوي،  و ني او  

،قوقي و وکي اوتتون ویج  چي. دت  ظاهرو د ټولوو هېوادوالوو   

پووه  ېووره بیووا د  ظلوووم اکثریوود ولولووه زاوپازولووه او زو،یووه یووې وز ووه  

ړ لویووو  ظوواهرو لپووازه جوګووه  دو ووره قوووو کووړه چووې هېوووادوال یووې د 

 چول.
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د ړزیونوالووو غووت ه فونووه ه وو ا وو چووې د هویوود پووه  ووککره کووې د      

 دیوو   او   لوود  سووتون ولیکوول چووي او پووه دت ډول دت د اسووجم او    

افغووان د  ثویوود لپووازه   لووه اساسووي قووانون او ټولووو ب وورو او  وو ني      

قوانینووو سووره سووم اقوو ام وچووي. ددت دوو ازښتووتونو پټووو او ځینووو        

هرګن و   الفینو هوه وکړه پور  ژونو ون ټلوېزیوون  او چ صوا  پور      

 ا   ح  اس بیل یون  ف از زاو و چې له دت سترو ازښتوتونو او  

ای یالونو ه ه ړس په سر چم، چې د  لي دا یې دا خووره ه  اسوې   

ګونوه پا ې چي. پر ژون ون ټلوېزیوون لوه ف واز زاو لوو ه وه هو         

د خلکووو پیغووام زسووول کېووږو او د   ه وو ا و چووې ددت زسوونۍ لووه ړزت 

ولو  غوږ پوز ووه کېوږو، کوه دا زسوونۍ ټکنوی او یوا و ووړل چوي، نوو پوور         

اوسني وخود دا کواز د افغانیود او اسوج ید د دا یوې د  ړلوو او یوا        

هم ددت ای یالونو د ټکني کولو په  انا ګ ل کېوږو. د دو  بول هو      

یود   دا و چې د خلکو ذهنید له ا ولي  ويوو   اسوج ید او افغان   

ه ووه هنوزنووي  ويووو   ژونوو ون ټلوېزیووون  او د هغووه  بلیووپ  ووه        

زاوا وو. خووو ښ وووږ باغیر ووه  لوود د چووبوزو هوووو او ړزیونونووو پووه  

 رڅ کې هوم د ژونو ون د  بلیوپ او  ړلوو خ ور ډېور ژز دفوې کوړ او هوم د          

خپلووو ایوو یالونو د بریووا پووه لټووه کووې چووو. د ولوو  زتووتینو بچیووانو د     

  وورانو او بېجبېلووو غووړو سووره د خپلووو    وورانو او ولسووي جرګووې لووه 

کتنو په  رڅ کې هغو  ه په ډاګوه کوړت او دا خووره یوې  بقیوې کوړت وه       

چوووې دو  لوووه دت دوو ازښتوووتونو ه وووه  ېرېووو ونکي نوووه دو. سوووترت 

   اده یي پرېکړه لی  پوه  ورڅ کوې هوم دا     13 حک ې  ه یې د خپل  

او نووزو  په ډاګه کړت وه چې د اساسي قوانون د دزېی وې او هلووز ې    

 ووادو لووه  حتویووا و سووره سووم دو  سوول پووه سوولو کووې د  اسووجم  او       
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 افغان  د کلی و لیکل غوا و. د ګرانوو هېوادوالوو د ګ وو ف وازونو     

له ا له د   رانو او ولسي جرګې ګ  ک ېسیون پرېکوړه وکوړه چوې د    

هوید په  ککرو کوې دت د نووم  رهنو     لوا  او د  دیو   سوتون       

نا ه زاغلو په  ا و جح اسوتاښو یوځول بیوا     ښیاو چي، خو د  لد په 

د   لووود  سوووتون  وووه چوووا وا ولوووه، خوووو ښ ووووږ ګرانوووو هېوادوالوووو،      

 حریکوالو، ژون ونوالو، لیکوالو او نووزو   ووزو پور دت ف وازو     

پر  ت  بسنه ونه کړه، دو  وویل که هه هوم دا یوو پر  تتو  د     

 و د خو ړ هم په سلو کې پنځوس برخوې  وزل پوا ې د ،  ووږ نوه غووا      

یوه ازښتد په لیکلو سوره بول لوه  نځوه یوسوو؛ اسوجم ولیکوو،  لود         

هېر او نفوې کوړو او یوا  لود ولیکوو اسوجم لوه سوره  ېور کوړو،  ووږ دا            

 دوا و ای یالونه غوا و او دوا ه د  ککرت پر لو ړو  خ غوا و.

 حریکوالوووو، ژونووو ونوالو،  ووو ني او فرهنووووي ټولنوووو او ځوانوووو      

جبېلووو غونوو و او  توووا رو ا ج یووو لووه خوځښووتونو یووو ځوول بیووا د بې

ړزت له ولس  ور، سوترت  حک وې او د اساسوي قوانون پور   ویوپ د        

هاز ک ېسیون ه ه وغوتوتل چوې د  لوي چووزا د ګو  ک ېسویون دا       

 نی وړت او ناقانونه پرېکړه زد او د  ب یل لپازه یې پرېکړه وکړو.

ي ټولنوو  ښه  یون  په خپله د افغانستان  لي  حریو  او ګ وو فرهنوو   

په استاښۍ سترت  حک ې  ه  ازض چوم او د بېجبېلوو  ټولنوو ګو ه    

ا ج یوووه او غوتوووتنه  وووې د سوووترت  حک وووې سرپرسووود  قايوووي      

القراو پوهان   و السجم  ظی ي   ه وزسوله له هغه سره  ې پوه  

دت ا ه زسوووو ي  جقوووواو وکووووړ او د ټولووووو هېوادوالووووو غوتووووتنه او  

ه قايوي القرواو  ویې ه وه     ان ېښنه  ې وزسره چریکه کړه،  وا لو  

وغوتتل هرنوه چې د  لي چوزا وزوستۍ پرېکړه د اساسي قوانون  
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د هلوووز ې  ووادت لووه پنځ ووې فقوورت سووره پووه  روواد کووې ده، سووتره         

 حک ه بای  د نفوسو د ا،والو د  ود دا  صوبه د اساسي قوانون لوه   

 حتویا و سره وهېړو چې س ون وزسره لر و که پوه ټکور کوې ده  او    

خپله پرېکړه ولس  ر  وه  وادزه کوړو، قايوي القرواو        په دت با 

پوهانوو   و السووجم  ظی ووي  ا ووه وویوول   ستاسووو خوووره سوو ه ده د   

 لووي چوووزا پرېکووړه د اساسووي قووانون د  حتویووا و او پووه  ېووره بیووا لووه   

هلوز ې  ادت سره س ون نه لرو  وږ له اساسوي قوانون سوره د نووزو     

 ود یوې لوه  ووږ ه وه      قوانینو   ابقد هېړو، په دت چرا چوې ،کو 

وغوا و، نه په خپل سر د قوانینو   ابقد هېوړو او نوه هوم لوه دولود      

یا ،کو د پر ه د نوزو نوادولتي، سیاسوي، ټوولنیزو او نووزو ټولنوو      

په غوتتنه د قوانینو   ابقد   البه کوو  ، پوهان   ظی ي چوې  

د اساسي قانون د   قیپ د ک ېسیون غړ  هم و، دا هم وویول:   کلوه   

اساسي قانون جو ې ه، نو فکر وچو چې که د هر چا پوه غوتوتنه   چې 

له نوزو قوانینو سره د اساسي قانون د   ابپ هېړنوه   ورح چوي، نوو     

له سترت  حک ې ه ه به خپل ټول اساسي کازونه پوا ې وو، ه و ا   

قوانی  به هېړو، نو ځکوه ددت غوتوتنې ا  وال ،کو ود  وه  حوول       

ه ړس کړ په دت با  یې یوه  واده  چو.    پوهان   ظی ي بیا قانون  

ولوستله چې ستره  حک ه د ،کو د په غوتتنه لوه اساسوي قوانون    

سووره د نوووزو قوانینووو   ابقوود هېووړو. پوهانوو   ظی ووي وویوول:   کووه  

 اسې غوا ئ چې د  لوي چووزا دا پرېکوړه لوه اساسوي قوانون سوره پوه         

  ابقد کوې وهېوړل چوي، بایو  ،کو ود  وه خپول  ورایض و انو ت          

هغه یې  وږ  ه زاولېږو او  وږ بوه بیوا دا  ويوو  د سوترت      کړئ چې

 حک ووې د  ووالي چوووزا پووه غونوو ه کووې   وورح کووړو.   کلووه چووې ښه د   
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قايووي القروواو لووه دفتووره زاو لووم، نووو پوور ه غووه وز   ووو ج هوووزو    

زیاسد  ه د ه غې ا ج یوې د  وت  یووه کواپي وزولېږلوه: یووه کواپي        

سوور حقپ ښل ووي   ووې د ولس  وور فرهنوووي چووازو   وواوز تووا لي      

هېواد وول  او بلووه  ووې  هووم د ولس  وور د دفتوور زئووی  توواغلي  کووریم   

خرم   ه ،چې دو  یوې ولس  ور  وه وزسووو ددت ا ج یوې پوه  وت         

کې زاغلي وو:    ر هغه پوزت چې ج هوز زئی  له سترت  حک وې،  

د اساسي قانون پر   ویپ د هاز ک ېسیون او نوز ،قوقپوهوانو سوره   

، بای  د  لوي چووزا ناقانونوه  صووبه  وچویو      سج   وزه نه وو کړت

نه کړو   له نېکه  رغه چې ا ج یوه ولس  ور  وه زسوې لې وه، یووه      

وز  وزوسته وز وه د  وچویو لپوازه د  لوي چووزا  صووبه هوم زاغلوه،         

ولس  وور د ا ج یووې د  ووت   ن ووپ  ووه پووه کتووو سووره د  لووي چوووزا        

دپووالو،  صوووبه  ب وول او لووه  وچوویو ه ووه یووې ډډه وکووړه. خووو د هېوا 

 لتپالو، اسج پالو بنسټونو ا ج یه سا د په سا د د  ژونو ون  

ټلوېزیون  پر هپو خپرې لوه او هوېڅ وقفوه پوه کوې نوه زا للوه. دت سوره         

 وږ جوخود لوه بېجبېلوو ړزو او اچ ا وو، لکوه تواغلي  سور حقپ        

ښل ووي هېواد وول ،  کووریم خوورم ،  ډاکتوور زنوووی  دادفوور سووپنتا ،        

نوووزو اچ ا ووو لووه ړزت هووره چووېوه او پرلووه  ډاکتوور  وواد   وو بر  او 

پسووې ډول هوووه کولووه چووې لووه ولس  وور سووره لی نووه وکووړو او د بووې       

هویتۍ ددت سترت غ یزت په با  وز ه خپول دړیول ووایوو، خوو پوه      

خواچینۍ سره چې بریالي نوه چوو، یووه اوونوۍ وزوسوته ولس  ور د       

  لي او قرایي چازو ک ېسویون پوه غونو ه کوې دا  ويوو    ورح       

ه. پووه دت غونوو ه کووې قايووي القروواو   و السووجم  ظی ووي ، د   کووړ

 وو لي او قرووایي چووازو د  ک ېسوویون غووړو نصووراهلل سووتانیکز ، د   
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  لیې وښیر  ،ویې اهلل غالې ، د  لي ا نید چوزا سجکاز  ډاکتور  

زنووی  دادفور سوپنتا ، د ج هووز زیو  دفتور زئوی   کوریم خوورم ، د         

زئی   ګول ز، و  قايوي     اساسي قانون پر   ویپ د هاز ک ېسیون 

او ځینې نووز اچو اص چوا ل وو. پوه دت غونو ه کوې هوم د هویود پور          

 ککرو بحث وچو، داکتر سوپنتا او نصوراهلل سوتانیکزو د هویود پوه      

 ککرو کې د  افغان  کلی ې پر لیکلو ټینواز کوړ  و او پوه دت برخوه    

کې یې ګ  چ ېر دړیل زاو و وو، خو غونو ت کو وه پایلوه نوه لرلوه،      

خوره په کې دا چووت وه چوې د  سورداز  ح و  داودخوان  د وخود       یوه 

 ککره دت په بام کې ونیول چي، ه غوه  وککره یوې غونو ت  وه زاو ت      

وه. هرنوووه چووې هغووه وخوود   لوود  نووه و لیکوول چووو ، نووو د   لوود  د   

کل وووې   وووالفینو  وووه دا یوووو غټوووه پل وووه پوووه ړس وزغلوووه، د غونووو ت  

وه چوې ه و ا  وککره توه ده.       و ي په  ېره بیا د ولس  ر زو،یوه دا  

کله چې  وږ خور چو نو بیا له کوریم خورم، ډاکتور سوپنتا او هېواد ول      

 یې سره په   واس کوې چوو او وز وه و وو ویول چوې پوه هوېڅ وجوه دا           

خوره د  نلو و  نه ده،  اسې د داودخان د وخد په  وککره کوې یوواښت    

ککره  ه  ا د   لد  د یوت کل ې نه لیکل  بیاز نیسئ او که ټوله  و 

 ا له تاغلي کریم خرم او هېواد ل  یې سره ډېر  ېزت خو له ډاکټر 

 سپنتا سره په  ول  للې خورت وکړت:

کریم خرم زا ه وویل:   د داودخان د وخد  ککره هنووه ده  هلتوه خوو    

 لد نه چته     ا وز ه وویل:   د داودخان د وخد په  ککره کې خو 

دا الکترونیکوي، هغوه ټولوه    نوزت ژبې هم نه چوته، هغوه کاغوکو وه،    

پښتو وه، دا په هو ژبو ده  ایا دا ،کو د هم د داودخان د ،کو ود  

پووه  بیووازونو برابوور د   د داودخووان پوووه وخوود کووې کوووم والووي لوووه         
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افغانیته انکاز کوړ  چو  چوزا ددت جرئد دزلوود چوې افغوان يو      

او اسووجم يوو  ،رکوود وکووړو، داودخووان خووو قووو ي او سووی ه ییووز         

په ه  ت خواطر لغووه کوړو وو چوې وا،و   لود جوو  او           لصونه هم

قوووو چووي، اوس خووو ټووول ،کو وود پوور سووی و او قووو ي ډلووو وې وول    

چو ، کوم کواز  وو د داودخوان د ،کو ود پور  بیواز برابور د ، چوې         

یواښت هلتوه د   لود  کل وې لوه ن وتوالي ه وه نواو ه ګټوه اخیسوتل          

کره  بیواز  کېږو، کوه د داودخوان  وککره  بیواز وو، نوو بیوا ټولوه  وک        

کړئ، نه یواښت یوه کل ه. په هغه  ککره کې خو  دی   هم ذکور و، خوو   

 د اوسني ،کو د په طر،ه کې خو نه  دی   و او نه   لد . 

له تاغلي هېواد ل سره  ې ه  ا خوورت وکوړت، ډاکتور سوپنتا زا وه      

په ټلېفون کې د قرایي ک ېسیون د غون ت په بوا  وویول چوې ښ وا     

دت با   بلووم د ، ښه د افغوان د کلی وې پلوو       نظر له پ وا ه ه په

یم  افغان  ښ ووږ  لوي او سیاسوي هویود د ،  اسوې کووړ  چوئ لوه         

تاغلي کریم خرم ه ه چې په هغه جلسه کې ناسود و، خوو پوه جلسوه     

کووې یووې هووېڅ خووورت ونووه کووړت، ښ ووا د نظوور پووه بووا  وپوتووتئ. سووپنتا  

وم بورایم  وویل:    باوجودیکه  وا یو  فازسوی ښبوان هسوتم،  سوله قو       

  رح نیسد ا ا بای  ی  هوید داچته باچیم ان هوید  لوي افغوان   

اسد،  ور  نظور اښ اینکوه ببروی هوا اښ کل وه افغوان  بویور دوګانوه          

دازد، ببری ها افغان به  بنی پ تون  لقی  یکنو ، ا وا  وا افغوان     

نه به  بنی پ تون، بلکه به  بنوی هویود  لوی و سیاسوی و و زن ان      

دزجلسووه قرووایی بووه زئووی  ج هوووز ګفووتم کووه دز    لقووی  ین ووایم.  ووا  

  دز    فوران   ښنو ګی  یکنو  ا وا ه وه باچون ه ګوان        3۱فرانسه  

فرانسووه  فووران   زا بووه ،یووث هویوود  لووی خوووی  قوووول کردنوو ، دز    
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افغانستان هم ک ام   کلی وجود ن ازد که افغان زا به ،یث هوید 

له کې ښه  اسره  لی خود قوول ن ایم.   سپنتا ښیا ه کړه:   په دت  س

هم نظره یم، سره له دت چې په ډېورو برخوو کوې ښ وا او سوتا د نظرونوو       

 ر نځ اخوتج  و او چوته. خوو پوه دت  سوله کوې ښه سوتا د نظور پلوو           

یم   الوته ډاکتر سپنتا د  دی   په انو ول د   لود  پور  نصور ښیا وه      

 وصره وکوړه او پور ه و ت  ووکي یوې ټینوواز کواوه، ځکوه بحوث هوم د           

   پر کلی ې و.  لد

لووه ډاکتوور سووپنتا، سوور حقپ ښل ووي هېواد وول او کووریم خوورم سووره ښ ووا  

ټلېفوني از واطاو له دت ا له وو چې ه  ا کسان ج هووز زئوی   وه    

 ړسرسی لرو.

ددت خووورت یووادول هووم يووروزو دو چووې نصووراهلل سووتانیکزو هووم ډېوور 

ښیاو  بقول ،قوقي دړیل و ان ت کړو وو، خو چا وز وه هوه خواص    

نه و وزکوړ .  ووږ چوې د ج هووزو زیاسود دت ،الود  وه پوام         ازښتد 

وکووړ؛ نووو خواچوویني چووو، د  لووي  حریوو  پووه ګوو ون  ووو د بېجبېلووو    

 وو ني ټولنووو، قووو ي چوووزاګانو، ځوانووو خوځښووتونو او فرهنوووي       

ټولنو   رح اچ ا و  ه بلنه وزکړه ، له هغو  سره  و   وزه وکوړه  

چو ېر وړیتونوو کوې     او د یوت بلې لویې  ظاهرت په لټه کې چو، یوو 

هم له   رح چ صیتونو سره په   اس کې چو او پر یوه وخد  و پوه  

ګ و وړیتونوو کوې د لویوو  ظواهرو د جو ولوو  کول وکوړ. د  ظواهرت         

لپووازه  ووو د  وو ازک ک ېسوویون هووم پووه پووام کووې ونیووو، خووو یووو چوو ېر    

 لووورو وویوول:   یوځوول بیووا بووه لووه ولس  وور سووره   وواس ونیسووو، کووه  

ه  کوړه، نوو بیوا بوه خپول وزوسوتی ښوز پوه  ظواهرو کوې          نتیوه یې وز ن

زاټولوو او هرګن وو   بیا بیا  و کوتښ وکړ، خو ښ وږ د هو ځلوي  
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او پرله پسې هوو سره سوره لوه ولس  ور سوره پور  جقواو بریوالي نوه         

چو. یوه اوونۍ و ان ت زا ه هېواد ل  یې ښن  وواهه چې زئوی   

زاولېووږئ، زئووی    وویې وایووی  اسووې د  جقوواو لپووازه خپوول لېسوود  

 یې  ا ه ویلي چې  جقاو برابر کړه.  ا ویول هوو ره کسوان  هغوه     

ویل، ل  پنځل   ت صا او پوه کسان چې له هر قو وه وو،  وا د   

  کسانو لېسود وزبرابور کوړ، چوې د بېجبېلوو سوی و او بېجبېلوو        22 

قو ونووو   وووز چ صووویتونه پکووې وو، لېسووود  ووې وزولېوووږه، دوه     

زو زیاسته زن  زاغی، ستاسو لېسود ډېور   وزځې وزوسته له ج هو

اوږد د ، زئی   یې وایي، د  یون  په چ ول یواښت پنځه  نه. بیوا  

 ې په لېسد کوې ک ښود زاو :  یوو  چوېر لم ا لوه وال  چوې پوه قووم         

پ ووه یووي او تووه لیکوووال د ، بوول  جنوورال غووجم ،سووی  هووزازه ، د         

جو  او  سیاسي چازو کازپوه، بل   و الحکیم  وزس  ، پوه قووم  ا  

د سیاسي چازو کازپوه د ، هلوزم چ ا  چرنو  سون   د خوسود    

د افغان سکانو له ج لې ه ه د ، او پنځم ښه خپله وم، دا لسد  وې  

وزکوړ، د دلوووت پور  چووپږ ه  د یک ونوې پوور وز   واښیور هلوووزنی ې     

بوووې  جقوواو برابوور چووو. کلووه چووې پووه ګل ووانې  وواڼۍ کووې د  جقوواو 

ال  اسحا  الکو ، قايي القرواو  ځا   ه وزسې و، نو لو  هازنو

 پوهان   ظی ي  ، ډاکتر  و بر، ډاکتور سوپنتا، کوریم خورم، او نووز       

هووم زاغلووي وو، پوووه چووو چووې دو  هووم دت غونوو ت  ووه زاغلووي دو،        

ولس  وور هووم   ووریف زاو ،  وور سووتړو   ووي وزوسووته یووې ټووول د         

 کابینې د غون و خونې  ه د وو کړو.

  وترک ډول دوا و خوواوو  وه    ولس  ر پر خپله هوکۍ او نووزو پوه   

 کېناستو، د غون ت ټول  رکیې په دت ډول و:
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 ولس  ر ،ا  کرښ  -1

 قايي القراو پوهان   و السجم  ظی ي -2

 لو  هازنوال  ح  اسحپ الکو -3

  و لیې وښیر ،ویې اهلل غالې -۴

 د  ل اوو چوزا زئی   وړنا قیام ال ی  ک ا  -۱

 ډاکتر زنوی  دادفر سپنتاد  لي ا نید چوزا سجکاز  -۶

د اساسووي قووانون پوور   ویووپ د هوواز ک ېسوویون زئووی  ګوول ز، وو       -7

 قايي

 د چازو د ادازت لو  زئی  ډاکتر  اد    بر -8

 د ولس  ر د دفتر زئی  کریم خرم -9

 پوهنوال  ح   اس بیل یون -11

 جنرال غجم ،سی  هزازه -11

 چېر لم ا له وال -12

  و الحکیم  وزس  -13

 چرن  سن  -1۴

 غون ه ولس  ر په دت ډول پیل کړه:   بسم اهلل الر،   الر،یم  .

وزونووو دا غونوو ه یوووه غیوور زسوو ي   وووز ي غونوو ه ده، چووې د یوووت    

 خا ې  ويو  یانې د  ککرو په با  جو ه چوت ده.

یووو چوو ېر وزونووه چووې د بېجبېلووو فرهنوووي،  وو ني ټولنووو ن اینوو ګي  

یل،  ا وویل هو   ا ه  ازض کوو  ه  اسې ده که نه    ا ه یې وو

چوووو وو او خپلووې پوواڼې یووې زالېږلووې وت، پووه هغووو کووې یووې لووه  ووا        

غوتتي وو چې په  وککره کوې دت د  دیو   او   لود  یوا  اسوجم  او       
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 افغان  کل ې ولیکول چوي، دا وزونوه اوس زاغلوي د دو  دړیول بوه       

 واوزو چې دو  هه وایي، بیا به په دت  ويو  غوز وکړو  .

وویل:   چرو  یې کړه،!    وا وویول:   ښه یوې پیول کوړم  ده       ا ه یې 

وویوول:   هووو!    ووا خپلووې خووورت پووه دت ډول پیوول کووړت:     بسووم اهلل    

الر،   الر،یم. د ق ز   ولس  ر، قايي القرواو  ویې او نووزو    

ټولو قو ز نو   ورانو او د غونو ت د برخوالوو پوه اجواښه!...  اسوره د        

  لد  یا  اسجم  او  افغان  کلی وو  هوید په  ککره کې د  دی   او 

د لیکلو لپوازه ډېور ښیواو دړیول چوته، خوو نوه غووا م دلتوه ټوول بیوان            

کړم، نه وخد ددت ایووا  کووو او نوه دلتوه داسوې خلو  ناسود دو        

چوووې هغوووو  پووور دت  ويوووو  او یوووا ددت  ويوووو  پووور بوووازیکۍ نوووه   

پوهېږو، بلکې دلته ټول داسوې خلو  دو چوې پور دت  ويوو  او د      

يووو  پوور ،ساسووید، نزاکوود او يووروزو ډېوور ښیوواو او تووه       دت  و

پوهېږو، نو يروزو نه چته چې ډېر ښیاو  ويویحاو وزکوړل چوي.    

خووو غټووو ټکووو  ووه  وووووز یووم اچووازه وکووړم: ښ وووږ لوورت  ايووي، نووږدت  

 ېوورت  ايووي او ،ووال  ووه پووه کتووو سووره  افغووان  او  اسووجم  داسووې       

ی نوه د ،  ازښتتونه دو چې دا  لد وزه وه پوه هوېڅ وجوه  ېرېو ونک     

دت  لووود پووورت قربووواني وزکوووړت، دا دوا ه ازښتوووتونه نوووه د زایوووورۍ 

 ويووو  ده، نووه پووه زایووورۍ زاغلووي، نووه پوورت بحووث او نظوور غوتووتنه  

کې   چي. او نه هووک ددت ،وپ لورو چوې پور هغوو بحوث وکوړو. ټوول          

ب وورو او ښ وووږ انسوواني قووانون ددت ،ووپ زاکوووو چووې دا ازښتووتونه     

ي قانون  قانون  ې وزوتوود  د  خون و وسا و، د افغانستان اساس

هلوووز ې  ووادت پنځ ووه فقووره او نوووزت  ووادت وايووو کوووو چووې ددت   

 لد پر هر وګړو د  افغوان  کلی وه اطجقېوږو او  وککره  ووږ فورد  وه        
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وزکوو، د هر فرد هوید  افغان  د ، هوېڅ قوانون، هوېڅ چو ا ،وپ      

زت نه لرو چې له  اه ه په چل او فرېې او یا د قوانینو د دوزان لوه ړ 

دا ،ووپ سوولې کووړو. افغانسووتان کووې هووېڅ قووانون د اساسووي قووانون لووه   

 حتویا و سره په ټکر کې ويې کې   نه چوي. کووم قوانون چوې اوس     

 لووي چوووزا لووه بېجبېلووو ړزو او یووا هووم د هووو اچ ا ووو او کړیووو د         

چوواړکۍ او فرېووې لووه ړزت  اسووو  ووه زالېږلووی، دا د ه  غووه اساسووي   

نووو ځکووه  ووردود د . د افغانسووتان قووانون د  حتویووا و   ووالف د ، 

نوزو  ېورو  وککرو  وه پوه پوام سوره چوې هلتوه پوه اکثورو کوې  دیو   او             

  لوود  زاغلووي، د اسووجم او افغووان کلی ووې یووې  سووویل کووړو دو، د  

ه  ت اوسني ،کو د په  ککره کوې  هوم د  دیو   او   لود  کلی وې      

ل کوال یوو    1382لیکل چوو، زی   ویې!  اسوو پوه خپلوه غالووا  پور       

ر ان  ادز کړ چوې د هویود پوه  وککرو کوې دت د ټولوو لپوازه افغوان         ف

کلی ه ولیکل چي  ، پر دت  هال ولس  ر وویل   بې چکه،  وا پوه   

ه وو ت خوواطر دا کوواز وکووړ چووې  لووي و،وو و  ووا ی  چووي    ووا وز ووه    

وویل:   نو دا هوک و چې هم یې  دیو   لوه  وککرت ه وه وویسود او      

کرت وزتکازه کړت.   بلوه خووره   هم    لد      ا وز ه ټولې  ېرت  ک

داده چوووې د نوووړۍ نووووزو   ووورح هېوادونوووو د هویووود  وووککرت کوووه هوووم  

وګوووزئ، اکثوورو پووه کووې خپوول  لووي هویوود دزج کووړ  د   ، د لسووو    

هېوادونو لکه ق ر، کویت، نایوریا، ال ان، برېتانیا او ځینو نووزو  

هېوادونو  ککرت  وې هوم وز وه توکازه کوړت،   کوې  ور دت چوې ښه         

یم، ولس  وور وویوول،   نوووز هېوادونووه هنوووه دو     ووا  ووککرت وتوو

وز ه وویل   د اکثرو هېوادونو په  ککرو کې ن ونیلټي ذکور ده   ده   

وویووول:   پاسوووپوزو  وووه یادونوووه،  وووککره زاتووویه،  وووا وز وووه د لسوووو  
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هېوادونووو  ووککرت زاو ت وت، هغووه  ووې وز ووه ړس پووه ړس   ووې  ووه 

ې یوې لیکول چووو وو    کېښودت، د ال ان هم په کې وه په ن نیلټي کو 

 ډوچ  او د نوووزو هېوادونووو هووم، ولس  وور وویوول:  سووپنتا  ووه یووې        

وزتوکازه کوړه  ډاکټور سوپنتا د ولس  وور توي ړس  وه پوه وزوسووتۍ        

لیکه کې ناسد و. هغه  ه یوې ړس پوه ړس وزکوړت. هغوه چوې  وککرت       

 وکتلې، د  ائی  سر یې وخوځوه.

نیوووه، ویووې ج هوووز زئووی  د داودخووان د وخوود  ووککره پووه ړس کووې و 

ویل:   داد  دلته خو یې  لد نه د  لیکلی  هو وزخې   کوې  ووږ   

په جلسه کې ه  ا د داودخان د وخد  وککره  بیواز ونیولوه، هرنووه     

چووې هلتووه  لوود نووه و، نووو  وووږ وویوول چووې دلتووه هووم وز ووه يووروزو نووه  

 چته  .

 ا وز ه وویل:   زئی   یې د داود خان په  وککره کوې  وو ه و ا یوو      

ام کې نیولی، چې  لد په کې نه چته که هنووه  هلتوه خوو     بیاز په پ

 دی   هم چته،  اسو ولې دی  کښلی و، ایا د اوسنۍ  ککرت ب ه هوم  

د هغوې  وککرت پوه چوان ده  چوکل، ژبووه او  حتووا یوې ټوول پوه ه غووه          

چان دو  بله خوره داده چې د داودخان په وخد کې خو  لود  وه هوېڅ    

  چووو چووې د  لوود پوور و انوو ت  خ وور نووه و او نووه چووا ددت جرئوود کوووړ  

ودزېووږو، د داودخووان پووه  ووککره کووې  دیوو    بیوواز نووه نیسووئ، خووو       

  لوود  چووې پووه کووې نووه چووته بیووا ه غووه زاټینووووئ    دت وخوود کووې   

یوځل   لیې وښیر غالې  یې غږ کړ،   دز  ککره  ا دی  بود    وا  

وز ه وویل:   نه و، چېر ه  نوه دیو  و، نوه  لود، دیو  بیوا دویوم ځول د         

و  یې  ره خېل په و ان یز ولسي جرګې  صویې او په  وککره   ولو

کووې یووې ځووا  کووړ، د   وورانو جرګووې پووه  صوووبه کووې نووه دیوو  چووته نووه   
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 لد   غالوې  ویې بیوا ټینوواز وکوړ،  وا وویول:   ښه دوه ځلوه نووزو          

 لورو سره چوزا  ه په ه  ت خاطر ړ و چوې  وککره کوې نوه  دیو   و      

وکووړ:   دیوو  بووود  ووو خووور     نووه   لوود ،   غالووې  وویې بیووا ټینووواز      

ن از     وا وویول:   ړ  بوه چوو د ولسوي او   ورانو جرګوې لو ړیوو         

بحثونووو او  ائیوو  چووویو طر،ووو  ووه   دت وخوود کووې پوهانوو   وویې     

 ظی ي د غالې  یې د نظر په بوا  وویول:  دیو  و، خوو پوه ازچویف       

کې پا ې چوو    دا چوې د ازچویف  انوا دلتوه هوه ده  پوه دت پووه نوه          

ناهه پته ولوې ه، هغه طر،وه چوې وښیرانوو چووزا پواس       چوم، خو هه

کووړت وه، پووه هغووې کووې د  دیوو   کلی ووه وه، خووو کو ووه طر،ووه چووې د      

 وو لیې وښازو لووه خوووا چوووزا  ووه لېووږل چوووت، پووه هغووې کووې د  دیوو    

کلی ه نه چته او یا هم ددت خورت یادونه نه ده چوت چې د  وککرت پور   

 لو ړو  خ دت  دی   ولیکل چي.

ولس  وور بیووا وویوول:   نووو چووې پوز ووه لیکوول چوووو د    دت وخوود کووې 

افغانستان اسج ي ج هوزید د  اببید  ککره، نو بیا خو دوا ه پوه  

کې زاغلل، افغانستان او اسوج ي، نوو بیوا   لود  او  دیو    وه هوه        

ا  یووووا ده     ووووا وویوووول:   زئووووی   وووویې د افغانسووووتان اسووووج ي  

لد  نووم د ، نوه   ج هوزید د دولد  نوان او زس ي نوم د ، نه د   

د  دی  . دا  نوان وخد پر وخد ب لېږو، خو ښ وږ  دی   او   لد  

نوووه بووو لېږو،  اسوووجم  او  افغوووان  نوووه بووو لېږو. یوووو وخووود دلتوووه د     

افغانستان چواهي دولود و، بیوا ج هوزیود، چوو، بیوا د وکرا یو         

ج هوزید چو، بیا اسج ي دولد، بیا اسج ي ا وازو، بیوا  وقتوه    

ادازه او داد  اوس اسوج ي ج هوزیود د ، یوو هوو     ادازه، انتقالي 

فیص ه ددت ا،ت ال هم چته چې سوا  وه بیوا اسوج ي ا وازو چوي. د      
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دولتونووو  نوانونووه بوو لېږو، خو  لوود  او  دیوو   نووه بوو لېږو. ښ وووږ 

 دیوو   اسووجم او   لوود   ووو  افغووان  د ، دا د دولوود پووه  نوانونووو    

د  لوي هویود  وککره هوم      پوزت نه  ړل کېږو. بله خوره داده چوې دت  وه  

وایي، نو چې ښ ا  لي هوید په کې  بلوم نه وو نو د هه چوي  وککره   

ده  هغوووه  ووووککره چووووې سووووتا  لووووي او  قیووو ه یووووي هویوووود نووووه چووووي   

هرګن وړ ، هغه نو د هوه چوي  وککره ده  هوه ازښتود لورو  لنو ه دا        

چې  وږ  بې دینه  او  بې  لته   ککره نوه غووا و او نوه یوې ښغ وج       

یو دولود پوه دت پل وه سوقوا چوو چوې پوه  وککره کوې یوې د            چو. دلته

 دیوو   سووتون نووه و لیکوول چووو ، اوس بووه یووو ،کو وود پووه دت پل ووه    

سووقوا کېووږو چووې پووه  ووککره کووې یووې د   لوود  سووتون نووه د  لیکوول    

چو ، ن  چې یې د  افغان  کلی ه له  ککرت وویستله سوا  وه بوه یوې    

 وه هوم نوه  نوي، پور      له پاسپوز ه باسوي، بول سووا بیوا د افغانسوتان کل     

هغې به هم زاسره بحث کوو. بل په دت کې  اوان هه د ، کوه ولیکول   

چي    ج هوز زئی  وویل:   هېڅ  اوان نوه لورو، بلکوې ګټوه لورو،      

ا ه نوو فیصو ه ګټوه لورو.   دت وخود کوې یوې  و لیې وښیور  وه  وخ           

وزوا وه، ویې وویل:    چ ا بووی !   هغه وویل:   او جا ګفته چ  

ز  اسووج ی افغانسووتان ا وو ه، دیووور يووروزو نیسوود،    کووه ج هووو 

ه ی  افغانستان  لد  ا اسد دیور يروزو نیسد که  لد نوچوته  

چود یا نوه چوود، ه انووا ه وی  فیصوله چو .   دا چوې چوا چېورت او          

هنوه دا فیصله وکړه  وږ  ه پته ونه لوې ه، خو دو ره اخیستنه  وو  

هووم چووته چووې  وکووړه چووې د کووابینې  وور غونوو ت وزوسووته نوووز خلوو      

ځانوړت پرېکړت کووړ  چوي او   لود  د خصو وي اچ ا وو کواز       

د  چووې زاو و یووې او کووه نووه، دا خلوو   بلووو ېږو نووه خووو کازونووه       
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کوړ  چي.  ا س جسي وښیر  یې  وه وویول:   افغانسوتان ښ ووږ د     

هېووواد نوووم د ، د  لوود نوووم  ووو  افغووان  د ،  وووږ بایوو  د  لوود او      

ستان زغې لی له افغانه د ، نو هووک  هېواد  ر نځ فر  وکړو. افغان

 چې  افغان  نه  ني  افغانستان  خو ا و او نه  ني  .

 ا وویل:    ښه نوز دړیل هم لرم کوه وخود و، وزوسوته بوه یوې ووایوم،       

خووو اوس خپلووو  لووورو  ووه نوبوود وزکوووم.   ج هوووز زئووی ،  ،کوویم   

 وزس    ه اچازه وکړه چوې خوورت پیول کوړو!  وزسو   ویې وویول:        

اجوواښه زئووی   ووا،ې ج هوووز و   ووام ،ايووری   حتوورم دز ایوو        بووه

 ول ،  ا  ی واهم ګفته ها  خود زا دز چن  کل ه   تصر  ورض  

ب ازم،  نها دز  ووزد ه وی   ويوو ، چو ا سور   وککره  اببیود        

بحث  یکنم ګر چه   ويو او دیور نیز وجوود دازد کوه فبوج  وقود     

ر ود  ناسوې   اش نیسود، اکثور زئوی   وا،ې ړښم دیو ، دز یو  ف      

دیور باښ بحث  یکنم، زئی   وا،ې  حتورم! بایو   ورض چوود کوه       

دز طووول سووی، سووی و پووني سووال بسوویاز  ازښچووها   هووم بووه ایوو  و ان  

 نوووان اښ  ووا ګرفتووه چوو ،  نهووا افت وواز کووه  انوو ه، ه ووی  افغووان و      

افغانید  ا و چ ا اسد، کوه   وام  لود زا و ول کورده، کل وه افغوان        

جن و هور فورد ایو    لکود اطوج   ی وود،       به ه ه اقوام،  خوزد و ک

ای     ا به ی  قوم نیسد، افغان افت از  اسد، ایو  افت واز   

اښ  ا ګرفته چود، دیوور خوو چیوز نوه  انو ه، کوه ګرفتوه چوود، ه وی           

هوید  لی  ا  افغان  و  افغانید   ان ه اګور ایو  هوم ګرفتوه چوود،      

بوه افغوان یواد    دیور چیز  ن ی  ان ، ،اړ که خوازج  یوروم، ه وه  وا     

 ی ویم، اګر  اج  و اښب ، پښتون و اینها نوچته چود دز خوازج  

بوورا   ووا چووه بوویوو ،  اجوو  کوووا اسووتی ،  اجوو   اجکسووتان،       
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اښب  اښبکستان، پ تون پاکستان،  ا قرغیز هوم دازیوم،  ا واز هوم     

دازم، اینها زا چه بووی   قرغیز قرغزسوتان یوا قرغیوز افغانسوتان،     

ز افغانسووتان، دز زوسوویه چنوو ی  قوووم ښنوو ګی   ا وواز زوسوویه یووا  ا ووا 

 یکن  ولی ه ه انها زا زوس  یوویو ، دز  وککره هویود چوان بورا       

ه ووه چووان زوس ګفتووه  ی ووود. ه ووی  هنوو و هووا  افغووان  ووا، اینقوو ز  

وطنپرسد هستن ، که  ا هن وستان زفته بودیم، ی  هنو و افغوان   

، کوه   ازا  اببید هن وسوتان  یو اد، یو  چورا بورای   انو ه بوود       

فقب جا   ول   انرا افغانستان نوچته نکو، هن و افغان  وا بورای    

ګفوود،  ووا دز افغانسووتان  ولوو  چوو م،  ووا افغووان هسووتم، افغووان و         

افغانسوتان افت وواز  وا سوود، بووه خو ا قسووم کووه او هنو و  ووا خوواص اښ     

خاطر نام افغان و افغانستان  اببید هن وستان زا قوول نکورد، ایو    

د  ا به هویخ وجوه اښ افغوان و افغانیود  یور      وط  خانه   ترک  ا اس

چ نی نیستم و ای  افت از بای  اښ  ا ګرفته نه چود ونه  وا بوه کسوی    

به چ ول چو ا خوود چو ا زا ،وپ  یو هم، کوه هویود  لوی  وا اښ  وا           

سلې چود، ی   وزد دیور زا نیز  ی واهم جنا  زئی  ج هووز بوه   

خازجیهووا  چوو ا بوووویم، کووه چوو ا ه ی ووه دز  وووازښه جوواز   ووان بووه      

اښدی کوچووه اهنووور  انتقوواد  ین ایوو ، خووو  اسوود کووه اښ کوچوووه        

اهنوووور  بوووه کوچوووه ښزګووور  هوووم قووو م بزنیووو  اښ ښزګوووران هوووم   ووووزه 

بویری ، ښزګران   وزه بسیاز بازی  و ظریفانه زا  ی هو ، خوو    

اسد، کازچناسان و افراد چیز هم زا نیز وقد به وقود د ووو ن ایو     

!   د  وزسوو   وویې پووه خووورو کووې د    و اښ انهووا نیووز   وووزه بویریوو   

 کوچووه اهنووور   کلی ووې ج هوووز زئووی   ووه ډېوور خونوو  وزکووړ،  ویووې  
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ویوول:    چووون جنوو  جنوو  اهنووور  اسوود، اښ ایوو  خوواطر اښ کوچووه       

 اهنور  داخل  ی م  

 وزس   یې وویل:    وا ګپهوا  دیوور زانیوز دازم خوو فبوج  وقوت         

هوا  خوود اکتفوا    نیسد که ه ه چان زابیوان کنویم، فبوج  بوه ه وی  ګپ     

  ین ایم،   کر اښ  وجه چ ا!  

د  وزس   ویې پوه خوورو پسوې بیوا ج هووز زئوی  خوورت پیول کوړت:           

  ګپهووا   وزسوو   وویې زاسوود اسوود،  ووا یوو  وقوود دز  چوو له          

بووودیم، دز چوو له هن وسووتان، یوو  زوښ دز یوو  کوچووه بوواښاز پیوواده   

 یرفتم، ی  دو سه  ا طفل پ د  ا  ی ا و ، خیوراو  ی واسود،    

به یکی اښ انها ی  چن  زوپیه دادم، فکر کوردم کوه هور سوه اش اښ      ا 

ی  فا یل اسود، چنو  قو م دیوور کوه زفوتم اښ ه وی  سوه طفول یو            

دختور پ ود  وا  یو وه، بوه اواښ بلنو   یوویو  کوه بوه او پیسوه داد            

بوورا   ووا هووم ب هیوو ،  ووا پیسووه نوو ادم، دز اخوور  بووه اواښ بلنوو  دوښدن    

م ښدن  به پ تو بود، داسوې  رخوې   چرو  کرد،   ویې ای  که دچنا

کنځلې یوې کوولې چوې ا  سوتا پوجن او  و ان چوې هوېڅ د یوادولو نوه           

دو، ښه ،یران چوم چې دا جلۍ هنوه پښتو وایوي، دلتوه دا جلوۍ او    

پښوتو  بیووا  ووې وزپسووې وز نوو ه کووړه چووې ویووې نیسووم، پیسووې وز ووه  

وزکړم، دت زاه ه  نو ه کوړه،  وا هوم دویو م اینوا هوم، خوو ګیورش نوه           

ردم، طفل دیور که ه رای  بود و اښ او کرده ک ی خووزد بوود او زا   ک

ګیر کردم، ه  اسې زپې ه له ډازه،  ا ویول  وه ډازېوږه، وهوم دت نوه،      

دا زا ووه ووایووه چووې  اسووې دلتووه هووه کوووئ او دا پښووتو دت هنوووه ښده    

کړت  ده زا ه وویل چې  وږ خو پښتانه یو، دلتوه اوسوېږو  ووږ کووز     

له  ې خوز وه، ټول کووز کوې پښوتو وایوو، بیوا      کې پښتو وایو، هغه ب
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 ې د هل  پر سر ړس  ېر کړ. ای  ها پ وتونها  بودنو  کوه سوابپ اښ     

پاکستان به هن وستان زفته بودنو  و دز چو له دز نزدیو  کووه هوا       

ه الیووه ښنوو ګی  یکوورد، پ ووتو زا یوواد داچوود ا ووا کلووی انهووا خووود زا  

ه بود، به ه ه هنو    هن    یگفتن ، و دز  ککره چان  ان ی   نوچت

ها ان ی   اطج    ی ود، ه ی   سل ان خوزچوی   کوه فبوج  وښیور     

خازجه هن وستان اسود اښ لحواظ قوو ی پ وتون اسود و دز پ وتون       

اپری   اسد، دز اپری   هم کوک یل اسود،  وور فبوج  ن یووه کوه      

پ تون هستم، اپری   هسوتم یوا کوک یول هسوتم، بلکوی  یووه کوه        

م. دز هن وسووتان  وو ها قوووم و  وو ها  ووکهې هنوو   یووا انوو ی  هسووت

هسوووتن ، بوووه ه وووه چوووان انووو ی  اطوووج   ی وووود، ،توووی  سووول انان   

هن وسووتان هووم ن وونلیتي خووود زا  انوو ی    یوویوو . پوو  ګوو  هووا    

 وزسوو   وویې زاسوود کووه هنوو وها  افغووان  ووا، دز هوور جووا  دنیووا کووه 

باچووو ، خوووود زا افغوووان  یوویووو  و بوووه افغوووان بوووودن خوووود افت ووواز    

  یکن .  

لس  ر بیا جنرال غجم ،سی  هوزازه  وه نوبود وزکوړ، جنورال هوزازه       و

خپلې خورت داسې پیل کړت:   به اجاښه زئی   ا،ې ج هووز و ه وه   

 حتر ی  ،اير دز ای  جلسه  ا ک کوی  وج هسوتم  جیوی  وحود      

 یکنیم، اهلل ج  دز قران  ظیم ال ان  وی فر ایو : بسوم اهلل الور،       

اسُّ إِن َا خَلَقْنَاکُّم   ِ  ذَکَور  وَأُّنثَوی وَجَبَلْنَواکُّمْ چُّوبُّوب ا     یَا أَی ُّهَا الن َالر،یم، 

 ...وَقَوَائِلَ لِتَبَازَفُّوا إِن َ أَکْرَ َکُّمْ  ِن َ الل َهِ أَ ْقَاکُّمْ إِن َ الل َهَ  َلِیمٌ خَوِیرٌ

هو    وا اښیو  ایووه کری وه اینووود کوه خ اونوو  ج   وا زا چوبوه چووبوه         

ر  ور بوه نوزد خ اونو  ج   کورم کسوی      افری ه، برا   باز  یک یو

اسوود کووه  قوووا داچووته باچوو . وقتیکووه  ووا بوورا   بوواز  خوووی  یوو   
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هوید ن اچوته باچویم،  وردم  وا زا بوه نوام چوی و اښ کووا  ی ناسو            

افغووان و افغانسووتان افت وواز  اسوود،  ووا سوور افغووان بووودن خوووی        

افت از  یکنم، ی   ب اد اچ اص کوه انهوا نوه ن اینو ګی اښ کو ام      

 یکن . نه اښ ک ام ښبان و سو د ګو  انهوا جو ا اسود، هویچک         قوم

،پ ن ازد افغانید  ا زا اښ پوی   وا بویورد، اښ ایو  خواطر  وا  ائیو         

 یکنم، اسج ید و افغانید بای  دز  ککره ذکر ګردد.  ا اښ ګپهوا   

بوورادز خووود اقووا  یووون پ ووتیوانی  یکوونم و طرفوو از ایوو  هسووتم کووه     

فغووان  دز  وککره ذکوور ګوردد کووه هویوود    دیو   و   لوود   اسوجم  و  ا  

  لی  ا  ستحکم ګردد.

ګ  دیور  و  بوه زئوی  ج هووز ایو  اسود کوه  وا خوو ایو  طور  و ان            

طووور  دز  لویزیونهوووا  ګووو   یوووزنم، دولووود زا ګوچوووتزد  یکووونم،     

کاسووتیها، نووواقا و کا یابیهووا زا برجسووته  یسوواښیم، خووو  اسوود 

ره و دیووران  که زئی   ا،ې وقد ناوقد ای  کازچناسان، اهول خوو  

زا د وووو ن ایوو ، اښ اینهووا دز  وووزد  سووایل کووجن   لکوود   وووزه   

بویرد،  نها سر چن   نفرکه ای  طر  و ان طر  زئی  ج هووز ،لقوه   

ښده به اینها   لکد جوز نه  ی ود، به هر ،ال دز ببروی  سوایل اښ   

  لکردها و نظر زئی  ج هووز بوه خصووص دز  ووزد  قو  قورازداد       

 ین ووایم و دز ببرووی  سووایل ګیلووه هووا و انتقوواد  ا نیتووی پ ووتیوانی 

ها  زانیز دازم. دز اخر ی  باز دیور ګپهوا  بورادزان خوود زا  ائیو      

 ین وووایم، و خواهوووان ذکووور کلی وووه  اسوووجم  و  افغوووان  دز  وووککره      

 هستم.  

ج هوز زئی  د جنرال هزازه  ر خورو وزوسته وویول:    جنورال  ویې    

ګپها   ه دز  لویزیونهوا  ی ونویم اښ ه وه چیوز خوور دازم.   بیوا یوې        



 

259 

 

چېر لم ا له وال  ه د خورو نوبد وزکړ! چېر لم ا له وال وویول:   د  

ج هوز زئی  او ټولو قو ز نو   ورانو پوه اجواښه، ښ وا نووم چوېر لم        

قووم پ ووه یووي یوم، پووه پ ووه یوي، پښووتو او دزو ژبووو     ا لوه وال د ، پووه 

دزېوا و تې خورت کوړ  چم او په ه  ت دزېوا و ژبو لیکنوې کووم.   

 راوسه  ې هو  نوانه کتابونه چوا  چووو چوې دلتوه  وې زاو و هوم       

دو، زئی   ا،ې  اسو  ه به یې وزوسته دزکوړم، پوه پوهنتوون کوې     

یسوووم، لکووه  اسووتاد یووم، د ،قوقووو او سیاسووي  لو ووو  روو ون   ز   

هنوه چې  ې   کې په خورو کې یادونوه وکوړه، ښه پوه قووم پ وه یوي       

یم، خو  لد  ې افغان د  او پر افغان ویا م، افغان ښ ا  لوي هویود   

د  او د ټولوووو افغانوووانو  لوووي هویووود د ، دا ویوووا   قریووووا  ښز کالوووه    

و ان ت  وږ  ه زاکوړل چوو  پوه دت جغرافیوه کوې ټوول اوسوې ونکي        

ږ هېچا  ه، ،توی زئوی   ویې  اسوو  وه هوم اجواښه نوه         افغانان دو.  و

دزکوو، چې ښ وږ د  لي هوید پور و انو ت ودزېوږئ. زئوی   وا،ې      

 اسو چې له ا ریکا سره د ا نیتي  ړون پوه بوا  دا دو وره جنوالونوه     

جو  کړو او دو ره نان زۍ وهئ، دا په دت خاطر چې افغوان  لود  وه    

  نوه وو، نوو دو وره    ګټه وزسوئ، دا ول  سووکاله کوړئ، کوه دا هو     

جنوالونو  ه هه ا  یا ده  زئوی   وا،ې  اسوو پوه دت  ېورو دولسوو       

کلونو کوې د  لوي و،و و د ټینوښود لپوازه ډېور کازونوه کوړو دو، د         

خپلې واک نۍ په دت وزوستیو چپو وزځو کې دا بول ګوام هوم پوز وه     

کړه، دا قانوني کاز د ،  اسې د اساسي قوانون سوا ونکي او   لوي    

د که چېرت  اسو دا کواز ونوه کوړئ نوو اینو ه کوې بوه پور         کوونکی یاس

 اسو س د  وز پوزت چي او ګټلی نوم به  و له خاوزو سوره خواوزت   

 چي.
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نو ښ وږ غوتتنه ده چې قانون  ب یل او د اساسي قوانون لوه زو،یوې    

سوره سوم د افغووان او اسوجم کل ووه د هویود پوه  ووککرو کوې زاو ئ،  وور       

ازښتتونه  وږ نه لرو، هېووک ،وپ  اسج ید او افغانید نوز پوز ه 

نه لرو چې له  وږ ه ه دا ازښتتونه واخلي.  ووږ هور ډول قربوانۍ  وه     

،اير یو، که د وینې  ویې نې  ر بری ه هم وزسېږو، لوه  اسوې ه وه    

د یو زوچنفکره افغان په  وګه هیله کوم، چې اساسوي قوانون   ویوپ    

سووا نه   کووړئ، ستاسووې اساسووي دنوو ه هووم د اساسووي قووانون   ویووپ او

 ده.  .

د چېر لم ا له وال  ر خورو وزوسته ولس  ر  چرن سن    ه چې د 

افغووان سووکانو لووه ج لووې ه ووه د ، نوبوود وزکووړ.   ولس  وور وویوول:     

  چرن سن  اوس ستا نوبد د  وایه   چرن  سون  وویول:  د زیو     

 ا،ې او ټولو پوه اجواښه، ښه افغوان یوم او پور افغانیود ویوا م، الوتوه         

نوووزو افغانووانو جووج د ، خووو افغانیوود کووې ټولووو سووره   دیوو    ووې لووه 

چووری  یووم او  لوود  ووې افغووان د ،  وووږ پ وووا هووم پووه  ووککره کووې د    

 دی   او   لد  د لیکلو غوتتنه کړت وه، اوس چې دی  په کې ذکر 

چو، ته چوه، هوک چې  سل انان دو، هغه  ه به د  دی   سوتون پوه   

هغوه  وه بوه هنو و       قابل کې  اسجم  لیکوي او هووک چوې هنو و وو،    

لیکي، هن و خو ښ وږ  کهې یا دی  چو، نو دا  لد  ې هه چوو  کوه   

ښه یو بول  لو   وه ړ  چوم، نوو هغوه بوه  ا وه هوه ووایوي  د کووم ځوا              

هن و یوې  د هن وسوتان هنو و یوې کوه د بول ځوا    لود دت هوه چوی           

د ، نووو ښه بووه وز ووه هووه ووایووم  هووه  وووده و انوو ت د  قايووي نووکیر        

ه یووکیوول پووه ولسووي جرګووه کووې وویوول: هنوو وان او    ،نیفووي  پووه نا وو 

سووکان دت  وووږ  ووه دا  ابتووه کووړو چووې دو  هووه وخوود لووه هن وسووتان   
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ه ه افغانستان  ه زاغلوي دو  دت تواغلي  وه بایو  وویول چوي چوې        

هن وان او سکان له هن وستانه افغانستان  ه نوه دو زاغلوي، بلکوې    

لي دو  لووووه دت ځایووووه هن وسووووتان  ووووه  للووووي  دو  ددت وطوووو  ا وووو 

 اوسې ونکي دو  .

دت وخوود کووې ج هوووز زیوو  وویوول:   بووې چووکه، بووې چووکه چووې ددت   

وط  ا لي اوسې ونکي دو، ته یې نه دو کړو چوې ویلوي یوې دو،    

دو  له هن وستانه زاغلي دو، دو  ددت وط  اوسوې ونکي دو.    

چرن  سن  ښیا وه کوړه:   دا ښه افغوان یوم، ددت وطو  ټوول هنو وان او        

ولي، پور افغانیود ویوا و،  ووږ چوې د دنیوا هور        سکان ځان افغانوان بو  

 ل   ه ړ  چو، ځان  ه افغان وایو، په هن وستان کې هم  ووږ ځوان   

 ه افغانوان وایوو، پور افغوان ویوا و، هلتوه ښ ووږ  وزو هوم پوه ه و ت            

کېږو چې افغانان یو،  وږ غوا و چې دا افت از له  ووږ ه وه هووک    

سووکانو خووو فوور  پووه  وان لووي، ښ وووږ او د هن وسووتان د هنوو وانو او  

ه  ت افغانید کېږو، که نه  کهې خو  و له هغوو سوره یوچوان د ،    

خووو  لوود  ووو  وووپیر لوورو، اوس چووې هوووک  وووږ ه ووه دا  لووي هویوود 

اخلي، دا د هېچا ،پ نه د ، نو زئوی   وا،ې پوه پوا  کوې بیوا وایوم        

چې په  ککره کې د   لد  او  دی   کلی ې لیکل ،ت وي او يوروزو   

بل کې دت ټولو  وه افغوان ولیکول چوي او د  دیو        دو، د  لد په  قا

په  قابل کې هوک چې  سل ان وو، هغوه  وه  اسوجم  او هووک چوې      

هن و  کهوی وو، هغه  ه دت  هن و  ولیکل چي، دا ښ ا نظر و چوې  

  اسې  ه  ې و ان ت کړ.  

د چرنوو  سوون  پووه خووورو پسووې ولس  وور د ا نیتووي چووازو سووجکاز        

 ه نوبد وزکړ، چې خپلې خورت وکوړو.    ډاکتر زنوی  دادفر سپنتا 
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ډاکتر سوپنتا وویول:    بوه اجواښه ه وه دوسوتان! اول بایو   وا  توککر          

چووویم کووه  ووا دز بسوویاز   وووزد بووا ه کوواز سووابپ خوووی  اقووا  یووون   

اختج  نظر داچتم و دازم ولوی دز ایو   ووزد  وا نظور اینهوا زا ائیو         

    ین ایم.

باوجودیکه  ا ی  فازسی ښبان هسوتم، قوو م  بلووم نیسود کوه اښ        

ک ام قوم هستم، ونه خود  ا به قوم     تبق  هستم،  ادز  ا  ربووا  

قوووم طوواهر  اسوود و دز خانووه  ووا اخووری  کسوویکه پ ووتو ،وور   یووزد   

پ زم بود،  ا به قوم  قیو ه نو ازم، ولوی فازسوی ښبوان هسوتم و ښبوان        

 وف بواختر  خوو  اسود، جنوا  زئوی        فازسی  ا بب  اښ استاد وا

 ووا،ې  وو  دز ایوو   وووزد بوواز هووا بووه چوو ا  ووحود کووردم و دز جلسووه   

اخر  نیز سر  وقف خود دوبازه  اکی  کردم. دز ایو  جلسوه یو  بواز     

دیور یاد اوز  ی چوم که    ی  افغان هستم، و افغان یو  هویود   

ر  لی و سیاسي  ا سد،  ر  نظر اښ ان که ببری ها افغان زا  بویو 

دوګانووه  ی هوو ، بوورا   ووا افغووان بووودن هویوود  لووی اسوود، دز هوور        

  لکوود چنوو ی  قوووم ښنوو ګی  ین ایوو ،  ووا ن یتوووانیم، بووه هوور قوووم     

خوزد و کجن ی  هوید  لیح ه  لی ب هیم  ا ای   ثال زا چن  باز 

یاد اوز چ م، ی  بواز دیوور  کوراز  یکونم کوه یو  جا بوه یوا  لود          

کوه پورده اخور  یوا پووش کوجن        انن  ی  کووز یوا پووش پیواښ اسود،      

  ام پرده ها  انرا پوچان ه، ،اړ  ا ن یتوانیم که به هور پورده ان نوام    

 لیحوو ه بوو هم، کلوو  بووه نووام پیوواښ یوواد  یوووردد، افغانسووتان هووم         

ک وووز  اسوود کووه دز ان اقوووام ګونوواګون ښنوو ګی  یکنوو  ولووی ه ووه    

زا  اینها دز پوش افغان ګنوانی ه  ی وود، و پورده افغوان ه وه اینهوا     

افاده  یکن .   ام جوا ې ب ور ، ک ووزها  پی ورفته ایو    وکل      
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زا ،وول ن وووده، ب وووز  ثووال فرانسووه، دز فرانسووه سووی و پووني دز  وو     

 فران   هستن ، ولی ه ه باچن ګان ان ک وز  فران   زابوه ،یوث   

هوید  لی خود قوول کورده.   ډاکتور سوپنتا د ال وان پوه بوا  وویول:        

ا  دوچ  نوچته  یکن ، هفد سال پی   وا    دز ال ان به ه ه ال انیه

پاسپوزو ال ان داچوتم، چو ا خوور داچوتی  کوه  وا او زا پو   سولیم         

دادم، فبج  پاسپوزو نو ازم، ولوی اوړدهوا   وا پاسوپوزو ال وانی       

افغووان  نوچووته اسوود.  ثووال هووا       -دازد، دز پاسووپوزو انهووا  دوچ 

ګفوتم، کوه   ښیاد  وجود دازد، زئی   ا،ې  ا اښ زوښ اول برا   وان  

افغووان هویوود  لووی  اسوود و ،وواړ نیووز  ووا نظریوواو برادزهووا زا دزیوو    

 وزد  ائی   ین ایم. اګر ستون   لید  ذکر ګردد و دز  قابل اش بوه  

 ه ه  افغان  نوچته چود کاز  دزستی اسد.  

 وور ډاکتوور سووپنتا وزوسووته  اسووتاد نصووراهلل سووتانیکزو   ووه نوبوود       

:   د  حتورم زئوی   وا،ې    وزسې . هغه خپلې خورت داسې پیل کړت

او ټولو دوستانو پوه اجواښه، ښه نوه غووا م ډېورت خوورت وکوړم، اکثورو         

دوسوووتانو خوووورت وکوووړت، ښه د دوسوووتانو خوووورت  ائیووو وم،  نتهوووا د  

داودخان د وخد د  ککرو په با  یوه یادونه کوم، په  ېره جلسوه کوې   

 وا  هم دا  ککره یاده چوه چې   لد  په کې نه د  یاد چو ، هلته هم 

خپول دړیول دزلوودل، اوس یوو ځول بیوا د هغوې  وککرت پوه بوا  خپوول           

ل کووال پووه بهیوور کووې ووې وول  13۱3دړیوول وایووم. د داودخووان  ووککره د 

چوه، دا هغه وخد و چې د   ني ،قوقو قانون نوه و  صوویې چوو ،    

ل کال د   ني ،قوقو قانون  صویې چو. پوه دت قوانون کوې    13۱۱پر 

یووه هېوواد د هور  ووې ،وپ د  او دا      زاغلي چې فردو او  لوي هویود د   

قانون هم د داودخان په وخد کې  صویې چو ، کوه داودخوان دویوم    
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ځل  ککرت وې لې نو يروز یې پوه کوې د  لود سوتون ښیوا وه، ځکوه       

چې د هوید یا  اببید  ککرت له دت قوانون سوره پوه   الفود کوې نوه       

چوت  قسی ې ړ ، خو داودخان وخد پی ا نه کړ او نوز   وکجو  

 اسې خپله ولی ل چې زا نځته چول. ددت لپازه چوې دا   وکل ،ول    

چووي ډاکتوور  وویې سووپنتا د افغووان د  ثویوود لپووازه د   لیوود  کل ووه       

پی وونهاد کووړه، خووو ښه د   لیوود  پوور ځووا    لوود  د کلی ووې و انوو یز  

کووم، ځکووه چوې لووه   لیود  کلی ووې ه وه زوسووانو خلکوو  ووه بوول ډول      

لپووازه کووازاوه، نووه د    ذهنیوود وزکووړ ، هغووو    لیوود  د  قو یوود     

ن نیلټۍ یا   لود  د  بویور پوه  انوا.   دت وخود کوې ډاکتور سوپنتا         

وویول:     نظووز  وا ه وان ن ونیلتي اسود نوه قو یود   سوتانیکزو          

ښیا ه کړه، ددت په خاطر چې لوه یووت وا،و ت کلی وې ه وه دغوه دوه       

ګونی  بویر له  نځه ړ  چي نو ته ده چې د   لد  ستون ښیواو چوي   

قابل کې یې ټولو  ه  افغان  کلی ه ولیکول چوي.   ولس  ور    او په  

هووم د   لیوود  د کلی ووې د دوو ګوووني  بویوور پووه بووا  سوور وخوځوووه او  

ویووې ویوول:   دا د زوسووانو  بویوور و،  لیوود ه وو ا ن وونیلټي ده  . دت 

وخد کې  ا  یون  وویل ددت لپازه چې ټول ناسم  بویرونه لوه  نځوه   

 ه ده، اوسنۍ  ککره کوې چوې ه و ا    ړ  چي ه  ا  د   لد  کلی ه س

اوس  قس یږو  هم ه و ا د   لود  کلی وه لیکول کېوږو او پوه  قابول        

 کې یې ټولو  ه افغان.

 وور دت وزوسووته د  ل وواوو چوووزا زئووی   وړنووا قیووام الوو ی  ک ووا    

خورت پیل کړت، هغه وویل:   اسج ید  او  افغانیود  او  اسوجم    

 وور پووه چووان زوتووانه دو، دا او  افغووان  داسووې ،قیقتونووه دو چووې د ل

داسې دو چې یوهوک ووایي ښه چپه وز ،   ووز او سوپی  نوه  ونم او     
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له هغو ه وه انکواز کووم. ښه افسووس کووم د هغوو خلکوو پوه ،وال چوې           

ځانته نه  سل ان وایي، نه افغان،  ا ه یو ښیاو چو ېر  ل وا زاغلول    

و، زا ه یې وویل، چې  وږ بای  په دت برخه کې یووه فتووا  وادزه کوړ    

چې ولې د هوید په  ککرو کوې  دیو   نوه د  زاغلوی،  وا هوو ځلوه دا        

خوره کړت چې افغانستان له اسجم پر وه  و  کالوو  د ، داسوې چوې      

په    کوې زوح نوه وو،  وا  ل واوو  وه وویول چوې دت برخوه کوې  وور           

کوو، نو اوس ښه وایم، زئی   ا،ې چې دا دوا ه کلی وې  دیو   او   

ي، کووه نووه لووه دت ه ووه غووت جنوووال      لوود  دت پووه  ووککرو کووې زاچوو  

جووو ېږو، دا هووه  انووا وزکوووو چووې  ووککره کووې دت نووه  دیوو   وو نووه     

  لوود  نووو دا  ووککره د هووه لپووازه ده  افغانسووتان یووو اسووج ي هېووواد  

د ، دلته بای  دت  سلې  ه ډېر پوام وچوي، د خلکوو ا،ساسواو ونوه      

 پازول چي.  

!    وا بیوا   دت وخد کې   لیې وښیر وویل:   دی  اسود چورا نیسود   

وویل: زئی   یې د ،کو د په طر،ه کې نوه دیو  چوته نوه  لود، دا      

چې د ،کو د کو و  ا وزینو له کو ې ړزت او هنوه دا کاز کوړ ،  

دا بېله خوره ده، خو ،قیقد داد ، چې ،کو ود کو وه طر،وه لېږلوې     

وه په هغه کې نه  دی   چته نه    لود .   ولس  ور وویول:   ولوې نوه      

ا  سووله لېږلووې وه.   دلتووه  وو لیې وښیوور بیووا وویوول:  چووته   وووږ خووو د

  دی  اسد  ، دت وخد کې بیا پوهانو   ویې  ظی وي وویول:   دا     

پووه ازچوویف کووې چووته  . د ازچوویف  انووا ه غووه  انووا ده چووې  ووا وز ووه   

  کووې اچووازه وکووړه. یووانې دا چووې کووه دلتووه پووه وښیرانووو چوووزا یووا هووم  

لته نه ده لېوږل    لي او قرایي ک ېسیون کې پرت بحث هم چو ، ه

چوووت.  ووا وویوول:   دا خووو د ولوو  ښوز و چووې  دیوو   یووې د تووا از لووه    
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ستوني زاوویسد او د  ککرت پر لو ړو  خ یې ځا  کړ، اوس بایو   

  لد هم ددت تا از له ستوني زاوځي.  

 ا وویول:    زئوی   وا،ې ا ولي خووره داده چوې پوه  لوي چووزا کوې           

،کو د په  ککره کوې   خلکو داسې فکر وکړ چې ځه دی  او  لد خو

زاو و، یو چ ېر خلکوو د  وککرت پور لوو ړو  وخ د قو یود د لیکلوو        

غوتووتنه کولووه، د ولسووي جرګووې اکثوورو غووړو پرېکووړه وکووړه چووې د         

 ککرت پر لو ړو  خ د قو یود ذکور  وه ا  یوا نوه چوته، دا کواز وا،و          

 لد پر قو ونو وې ي، نوو ټولوو  وه  افغوان  لیکول سوم دو. قو یود        

ه ډېټابې  کې و، ډېټا بې  کې پا ې چو، خوو  لود   لکه هنوه چې پ

نه په ډېټابې  کوې و نوه د ،کو ود پوه و انو یز کوې، نوو ځکوه هوم لوه           

ډېټووا ووو هووم د  ووککرت لووه لووو ړو   ووه او کو ووو وکیجنووو چووې پووه    

چفاهي ډول د  لد یا افغان پر لیکلو ټینواز کواوه، د هغوو   صووز    

 ړو  وخ زد چوو نوو    دا و چې په  ت  کوې چوته، نوو قو یود چوې پور لوو       

خپله یواښت  لد پا ې کېږو، خو ویل کېږو چې د    لد  پوه بوا  د   

وکیجنو چفاهي  صوویې هوم لوه ازچویف ه وه ایسوتل چوو ، نوو پوه          

لیکلي  ت  کې خو غیر له هغې هم نه و، نو ځکه   لد  هم د  وککرت  

له لو ړو  خ او هم له ډېټا ه ه ووو، ولسي جرګه وزوسوته  توجوه   

یوو   هووم پووا ې چووو، وزوسووته یووې پووه بلووه غونوو ه کووې د    چوووه، چووې  د

 ولوو  یې  ره خېل په و ان یز هغه پاس او بیا یې   رانو جرګې 

 ووه ولېووږه.   وورانو جرګووې د    لووا  پووه ښیووا ولو د ،کو وود طوورح     

 ائیوو  او ولسووي جرګووې د  دیوو   د سووتون پووه ښیووا ولو سووره قووانون        

جفي  سوایلو    ترک ک ېسیون  ه ،واله کړ، ګ  ک ېسیون پر اخت

بحث وکړ   لد  د  وطیو، دسیسیو او ابها وا و قربواني چوو.   پور     
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دت وخد   لي وښیر یوځل بیا وویل:   کل ه افغان دز دیتا اسود    

 ووا وز ووه وویوول:   نووه چووته، زیوو   ووا،ې نووه پووه ډېټووا کووې چووته نووه د     

  ککرت پر لو ړو  خ.  

يوروزو و  ولس  ر  ا  وه  وخ زاوا وه:   دا کواز خوو  ووږ کواوه، هوه        

 ظاهرو  ه، دو وره غال غوال او ټلوېزیووني بحثونوو  وه!    وا وز وه        

وویوول:   زیوو   وویې اجوواښه زاکووړه، یووو دوه دزت  بتريووې ج لووې       

ووایم!   هغوه وویول:   ووایوه!  وا وویول:   یوو نویم کوال د   وه  وې           

ا،وال دزولېږه چې  ا ه وخد زاکړه د هوید د  ککرو په با  دزسوره  

له ده، یوو چو ېر کوړۍ چوته چوې غووا و  لوي        ګوزم، دا ،ساسه  سوت 

هوید  ه ښیان وزسوو،  ا  ه چا وخد زانه کړ،  وا وویول چوې هېوواد     

 وول  ووا،ې سووره   وواس ونیسووه،  ووا هغووه  ووه و،وود پوور وخوود خپوول       

نظریاو وزکړو، کې   چي هغه  ا سوره چوری  کوړو وو، خوو د یوو      

ه نیم کال په بهیر کې  وږ پردت بریالي نه چوو چوې  اسوو وګووزو، کلو     

چووې  ووا اسووتبفی وزکووړه، دنوو ه  ووې پرېښووودله او  اسووو سووره  ووې         

 جقاو دزلود، بیا  ې یادونوه وکوړه چوې کوه چېورت د ولسوي جرګوې        

انت اباو  ادړنه چوو وا  نو ن  به په ولسي جرګه کې افغوان يو    

 نا وورو د  لووي هویوود پوور يوو  کاز ونووه نووه پوز ووه کووول، د افغووان لووه 

 وا وویول چوې دا هوو  حو ود       کلی ې سره به یوې ،ساسوید نوه توود،    

کسووان دو، هغووه ده بووایې لولووه،  اسووې سووره دا  صوووز و چووې اکثوورو د 

  لوود  کلی ووه  اییوو  او  صووویې کووړه، خووو نتیوووه دا وه چووې هرهووه د 

  لد ي   نا رو په ګټه پا   ه وزسې ل.

کله چې له ،کو ته اچتواه وچوه یا  وا وزینو دزغلوي وکوړه، افغوان     

سوي جرګوې هوم اسوجم او افغوان ذکور نوه        او اسجم یوې ،وک  کوړل، ول   
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کړل،   رانو جرګه هم له اسجم او افغانه ړس پر سور چووه، نوو خووره     

نووزه خج ووه وه ، یوواښت خوووره  وچوېو  ووه پوا ې وه، دا خووو د ولوو  د     

 ظووواهرو برکووود و چوووې ولسوووي جرګوووه او   ووورانو جرګوووه یوووې خپلوووو   

پور ځوا    نی وړ یاو  ه  توجه کړت، په نتیوه کې اسوجم بېر وه ځوا     

چو، نو چې نه دت ،کو د  رض اوزو، نه   رانو، نه ولسي جرګوه  

او نه هم کوم بل اوزګان، له  ظاهرت او هغه هوم لوه ا وولي  ظواهرت     

پر ه بله کو ه ړزه پا ې ده    ولس  ر وویل:    ا خو  وچیو نه کړ 

دا د  پوور  ېووز زا ووه پووروو د    قووانون یووې تووکازه کووړ،  ووا وویوول:      

ه غووو  ظوواهرو برکوود د  چووې  اسووو دا قووانون         زیوو   وویې دا د 

 وچیو نه کړ،  وږ نه یواښت دا غوا و چوې دا قوانون بایو   وچویو نوه      

چي، بلکې غوا و چې په دت کې  ب یل زاچي، که  اسو یې  وچیو 

هم نه کړئ، هغه خپله پر قانون ب لېږو،  وږ خو ډېره هوه وکوړه چوې   

  وووه  اسوووو سوووره ددت قوووانون د  وچووویو د  بیووواد  ووور پووووزه کېووو و د 

وګوزو، خو چا ښ وږ غوتتنو  ه غوږ ونه نیوه، کوه  ووږ  ظواهرت نوه     

وا  کووړ ، نووو دا خوووره هووم لووه ،کو تووه او هووم لووه چوووزا ه ووه  ېووره وه  

 اسجم  او  افغان  دوا ه قرباني چوو وو   ولس  ور بیوا وویول:      

نه  اسې نوز ،ساس کړل    ا وویول:   ولوې ،سواس چوي   ووږ خوو       

افغانیووود غوتوووتی، ددت پوووه  قابوول کوووې ولوووې ځینوووې  اسووج ید او  

اچ اص ،سواس چوي  بیوا چوې ،سواس چوي، چوي دت،   نوو پور دت          

وخود ډاکټور سووپنتا وویول:   ،ساسووید  طور   قابوول زا هوم بایوو  دز      

نظوور ګیوورم   هغووو کسووانو  ووه یووې اچووازه وه چووې ویوول یووې  افغووان           

   افغانوان افغانیود او اسوج ید   99نیستم ،  ا وویل: په سلو کوې   

غوا و یو کم چ ېر اچ اص او کوړۍ چوې لوه افغانیود او اسوج ید      
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سووره دتوو ني لوورو، د هغووو  خووورو  ووه اوس  وورجیو وزکووول کېووږو او  

  پوووه سووولو کوووې خلووو  لوووه نظوووره لوووویېږو  ددت لوووو  اکثریووود     99 

،ساسووید  ووه پووام نووه کېووږو خووو د  حوو ودو اچ ا ووو ،ساسووید  ووه 

 پا لرنه کېږو.

 ککرو کوې د افغوان کلی وې پور نوه       بله خوره دا ده چې اوس د هوید په

لیکلو  ټینواز او پر لیکلو یې  بې  فاو ۍ، له   لد  او  دیو   سوره   

د   الفد په  انا ده او بله وزوستۍ خووره دا کووم چوې کوه  دیو   او      

  لد  یا  اسجم  او  افغان  په  ککره کې ذکر چي، ددت  واوان هوه   

و  د چوا پور اوږو   د    ککره پرت سېزل کېږو   صاز  پرت ښیوا ېږ 

بوواز پرېوووښو کووه هنوووه  ګټووه یووې ډېووره ده کووه ښیووان    ولس  وور بیووا   

وویل:   نه ګټه یې ډېره ده    ا وویل:   چې ګټه یې ډېوره ده نوو ویوې    

لیکه، فر ان وزکړه   ده وویل:   جو وم یې خو  اسو  وږ خپل کواز  

  ه پرېږدئ  

 وګوه وویول:    ر دت وزوسته ج هوز زئی  د نتیوې او ج ې بن ۍ په 

  وزونو  وږ دلته چووزا هوم لورو، د هغوو  نظور  وه بوه هوم ګووزو، توه           

پوزه بحث وچو اکثرید په دت نظر دو چې په قانون کې بای   ب یل 

زاچووي    ډاکټوور  وو بر   ووه یووې غووږ کووړ د قووانون د  وچوویو وخوود  ېوور   

چووو  کووه پووا ې  ډاکټوور  وو بر او نصووراهلل سووتانکزو وز ووه وویوول:         

وزه چوو،  ېوره سوه چونوه یوې وخود پووزه چوو،          پنځل  وزځې یې پ

هغووه اوس د قووانون ب ووه خپلووه کووړت. دت وخوود کووې ولس  وور وویوول:      

  خیوور نووو ،وول ړزه د قووانون  بوو یل د     نصووراهلل سووتانکزو وز ووه  

وویل:   هو د ،ل ړزه یې ه  ا ده   بیا ولس  ور وویول:   توه ده پوه     

ه دت   و ا  دت به غوز وکړو    ا بیا وویل:   زیو   ویې  ووږ  و    
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ونه ویل هه وخد به دا کاز  ر سره چي  بیوا خووره  وه وه پوا ې چووه،      

هسې نه چې د  ېر په چان بیا پا ې چوي   ووږ غووا و وخود زافکو       

کړت چې  وږ  لد  ه ډاډ وزکړو   ده بیا وویل:   دزجو وو یوې نووز   

نووو ستاسووو کوواز نووه د  دا د ،کو وود کوواز د ،   وووږ خپوول کوواز  ووه         

خووو  اسووې بووه ټلوېزیوووني بحثونووه او  ظوواهرت نووه  پرېووږدئ، کوووو یووې 

کوووئ    ووا بیووا وویوول:   زیوو   وویې   ووو بووه ټلوېزیوووني بحثونووه او    

 ظاهرت نه کوو خو  اسو به  وږ  ه ددت کواز د   لوي کولوو  رو ی      

زاکوئ او وخد به زا ه ټاکئ چې  ر دغه وخته دا   کل  ،لېوږو     

یوې خوجص کوړو، نووز     ده بیا وویل:   دا ب  کوو په دت وزځو کوې بوه   

ډېرو بحثونو او جنوالونو  ه ،اجد نه چوته ، ،کو ود خپول کواز  وه      

 پرېږدئ!  .

پووه ه وو ت ج لووو جلسووه خت ووه چوووه ولس  وور بلووې خووونې  ووه د بوول         

  جقاو لپازه ړ .  

په دت جلسه کې لو  هازنوال  ح   اسحپ الکو هم ناسد و، ښ وږ 

ونوه ویول.  کوریم     خورو  ه یوې د  ائیو  سور خوځواوه، خوو خپلوه یوې هوه        

خرم  او  ډاکټر  اد    بر  هم خورت ونه کړت. د اساسوي قوانون پور    

  ویپ د هاز ک یسیون   ور  ګول ز، و  قايوي  چوې ددت غونو ت       

بوول برخوووال و او ړښ ووه وه چووې خووورت یووې کووړت وت،  وور اخووره غلووی و، 

 هېڅ خوره یې ونه کړه.

  کل وه   ر  جقاو وزوسوته  وا  وه ډاکټور  ویې  واد   و بر وویول:         

افغووان دز دیتووا وجووود نوو ازد   هغووه د قووانون  هغووې  صوووبې  ووه ړس  

 ونیو چې ده سره وه او  لي چوزا وز ه زالېږلي وه.
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ددت دو ووره جزیووا و لووه یووادونې او د غونوو ت د   ینوووټ  لووه لیکلووو    

ه ه  ې ه   دا و چوې د  لوي او  قیو ه یوي هویود  سوله یووه ډېوره         

ر پور ژ نوې سول پوه سولو کوې       ،ساسه  سله ده، ښه اوس هم د ولس  و 

باوزو نه یم،  وږ له ج هوز زئی  سره ژ نه وکړه چې ددت قوانون  ور   

 ب یل پوزت بوه نوه ټلوېزیووني بحثونوه کووو او نوه  ظواهرت، خوو کوه          

چیوورت پووه یووو  بووی  وخوود کووې د  لوود دا قووانوني غوتووتنې ونووه  نوول  

چووت، نوو بیووا خوو  ووووز یووو، هوم بووه ړزیوون کووو هووم بوه ټلوېزیوووني         

ثونووه او هووم بووه ټووولې هغووه قووانوني ړزت کووازوو چووې ددت بر،قووې     بح

 دا یې لپازه په کاز دو.

ددت  فصیلي لیکنې بل هو   او پیغوام داد  چوې زا لوونکی پښود      

 ه دا په ډاګه کړو چې  اسو چا د هوید له بحرانوه ژغووزلي یاسود او    

 چا دز ه د هوید پر ي   وطیې جو ت کړت دو   

و کال پر  وږ په  ور او انتظاز کوې  ېور   ولس  ر ،ا   کرښو نږدت ی

کړ، ه  ا یې ویل ن  د سو ون فر وان وزکووم او سووا یوې وزکووم، پوه        

دت کوووې د ولس  ووورۍ ټووواکنې زاوزسوووې ت، خوووو ولس  ووور د رووور   

ا،تیاا له دایرت زاونه ووو، خو بیا یې هم  نه  ونه ویلې، کله چوې  

غلي د ولس  وورۍ نو انوو انو د  ج ووړ خوووره زاغلووه، نووو  وووږ لووه تووا    

ډاکټر اچر  غني ا،  ښو ه ه د  ج ړ پرېکړه وکړه، خوو لوه یوو لوړ     

و انوو یزونو او چوورای و سووره، پووه دت کووې یووی وود و ان یزونووه او   

چرایب چا ل وو، چې له نوزو ه وه  ېرېوږو یوواښت  دولسو ه   واده      

 یا برخه یې زاخلم :

  کلونو کې د افغانسوتان او افغوان ولو     ۹۱: په  ېرو   لي هوید

ي هوید او  لي و،و و پور يو  ښیوا ې هووې چووو. ځینوې ډلوې         د  ل
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غوووا و پووه افغانسووتان کووې د  لووي و،وو و او هویوود لپووازه نوووو او      

 صنبي  بریفونه و ان ت کړو، ان د  افغان  کل ه هوم  سو ه کووو    

 او چکلي ب لون په کې زاولي. 

کوه چېوورت اوسوني دولوود د هویوود پوه  ووککرو کوې د  دیوو   او   لوود      

یکل او د دی  د سوتون پوه  قابول کوې یوې هور  سول ان        ستونونه ونه ل

افغان  ه د  اسجم  او د دت هېواد د هر وګړو لپوازه د  افغوان  کل وه    

ونه لیکله، نو له زا لونکي دولته غوا و چوې هوم د هویود پوه  وککرو      

کووې د اساسووي قووانون  لووه  حتویووا و او ا،کووا و سووره سووم يووروز د      

د  دیوو   او   لوود  سووتونونه     اسووجم  او  افغووان  د  ثویوود لپووازه     

ولیکي او په دت ډول خپل اسج ي او  لي  سوولید ادا کوړو او هوم     

د افغان ي  او  لود يو  ډلوو ټپلوو او اچ ا وو پور و انو ت ټینو          

 . ګا ونه پوز ه کړو

ډاکټووور اچووور  غنوووي دا او نووووزت چووول  وووادت زاسوووره و نلوووې او د        

 بریالیتو  په ،الد کې یې زاسره دهغو د   ویپ ژ نه وکړه.

 وږ په داسې ښغرده ک پوای  وکوړ چوې سواز  یوې د ده پور چواوخوا د        

ټولو زاټولو چویو اچ ا و ګونو ونو، ډلوو او نووزو غوو ه  واړنو د      

 ،  ن قووي، ا ووولي او  ک پووای  پووه ټووول بهیوور کووې نووه و لیوو ل چووو      

چبوزو ک پای . کله چې دده د بریالیتو  هرکونوه ولوېو ل، نوو پوه     

ساښچووونو، نوواو ه ا،تیوواا او نوووزو  بووا لو یووې ړس پوووزت کووړ، هوور  

هووو ره چووې دا ناقانونووه  بووا لې غځېوو لې، ښ وووږ او ډاکټوور  وویې    

اچوور  غنووي ا، وو ښو  وور  وونځ د ا ووولو پوور بنسووت غځېوو لی  وواز          

ډاکټوور اچوور  غنووي ا، وو ښ  و، نووه یووې هغووه  سسووتې ه، نووه نوووز هغووه 

پ وانی  فکر او نه هم ول   ه ا   وووزیتونوه، پوه نا وه کوې یوې هوم       
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 غیر زاغی، په چلن  کې هم، د  ايي خورت هېرت او  ېورت چووت او   

د وخوود د  قايووا   ووابپ نوووو یووازان او نوووو  ووازان زاپیوو ا چووول،       

نو زنووو  پ وانیوووو   وووالفینو د  وافقینوووو او  وافقینوووو د   وووالفی 

واخیسد. ښ ووږ  وافوپ چوې لوه سوره د ا وولو پور  ن وپ وړ  و، نوود          

،کو د د جو تد پر هرنووالي  و چن ان سر نوه ګوراوه چوې ا، و      

زاځي که  ح ود، خو دا زا وه پتوه وه چوې لوه هوو  نوو پواکو انسوانانو         

پر وووووه بوووووه نووووووز ه غوووووه د بنووووووالې ټووووووان وو، ه غوووووه توووووا ازان، 

ا هوووم د هغوووو  دویوووم او دزېووویم   ټوپکسووواړزان، جنوسووواړزان او یووو  

نسل،خو د  بنوو ازښتتونو د سا لو لپوازه  وو ړ هوم هیلوه وه، ددت     

ازښتتونو له ج لې ه ه یو ازښتد هوم پوه کوې ه  غوه د  افغانیود       

او بل هم  اسوج ید  د خون یتابوه ازښتود و، چوې لوه  ېور ولس  ور        

 ه ه ښخ ي او ټکنی اوسني دولد   ر  ه زاوزسې  او هیلوه وه چوې  

د  پرت د  ر،م پټۍ ولووو، نه دا چې  الوې پرت ودو وو. د ،وي  

په  راس و کې وم، د لو  خ ا   ج  دزبواز  وه  وې پوه لسووونو ځلوه       

دد وووا ړسوووونه پوز وووه کوووړو چوووې یوووا زبوووه دغوووه دوه سوووتر ازښتوووتونه   

 اسج ید  او  افغانید  زا ه خون و وسا ي. په ه و ت خواطر  وې    

  ځلوه د لوو  هښوت  لوه کووزه      ۶3  پر یوه وز  نهوه طوافونوه وکوړل او   

زاوګرځې م، پر ه غه وخد  ې د ل  دقیقه یي د وې پور  هوال کابول     

کې بېجبېلو وښیرانو  ه ښنوونه ووهل، چې ډاکټر  یې  ه ووایوي د  

هوید په  ککره کې یې د دوو ازښتتونو ځایونې  ه جو و پوام وکوړو    

هغوه  وه   او هغه غو  چې  د یوو چو ېر پردییپوالو کړیوو لوه خووا چوو ،        

 توجه چي او د  لي چووزا پوه ا و جح  صووبه ړسولی  نوه کوړو،        

پ ووواني ولس  وور چووې لووه خپلووو ګ ووو  روورو  صوولحتونو سووره هغووه   
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ړسلی  نه کړه، نو د  خو یو  فکر سوړ  ګ ول کېوږو، د  خوو بایو       

 په هېڅ وجه دا کاز ونه کړو.

کله چې کابل  ه زاغلم، نو په سلوونو هوه چوې پوه ښزګونوو ځلوه  وو د       

نوو ولس  ر ،قیقي او  صنبي یازانو  ه ښنوونه ووهل چې یا  ووږ  

 ه وخد زاکړو چې ډاکتر  ویې  وه دا  ويوو    وریو کوړو، یوا دت       

خپلووه فکوور وکووړو او یووا دت ،قوووقي   وواوزی  زاوغوووا و، سووا ه        

دېوالونووه هووم  وور دو  تووه وو. لووه دېوووال ه ووه خووو د سوووال د ځوووا       

،وو واک نوو ه وه د  هوو  او     انواښت زاځي، خو د ازګ له نویو بې زو

 نووه  ځوووا  زانغووی، د ازګ لووه چپړاسووي ه ووه نیووولې،  وور   وواوز،     

ا لی او ادنا وښیرانو ټولو پوزت  ې خپل غږ وزسووه او چوېوه هوه پوه     

چېوه  ې  ويو   بقیولوه، خو د غوروز او  کوور پوه ن وه  سود، لوه       

خپل ولسه لرت نویو لویوو او و و چوازواکو د دت  لوي غوږ د اوزېو و      

وسېله نه لرله، د پټو پردو چا ه بیوا پټوه  با لوه وچووه او د چوپې د      ا

ټلوېزیوون پوور زڼووه پورده  وووزه ا رووا زاهرګنوو ه چووه، د لووي چوووزا یووو    

کلنووه زنځېوو لې  کروبووي  صوووبه پووه ناقانونووه ډول ړسوولی  چوووه،    

 ینا  لکه چا چې د ګن    او یا هم ډیوزن   باه ه پوه پټوو سوترګو    

 یوووه  باهوو و کووې خووو د افغانسووتان    ړسوولی  کووړت وو،  پووه هغووو   

فزیکوووي برخوووه او چوووت ني بووول  وووه پرېښوووودل چووووه، خوووو پوووه دت  ووووز  

ړسوولی  پوور  لووي هویوود خوواوزت وا ول چوووت، یووو   وووزت لیکووې د     

 افغان سپینه کل ه د برېښنایي  ککرو له   ه لرت کړه.

تووواغلي  غنوووي  د خپلوووې  غنوووا  لوووه خزانوووې ه وووه د افغوووان هویووود     

  وورو  ا تیوواښ وزکووړ چووې نووه یووواښت یووې        ووالفینو  ووه  دو ووره نووا  

دهغو  هغې غوتتنې  ه لوی  ووایه  چې ځان افغان نوه بوولي، خوو    



 

275 

 

د افغانسووتان ټولووه چوویره ښبېښووي، بلکووې  لتپووال افغانووان یووې هووم لووه  

خپله ،پ  حروم کړل چې  اسې هم ،پ نه لرئ چې ځان  ه د هوید پوه  

 وود  ووککره کووې افغووان ولیکووئ! دت  ووه وایووي د لووي و،وو و! د،کو  

  ر، د هوید په  ککره کې د   لود  کل وه لوه  نځوه و و خوو د  لوي       

 و، و ،کو د جو وو 

ن  کې   چي د ق زو دهوسونو په دزیوا  کوې  سود نهنووان ددت      

کاز زا لونکي خ رناک  واقې سم ،  نه چوي کوړا ، خوو کاچوکې     

د دو  بل نسل یا  دزېیم پښد په خپل هېواد کې اوسې ړ  چوې بیوا   

بحرانونه کتلي وا  او د خپلوو نیکونوو پور قورونوو یوې       یې زا لونکي

 ړ ت  و کړت وا  او که نه  خ خو به یې يروز  رت ا ولی وا .

اوس نووو توواغلي ډاکټوور اچوور  غنووي ا، وو ښو  ووه ښه د یوووه افغووان پووه  

،یووث د افغانووانو ولس  وور خ ووا  نووه چووم کوووړ ، ځکووه چووې دده         

ي ب وې وزکولوو لپوازه    ناقانونه ړسلی  یوو ناقانونوه بهیور  وه د قوانون     

استب ال چو، یواښت   ر به وز ه وایو، ځکه چې ول  له ازګوه بهور   

پووا ې چووو او   وور یووې پووه ازګ کووې او یووا هووم کېوو   چووي د یووو سووپی    

 ږیرو  خ ا  وز ه وکړو.

دا چې یو ج هوز زیی  او ،کو د د افغان کل ه، چې هوېڅ لوښود   

هوید پاڼه کوې نوه    پرت نه زاځي او هېڅ خوله پرت نه  ویېږو، هغه په

چي لیکلی، نو که افغان ول  او افغوان خواوزه د ایوران او پاکسوتان     

 ر بری ه ړن ت زاچي اوهلته خو طوبا  ګ و قربانیو  ه ا  یوا ده، هلتوه   

 به دا ج هوز  زیی  او دا ګ وله ،کو د هه  وزه وکړو 

  وزځوو  وه غځووو،    91یو ،کو د   ر چې د خپلې کابینې ټاکنوه   

ه د هېواد نوز چازت هنووه سو وال کوړو  خیور پوه هور ډول پوه        نو هغه ب
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دت برخه کې ړ قراوو  ور وختوه د   وه د ، خوو کووم هوه چوې اوس        

هرګن  دو، هغه د افغانید پر ستوني د پردیو پوه ړس د هغوې  ېورت    

چړت  ېرول دو. چې جو ه چووت بلوه چېر وه وه، خوو ړسوتی وز وه دت       

 اوسني دولت  ر وزکړ.

ده چې تاغلی غني به  ور دت هوم و انو ت ړ  چوي، د یوو      وېره خو ړ دا

 نا رو د ف از له ا له به په افغاني بانکونو کې هوم    يچ ېر  نظی 

سووونه او یووا یووې د د هغووو غوتووتنې و نووي یووا بووه د هغووو د   وورانو  ک

پیسو چا  کړو، د پیسو ژبوه او ب وه بوه هوم ب لوه       قورونو  کسونه پر

 چي.

 

افغان ولسه! يروز  بوه ستاسوو پوه ذهو       ګرانو هېوادوالو او ق ز  

کې دا خوره زاګرځي چې  خیر نو اوس به هوه چول کېوږو   ظواهرت بوه      

کېږو  ړزت به بن ېږو  ګو  وډو بوه جوو ېږو    وککرت بوه اخیسوتل       

کېږو او که نه نوز هه به کېږو  غوا م دت هرت پوتتنې او   ووی   

  ه لږ  م چم.

 د د ،  جو تود یوې   دا ،کو د هسې هم چینو  او وزوسد ،کو

د ايو ادو  و و وه ده، پوه خپلوه دبحوران ښېږنو ه ده او پوه خپلوه یووې         

بحران ټوکوړ ، نه د ول  ښوز لرو، نوه د وسولوالو   والفینو او نوه     

 هم د   ني ،رکتونو، ظاهرو او ړزیونونو!

نووو کووه هوور ډول  ظوواهرت او  وو ني ،رکتونووه وچووي او بیووا ويووبه د       

ا خووو بووه دا دوا ه ،کو وود   ووران؛   بحووران خوا ووه ړ ه چووي، نووو بیوو   

ډاکټر  ا،وان وایي، چې  وږ خو له دت وطو  ه وه ګل و  جوو وه!     

خو چا پرت نه تودو، دا د  دو  په یوه  وککره بانو ت  ظواهرت پیول     
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کړت، ل  یې بحران  ه بو ه! پوه دت خواطر چوې د واک د  ونونوانو     

دا پل وه خت ووه چووي او د دو  ا وولي جوووهر ولوو   ووه هرګنوو  چووي،  وور  

هغه پوزت چې ددت نووو ،کو ود، سوترت  حک وې اودولود نووزت       

اجزاوت ب پړېږو، ظاهرو  ه بای  انتظاز وباسوو او پوه دت بوا  هور     

ا خیزه   وزه وکړو او بله خوره داده چې  ظاهرت چا وه وچوي، هغوه    

چا ه چې بای   رض و ان ت چي هغه خپله د چ ړت یوو  نصور د ،   

و کوې  د ولو  لوه  ظواهرو     نو ځکه خوو وایوو چوې دزت هلووزو  یاچوت     

ه ه د افغان ي  اچ ا و دنواو ه ګټوې اوچتولوو ا کوان چوته، نوو       

ځکه خو د ظاهرو پر ځا  په لو ړو ګام کې دنوزو   بیرونو دلټوون  

هوووه پووه کوواز ده. ولوو  سووره پراخووه   وووزه او  وور   وووزت وزوسووته      

  ظاهرت او یا هم بل کوم غوڅ   ل .

  کوې  ور دت چوې خووره بحوران  وه       یوه ړزه دا هم ده له ،ل ړزو ه ه 

ړ ه چي تاغلی غني دت خپل فر ان بېر ه  سوترد کوړو او دا  سوله    

 دت سترت  حک ې  ه  حول کړت.

ړزت بن ول هم ا لي ړز ځکه نوه ده چوې خپلوه ،کو ود پوه سولوونو       

ځایه ړزت بن ت کړو، نو که  په  ړزت بن ولو ا جح زا وج ، نوو پوه    

 وډو هووم دولوو  پووه ښیووان ده اوده غووو  دو  بووه زاغلووې وا ، هووره ګوو 

چازواکو په ګټه یوې ګ وو چوې لوه ګو وډۍ ه وه یوې ګټوه اخیسوتې او          

 ځان یې واک  ه زسولی د .

 ووککرت سووره بایکوواټ اونووه اخیسووتل هووم ،وول ړزه نووه ده اودا کوواز  وور    

ټولوښیووواو خ رنووواک د ، ا وووج  د افغانسوووتان دتووو نان غووووا و،    

چووې  ووککرت وانووه خلووي او اکثریوود افغانووان  ایوسووه او نهیلووي کووړو  

یوووواښت د دو  ړسوووپوهي  نظی ونوووه او د هغوووو پلویوووان برېښووونایی    
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 ککرت  رړسه کړو، دت سره به هغو  پوه زا لونکوو ډول ډول ټواکنو    

کې د خپلې خوتې اچو اص بریوالي کوړو او بیوا بوه خو ا   وه کوړه د         

افغانسووتان د نوووم د وزکولووو لپووازه هووم لووه ه  غووه  دام   ه ووه کوواز      

د ولس  وور کوورښو پووه واک نووۍ کووې یووې غووو ولی و اود    واخلووي چووې

دولد   ر اچر  غني نږدت چپېته وزځنوۍ نویم واکوه واک نوۍ کوې      

یې  ورت هو    رړسوه کوړ، نوو کوه  ووږ غووا و د هېوواد د کوزنیوو او           

بهرنیو دت نانو  وطیې چن ت کړو، نوو بایو  ښو ، ځووان،  وغیر او     

، کوه هوه هوم پوه دت     کویر، تځه او نر د  ککرو د اخیستلو هووه وکوړو  

 ووککرو کووې واک وو  تووا از ښ وووږ ګووران او  لووي هویوود  افغووان   وور      

سووتوني  ېوور کووړ، خووو هوور افغووان ښل ووی بایوو   ووو   خووان چووي او د هوور  

تا از له ستوني د خپل هویود جووهر بېر وه زاوباسوي او دا کواز هلوه       

کې ړ  چي چې  وږ ه  ا بې هویته  ککرت واخلو  د جورو ښهرو د 

ن یې  ور سوتوني  ېور کوړو. او بیوا وزوسوته د  ن وپ پور         یو ګوټ په چا

ژبه ه  ا بې هویته  وککرت د  لوي هویود پور  وککرو بو لې کوړو. کلوه         

چوووې  وووو زا لونکوووو ټووواکنو کوووې د ولسووووالۍ لوووه چووووزا نیوووولې  ووور     

ولس  رۍ پوزت خپل زتتیني استاښو وټاکل، نو بیا به له قوانوني  

ولوود   ووره او  ړزو ه ووه لووه  ووادو ړسووپوهي وکیلووه نیووولې،  وور د     

 ،کو د   ره پوزت ټولو سره ،سا  اوکتا  کېږو.

ښه خپله ول   ه ډاډ وزکوم چې هېوکله  به له خپول  لوي او اسوج ي    

هویتووه  ېوور نووه چووم،  وور هغووه پوووزت چووې ښ ووا  لوود پووه دت برخووه کووې        

خپلووزوستیو از انونو  ه زسېږو، نو ښه د یوه افغان پوه  وګوه ددت   

م، لووه دولوود   وور ه ووه نیووولې  وور دا یووې د ژونوو ۍ سووا لو هوووه کووو

،کو وود   ووره پوووزت او بیووا لووه هغووه ه ووه  نیووولې د هغووو   وور وا ه   
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 ن وا خوز پوزت، ټولو  ه ،اير یم چې  لنوي  نواظره وزسوره وکوړم     

او خپله  لي دا یه  ابته کړم.  هغو  چې  ل به یې نوزو  ه د  نواظرو  

ووا،ثې بلنوه   بلنه وزکوله، ته ده چې اوس  وږ هغو  ه د  نواظرت او   

وزکړو، چې ولې دت د  لي هوید دا دو ره ستره  سله، لکه په  لي 

 چوزا کې د چوو غو  په چان په غو  کې  ېره کړه.

 

  ل دت وو  لي یووالی

 سر لو   دت وو افغان  لد

 

 هو چې دا ځ که اس ان وو

 هو چې ژون  په دت جهان وو

 هو چې پا ې یو افغان وو

  ل  به دا افغانستان وو

 ل  به دا افغانستان وو 
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 !د اختر نوي کالي دې مبارک
 !ناکامي دې مبارک

 )د نړۍ ستر مفکر دې په غور ولولي(
]دا ليکنه هغه وخت شوې وه چې د ټااکنو وروساتن نتي اې پااکې     
او ناپاکې رايې رامعلومې نه وې، خو ډاکټر اشار  غناي ادزا  ي    

عب اهلل ياو لاس ساره    اشر  غني ادز  ي او ډاکټر عب اهلل او ډاکټر 
په مساويانه ډول د دکومت د شاريکولو پروووکاول وکاړ، دا د ټاول     
هېااواد پااه ک ااه لااومړۍ ليکنااه يااا لااومړد غبرفااو  و چااې د اشاار    
غني ددې عزس پر وړانا ې ررفنا  شاو، ناور لوساتونکي د ليکناې       

 ور لوستلو وروسته قضاوت کوالد شي.[
ي نعاو وصا  لاه ساري ې  ښاغلی ډاکټر صاي  اشار  غناي ادزا  د!     

خبرو له وېر شم، پر اصالي مللا  لاه پياس وکاړت، دلتاه خاو دود دد        
چې روک واک وه ورساېيي، خلاي ياې مباارکن واه ور اي او هغاود        
چې نه شاي وروا،د، ناو مباارکي ورلېايي، خوشاالن کاوي، او وناه         

ر هظاا وکوي، ر ې غوړوي او د لريالي شخص پار وړانا ې وبسام او    
سااتا د ماااوې   واسااو وااه  لااه املااه کااوي، خااو  ه سااتا د لرياااليتو     

مبااارکي واياام. د لرياااليتو  پااه لومړيااو شااېبو کااې چااې ولاا  ال واار   
د  سااتا د لرياااليتو  اوسااه د خ ااس وناا ي خولااه نااه ده وچااه کااړې او 

ستا د مااوې رارک ولدېا ه.     نو ،شکرانې لزونځ يې نه دد ادا کړد
 او ووطياه فارو   شوه چې د ملت د دښازنانو  وخت پيسستا ماوه هغه 

وړان ې دې د ملت د رايو م،وړ ونه کړاد شاو، ناه دې خ لاه دې    پر 
او نامت ااان  ټاايم، نااه دې د  لا   وداندااس، نااه دې م ورم،واړ وااه  

ول  خواخوږي په دې پلزه دفاع وه پرېښودل چې کاړکې  رامنتتاه   
کېيي او نه دې هم خ له ول  وه الر خ،صه کړه چاې لاه خ لاو راياو     
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حارا  ناور   ، لمناو ه پلزه د لحارا   ا په خ له م،وړ وکړي. د کړکې  پ
سياسااي ئر اات او   رپاا ستاسااوې هاام چااهاام پسااې اوږد کااړ او کلااه    
پساې وغتاولې،   ال نو خ لې غوښتنې يې  ،هېوادني و لير پوه شول

يې هام پاه کاې     پښهد امريکا او نړيوالې ټولنې  چې ا  ور هغه پورې
کاې  ادتزالي ناکات وه په  ،داسې دخيله کړه چې ور ادتزالي لريالي

د  چاې دماه وار دې دماه    الاه لالاا    دي.  يات امتيا ات ورکاړل شاوي  
کاې لاه    و، پاه هغا  يولسواکن کومې و رلې په نړۍ  کې وکرار شاو 

هېڅ مفکر او هېڅ نا فکره سره داسې لولاه ناه ده شاوې چاې ياو چاا       
 او هم دې م،مات وي، هام دې غلای وي    او دې هم ټاکنې فټلې وي

واقعيات کاې م،مات دد،     هم دې نتلی وي، مخالف لاورد چاې پاه   
شا  امتياا  واخلاي او هام دې     ېهام دې د اپو   .وي متهغه دې سا، 

 ،دې ولاري  صا،ديت  .ش  کې وار نيزاايي  ياات واک ولاري    ېپه پو 
خااو مساا ليت دې ونااه لااري، هاام دې امتيااا  اخلااي، هاام دې انت اااد  

مصالحت   مضردال چې مشرا  يې د  رملت پ هکوي. افسوس د هغ
 پر نري رنځ اخته وي.  
 د وط  او د ملدرو مس شيخ اد دې 

 رواااااودافااااه ساااارا  پاااباااې رهاااويااارراااخ
هسې پاه او وناو    ،موږ خبر نه وو چې مشرا  مو کوت لوري وه ليايي

 او نه مو د شاعر دې ليت وه پات و:   واو نارو سر و
 ؟ره خبر يې چې په کوت لوري دې ليايي

 ! روااناه سااااو پ اډااه فاااې پاااې روا  ياااچ

 ،ياد ياسات  اوس هم دا منم چې واسو له ولسزشر شئ، په نړۍ کې
نور له هم ياد او ښااد شائ، خاو ولا  لاه ال پساې لرلااد شاي، واه لاه           

 مخکې الړ شې خو قافله په شا راغله.



 

282 

 

 ې الړوااکاه مخاالااه خ ااامنم رهبر پ
 راوسته شا و يې پهاه خالاافااو قااخ

زاااه ساااترفه کتلاااي او پااار  کهااار چاااا چاااې دې مظلاااوت ملااات واااه پاااه   
اکټاار ډلرخليااي يااې ډېاار یليااس دد.  ،ئندساااالرانو يااې ډډه لدااولې

ډه ولدولااه، لرخليااي يااې ډاشخاصااو  ډولن ياا  اهلل هاام پاار هزاا ې 
، ولسزشار شاو   ياو هغه شا  شو، ولسزشار کار د هام د ولا  پاه را     

خواږه يې ئندساالرانو وه ورکړل او واسو چې ور هر چا د فسااد   خو
د ئندسااالرانو   دېاو  ورواکان پار  ا  خبارې کاولې، وار ټولاو  ر        

وااري   ياات لوساتی     ډېارو فواښونو وه اوږه ټيته کړه. واسو خاو وار   
لري که پنتاه ئندسااالر ؟ او کاه ياو  اس        وردد، ايا دا ول  ډېر 

و رلاې وکارار    اود فورماول   دتياا  اليا د ولسزشر کر ي د مضار  
دد چې د مصلحت او ملي  فټاو وار ناماه النا ې ياې هام ملاي فټاې         

شخن  وواهه. مصلحت خاو  ي يانزنې کړې او هم  يې پر مصلحت ر
 ،چې د ع الت او واقعيت وار مانځ  اناډول لرالار شاي      مردله دههغه 

شاي چاې هار  اس      و اس قعيات و انه دا چې پر ول  داسې ياو منفاي و  
دا ولا  ډېار    ې ولا  لاه ف او  ياانونو ساره ما  کاړد دد،       يا  ېو رل

صااالر او صاابور ولاا  دد. دې ملاات سااتا واار رناا  ئندساااالرا ،    
 وحزاس ياوا ې پاه دې خااطر     ور چارياو نور  ماال غوړه  فسادفر،

، درلاود ما ي وينا وه په کتو سره ياې پار واا لااور      اسوچې ست لکړ
درد   لااي،  شااو. د مخااه نااا لاااوره (او واا اوت )وحااولخاو دا لاااور واار  

ټااول درپساې ودرېاا ل،   افغاناا    لتپوال او نااور  پښاتانه  سا ي   ړي 
، نالوستی، پېغله،  اوا ، سا ي  ږيارد او    ستی، لوم،نفکر، ښرو

مخور ټول په دې خاطر په يوه ليکه کې ودرې ل چې د شر او فسااد  
د اصلي عواملو له رنځ او ع ا  رخه و غورل شاي. خاو اوس چاې    
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 د ناو  ، خ له له وحول او و اوت سره غاړه غاړۍ شاول  شر او فساد په 
 خ له د  ا  غم وخوري: په ول  قافله م بوره ده چې

 قافله دې هم من ل نه  ا  خبر کړي
 کالاه کالاه رهانازاا ناه الر خالاا شاااي

فکار کااوت چااې د افغانسااتا  شاخړه دومااره پېچلااې ده چااې د ))نااړۍ   
رسان لکاه چاې د لاس      اې  الن مفکر(( رخه هم الر خلاا شاوې ده، د   

دي، يااو شاااعر ال  افغانااا يااې  مزثلااي چااا پااه الس کااې ده، يااوا ې  
 پخوا ويلي وو:

 رومره چې  ه يم خبر له ملکه
 د مشوړې سر دد لهر له ملکه

یها    (مفکار )خبارې دې پار    (کام فکاره  ) ه ډېره لښنه غواړت که  ماا  
 ،خو  ه  که  انته دا دا  ورکاوت چاې وار واا وروساته       ،ښې نه لدي

ستا غوړه مااال  او ياا    کهواوه ما ور هر چا  يات کز اي  کړد دد، 
رولااه کز اااينرا  يااې منااي کااه نااه، خااو مخااالفي  او عااات   ه ينااې دو

 ماا مېارم     ،(ياو  )  ه تعر  دد چاې م واقعيت افغا  ول  پر دې
پاه   (د افغانستا  ملاي وحرياي  )او  ( ون و  ټلوې يو ) )اريو  يو (،

ا   و.سوونه  وانا  ور هر چا  يات ستا په کز اي  کې ساتړي شاول  
 اا  مظاااهره کااې هاام مخااالفينو ستاسااو پاار  اااد د          رستاسااو پاا 

، ع يبااه وه! د مااره  ) وناا و ( پاار  اا  د مااره شااعارونه ورکااول   
ه چااې فنااې  و، دا پااه دې مانااا نااه  پلويااانو پاار ) وناا و ( مااره وايااه  

رات پاه خااطر ستاساو    د ادت يې وه ديثيتستاسو شخصیت يا ملي 
نوت نه اخيست، هسې خو يې په خ لاو ناورو وبليغااوو کاې د اسا،ت      
له دايرې رخه هم ايساتلی وې، خاو هغاود د )) ونا و (( ناوت  کاه       

وه چااې هزا ې ټلوې يااو  ورواه ساارخوږد ئاوړ کااړد و او    ا ياات يااد  
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ول  وه يې يو فکري لي  لورد ورکړد و، خو ساتا غاوړه مااالنو او    
لکاه د   ، پاه هزغاه ساترفه کتاس     هام  واه  ( ونا و  )نو   ينو کز ااينرا 

))اص،داوو او هز النې(( ټيم چې وروه کتس.  خو لياا هام ماوږ ساتا     
مفکااار او ساااتر  ))ساااتر لاااه م،واااړه الس واناااه خيسااات او ناااه ماااو د    

ما ااي وااه د وصااوير پااه  لااه  (( اوساانن ملدرويااا او وېاارېئندساااالر
ره د  هارو فاو    دا پاه دې خااطر چاې د ملاي فټاو ل اا       .اشاره وکاړه 

وېرولو وه هم ويار وو.  واسو هم په دې خاطر لاه  ونا و  ټلاوې ي  او    
، ياااو شااازېر متعصااابي  دې ماااا رخاااه واټااا  ونياااوه چاااې وااار رنااا 

د خ ااس فاشااي ت او وعصاا  د پټااونې  ،او مخااالف فروپونااه وندنظااره
ټاپااه ونااه لدااوي،  (نيشنلساات)او  (فاشيساات)پااه خاااطر درلاناا ې د 

، ئندسااالرا  او غاوړه مااال  و غزاس،     موږ ستا ور رنا  فساادفر  
چغاې،   ساړيتو  عا الت او   ، خو واا  ماوږ مشاروع مباار ې،د دا      

افغانيت، اس،ميت او انسانيت وه هېڅکله هام هار کلای وناه واياه.      
 اوس خلي خبرې نه ولي، عزس ولي:

 د عزس د خاون انو په دضور کې
 د وينا خاون  والړ الس په س،ت دد

د  درکاړه، پاه دې خااطر چاې فکار ياې کااوه       واسو وه چې خلکو رايه 
، غااو ، قاااطو  او پاااک  يوينااا او عزااس لرالاار د  ډاکټاار اشاار  غنااي 

وطا  رخاه لاه دا وېاره     او لاه   سړد دد، له ناپاکو خلکو يې کرکه ده
شاااس کلناااه فنااا في ورکاااه کاااړي، خلاااي د دامااا  کااار ي لاااه مضااار   

رخااه سااتړي شااوي وو، خلکااو سااره يااو   او ناااوړه ادتيااا  مصاالحت
عاطفااه وه، خلکااو د سياسااي سااودافرۍ پااه لااا  هااېڅ   ،و ادساااس

 چې: ونه کاوه، خبر نه و فکر
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 ياژناېاه پات راااا اکان داسااسي د ااالار خاودافاس
 معيار يې و   دد او وول دد ساه مې لن ه شوله

 ه د هغاااو ميلونوناااو افغاناااانو لاااه ئزلاااې رخاااه يااام چاااې ساااتا د       
سر او مال مبار ه کړې، خو هغه خلي چاې   په لرياليتو  ل اره مې 

ناه واواه السرسای لاري      ،په کليو او لانډو کې اوسي، ستا مينوال وو
او نه هم د ليي او لوست له نعزته لرخز  دي، د هغود پاه  ړه کاې   
له ره سرې سکروټې لادېيي،  ه خاو ښاه يام، د  ړه غوټاه د قلام پاه       

ومره اور لااه نوکااه خ،صااوت، خااو هغااود چااې دا وساايله نااه لااري، راا  
هزغاو ميليونوناو افغاناانو د      ما دا ليي د  غزي،  ه هيله لرت چې

 ړه د داغونااو انتااور هاام وف ااې، د خلکااو نظاار، رايااو او هيلااو وااه      
درناود وکړې، د قاانو  داکزيات پلای کاړې، د مصالحت پار  ااد        

 د يي  نا مشروع ئوړ ئاړي پر  اد د افغانيات  قانونيت او د سيزه
چاهاااا   اااي او يااات واااه الره اواره کاااړې. پا پراخاااې مفکاااورې داکز

و ولسااونه  وناا ي وي، ولاا  نااه مااري،  را ااي، مااري، ړندېاايي، خاا
هز ا ولسونه دي چې يو روک پر وخت کېناوي او ياو    ،وسلسس لري

 روک له وخته پرېباسي.
 ولاااسااوناااه چاااې سااناا  يااو لاالاااه وکا
 پادشاها  وروه س ود کان ي اختيار

چاې  ه واساو واه د     ،ور او کاې ويلاي وو    او په شا و واسو د کز اي  
ور و کې امتحا  درکاوت. کاه پارچاه     (۰۱۱) خ س دکومت په سلو

د فاډې اع،مياې وار     اوس خاو واساو   .مې خراله وه، ناکات مې کاړ  
امنيتي ساکتور او  يناو ناورو     پهفيصله کړې چې  السليي وروسته

و دا مانا لاري  ا خوغير نه را ي، د پورې( ور و ۰۱) ور له لرخو کې
کاې لاه    نوپاه دې ارفاانو   نا سم کاروناه چاې   لې ع التي ،کوت فساد
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اوس لاه ناو د    .خ اس  ااد وي   رال پا  لاه  هغاه  دي، پخوا رخه موئاود 
( کالااه کېاايي چااې  ه پااه  ۳۲) وکااړو: پااورهامتحااا  او پااارچې خبااره  

پوهنتو  کې استاد يم او واسو هم کلونه کلونه په لهر کاې اساتادي   
اوس نااو کااه  د اسااتادۍ يااوه محاساابه سااره وکااړو!، را ااه چااې کااړې

کې سس په سلو کاې کاار وکاړ  او  ه هاره      (سلو ور و)واسو په هرو 
ورځ يوه يوه نومره درکړت هغه هم چې ټول سوالونه دې درست وي، 

اوس چااې وااا د امنيتااي    خااو ررندااه  نااو پااوره سااس نااومرې شااوې،    
د  دا کااه ( ور ااې  ااايو کااړي، ۰۱سااکتور د امتحااا  پارچااه کااې )

، پاه دې مضازو    محروت ياې ، وه ملل  وي سستم ا موينې هر ډول
پااه امتحااا  کااې  کااه کااې هااېڅ د امتحااا  مسااتح  نااه فر ااې او لااس

، که په پااوې  ورکړي( نومرې خو دې له السه ۰۱نو ) ې،شامس هم ش
 لاه سالو رخاه    ې پوره )ل  نومرې( هم يوسې، ناو واه   ک (ور و لسو)

ې، دا د واقعاااي امتحاااا  ناکاااات ف ااس کېاااي   ( ناااومرو مللااا۰۱) پااه 
 نتي ه ده.

ټاولني و   فرهندي، اقتصادي، سياسي، ردا چې امنيتي سکتور، پ
او نورو ټولو لرخو مست يزاً اغې   لري، نو پاه ټولاو مضاامينو کاې     

، نتي ااه دا راو ااي چااې پااه م زااوعي نيزااايي   ټيټېااييدې نااومرې 
نصاااف ))نصاااف م زاااوع( کاااې پااااوې را اااې او هااار شاااافرد چاااې د   

الره ناه  للاه   هاېڅ   د داس  هغاه  ،خلر ساره مخاام  شاي   له  (م زوعې
 لري او ناکات ف س کېيي.

ه! دا ولا   صي  او راولونکی ادتزاالي ولسزشار   ډاکټر نو ښاغليه
دسااا  او کتااا  ورسااره شااته، مااوږ چااې ټولااو  خااو ،کااه غرياا  دد

ستا د م،وړ ل اره وداندس، په وا کې مو ياو کيفيات او ياو يرفيات     
 ، ستاساو لبااس کاې خاو کېا د شاي وار واا       لي ه، که نه په کزيت او 

خبارې پاه دساا      ،وو، ماوږ دساالي خلاي ياو     غښاتلی  رقيباا   نور
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( غا  دد،  ۰وار )  کاې  ( په کيفيات ۰)] : صي  په وينا الفتد  کوو،
(  ۰(  وار نهاو )  ۰خو د ع د له مخې دواړه ع دونه دي، که موږ ياو ) 

خاو کاه    ،( کېايي ناه  ۳۱( کېيي خو شس )۰۰نول  ) ،د مخه وليکو
( وررخاااه ۰۰( د مخاااه وليکاااو  ناااو ياااو ناااوي ) ۰( وااار ياااوه )۰نهاااه )

مخکااې  وااه موږ  کااهوااه رسااېيي[. (۰۱۱ئااوړېيي، خبااره ا  ساالو )
پااه ټاااکنو کااې چااې   کااړې چااې کيفياات او يرفياات دواړه درکااې وو.  

( غاوره لللاې او د   ۰( ور ډاکټر عب اهلل عب اهلل ياو ) ۵موږ، وه پنته )
امله و،  که پاه دې دالات کاې     مخه کولې مو، د هز ې کيفيت له

( پوره کېا ل، خباره قاانوني دا  واه رساې له،       ۰+۵۱پنتوس + يو )
(واه  ۰۵( دررخاه دمخاه شاود واد، خباره پنتاه لساو )      ۰خو که ياو ) 

( کې له نه، خاو ولا  ساره اوس ان ېښانه ده چاې      ۳۱رسې له، شس)
واسو ډاکټر عب اهلل عب اهلل په نا مست يم ډول وار  اا  د مخاه کاړ،     

دا  ياو  اس لياا وايام چااې      اوس ه خاو دې خباره شاس نااه کاړه.     ناو  کا  
، هقرلاانو  ماه  ر سياساي مصالحت لاه املاه    ضا کيفيت او يرفيات د م 

خ له ما ي مه ل رندوه. ساتا واري  ولساي او ټاولني  چلنا  هام پار        
ول   که ښه لدې ه چې خلکو فکر کاوه، پاه وطا  کاې د دااکزې     

 واه اړوياا ده   شخصايت  خاه ناپاکن د پااکولو ل ااره هز غساې ياو ور    
که نه خو دا ول  د هېچا دومره ورخه او وروه  له نه شاي  غزا،د،   

پاه م الاس    هغو کسانوداسې ښکاري چې دا وريخوالی يوا ې د  خو
کې استعزالېيي چې خ س پلوياا  دې دي، مخاالفينو ساره خاوږ او     
مواف ينو سره وري  چلن  ور ډېره وخته پورې هېچا وه د  غام وړ ناه   

غلي عباا اهلل عباا اهلل د ټاايم د پرلااه پسااې غوښااتنو پاار دد. کااه د ښااا
خاو مع اولې غوښاتنې     ،وړان ې ستاسو د ټيم له خوا هم پرله پساې 

نو خبره دې يو طرفه افراطي د  وه ناه رساې ه او    ،ملرح شوې واد
داااړو د دواړو خاااواوو پاااه معتااا لو او مع ولاااو نتنااا  لاااه نړيوالاااو م
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و هم لاه ولا  واه پاه     غوښتنو کې منتنی د  ټاکلی و، هم له واسو ا
چااې ستاسااو پااه اسااتا ۍ غالباااً هغااه   ده خااو ررفناا ه خبااره و،فټااه 

لېاا  او کسااا  پااه ماا اکراوو کااې فااډو  کااوي چااې نااه قااوي ولسااي     
 ، دامهاارت  ي لري، نه قوي سياسي ئر ت او ناه هام فرهندا    لنس 

ني او د هغاو  خاوانن شازالټلوالې پااوې شاو    پاکثاره د   ډول اشخاص
ونااه لياا ل چااې م الااس ټاايم سااره د      دي، داسااې رااوک مااا   ټ ساااري
 ولري چاې ياو لاس وار هغاې واناه وړي       (سره کرښه)پخوانن  تمخالف

او هاار يااو خ ااس لرياا  وپېژنااي،  کااه خااو يااې پااه اع،ميااه کااې د           
لاه  ))م اومت(( اصل،ح هم په خاص مهارت وېره کاړې ده. ستاساو   

سياسااي و رلااې، علزااي او سياسااي وفکاار رخااه دا هيلااه نااه کېاا ه، 
و ياا اصال،دات دې د ار ښاتونو او درنااوي پاه ووفاه       هغه الفاا  ا 

ومنس شي چې ال هام وارې د ويناو لاود را اي. واساو پاوهېي  چاې د         
))م اومت(( د اصل،ح ور چتر الن ې ياوه خاصاه ډلاه، سايزه او ياو      
خاااص فااارود لاااه دې ملاات رخاااه نااااوړه لاااو اخلاااي او دا د خ لاااو    

ف ااي. کلااه  سياسااي او لشااري ئنااايتونو د پټااونې ل اااره يااوه وساايله 
( سالنه خلکاو ))م اومات(( د ياو اصاس پاه ووفاه مناس         ۵چې د پنتاه ) 

( سالنه خلکاو ار ښاتونه لياا کاوت دي؟. د      ۰۵کېيي، د پنتاه ناوي )  
)ئهاد( له م  س نامه رخه هم  يناې روس پلاوه پرووکولياا  خ لاه     
سياسي فټه پوروه کوي، ئهادچې د ټول افغاا  ولا  دزاساه ف اس     

سااالرانو يرغزاس کاړد او د ئهاادي     کېيي، اوس رو محا ودو ئند 
ار ښتونو پار  ا  وارې فټاه اخلاي. کلاه چاې د افغانساتا  اساساي          
قااانو  د ټولااو وفااړو واار ماانځ دوساااوي اصااس او اساا،مي ار ښااتونه   
معيار ف ي، نو ليا هېڅ، اړويا نه شته چې په دې منځ کې دې هغاه  
 هونظيزي اصل،دات چې د نفارت لاود وررخاه را اي پار خلکاو پا       

ئزعيات  ا  ډلاو ساره د      وحزيس شي، دا لاه طالباانو او ناور    وره و
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پخ،ينې لهيار واه ررفنا   ياا  رساوي او ئداړه ال پساې غتاوي. د         
ئهاد له م  س ار ښت پروه چې د ټول ملت مشاترکه دزاساه ف اس    
کېاايي، نااورو هااېڅ ډول ونظيزااي اصاال،داوو وااه اړويااا نااه وه، ددې 

و ټايم کاې ال   ډول اصال،ح کاارول ددې ررفن وناه کاوي چاې ستاسا      
اوس چاې پاه    هم د نظار شورا د فکري خط پلويا  خ س اغېا  لاري.  

، هاار دد  يااات  ېد ا،ت ووال نااو د ډولېاا و  يااې، اولااو ورفااډ شااود 
لااه يااې  اارور   رااوک چااې لااې فااودره اولااو وااه ورفااډېيي، کښااتن    

 ډولېيي.
 ماڼو اخر له دې کښتن په سزن ر ډوله شي
 لره چااې لاااې فاااودره ورفاااډېيې دا مې ياده

پااه دې خاااطر چااې وااه اوس ماااڼو يااې او ټااول ملاات وااا سااره پااه دې        
نو د ملت د ن ات ل اره هڅاه وکاړه، د ملات     دد،کښتن کې سور 

يوه دس الره دا ده چې کلاه د ټااکنو نتي اې رڼاې او ټولاو        غورنېد 
وا ي  کاړې او واه سا ي  لاا  شاوې، لياانو پار لاوړ غاره کېناه، خ اس            

ت واوره، ووايااه چااې مااا د رااوکن او ملاات او نړيوالااو وااه خ لااو پيغااا
م ات ل اره مبار ه نه وه کړې، ما د ملت د سوکالن ل ااره دا ټاولې   

ا ت،فاي دکومات او د هغاه     ئن االي هلې  لې کړي،  ما ملات لاه   
 اي، کاه د کاو رخه ښه خاطره نه لري، له هغه رخه کرکاه   ماهيتله 

د دکومات پااه   (ملااي ودا ت )ا ت،فاي دکومات پااه هار ناماه وي، د     
( اسا،مي ئزهوريات  )، (اس،مي اماارت )، (اس،مي دولت)نامه، د 

ې چااخااو  ،او يااا واار لااس کااوت نامااه الناا ې  )ديزوکراويااي ئزهورياات(
ښاه الره   ماهيت يې ا ت،في وي، نه دوات کوي او نه يې خلي مناي، 

ډاکتاار صااي  عباا اهلل عباا اهلل دې د ټاااکنو لااه قااانو    خااو داده چااې
 د )اپو ېشا (  ومناي او خ لاه دې  د ولسزشر پاه ووفاه    سم واسو سره

او وه په م الس کې خلکو وه  ډاډ ورکړه او  منه وکاړه چاې    مشر شي
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 ډول وبعاايپ پروااه  د  هاارد افغانااانو واار ماانځ لااه   ه پااه دکوماات کااې
او خ ااس  وضاازينوتپاار اساااس د ټولااو افغانااانو اسااتا يتو    لياقاات

 ول  وه مس ل يم.
ملاي  )که چېرې نړيوالې ټاولنې او ډاکټار عبا اهلل عبا اهلل لياا هام د       

فاډ دکوماات ټينداار کاااوه، ناو يااو     پاار د دکومات پااه ناماه   (ودا ت 
 عبا اهلل واه پرېايده، واه او     ډاکتار  ت وکړه، ټول دکومت اخ،قي ئر

شاا  وااه  ېهغااه دې اپو  ،دي خلااي وفااادار هټاايم کااې چااې دې راا   پااه
ه فټلااو سااره سااره  ه د رااوکن  شااي او ووايااه چااې د انتخالاااوو لاا  الړ

لکه رنده چې وايې، ووايه  ماا ورور دد،   وه شوق نه لرت، عب اهلل
 ډاکټاار صااي  عباا اهلل   دا دکوماات دې دد وکااړي، هغااه نااو ليااا د   

عب اهلل کار دد چې رنده دکومات کاوي او د نړياوالې ټاولنې کاار      
ېيزاه الر هام شاته چاې واساو او      ردد چې رنده وروه دوات ورکوي. د

چااې مااوږ پااه او وواياائ  صااي  عباا اهلل دواړه مواف ااه وکااړ  ډاکټاار 
فډه د ملاي ودا ت دکومات ئاوړوو، خاو اساساي شار  لاه ياې دا          
وي چې نه د ډاکټار عب الاه عبا اهلل او ناه هام ستاساو د انتخالااوي        
ټيم يو غاړد لاه هام د دکومات پاه عاادي او لاوړ پاوړي  پوسات کاې           

لااه منتااه لااه  دناا ه نااه اخلااي. دکوماات دې د ولاا  د پراخااو پرفنااو    
داسې لاکفايته اشخاصو رخه ئوړ شي چې هم لياقت ولري او هام  

يااوه سااره هاام اړيکااي ونااه لااري. د دواړو    ،دواړو ټيزونااو دې دې لااه
شاا  يااوه کزېټااه   ېانتخالاااوي ټيزونااو اشااخاص دې پااه فااډه د اپو    

ئاوړه کااړي، لاايلونکی نوماناا  دې پاه راس کااې وي، هار هغااه کااار     
، پار هغاه دې   او نيزدړويا په کې وهکاوه  لي دکومت يچې دې ناپي

 رښاتيا هغه اص،ح کاوي. کاه دا ټيزوناه     لهنيوکه کوي او ولسزشر 
نوښاه  الره ياې داده    ،هم هېواد وه وفاادار وي او راوکن ناه غاواړي    

 چې روکن نورو هېوادوالو وه د خ ماوو ل ااره پرېايدي او دود دې  
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ناه وي،  خ ماوو د سر وه رسولو رار وکاړي او کاه د راوکن خباره      د
دواړو ټيزونو مکا  شاوې    هېڅ مشکس نه شته، کله چې دنور خو 

  ېيي، نو نوره په کې ره ستون ه پاوې کېيي؟ود،ره ولب
 ه د يوه افغا  او ستاسو د يوه نا رسازي کز ااينر او د هغاه چاا پاه      
ووفه چې ستا په کز اي  کې ور ټولو  یات ستړد شود او متضارر  

ومات کاې هاېڅ ډول دنا ه واناه      شود، دا ر يم چې ستاساو پاه دک  
خلم او ور  ا  لس مستح  وه  اد پرېيدت، ناو ستاساو هار کز ااينر     

 لاي  د هېواد د فټو ل اره دې دالت وه دا ر وي.
خو له اوسني وصانعي او فشااري ئاوړ ئااړي رخاه داساې ښاکاري        
چې دا الره ډېاره اغ ناه ده. پاه دې ورکيا  کاې د ناړۍ ياو مفکار راه          

ي، دکومات ياې دوات ناه کاوي، ياو )علاي       چې سس مفکرا  هم راشا 
لالا( او )رلوېښت( غله نه چلېيي. او لياا خاو چاې د  دواړو ټيزوناو     
غله او فساد فر سره يو  اد شي، نو ليا له ياې ښاه ئاوړه کاړې، د     

  او نايم دکومات پاه  ور    يش  مشر له هم د خ س ائرا يه ريا ېاپو 
لاه مسا ليت   و عه اخ،لوي او ولسزشر له کار وه نه پرېايدي، هام   

نه لري، هم له س ينه کووره وي، ولسزشار لاه هام کړېا لی وي، هام      
لااه شاارمې لی، د عوامااو ښااتو پااه اصاال،ح هاام لااه لااوره وي، هاام       

شا    ېشا  کاوي، کنتلاې لاه پاه اصال،ح پو      ېل نامه، م ې لاه اپو  
 واارخااوري، د ولسزشاار کاار ي د واکزناان دوره لااه ليااا وکاارار شااي    

ه، خلي له ولسزشار کار ي واه د    له ل  رخه هم رو  له په متب ېهغ
او د ))وحاااول او اصااا،داوو(( او ))وااا اوت او   دعاااا پاااه ارماااا  شاااي، 

هزدرايي(( له يو  اد کې و رخه له داسې يو ))شارت(( و ېايي چاې    
پخواني شرمونه له ټول وروه له ديرواه فوواه پاه غاا. شاي. د )ملاي       
وداا ت( د دکوماات واار نامااه د سااهامي شاارکت ئااوړول هزاا ا اوس  

هېواد قواني ، انتخالاوي لنسټونه او ناور اورفانوناه پيکاه     عز،ً د
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او ناااا اعتبااااره کاااړل، پااار ټااااکنو د خلکاااو لااااور  لاااه منتاااه الړ او       
افغانستا  کې د ټاکنو ور چتر الن ې د ا ت،فونو ياوه ناوې متب لاه    

 هز اساې  د ناړۍ ساتر مفکار صاي  دا دالات      کاه  ناو  لړۍ پيس شوه.
پارې، دکومات ياې غيار لاه      غواړي، مهرلاني دې وکړي ور ي دې 

ئرفې نه رسېيي، ماوږ ورواه سار     لويېهغې هم په دې دالت کې ور 
 له هز ا اوسه د ماوې مبارکي وايو.

 وما علينا االالب،غ
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 غوڅ سړ  او پڅ کازونه

 واک نۍ یو کال  د  د ډاکټر غني

]دا لیکنه د ډاکټر اچر  غني پر   رۍ د  لوی و،و و د ،کو ود د    

 یو کلنۍ په  ناسود چوت وه[قانون له   ې د 

کال د غورګولي یا جوښا پر لو ړۍ  نېټوه  د ډاکټور غنوي      ل۴۹۳۱د  

  ووې  ووادت د ۶1د واک نووۍ یووو کووال پوووزه چووو.، د اساسووي قووانون د   

،کم له   ې   د ج هوز زیی  وظیفه  ر انت ابا و وزوسته د پونځم  

 کال د غورګولي په لو ړۍ نېټه پا   ه زسېږو.

د کاز  ر پا   ه زسې و د   ه د نووو ج هووز زیوی     د ج هوز زیی  

د ټاکلو لپازه انت اباو، له دېرچو  ر چپېتو وزځو پوزت،  وده کې 

 کېږو.  

که د اساسي قانون ه  ا ،کم، زڼا او  حتوا په پام کوې ونیسوو، نوو    

د ولس  ر ډاکټر اچور  غنوي دنو ه او کوازو  ووده دده د واک نوۍ د       

ړۍ نېټه پوا   وه زسوي او د غورګوولي لوه      پنځم کال د غورګولي پر لو 

اوسنۍ لو ړۍ نېټې ه وه د   وه ښ انوه یوې چوې  حاسووه کوړو،  نوو         

  وزځوې وخود  ېور    ۹۳۱دده له واک نۍ ه ه پوزه یوو کوال او یوا هوم      

ل کوال د  لوې یوا    ۴۹۳۹چو ، الوته له   لي پلووه دده لوه واک نوۍ  د    

ه ا وه  یاچوتې   ه و  د یا د سوګن  یادولو له وزځې   نېټې۱ یزان له  

وزځې  ېرت چوو، خو قانون دا وخد نوه  حاسووه کووو، د     ۰۱۹یا  

قانون ،سا  قانوني د  او د سیاستوالو  وووزیتونه او ساښچونه 

د هغو  په خپل کفاید پوزت ا ه لرو. قانون چا  ه وخود نوه بښوي او    
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نه هوم چوا سوره خپلووو او دتو ني لورو  اوس نوو ډاکټور غنوي د خپلوې           

 وزځووې نوووز وخوود لوورو.  16461کلونووه یووا    ۱ټووول   واک نووۍ لپووازه

اوس ټول يایې چو  یا  ېر چو  وخد دده د ټولې قانوني واک نوۍ  

  سلنه  هال جو وو، یانې دا چې  چول  پوه سولو کوې وخود      21 چل 

يایې چو ، خو  دوه  په سلو کې کازونه نه دو  رسره چوو، کوه لوه   

ه وه د ج بوې او      وزځوو 16461  یو ښزو هلوز سووه او چوپېتو   پا ې

پنو وونوې وزځووې، د  تفرقووه زخصووتیو وزځووې، د بهرنیووو سووفرونو      

 هال، بېړنوي وختونوه، د نوازوغۍ  هوال او نووز داسوې وختونوه چوې         

اټکل یې نه کېږو، لوه یواد وخود ه وه وباسوو، نوو ډاکټور غنوي  وه بوه           

  کازو وزځې پا ې چي او که په دت  هال کې ،کو د په 911ایله  

، نو په سلو کې  چل  سلنه کازونه هم نه چي ه  ت سر د زوان وو

  رسره کوړ .

اوس نووو کووه ښه د یوووه افغووان او  سوول ان پووه  وګووه، لووه قووانوني پلوووه د  

ډاکټوور اچوور  غنووي  ېووره یوووه کلنووه دوزه ونووه ازښوم، ،قیقوود بیووان او  

واقبید هرګنو  نوه کوړم،  نوو د خو ا   ج  او د خپول  ظلووم  لود پور          

و، دلتوه غووا م  ېور یوو کوال کوې چوویو او        و ان ت به  ې غا ه بن ه و

 ناچویو کازونو، نی وړ یاوو او ستونزو  ه لن ه نغو ه وکړم:

:پ وواني نو انو  او اوسوني ولس  ور  ډاکټور اچور  غنوي         ژ نې

دوه ډولووه ژ نووې کووړت دو،  وور ټوواکنو و انوو ت او  وور ټوواکنو وزوسووته    

ژ نووې،  وور ټوواکنو و انوو ت ژ نووې نووه یووواښت دا چووې   لووي نووه چوووت،   

بلکې  ر ډېره ، ه د هغو خج    ل هم وچو. طویبي خوره ده چې  ور  

ټاکنو و ان ت ژ نې له   لي   ویپ سوره پووزه سو ون نوه چوي لورړ        

او پووه نووړۍ کووې بووه د ولس  وورۍ داسووې لووږ نو انوو ان پیوو ا چووي چووې   



 

295 

 

خپلې ټولې کړت ژ نې ټکی په ټکی او سل په سلو کې   لوي کوړو،   

 ا کېوږو چوې یوو کان یو  دت د خپلوو      خو داسې  ثالونه هم ډېر کم پی

کړیوووو ژ نوووو   وووالف لووووز  غووووزه کړو.:  ائیتجفوووي ،کو ووود نوووه    

جو وم، سها ي چورکد نوه جوو وم، ښوزواکوي لوه  نځوه و م، قوانون        

واک نوووم، د فسوواد جوور ت باسووم، د خلکووو پووه دسووترخوان کووې  غیوور    

زاو م،  ادړنووه نظووام جووو وم، خلکووو  ووه چووغل ایوووادوم، دا کوووم او  

و که چېرت دا کازونه  ې ونه کړل، نو ا تحوان زاه وه واخلوئ،    دا... ا

د سوولو وزځووو ا تحووان دزکوووم، کووه پازچووه  ووې سووپینه وه، ناکووام  ووې  

 کړئ   او داسې نوزت په لسوونو ژ نې.

دا  ر ټاکنو د   ه ژ نې وت،  ر ټاکنو وزوسته ژ نې؛ پوه دوو اونیوو   

نویم کوال  وه     کې کابینه جو وم، په دوو  یاچتو کې یې جو وم، خوره

وو ووه، بیووا هووم پوووزه نووه چوووه، توووونکو  ووه پووه چووپږو  یاچووتو کووې د    

  وزځوو کوې کووم، دا بول     31کوزونو لپازه نو رت وزکوم، دا کاز په  

کاز په چپېتو وزځو کې کوم، د قاچا    ه نیسم، ایران  وه د هوراو   

د قی توووي ډبووورو   نیوووو  کووووم، نووو  سرپرسوووتي خت ووووم، سووووا یوووې  

نووږدت چوووه، خووو سرپرسووتي خت ووه نووه چوووه. د    خت وووم، خوووره کووال  ووه 

طالوانو  ر ،اک ید وزوسته چې په نا وه سرپرسود وښیوران وو، خوو     

پوزه واک یوې دزلوود، د نوړۍ پوه  وازیخ کوې دا یوو بوې  ثالوه ادازه ده          

چووې دو ووره   وور یووې پووه ناقانونووه سرپرسووتۍ کووې  ېوور کووړ. ولس  وور   

 داسووې یووو دزیووځ کووې د  چووې چووازواکي ګوتووه کوووړ  چووي، خوووو         

 قرزوړ  یې نه چي، د پو  ا لی سر قو ن ان د ، خو د ولسوالۍ 

ا نیه قو ن ان نه چي  قرزوړ ، نه یواښت په  قرز کې پووزه واک نوه   

لرو، بلکې دده په ،کم  قرز چوو کسان هم د   اجراییه زیی    له 
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خوا له کازه ګوتوه کېو   چوي، توه بېلووه یوې د انت ابوا و د سو ون         

ریې بازکزۍ  او د سوترت  حک وې د اجراییوه    ک ېسیون لپازه د چک

 قوووام لپوووازه د تووواغلي  ،لی وووي   قووورز و، چوووې د دنووو ت  ووور اچوووغال  

 و ان ت له دن ت لرت کړا  چول او داسې نوز ګ   ثالونه.

د فساد پر ي   وازښه کې یو هه پر  ت  چو ،  هغه هوم د غنوي  ور    

سویې  واک نۍ و ان ت فساد په برخه کې،  لکه د  کابل بانو   د دو 

بیا سپړنه او دفا  وښازو کې د قرازدادونوو ازښونوه، خوو  وام فسواد      

چووې د دولوود پووه زګونووو کووې لووه پ وووا زازوان د  او اوس یووې پووه دت   

دوزه کووې هووم د نا سووالیتۍ او سرپرسووتۍ لووه ا لووه بووېج بېلووې ب ووې     

خپلې کړو، ددت فساد په   نیوو کې نه یواښت  ثود پر  ت  نه 

 یښې ړپسې غځولې دو.د  چو ، بلکې فساد خپلې ز

: په افغانستان کې دا یو سیاسي دود ګرځې لی، هووک چوې   قانون

کوووم چووباز وزکوووو،  وور ټولووو د   ووه د  پووه خپلووه د ه غووه چووباز پوور   

و ان ت ودزېږو، ډاکټور اچور  غنوي هوم  ور هور چوا ښیواو د قوانون د          

،اک ید چباز وزکاوه، خو  ر هور چوا و انو ت ده  د قوانون ډډ  وه  وور       

کلووه چووې ډاکټوور اچوور  غنووي ا، وو ښو د ولس  وور پووه  وګووه     ونیوووه. 

سوګن  یاداوه، نو د سترت  حک وې زیوی  وز وه پوه اساسوي قوانون       

کې  د  ن زج سوګن  له   ې قسوم وزکوړ، دا لوو ه یوا سووګن  پوه دت       

ډول د :   د لو  خ ا 
 ج 
په نا ه لو ه کوم چې د اسوجم د سوپېولي    

ون او نووووزو قوانینوووو دیووو  پیوووروو او سوووا نه وکوووړم، د اساسوووي قوووان 

ز ایوود او د   ویووپ هازنووه وکووړم. د افغانسووتان د خپلووواکۍ،  لووي      

واک نۍ، ښ کنوۍ ب وپړ یا سوا نه او افغانسوتان د خلکوو ،قوو  او       

لووه دزبوواز ه ووه د  رسووتې پووه      ج ګټووې خونوو و کووړم او د لووو  خوو ا    
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غوتووتلو او د  لووود پووه  ج وووړ د افغانسووتان د خلکوووو پر  تووو  او    

ې خپلوې هووې جوازو وسوا م.    ور پنځوه لسوو یوا         هوسایۍ په ړزه ک

چلو دقیقو وزوسته یې خپل دا کړ  قسم هېر ، اساسي قانون یې  ور  

پښو ړن ت او د ډاکټر  و اهلل لپازه یوې لوه   کینوي ناقانونوه  وړون      

سره سم اجراییه پوسد زا نځته کړ. دا ډول پوسد په اساسي قانون 

چووې دا خووو دده یووو  کووې نووه چووته. ځینووې توواغلي کېوو   چووي ووایووي     

 وووزیوود و، د  وووزیتونووو بحووث جووج د  او د قووانون بحووث جووج.    

دلته دوا و ډاکټرانو، یو د ځان لپوازه د ناقانونوه اجراییوه پوسود پوه      

غوتتلو او بل یې په  نظوزولو سره قانون  ور پښوو ړنو ت کوړ  د .     

ه  غه اساسي قانون چې هو دقیقې و ان ت پرت دت دوا و تاغلو 

  3۶۱وخو ل، دوا و پوه ګو ه  ور پښوو ړنو ت کوړ. پوه  ېورو          قس ونه 

  ځلو ښیاو اساسي قانون او د هېواد نوز قووانی   3۶۱وزځو کې  ر  

 ر پښو ړن ت چوو دو.  ویوه خوره خوو ړ داده چوې د ه و ت قوانون     

ناقرووی  بیووا کلووه کلووه طالوووانو  ووه د سووولې لپووازه د ه وو ت اساسووي      

 وګه یادوو، په داسې ،وال کوې   قانون ز اید د یوت سرت کرتې په 

چووې دو   وور بوول هوور چوو ا او سیاسووي جریووان ښیوواو ه وو ا اساسووي  

 قانون  ر پښو ړن ت کړ  او بې باوزه کړ  د .

: ولس  وور د خپوول ،اک یوود پووه پیوول کووې وویوول، چووې ډېووره ا نیوود

پا لرنه یې پر ا نیتي چازو زاهرخي، کلوه چوې دده لوه پوا لرنې  سوره      

و، نووو بیووا یووې وویوول چووې پووه لو ړنیووو  سووره ا نیوود ړ پسووې خوورا  چوو

چپږو  یاچتو کې  ې ټوله پا لرنوه بهرنیوو ا یکوو  وه وه.  ا نیود  ور       

دت بریوو ه خوورا  چووو، چووې طالوووان او یووا پووه ټولووه کووې   ووالفی  لووه     

چریکي جوړو ه وه  نظ وو جوهوه یوي جووړو  وه زاوو ول، د ا نیتوي         
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ځلوه  ځواکونو او ولسي وګوړو  ورګ ژوبلوه هوم د پ ووا پوه انو ول هوو         

  لووو  او وا ه تووازونه  وور  ۴1ښیا ووه چوووه. اوس لووږ  وور لووږه د هېووواد     

 چ ی   ه ی  ړن ت دو.

: د ډاکتر اچر  غني د ک پای   ر ټولو  رکزو ټکی ه  ا اقتصاد

اقتصوادو توېراښو او اقتصوادو سووترا یژو وه، سوره لوه دت چوې پووه       

چا  چوو  ن وز کې یې دا برخه نه تکازې ه،  خو په خورو کوې یوې   

ېره یادې له، خلکو هم ده  ه د یوه اقتصاد پوه پوه  وګوه کتول او دده    ډ

له ژ نو سره سم یې فکور کواوه چوې زتوتیا بوه یوې پوه دسوترخوان کوې          

بووو لون زاچوووي. بووو لون زاغوووی، خوووو  نفوووي بووو لون، ډاکټووور غنوووي  ووور  

بریالیتو  وزوسته هېوکله هم نوه نظورو اقتصوادو طر،وه و انو ت      

تصوادو ګووام پوز وه کوړ، د پووانوې    کوړه او نوه یوې کوووم   لوي ګټووز اق     

 ېښته ړ هوم زوانوه ده، بهرنوۍ  رسوتې وز   ور بلوې ک ېوږو، یوواښت         

چی  او ا ریکا  ه په دوو سوفرونو کوې د  رسوتې ژ نوې وچووت، خوو       

  لي ب ه یې ړ نه ده خپله کړت. اوسونی ،کو ود پوه  ېور نظوام کوې د       

 ه سووه پنځو   رسره چویو پروژو له ا له هم د ځینو چرکتونو چې نږدت

   یلیونه ډالور اټکلېوږو، پووزو   د  او د بوودیوې کسور هوم       ۱11 

  ۱  پنځوه  لرو. افغانۍ هم د ډالورو پوه  قابول کوې پوه سولو کوې نوږدت        

د اوه  سولنه خپول ازښتود لوه ړسوه وزکوړ  د . د افغانسوتان بانو  د        

   لیوازدو ډالورو لوه ښېر وې ه وه د یووه کوال پوه         76۱  ا  ازیه پنځوه 

   لیونوه ډالوره د افغوانیو د  وواو پور سوا لو       811  ا وه سووه   بهیر کوې 

 لوول چوو، خو دا  واو ړ  راوسه ټین  چو  نه د .
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: د اچتغال په برخه کې هوم ډاکټور اچور  غنوي ژ نوه کوړت       اچتغال

وه چې لږ  ر لږه  یو  یلیون چغلونه  به زا نځتوه کوړو، نوه یوواښت دا     

ښیووا و  چووې نوووو چووغلونه زا نځتووه نووه چووول، بلکووې  وور  سوولو ښزو      

افغانووانو خپوول کازونووه لووه ړسووه وزکووړل. ان دولتووي ادازو کووې چووې  وور  

 هلوووزو ښزو  ښیوواو پوسووتونه خووالي وو، هغووو  ووه هووم د خپل نځووي      

اختجفا و له ا لوه هووک جوک  نوه چوول. د بېکوازۍ لوړۍ پوه چټکوۍ          

سره  خ پوه بوره زوانوه ده او دا لوړۍ بوه پور افغواني ټوولنې خووزا  نفوي           

 اغېزه ولرو.

: سوره لوه دت چوې ډاکټور اچور  غنوي وویول، پوه         يا یکو نړیوال 

چووپږو  یاچووتو کووې یووې ښیوواو   رکووز پوور نړیوالووو ا یکووو و او  وور دت  

وزوسووته بووه کوزنیووو چووازو  ووه ډېووره پا لرنووه کوووو، خووو دا ا یکووي        

هغو ره  و ر نه وو چې افغانستان  ه   ج  اقتصادو ګټه زاو و او 

ره ناسونوول چووو او   یا هم د  رستو بهیر زا واو کوړو. پاکسوتان سو    

نابوواوزه ا یکووي هووم ددت  ړ وول چووول چووې د افغانسووتان یووو چوو ېر         

 طویبي  تح ی  ځان په ،اچیه کې ا،ساس کړو.

: د   ېر یو کال په  ېره بیا د ولس  ر په  وګوه  طویبي  تح ی 

 ر سوګن  یادولو وزوسته  وده کې اچر  غني خپل یو ښیاو چ ېر 

  یوې یوو چو ېر غوو ه  والو او      طویبي  تح ی  لوه ړسوه وزکوړل، ځوا    

بېجبېلو  نظی وي اچ ا وو ونیوو، دا کواز ددت سووې چوو چوې د  د        

خپوول دولتووي سوویال  پوور و انوو ت خپوول پ وووانی قوووو دزیووځ لووه ړسووه    

وزکړو او هغه هوم دده پور دت نی وړ یوا او ک زوز یوا پووه چوي او پوه        

،کو د کوې  خپلوې زیښوې ړ پسوې وځغلووو. دا کواز ددت سووې هوم         
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و د کې د واک دوه سیاسي سرچینې زا نځته چي. یووه  چو چې ،ک

سرچینه په خپله ولس  ر اچور  غنوي د  چوې قوانوني واک وزسوره      

د ، خو   لي واک یې ک زوز  د  او یا یوې د  د  ب یول و  یوا نوه     

لوورو. بلووه سوورچینه اجراییووه زیووی   ډاکټوور  ووو اهلل  د  چووې قووانوني  

 وج،ید هوم لورو     واک نه لرو، خو   لوي واک وزسوره د ؛ د ویتوو   

او د ډاکټر اچر  غني قانوني  ج،یتونه یې فلي کړو دو. پوه  ېوره   

 وده کې د دولد او یا ،کو د   لي او قوانوني سورچینې دوا ه پوه    

ټکر کوې وت، نوو ځکوه یوې ولو   وه هوه پوا و  خ  تونوه و انو ت نوه            

 کړا  چول.

:  ډاکټر اچر  غني خپل یو ښیواو چو ېر طویبوي او    ټولنیز چلن 

طویبووي  تحوو ی ، کووازو  ووا وزی  د خپوول  رخووه ټووولنیز چلنوو  لووه  نووا 

ا له هم له ړسه وزکړل، دده ذا ي، ټولنیز او چ صي چلن  ښ ووږ پوه   

ټولنوووه کوووې لوووه واک نوووو ټوووولنیزو، اسوووج ي ازښتوووتونو  او اخجقوووي  

 بیازونو سره س ون نه خوزو. ډاکټر اچر  غنوي یوواښت او  یوواښت    

لووو  ز وووه او ټیووت ز وووه دولتووي     نوووزو   وور   د دولتووي  قووام لووه   ووې   

چازواکو او  ا وزینو  قانوني لو  یا لرو،  خو د انساني او افغواني  

 بیازونو له   ې او دده د خپل چوباز  پوه  صو ا    هوېڅ افغوان  ور       

بل افغانه بر ر نه د  او هېڅ افغان  ر بول افغانوه ک تور نوه د   ، د      

و. خوو دده   لوي   هم پور بول هوېڅ افغوان کو وه ځوانوړت لو  یوا نوه لور         

وزځنووی او کووازو چلنوو  داسووې د ؛ یووواښت هغووه  ووا وزی  بووه وزسووره 

ګوووښازه وکووړا  چووي چووې هوووکۍ او  قووام  ووه  وور خپوول ،یثیتووه ښیوواو  

اه ید وزکوو. یو چ ېر خلکو وزه ه د ه  غه چلن  له ا لوه خپلوه   

 ړزه جج کړت او دا لړۍ به نوزه هم پسې دوام پی ا کوو.



 

311 

 

  ور غنوي ډېور وخود پور و و و و      : د ولسو نتېن ایکرو  

خورو يایې کېږو. خپل لو ړ  فبالید یا  کاز یې له خپل اچوپز سوره   

له جنواله پیل کړ، ه  اسې د ازګ د و و  وا وزینو د سوهاز د چوا     

 وور هرنووووالي  او نوووزو و و خووورو پوووزت وغځېوو او ه  اسووې  وور         

وړیتي کچوې پووزت یوې و ت و ت خوورت  بقیوې کوړت، دا کواز ددت        

ې چو چې ولس  ر د کوم ازښتوته کاغوکونو پور لوسوتو  صورو        سو

چي او د هېواد لوو  لوو  او  هوم کازونوه  ورت پوا ې چوي، لوه  وجښم          

ه ه نیولې  ر وښیره پوزت، له ټولو افرادو ه ه ا تحان اخیسوتل د  

ولس  ر د وخد او کازو  نېو نت هرنووالی پوه ډاګوه کووو، چوې     

 نه هم چونی د . په نوزو هېوادونو کې ساز  نه لرو او

: ډاکټور اچور  غنوي ژ نوه کوړت وه چوې ښه د       طر،ې او اښ وینه

هېووواد د پر  تیووا لپووازه طر،ووې لوورم،   د  ادړنووه نظووام ړز   زا ووه     

 ووې برابوور کووړ  او کووه     ن وووز   بلو وه ده، د هېووواد د پر  توو   

چېرت دا  ې   لي نه کړل، نو پوه  سولو  وزځوو کوې زاه وه ا تحوان       

زچه  وې خرابوه وه، ناکوام  وې کوړئ، خوو اچور  غنوي         واخلئ او که پا

  3۶۱  دزت سوووه پنځووه چووپېته  هېوکلووه پووه  سوولو  وزځووو او ان پووه  

وزځو کې ،اير نوه چوو چوې کووم نواپېیلي تووونکي  وه د ا تحوان د         

پازچې لپوازه کېنوي او نوه یوې هوم د هېوواد لپوازه کو وه لیکلوې طر،وه           

 جښ وه نیوولې   و ان ت کړه، اوس له نوزو خلکو طر،وې غووا و، لوه    

 وور وښیووره پوووزت هوور هوووک چووې  قرزېووږو، د  وز ووه وایووي طر،ووه دت  

زاو ه! لوه دت ه ووه  بلوو ېږو چووې نوه اچوور  غنوي، نووه یوې اجراییووه      

زیی  او نه هم د اوسنۍ ادازت ا ون ت  تروادت ډلوې کو وه طر،وه     
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لرو چې وښیر،  بی ، زیی  او  جښم  ه یې و انو ت کوړو چوې دغوه     

 ، زا ه   لوي یوې کوړه! نووزو هېوادونوو کوې       ښ وږ پنځه کل  پجن د

چې کوم نو ان  بریالی چي له خپلې طر،ې سره سم ژز د نظام چوازت  

س وال کړو، دلته د نظام   ران له  وا وزینو طر،وې غووا و او بیوا     

هوک د  چې دو ره طر،ې ولولي او بېر ه یوې لیکوونکي  وه د زد او    

ټوه اچوول او د  وخود    یا  ائی  ځووا  وزکوړو. دا ډول پل وې لووز پوه لو     

يایې کول دو، هېووک نه چته چې اوس له ده ه وه پوتوتنه وکوړو    

او وز ه ووایي چې هغه ستا طر،ه هه چووه  ه غوه زاکوړه چوې   لوي      

 یې کړو! 

: د اچر  غني له خوولې د سوها ي چورکد خووره     سها ي چرکد

ښ وږ په ول  کې اوس ډېره  ا ه ده، په  ېره یاده  وده کوې خووره  ور    

چرکد هم واوتته، سها ي چرکد کوې  خوو خووره د ونو ت د     سها ي 

هو ره والي په  قیاس وو، یو هووک پوه سولو کوې لو  سولنه پیسوې        

وزکوووو، پووه چوورکد کووې یووې ونوو ه هووم ه وو و ره وو. خووو دا سووها ي  

  ون ه والو جو  د ، پوه ټواکنو کوې د    7چرکد چې اوس هال له اوو  

،سا  وه، خوو اوس یوې   چا ون ه ښیا ه، د چا ک ه او د چا هم په  فر 

د واک د هو ره والوي کچوه  بلو وه نوه ده. کوه ا،  يویا  سوبود لوه         

پنو ېر ه ه یواښت هو د ګو و پوه چو از زایوې  زاو و دو، بیوا یوې      

هم د خوسد، پکتیا، پکتیکا  ر  یلیونونو زایو پوه ،کو ود کوې د    

ون ت وښن ښیاو د . پنو ېر دزه او پ وانۍ نظاز چووزا بیوا لوه هوو     

ه نظام کوې د ښیواو ا تیواښ هښوتنه چووه؛  د ټولوو نی وه نی وه د         ړزو پ

ابۍ چوه یوه نی ه  یو ښیاو چ ېر یې له پ وا ه ه په ،کو ود کوې   

وو،  یووووو چوووو ېر نوووووزو یووووې د ا، وووو   پوووور غوتوووونو هوکیووووو ناسوووود  
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 سبود له ړزت، ځینو نوزو یوې د ډاکټور  وو اهلل لوه ړزت او یوو       يیا

  لووي  فکوور   لووه ا لووه پووه   چوو ېر نوووزو یووې د توواغلي    فکوور   د    

،کو ووود کوووې پووور  ېووور ا تیووواښ سوووربېره نووووزت ونووو ت او ا تیووواښاو  

واخیستل. دا ډول بوې  و التي د  ېورت بوې  و التۍ  و اوم د ، دت       

کاز د سها ي چرکد  فهوم نوز هم د خلکو پوه ذهو  کوې هرګنو  کوړ.      

  سووور  7اوس دت ،کو ووود یوووا سوووها ي چووورکد  وووه خلووو  اووه      

وه سر  توا از  وایوي چوې د  ظلووم ولو       ،کو د او ځینې وز ه  ا

 پر ستوني ناسد د .

: د سرپرسووتۍ پووه بووا   ووو د  ووه هووم یادونووه وکووړه؛    يسرپرسووت

اوږده سرپرستي ددت سووې چووه چوې هوېڅ دولتوي چوازواکی پوه توه         

ډول د کازونو اجرا  ه ښ ه ته نه کوړو، ځینوو لوه یووت   وې پور فسواد        

 ت لورت کېوږو. لوه    ړس پوزت کړ او فکر یې وکړ چې هسوې هوم لوه دنو    

ځینو نوزو ه ه د  سالید ا،ساس ړ  او ځینو نوزو بیوا د   والفو   

ځواکونووو پوور يوو   لووه  وووازښت ړس واخیسوود، پووه ټووولیز ډول ټووول       

دولتي سیستم، د بې ا،ساسۍ او بې  سالیتۍ پور زنوځ اختوه چوو،     

په لسوونو ښزه کازونه  بلپ پا ې چول او کله چې سرپرسوتي پسوې   

تي لو  پو و او ټیت پوو و چوازواکي پووه چوول     وغځې له او ،کو 

چې ولس  ر پوه یوو ا خیوز واټ کوې زوان د ، یوواښت د انفکواک او       

سرپرستۍ  ج،ید لورو او د نووو  قورز لپوازه لوه خنو ونو سوره  وخ         

 د ، نو خوره ړ پسې خرابه چوه.

: کووه ډاکټوور اچوور  غنووي او ډاکټوور  ووو اهلل هوور هووو ره د رونووهټکرک

، د  و ی ید، ه غوږۍ او یوووالي خوورت        لي و،و و ،کو ود    

کوو، واقبید خو داد  چوې دا لوه دوو  نوو او د هغوو  لوه  تروادو       
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ټی ونو ه ه جو  ،کو د د  او بیا هر یو ټیم یوې پوه خپول  ونځ کوې      

هووم د ايوو ادو یوووه  و و ووه ده. خووو ددت  رهنوووه د  ووو اهلل ټوویم پوور   

 یوازولی  پ وانۍ اډیالوژۍ سربېره د وخد له  قايا سره سم ځوان ا 

چي، ښ وز،  واهر، چواړک، ښوزواکوي او ډول ډول اچو اص پوه کوې       

چته، له  نفي جرئد ه ه هم برخ   دو، خو د غني په اسوتاښۍ چوې   

هوک  قرزېوږو اکثوره یوې  ړخوولي، پوڅ خوولي، ټپسوازو،  وړاوو،         

ګوښڼ وهلي او داسې اچ اص دو چې د  قابل طور  د ځووا  ویلوو    

ټووول ټوویم کووې داسووې هوووک نووه  وور   جوګووه نووه دو. دده پووه چوو ول دده پووه

سووترګو کېووږو چووې د قو نوو ان   ووا  ح وو  نوووز د سووپوزه خووورو پوور     

 و ان ت ودزېږو او هغه  ه قانوني ځوا  ووایي.

: دت کې هېڅ چو  نوه چوته چوې د اجراییوه پوسود زا نځتوه        ان ول

کول د اساسي قانون یوو هرګنو    والف   ول و او پوه ،کو ود کوې        

ون ت وزکول هم د قانون خج  کواز    قابل لوزو  ه د پنځوس سلنې

و او هم د  لي یووالي پر ي  هوه وه. دا ،کو د که هه هم    د  لوي  

یووالي ،کو د   په نا ه نو ول چوو ، یوانې د  ،کو ود  کلی وه     

پووه کووې قیوو  ده، نووه د  دولوود  خووو د ډاکټوور غنووي سوویال اوس پووه ټووول  

نو جرګوې  دولد کې: په قرا، هازنوالۍ، خپلواکوو ادازو او د   ورا  

پووه انتصووابي غووړو کووې هووم ه وو و ره ونوو ه غوووا و. د ډاکټوور غنووي لووه  

لوووزو هېووووک نووه چووته چووې وز ووه ووایووي د ه وو ت ناقانونووه  ووړون       

  حتویا و  ه دت  راجبه وچي.

کله چې د دوا و سیاړنو  ر  نځ په ،کو د کې په سلو کې پنځووس  

یوان  ون ه و نل چوه، نو هر طر  بای  ،کو د  ه خپل خپل نوو پلو

 برفي کړو وا . دا وې  په داسې ،ال کوې و چوې  ډاکټور  وو اهلل ړ     
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  ونو ه لرلوه. ډاکټور    71  اویوا  واز د   ه په ،کو د کې پوه سولو کوې   

غني نه د هغو  د لرت کولو وس پی ا کړ او نه یې په  ېره  وده کوې د  

خپلو پلویانو د چټ   قرز ا کان. کوم ځا  کې چې دا ا کوان پیو ا   

کې هم  ېرو نې وچووت، د سوازو پوه  وګوه د دفوا  وښیور       چو، په هغه 

یوې   ی قرز د غني  ج،ید و، ده چې هر هوک غوتتل بایو  زاوسوت  

وا ، دده  حاسوووه دو ووره ک ووزوزت وه؛ لووو  دزسووتیز چووې  یوواز پوور    

خپلووې هوووکۍ ناسوود و، ده د هغووه سوویت  وو  او لووو  دزسووتیز یووې د   

کوې بریوالی هوم      دفا  وښیر په  وګه ونو اوه، بیا یې پوه ولسوي جرګوه   

چووو، هووم دفووا  وښازو او هووم د لووو  دزسووتیز هوووکۍ  وورت     نووه کووړا 

تاغلي چېر  ح   کری ي چ صوید  وه    کرکترړ ت، د دزانه پوځي 

یووې هووم ښیووان وا اوه، پووه دویووم  فوواهم کووې  ووو اهلل د لووو  دزسووتیز       

هوکۍ ونیوله او دفا  وښیر بېر ه غني  وه پوا ې چوو، دا چوې بریوالی      

کوړ  یې چي که نوه دا بوه وزوسوته هرګنو ه چوي. پوه ،کو ود کوې د         

او غني سوهم بیوا هوم پور  دانو  ،  دوسوتم ،  ا، و  يویا  سوبود           

نوزو اچ ا و وې ل کېږو او په وزوستۍ نتیوه کې ده  وه ډېور هوه    

نه پا ې کېږو، د  و اهلل ون ه هم دېته وز ه ده، خو دده پوه انو ول پوه    

خپل  نځ کې ه غږو لرو او پوه ،کو ود کوې  پ ووانی چوتوالی یوې       

خو ړ سرباز  د ، نو اوس د ،کو د په داخل کې پوزه بحران د ، 

ه پوه کوې نوه لیو ل کېوږو.  د ډاکټور اچور  غنوي           الد او ان ول دوا 

ه  ا پرله پسې  ېرو نې وت چې له یوه غوڅ او قاطې سړو ه وه یوې   

یو سسد او پڅ چ ا جو  کړ، داسوې یوو چو ا چوې وز  پوه وز       

 په ټولنه کې خپل ،یثید او باوز له ړسه وزکوو.
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اوس زاځووم دېتووه کووه  وووږ هوور هووو ره ددت ،کو وود پوور نی وړ یوواوو   

بیا به هم ډېرت نی وړ یاوت ه  اسې ناسپړلې پا ې چوي،  وغږېږو، 

هر ځا  کې یوه نی وړ یا چته، د  وا و په ا  جح   ابۍ ټوله بوۍ  

 ده  ، خو زاځو ،ل ړزو  ه!

: دت کووې هوېڅ چوو  نووه  ،وول ړزت او هووو و ان یزونوه هوو  

چووووته چووووې دا ،کو وووود خوووووزا  تزلووووزل او ک ووووزوز  د ، د ګ ووووو      

نوزو ولسي پاهونونو  ا  نوه لورو،    ا ترايونو او دزنو  ظاهرو او

هوووه بایوو  وچووي چووې دت ،کو وود  ووه ړس وزکووړل چووي چووې لووه دت     

لړښان ه ،الته ووځي. دا  هال بل ته ب یل هم نه لی ل کېوږو،  ور یووه    

 نه  ،کو ته، ک زوز  او نی وړ  ،کو د هم غنی ود د ،  ووږ د   

، بې ،کو تۍ  وربه هم لی لې، هغوه  وربوه بایو  بیوا  کوراز نوه چوي       

هوه بای  وچي چوې لوه ټولوو   کنوو ړزو ه و ا  تزلوزل او ک وزوز         

 ،کو د پر ټین  او غښتلي ،کو د ب ل کړو.

ولس  ر غني او اجراییه زیوی  کوه هوه هوم  ور دت د وه ډېور ناقانونوه         

کازونه کړو، بای  دوا ه دت  ه ژ و  چوي چوې  ور دت ښیواو ناقانونوه       

سوولکي اچ ا ووو پوور  کازونووه ونووه کووړو، دوا ه بایوو  د نوواپېیلو او    

ګو ووازنې، پووه  ېووره بیووا پووه ا نیتووي، قرووایي، انت ابووا ي او  وو لي   

 ازګانونو کې له یو بل سره  وافپ وکړو.

ولس  وور بایوو  خپوول ټووولنیز او چ صووي چلنوو  لووه افغوواني کلتوووز،       

اسووج ي اخجقووي  بیووازونو، او ښ وووږ د ټووولنې لووه ټووولنیز جو توود   

 ی  پووه غېووږ کووې سووره ا یوواز کووړو، خپوول ولوو  او خپوول کووازو  تحوو  

ونیسي، د قانون ،اک ید له ځانه نیولې  ور وا ه  وا وزه پووزت، پور     

ټولو بان ت یو چان   لي کړو، په ،کو ود او نووزو سیاسوي چوازو     
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کې د ول   و ر چ صیتونه چا ل کړو، دولد  ه انویوو ب ه وزنه 

کړو. انویوو جو تد له ،کو ته بهر  وسوا ي، خپول وخود پور و و     

ونوه لوووو. لوه خپول اجراییوه زیوی  سوره یوو ځوا  د           خورو او جزیوا و 

بهرنیو  رستو د زاجلوولو په لټه کې چي، د نظام د ب لولو پر ځا  د 

نظوووام اسوووتحکام  وووه پا لرنوووه وکوووړو. د سوووولې چووووزا کوووې ب وووپړ        

ا ج،او زاولي، د ټاکنو ک یسیون او ا نیتي سوکتوز پوه واقبوي    

وزو، د  انووووا نوووواپییلی کووووړو او لووووه  نظی ووووي  کروبووووه یووووې وژغوووو   

جنوساړزانو د هر ډول ګواتونو   ه ونیسوي، د هغوو د دویوم نسول     

په ګو ازنه کوې پووزه ا،تیواا وکوړو، پوه ،کو ود کوې د ،کوو تي         

 ښوزواکۍ   ه ونیسي.

دا او دېتووه وز ووه نوووز و ان یزونونووه کوووړ  چووي د اوسووني سسوود        

ائتجفي، سها ي او اوه سرو ،کو د لوه سو ون او بیوا وزوسوته لوه      

 رسته وکړو او که چېرت اوسنی ،کو ود پوه ه و ت ب وه        اوم سره

او ه  ت  حتوا زوان وو، نو ډېر کم ا کان د  چوې دا،کو ود دت   

 خپل   ر پوزه کړو.

 و ا  لینا اړلوجغ
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 هوډ،  کل او خپلواکي

 

دا د هغې وینا لیکنۍ ب ه ده چې  ا  یون  پوه ژونو ون ټلوېزیوون کوې     

  وووه نېټوووه د هېوووواد د خپلوووواکۍ د  ۰۲پووور    ل  کوووال د اسووو۴۹۳۱د  

   ې کالیزت په ویا  جو ه چوت غون ه کې اوزولې وه.۳۳ 

 

 د لو  هښت   بالی په نا ه

 چې د ټولو کائینا و د ښزت ښزت ،سا  او کتا  وزسره د 

 

قوو ز نو   وورانو،   وووزو، د  لوود د بېجبېلووو انت ووابي بنسووټونو      

و او ددت پر  ینوي غونو ت   استاښو، ځوانانو، دیني  ال انو، پوهان

ټولو ګ ونوالو  ه السجم  لویکم وز، وا اهلل وبرکا وه وایوم، هور کلوه       

زاچووئ، پووه خیوور زاچووئ، چووپې او وزځووې  ووو نېک رغووه، خوو ا   ووو د  

 غ ونو له سیوزو لرت لره.

 ی وووه کلیوووزه ده، ښه د  9۶نووو  د هېوووواد د خپلوووواکۍ د بېر وووه ګټلوووو     

ن پووه اسووتاښۍ ددت  افغانسووتان  لووي  حریوو  او ژونوو ون ټلوېزیووو    

پر  ینوووې غونووو ت برخوالوووو، ټولوووو هېواد ې وووتو او بهووور  ې وووتو    

افغانانو  ه ددت ویا لې، پر  یني او  وازکې وزځې له ا له د ښ ه لوه  

 لووه  وووازکي وایووم او هغووو  ېړنیووو افغانووانو  ووه د ښ ه لووه  لووه د د ووا       

ړسونه لپه کوم چې د خپلو سورونو پوه نکزانوه یوې  ووږ  وه خپلوواکۍ        

 لې ده.زاګټ
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دزنو هېوادوالو! د ښ انې په  ېرې و سوره یوو چو ېر ازښتوتونه خپول      

زن  او  اهیود بو لوو او یوو چو ېر ازښتوتونه بیوا داسوې دو چوې د         

ښ انې د  وپانونو ښوز پرت نه زسېږو،  لي او  قیو ه یوي ازښتوتونه    

د ه وو ت  لپووا ې ازښتووتونو لووه ج لووې ه ووه دو. خووو پووه  ېوورو دزت       

ره بیا په  ېره یوه نی ه لسیزه کوې چوې هېوواد د    هلوزو لسیزو او په  ې

 ثوتووو او  نفووي ازښتووتونو د ټکوور پوور یوووه ډګوور بوو ل چووو  و، بهرنیووو  

سرچینو او د هغو  د کوزنیو  الیوټو له خوا هوه وچووه چوې ښ ووږ    

 لي او  قی ه یي ازښتتونه هم  ر ګواښ ړن ت زاولي. د  لوي وزځوو   

پوور ځووا  د  نظی ووي  پوور ځووا   نظی ووي وزځووې او د  لووي چ صوویتونو 

اچ ا و، قو ن انانو او جنوسواړزانو د ن وانځلو لوړۍ پیول چووه،      

دولتووي ا کانوواو هووم د  صوونبي ا جنووو د ځووج لپووازه وکووازول چووول،   

دولتي زسنیو د  نظی ي زسنیو ب ه خپله کړه او  نظی ي زسونۍ چوې   

د  بصې او کینوې بوو  یوې لوه وزایوه  حسوسوې ه د  لوي زسونیو پوه          

پیسووو چلېوو ونکو دولتووي   اوو ووې، د بیوود ال ووال پووه   ووه ډګوور  ووه ز نا

زسنیو او ټلوېزیونونو د خپلواکۍ وزځې  ه په کوال کوې دوه سوا ته    

وخوود هووم نووه وزکوواوه، خووو داسووې وخوود هووم زاغلووی چووې  د  تناښ ووه     

  وزځووې هووم  27 نظی ووي چ صوویتونو لپووازه یووې د یوووت  یاچووتې      

 ځانوړت کړت وت.

 الوې دو ولو  انا دزلووده. پوه   دت ډول هوو نو د  لد پر ښخ ونو د 

داسووې ،ووال کووې چووې  ېوورو  پنځووه لسووو   کلونووو کووې ټولووه دولتووي         

  سلنه د یووت    صوې ډلوې او سوی ې پوه      8۱دستواه په سلو کې   

ړس کې وه، د خپل  ظلو ید  ظاهره یې هوم کولوه او د اپوښې و  د    

  ساح اوتکې یې هم  ویولې، دت ډلو له  دولتي ا کانا و ه ه پوه  
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 ه ګټووه اخیسووتنې هووم   لووي چ صوویتونه او هووم  لووي ازښتووتونه      نوواو

ګواتل او هم یې د هغو  پور ځوج خواوزت وزا ولوې، دو  لوه ه و ت       

ا کانا و ه ه د خپلو کاذبو چ صیتونو د جورو لوو اوو لپوازه هوم    

 کاز اخیسته.

ه  ت ډلو ټپلو  دا  هوال ښ ووږ پور پ وانیوو  لوي ازښتوتونو او  لوي        

ل  نفي ک پاینونه پیل کړل، پوه زسو ي او   چ صیتونو پسې ډول ډو

نوا زسو ي غونو و کوې بوه یوې پوه قصو و او نوا قصو و ډول ویول چوې             

  دت پ وانیو نو  وږ  ه هه کړو، کوم اوزګاډ  یې زا ه جو  کوړ    

ټلېفووون یووې زا ووه جووو  کووړ   ک پیوووټر او نوووز هووه   وور دت خووو ه غووه  

نوو غیور لوه    انوریز او زوس ته وو، یو چی خو یې زاکول، ښ وږ نیکو

جنوونو هه کړو   ر دت خو یې چې هغو   ه پورت ایښوې وا ، هواړ    

ښن ګی ازام  ی اچتم،  ورا بوه اښاد  چوی   او داسوې نووزت پټوې او       

تکازه قص و او نا قص و هوې. د دو  د قراوو له   ې دو  لوه  

او لووه  زګوا و د پټلووۍ د  ېرولووو هیلوه کولووه   یوروی  نیکووه ه ووه د او 

د  وبایوول ټلېفووون د جو ولووو ط ووې. دو   پووه     ا، وو  چوواه بابووا ه ووه    

اوسنیو  بیازونو او پر  توونوو دوه نویم سووه کالوه و انو ت  دوزه      

ازښوله، خوو دا یوې نوه ویول چوې افغانسوتان هغوه وخود کوې  ور کو وه            

سوویاله کووم و  هووم یووې اښادو لرلووه، هووم ژونوو ، نووه یووواښت یووې د دتوو    

د وزوسووتیو  قابلووه کولووه، بلکووې پوور دتوو   برړسووی هووم و. دا خووو        

نسلونو  دن ه وه چې  ېرت بریاوت وسا ي او د ښ انې له پر  تیواوو  

سره ځانونه ه غا و کوړو، لکوه اوس چوې  ووږ هوه نوه چوو کووړ  او         

ټوله پړه پر  ېر پښد وزاچوو.  د  زو،وي، زوانوي، زسونیز،  نظی وي،     

کوزني او بهرني  ولیغا ي جن  او د ازښتتونو د ټکر پر داسوې یووه   
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س ته وه، چوې یوو هووک دت زاوړ  چوي او د ،واکم  نفوي         هال ډېره

جریان په  قابل کې دت خپل سر پوز ه او خپله سینه دت د  ن وپ  پوه   

ښغرو هغو   ه سپر کړو. له هغې وزځې چې ژون ون ټلوېزیوون جوو    

او هووډ    کول  چو او وزپسې د افغانستان  لي  حری ، لو ړ  کواز 

  پوووه چوووبوزو ډول  یوووې دا و چوووې دغسوووې سووو تې  ووووازښت  وووه بایووو   

وزودانوي چې  ر دت د ه هېچا د هغو پر و ان ت بغاوو نه و کوړ ،  

سرټیټو، ځانسا و او  وزځچازو وز وه  ړ خپول سورونه ټیوت کوړو وو.      

ژون ون ټلوېزیون  ر هر هه و ان ت د جنوساړزانو د خپل سیرو او 

 وزو، خپلې وینا او   ل له   ې   صوویر خوورت کووو  پروګورام     

 ې  وصرت پر ه د هغوو  واقبوي هېوره د هېوادوالوو   وې      کې له کو

 ووه کېښووووده، دت کووواز د جنوسووواړزانو او د هغوووو  د غوووو ه  ووواړنو  

غو ه زاوپازولوه او ان خووره پور ژونو ون د بریو   ور کچوې وزسوې ه،         

ول  له خپول ژون ونوه  ج وړ وکوړ او ژونو ون د زتوتیا ویلوو لوړۍ ړ         

، نوووو د  لوووي  پسوووې وغځولوووه، کلوووه چوووې  لوووي  حریووو  جوووو  چوووو     

چ صوویتونو،  لووي وزځووو او  لووي ازښتووتونو د ن ووانځنې لووړۍ پیوول   

چوووه، ژونوو ون ټلوېزیووون،  لووي  حریوو  او نوووزو کلتوووزو،  وو ني    

ټولنو او  لي خوځښتونو په ګ ه هوه پیول کوړه چوې د  لوي وزځوو او      

 لي چ صیتونو د ن انځنې لړۍ دت پیل چي. دزت کاله   کې  وو  

کوې د خپلوواکۍ د ن وانځنې غونو ه     پر ه  ت وز ، په ه  غوه ځوا    

جو ه کړه، دا داسې  هال و چې د  ېر ائتجفي ،کو ود   ور ابه پوه    

ټولوه ،کووو تي کچووه ددت جرئوود نوه دزلووود چووې د خپلووواکۍ وز  پووه   

چووان ازو  راسوو و سووره ون ووانځي. یووو کووال وزوسووته د ،کو وود پووه     

ځانسا و چازواکو او ځینو نوزو زسنیو کې هم لږ ساه وغو ېو ه او د  
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خپلواکۍ وزځې  ه یوې یوو هوه پوام وکوړ، خوو  بلوه  لوي وز  د سونولې          

  ه نېټه  لوه پښوتنو او بلوهوو سوره د پیوسوتون وز    لکوه هنووه        9 

چې په کاز وه، نه ن انځل کې ه، نه  ،کو د او نه هم نوزو زسنیو په 

دت برخه کې کوم با جرئته ګام اوچد کوړ،  لوي  حریو   ور پنځووس      

کوې د هغوه لوه اسوتحقا  سوره        نسوتان واټ پښتو کل  ځن  وزوسته 

سووم د هغووه لپووازه لووو،ې جووو ت  او پوور خپوول ځووا  یووې نصووې کووړت او    

د هغوو لوه قوانوني     یې ه  ازنوه د هېواد په یو چ ېر نوزو سی و کې

او زس ي نو ونو سره سم یې د هغوو لپوازه سورلو،ې جوو ت کوړت. دا      

 و او د  هال نو که  نونظرو، پردیپالو،  لد يو   نا ورو، ځانسوا   

 ېږو پر  زله زوانو ا،تیواا کوازو هور هوو ره پور  ووږ پسوې بو و زد         

وویل، خو  وږ د ،قانید ل   نیولې وه، خپلوې  لوي  ووازښت  وه  وو      

دوام وزکوړ، پوور خپلووه ټولنووه  ووو نوازوا، نووا   وورو  او ناقانونووه ،وواکم   

جریووان  وواو کووړ او د  لووي ازښتووتونو د ځلولووو لپووازه  ووو یوووه دزیوووه  

 بېر ه کړه.

ن  د لو  خ ا   ج  پوه فرول اکثوره هېوواد  ې وتي او بهور  ې وتي        

افغانان د ،اړ و د  رینولتیوا او د سوتونزو لوه ښیا ېو نې سوره سوره،       

په ډېر جووش او خوروش سوره د هېوواد د خپلوواکۍ وز  پوه چوان ازو        

 راس و سره ن انځي، ،کو ود کوې هوم یوواښت پوه دت برخوه کوې هوه         

سږ کال نه یواښت پوه  ولسوي کچوه    ناهه د سړیتو  هرک پی ا چو ، 

بلکوووې پوووه ،کوووو تي کچوووه هوووم د دت وزځوووې د ن وووانځنې لپوووازه توووه   

 ر یواو  نیول چووو دو. پوه کابول، ننورهواز، خوسود، لووګر، بلوخ،        

هراو، پکتیا، کن هاز، لغ ان او اکثورو وړیتونوو کوې  ر یوواو پوه      

دت ډول دو چووې پووه   ېوورو پنځووه لسووو  کلونووو کووې یووې سوواز  نووه د   
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چو ،  وږ د ،کو د دا کاز ستایو او له ول  ه ه هیله کووو  لی ل 

چوووې ،کو ووود  وووه نووووزت هوووم د جرئووود ګوووولۍ وزکوووړو او د ډاز د زد   

 بویکونه وز ه غا ه کوې واچووو چوې د  لوي ازښتوتونو د ځلولوو پوه        

برخه کې له هېچا ه ه ونه ډاز چي، خو ،کو د  ه ړ ډېر کازونه هوم  

الید  یوې ګ ول کېوږو او دا د    په  خ کوې پرا وه دو، چوې  دنو ه او  سو     

دت  انووا نووه وزکوووو چووې دا ن انځنووه بووه د هغووو نوووزو ازښتووتونو د         

  نیوو سوې کېږو او یا به هغو  ه پا لرنه نه کېوږو. دلتوه غووا م د    

 ه  ت  ه و کازونو له ج لې ه ه د ځینو یې لن ه یادونه وکړم.

لووه هغووې وزځووې چووې د برېښوونایي یووا د    برېښوونایي  ووککرت:    -1

د  ککرو د جو تد، چا  او وې   ويوو    ورح چووت، نوو      هوید

له ه غوې وزځوې ښ ووږ ټولوو هېوادپوالو او اسوج پالو هېوادوالوو د        

هوید په  ککره کې د اسج ید او افغانید د  ثوید غوتوتنه کوړت،   

ړزیونونه، غون ت، ا،تواجونوه، لوه ا ونو و چوازواکو سوره کتنوې،       

او چوې د ولو  د خواخووږو    قانوني ړزت چازت او ټول   کنه ا کان

ړس کې وو، هغه ټول وکازول چول. د ولو  د زتوتینو بچیوو ه و ت     

هلووو ځلووو  ښ وووږ  قیوو ه یووي هویوود  اسووجم  د  وطیووو د تووا از لووه        

ستوني زاوویسد او د هویود پوه  وککره کوې یوې ځوا  کوړ، خوو  لوي          

هویوود  ووو د پ وانیووو چووازواکو د بووې کفووایتۍ،  روور ا،تیوواا او د  

د بې جرئتۍ، ډاز او  رور  صولحد لوه ا لوه ړ هوم       اوسنیو چازواکو

خپل ،قوقي  قام  ه نه د  زسوې لی. کوه هوه هوم اوسونیو چوازواکو د       

ژ نو یوه اوږده لړۍ  ېره کړت، خو پر خپل  به  یې  وفا نه ده کوړت،  

 وږ له ه  ت ځایه اوسنیو چازواکو،  فکرینو او نا  فکرینو، ځوان  

و چووازواکو  ووه اخ وواز وزکوووو او سووا و او پردیسووا و او  ټولووو ا ونوو 
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وز وه وایوو چوې د هویود پوه  وککره کوې اسوج ید او افغانیود ښ ووږ           

سره کرته ده، له دت ه ه په هېڅ وجه  ېرې ړ  نه چو، پوه ډاګوه یوې    

د نړۍ اول، دویوم، دزېویم او هلووزم  فکور  وه  وایوو چوې پوه دت برخوه          

د هویود   کې ژوز فکر وکړو، ژز  ر ژزه دت له اساسي قانون سوره سوم  

په  ککره کې د افغان کل ه ذکور کوړو او کوه نوه نوو ددت سسود او پوڅ        

،کو د   د او ب د چپه کوول، خوو دت غیووز  لود  وه هوېڅ هوم نوه         

 دو. د  وا و خوره   یوه کپه نسواز هم نه دو  .  

د انت ابوووووا ي د انت ابوووووا ي ا وووووج،ا و ک یسووووویون:   -۰

قوووانوني  ا وووج،ا و ک یسووویون یوووو ناقانونوووه ک یسووویون د ، هوووېڅ 

اسوواس نووه لوورو، د دوو هغووو کان یوو انو پووه خوتووه جووو  چووو ، چووې    

دوا و پر یو بل بان ت د بې کچې دزغلیو  وزونه پووزت کوړو، نوو لوه     

هغو اچ ا وو ه وه چوې پوه انت ابوا و کوې د دزغلیوو  ووز وزپووزت          

 ړل چو ، له هغو  ه ه هنوه هیله کې   چي چوې هغوو  دت د یوو    

و نا  سلکي ک یسیون له ړزت قوانوني او  بل نا ادړنه، نا ان ولیز ا

 ادړنه ټاکنو  ه ړزه اوازه کړو. که د س ون خوره   ورح وو، نوو توه    

خو داده چې په اوسنیو انت ابا ي ک یسیونو کې سو ون زاچوي، نوه    

دا چې د یو ناقانونه ک یسیون له ړزت د قانوني ا وج،ا و پوه پل وه    

ي ک یسویون  رکیوې  وه چوې     ناقانونه هوو  ه ړزه اوازه چوي. د اوسون  

سړ  ګووزو، نوو هلتوه سوړو  وه د  فکور او نووزو  فکرانوو د فکور پوه           

بووا  ډول ډول فکرونووه پیوو ا کېووږو چووې دا هنوووه  فکوور د  چووې دت   

 ،ساسې  سلې  ه یې فکر نه د  کړ .

جهاد د ټولو افغانوانو ویوا  او افت واز د ، د    جهاد او فساد:  -3

ې  د  واهو  او فسوادګر  ور     لد  ق س د ، دولود  وه پوه کواز دو چو     
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 نځ سره کرته زاکاږو، لبول او کووټي لبول سوره جوج کوړو، د جهواد        

زتوووتینې هېووورت او د جهووواد ټیکوووه دازان سوووره بېووول کوووړو د زتوووتینو 

 واهوو ینو  ووزو او قوو ز بایوو  وچووي او د سوووداګرو   ووه بایوو  ډ     

چي. هغوو  چوې جهواد کوې یوې سورونه نکزانوه کوړل، د هغوو  نوه نووم            

یې نښوان، نوه یوې قوور چوته، نوه هلوی، خوو هغوو  چوې د            بلوم د  نه 

جهاد په کلونو کې یې غاتونه نه وو  چنه کوړو، هووک پوه وزنوي کوې      

وو، هوووک پووه سوووځوني کووې، هوووک پووه ښانوووو او هوووک پووه خوواپو و  

کې، هغو  اوس د جهاد پر  بنوو او  ادو ا تیاښا و خېټه اچوولې  

 ده. د دغه ډول سوداګرو   ه بای  ونیول چي.

د  قاو ووود او ولسوووواکۍ لوووه  قاو ووود او دی وکراسوووي:   -۴

ا وو ج،ا و هووم نوواو ه ګټووه پوز ووه کېووږو، ځینووې د خپوول خیانوود او    

جنایوود د پټووونې لپووازه د    قاو وود  ا وو جح  وور  قوو س او ان  وور      

جهاده هم پوز ه  قام  ه زسولې، ددت کل ې  ر چوا پوه کتلووو ډول د    

یم او خا وه ډلوه لوه دت    جنوساړزانو یوه کتله پټه ده، یو خواص  نظو  

کلی ې ه ه ناو ه ګټه پوز ه کوو، د دوو جووړه  وازو  نظی ونوو  ور     

 نځ د یوت خوا جوړت  ه د   قاو د  او بلې خوا  ه د   ج د  نووم  

وزکول د   الد د  سیر خج  ،رکد د ،  نظی ي جووړت  وه هوېڅ    

ډول  وجیو نه چي پی ا کې  ، ،کو د بای  له اساسي قوانون سوره   

د ا وا و د ساوو ا ل  ه پا لرنه وکړو،  واداو لوه  بوا ج و   سم  

 سره  با له نه کړو.

د دی وکراسۍ ا  جح هم ه  ا ډول ده، پوه دوو پ وانیوو جهوادو    

 برفوي     وکښ هېرو کې یو یې  روزیسد او بل یې د دی وکراسۍ 

کېږو، که پ وا یې د خلکو په سرونو کوې  ې ونوه هوم ټکوهول، خوو      
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قووو، د تووځو د ،قوقووو او د بیووان د اښادۍ پټووۍ پووه اوس د ب وور د ،قو

   قسوی وو. د  ه  غو تاغلو پرت کېږو او د غونو و، خووږه هوم دو   

 هو زوله هېرو   ه بای  ډ  چي.دغسې جبلي او  صنبي، 

نوزت خورت هم ډېرت دو، خو نه غوا م خپلوې خوورت اوږدت کوړم، پوه     

وا و او پا  کې په لن یز سره وایم چې  وږ هم د ،کو ود ا وجح غو   

هووم  وو اوم ، د ،کو وود د سوو ون، غښووتلتیا او پیاو  یووا پووه لټووه  او    

فکر کوې یوو، ،کو ود هوم بایو  د خپلوې بقوا او بیوا و  یوا لپوازه کواز            

وکوووړو، خپلوووې ژ نوووې   لوووي او خپووول  لوووي هویووود خونووو و کوووړو،  

اقتصوووادو پجنونوووه جوووو  او پلوووي کوووړو، پوووه خپووول سیاسووود کوووې        

ت ابا ي بنسوټونه ،  و لي   انحصازو ،الد له  نځه یوسي. پو ،  ان

او قرایي ازګانونه په ب پړ ډول بې رفه کړو، خپل چ صي قهر او 

غو ه په   لوي کواز او  فکور ب لوه کوړو، سوها ي چورکد  وه د پوا           

ټکی کېوږدو، بواغي والیوان او جنوسواړزان دت د دولود د  قوانینوو       

 ووابې کووړو، د سووولې د بهیوور د  روو ی  لپووازه دت پووه ،کو وود کووې        

اولووي، پاکسووتان او نوووزو ګاونوو یو سووره دت د وايووو     ا ووج،او ز

سیاسد له   ې پر  خ ړ  چي. د نړیوالو  رسوتې دت زاجلوې کوړو،    

اسج ي هېوادونو په  ېره بیا  ربي نړۍ سره دت خپل ا یکي ټین  

کوړو،  لووو ړ  دت قووانون پوور خپوول ځوان او بیووا پوور خپلووو لیکووو   لووي   

بوووې کفایتووووه  کوووړو، د  نظی وووي او سوووها ي وېووو  لوووه   وووې دت د       

  وواوزینو لسوود زاکووم کووړو او خپلووو و    وواوزینو  ووه د   وووزت       

 وخد او  ج،ید وزکړو.  

ولس  ر بایو  لوه جزیوا و ه وه کلیوا و  وه زاچوي او داسوې نووز  هوم           

کازونه بای   ر سره کړو او که دا ونه کړو نو بې ځایه او  ېزت  نو ت  
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و سورونه ټوول   دت نه وهي چې ړز ډېره کن  و کپر ده، پښې، غاتونه ا

پووه کووې  ووا ېږو، بیووا یووې د زغېوو و ا کووان نووه چووته. خپلووو زتووتینو       

ان یواړنو سره دت هم په زاستۍ وچلېږو که نوه نوو د هغوو  زاسوتي     

به یې ووهي بیا به از وان کووو او ګوو ې بوه  ورو و او وایوي بوه چوې:          

 ی ه  . ی  د زغې و ا ې   ې نه چته، ښه د اچنا زوغې زاستۍ وهل

غووا م د غواښو ا وان اهلل خوان د  قوورت د جو ولوو لپوازه        په پوا  کوې   

انونیوران دت سوره    حځانوړ  و ان یز وکوړم. د افغانسوتان ټوول   ور    

جرګه چي، د ا ان اهلل خان د  قورت لپازه دت داسې یووه طر،وه جوو ه    

ټول ا  یا و  ودانوۍ دت   تکړو چې  سو ، کتابتون،  وښیم او نوز

 خوان بو  ښزغونتیوا او توکج  وه      ولرو او  رهن  دت غواښو ا وان اهلل  

هم ښیا ه پا لرنه وچي. لو ړ  لوه ،کو ود او بیوا لوه  لوي سووداګرو       

ه ووه هیلوووه لووورو چووې د غووواښو ا وووان اهلل خووان د  قوووورت د نق وووې  ووور    

ب ووپړاوو وزوسووته د هغووې د ودانولووو   لووي چووازت پیوول کووړو. ددت  

د سراج الب ازو ودانۍ ب پړه وزغوو، د  لي ګوالرۍ،   دت  رهن 

 ي  وښیم او  لي ازچیف ب ه دت وزکړو. ل

ددت غون ت د جو ولو په چازو کې پرځان ړښم بوولم چوې لوه تواغلي     

هاچووم هاچوو ي، ا،سووان اهلل کا ووه وال، ،وواجي  ووو القیوم پووردې ،   

،وواجي ښل ووي، توواغلي غووجم نوووي فراهووي، ،وواجي   یووې اهلل، هووړب     

 وووږ  هو ایي او نوووزو دوسووتانو ه ووه د ښ ه لووه  لووه  ننووه وکووړم چووې لووه 

 ه ه یې خپله  ادو او  بنوو  رسته ونه سپ وله.

 د  لي او اسج ي هوید د ځج او بریا

 او د افغان ول  د ب پړت خپلواکۍ او سوکالۍ په هیله
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 په ورا ي ۍ کې لزانتنه او يادونه
 
(مه نېټه د ملي وحريي او ۰ل( کال د سنبلې پر )۰۲۰۱د )

للورو سره د پيوستو  د  ون و  ټلوې يو  له خوا له پښتنو او 
ور ې په وياړ په  ون و  ټلوې يو  کې يوه درنه غونډه ئوړه 
شوې وه، ما دې  غونډې وه وينا وکړه چې ليکنی مت  يې 

 دلته وړان ې کېيي.

 
 لسم اهلل الردز  الرديم

واار هررااه وړاناا ې ټولااو قاا رمنو مشاارانو،  وانااانو، دولتااي       
نو وه درناود او د چارواکو د لر او لر افغا  مخورو شخصيتو

  ړه له وله س،مونه او ادترامونه!
پاااه وېاااره لياااا لاااه م بو اااه افغانساااتا  رخاااه راغلاااو قااا رمنو 
مشاارانو! اورند ېاا  کاساای صااي ، امااا  اهلل امااا ، ريااا       
لااندص صااي ، ريااا  مااروت صااي ، طااارق رداايم صااي ،      
دسينه فاس ونهاا خاور، ناياا  صاي ، ناښااد صاي ، قا رم          

خېاااس صاااي  او ناااورو دوساااتانو واااه  ورور صاااادق  ړک،  اوزان
  اندړي س،مونه!
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غواړت په مست يم ډول اصلي مو وعدانو وه راشم او ستاسو 
 ق رمنو په شتوالي کې رو مهزې مسلې وړان ې کړت.

 ينو خلکاو   ددې ور ې يادونه او نزانتنه ره مانا؟:
وه دا خبره لالي ه، لې وفاووه او کم ار ښته ښکاري چاې راوک   

نه پااالي، د خ ااس هېااواد وېاار او هېاار واااري  خ ااس ملااي ار ښااتو
اصس وه د کتنې پر ار ښت ټيندار کوي، دود  او  ون د کوي
دود په ره غام کاې دي.     ،موږ په ره غم کې يونو وايي، واهلل 

ښکاري او د نورو په غم غز   ناه دي،  غم  ،دود وه خ س غم
ډډه نااه  سااره ددې ډول اشخاصااو انساااني ار ښااتونو وسااتر لااه

 .لدي

د لااې وفاااوون، وندنظاارۍ، ډار، پردي ااالنې او نااورو ناااروغيو 
په دغسې يو فردا  کې چې هرروک سترې هېوادنن مبار ې 
واااه وردانداااي، ناااو هغاااود لاااه طبعااااً لاااه ډېااارو ساااتون و ساااره   

واااوپير مخاااامخېيي. پاااه ياااوه انساااا  کاااې د ماناااا او مفهاااوت     
 هز غلته ررفن ېيي.

هز غااه  ناو لااې ئر تاا نمااوږ درې کالااه وړاناا ې د لااې وفاااوو
پښتونسااااتا  وا  کااااې د  پااااهسااااکوت مااااات کااااړ، هاااام مااااو  

د هېاواد د خ لاواکن    پښتونستا  لودې نص  کړې او هم ماو 
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ورځ  سااره د پيوسااتو   پښااتنو او للورااو  لااه  د ور ااې وررناا 
ونزانتله او دادد د اوږده وهم په ماوولو سره دې لړۍ وه دوات 
دا ورکوو. اوس  موږ ملي ئر ت او درکت قوت مون لی، خو 

 ال هم نور قوت او انس ات وه اړويا لري.درکت 
افغاا    کېايي چاې   نيدې رلوېښت کاله ت:ود ورا ي ۍ و ا

ملت په وېره ليا پښتو  ول  په ياوه راو اړخيا ه ورا يا ۍ کاې      
رافياار دد. پښااتو  پااه قصاا ي ډول سياسااي اناا وا وااه ټېلوهااس  
کېيي، له اقتصادي ف ر سره مخامخېيي، د وعلايم لاه نعزتاه    
لې لرخې کېيي او له نورې نړۍ سره ياې قصا اً د ټکار  ميناه     

خااه ده، پښااتنو لرالرېاايي. دا ټااول د يااوې اوږدې سااتراويژۍ لر 
 ساتراويژۍ سياستوالو وه په کاار دي، ددې اوږدې ورا يا ۍ د   

ل اااره  مخنيااوي وروياااوو وااه پااات وکااړي او د هاارې غزياا ې د   
خ س خ س پا،  ورويا  کاړي، د ورا يا ۍ پاه لهيار کاې د ملاي         
روديې پياوړويا هغه درملنه ده چې وخت پر وخات ياې کاارول    

 په کار دي.
کااار سااړي پااه کااار دي.  مااوږ هاار کااار وااه د  د کااار ساارونه:

دښز  دې ټکي وه  ياات متوئاه دد، غاواړي لاه ماوږه د کاار       
ساارونه واخلااي، لااومړد يااې پااه لې،لېلااو رندونااو او وورونااو        
رن ، د  ون  او سياسي فعاليت ساده ياې راکزاه او لياا ياې     
له ف يکي پلوه هم محوه کړي. دود نه غواړي چې دلتاه راوک   

 دار وه رسي. سرسر وروستی  د لوړيسر پوروه کړي، د هر سر
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يوا ې په وېاره ياوه لساي ه کاې پاه لار او لار افغانساتا  کاې وار           
شلو  رو  يات د کاار سارونه لاه کاار ايساتس شاوي او وار داره        

واد،  ېلاس هار قاوت راغلا     ررسې لي دي. که دا غزي ه د دنيا پ
نو د قوت او ملت پاه ناماه لاه ياې ناوت او نښاا  ناه و پااوې، خاو          

پښاتو  ولا  داساې ياو م ااوت ملات دد چاې د         اوافغا  ملت 
ډېرو سختيو په م الس کې هم خ س  غم او اوسېله لاه الساه ناه    

 ورکوي.

د ساړيو د خون يتالاه اړوياا ده،    نو اوس نه يوا ې  موږ د کار 
ل ااره هام    للکې د نويو سړيو او نوي پښات د رو ناې او پاالنې   

 وکړو. پاملرنهاړويا ده. موږ لاي  دې لهير وه ډېره  سخته
شول چې ډيورناډ  وکلونه  (سلو  يات)ور  د ډيورنډ کرښه:

اوالدونااه او خېلونااه يااې پاااوې دي. د     مصاانوعي مااړ دد، خااو 
نسس دلتاه او هلتاه کلاه کلاه چغاه پورواه کاوي         وصنعي اندرې 

چااې افغانااا  دې د دود د نيکااه وااوره کرښااه ومنااي. ډيورنااډ     
خېاااس وااار اصااالي اندرېااا ه هااام راااو فاماااه وړانااا ې  اااي، ا  د  

پااه  د وااورې کرښااې د  افغانسااتا  پااه پارلزااا  کااې د ډيورنااډ    
پااه  (سياسااي خېااس )رساازيت پېژناا لو چغااې وهااي، يااو شاازېر    

پار  لاود هېاواد   د هغاود هام  ماوږ    ورفاډېيي،   (ډيورنډ خېلاو )



 

322 

 

ونالونه راکاږي. موږ دې ډول واليڅټو  د وېش ډيورنډ سينه د
وه د خ س ملاي ادسااس لاه مخاې واياو چاې الس ماو وار لن ناه          

چاې د   دا ډول اشخاصخ،ص، دا ارمانونه له فور وه يوسئ، 
شرمېيي، نو د دود د ايزا  کچه له رومره نه ډيورنډ په نامه 

 ؟وي.
اوس  ،وفکاار لاه مخااې يادوناه کااوو    ررلېره د  وپار ادساااس سا  

او  لرفټااي، د هغااه لااه هددې وخاات نااه دد چااې مااوږ لااه اندرېاا 
ټيانو سره په دې لا  لحث وکړو او يا هم اوسني اوه فرلنورو 

سري دکومت وه ددې ص،ديت ورکاړو چاې  ماوږ د ولا  پاه      
استا ۍ  موږ د هويت له قاوس او د خاورې له وېشونکي سره 

 رري پاه ووفاه کېناي. دا مساله لايا  وار هغاې پاورې پا         د يوه لاو 
هز ې دالت پرېښودل شي چې  موږ لاه ولساه د ئداړې لزا      
ټوله شي او موږ له خ س اصلي سيال )اندرېا ( ساره د معاادلې    

ور هغه وړان ې د نا انډولن په دالت کې په دې  يوه لرخه شو.
 لا  هر ډول د وقي لحث په خ له د خ لو د وقو د   لو مانا

 ورکوي.
زشار  پاه وېاره لياا دولت    اوسانی دکومات   اوسنی دکومت:

چااې پااه م زاوعي ډول د ټولااو افغانااانو او پاه وېااره ليااا د    ،ياې 
ساره   پښتنو د انتخالااوي دزاساې پاه لرکات لاه نااعزلي وفکار       

م اات   دې ، د دولت د لومړۍ روکن م اات واه ورساې . ناو    سره
ل ملت له خ س پلويا ، مينوال او خ س ټو يې وه په رسې و سره
چې له لس هېڅ واکز  سره د پرولنې وړ ناه   کړ ې انه دومره لر

او النا ې   شاو  غارور پار اس ساور    وصنعي وفکر دمفکر د  دد.



 

323 

 

پلااي کسااا  وروااه ټااول ساااده فااا  ښااکاره شااول. پااه دغسااې يااو 
دالت کې چې ملت لاه دکومتاه پاوره واټا  لاري، دا دکومات       

ت ناه لاري چاې    ددې وړويا او مشروعي يې په وېره ليا مشرواله
ماوږ ياو  اس     .د ټول ملت په وېره لياا د پښاتنو اساتا ي وکاړي    

ليا دې نامت ان  دکومت په وېره لياا دولتزشار واه پاه ډافاه      
او نااه  لدېاايېملاات پااه درد  ښاااغلی د اع،نااوو چااې نااه نااور وااه

درمااس نااه پااه   دملاات واسااره کومااه لېوالتيااا لااري. واااري  وېاار    
. پر قوت، ملات او  ييې هم ډېر د ا راراستعزال د کارېيي او 

، هر ره يو د  يقانو  لان ې ور دې  یاوې ملنډې وهس ل  د
لري. موږ له دولتزشاره غاواړو چاې خ اس سار  وري والياا  او       
ناااور ئندسااااالرا  مهاااار کاااړي، د خ اااس مرساااتيال مخاااه دې    

په نامه نورې فاي ې  ېاو ال اع  شونيسي چې د طال ، داع
رخاه دې   ډ(ئنوسااي )لاه عاات و ناې    پوروه ناه کاړي. د اکثريات    

الس واخلي، خ س رسزي مکلفيت، د  او د ود دې وپېژني، 
دفاع او کورنياو چاارو و يار ياې پاه کوټاه او        د ع يبه خبره ده

ئلسه او مرستيال يې په ئبهه کې. ئنرال دوستم کې اوس هم 
 هغه پخواني خصلتونه پاوې دي.  ينې خ س

اکتار اشار  غناي    هغه مهاال چاې ډ   ټاکني  کزېسيونونه:
ادز  د ولسزشرۍ وه نومان  و، ناو  ماوږ د م،واړ ياو شار       
دا و چې د لرياليتو  په دالت کې له پاوځ لاه ونظیزاي دالتاه     

، عاا لي او ي، انتخالاااوي کزېساايونونه لااه ناااپېيلي کااويلاساا
او د  يقضايي ارفانوناه لاه پاه لشا ړ ډول خ لاواکن واه پرېايد       

ده دا ټاول ومناس،    ،يوړاس،ميت او افغانيت داعيه لاه پارم    
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خو کله چې واک وه ورسې ، ددې ټولاو  مناو خا،  عزاس ياې      
هزغه ونظیزي ل ه لري، عا لي او   ور ډېره د ه ورسره کړ، پوځ

قضااايي ارفانوناااه خ لاااواک نااه دي، د انتخالااااوي اصااا،داوو   
کزېساايو  د ئدااړه مااارو ونظيزونااو او متعصاابو افغااا   اا     

وه اشر  غني پښتنو وه ور کړيو له افرادو ډک شو، له قومي پل
هغې کچې په س ي نظر وکتس چې د افغانستا  په واري  کاې  
يې سارد نه و لي ل شود، له روارلسو ونو رخه دوه ونه يانې 

د انتخالاااوي اصاا،داوو پااه   ( ساالنه پښااتانه ۰۲پااه ساالو کااې ) 
، چندې خاا  هام د پښاتنو د ي ات او     کزېسيو  کې  اد لري

نه و، پښتانه يې مخاالفي    دکړواقعيت دومره ور پښو الن ې 
و، خااو د ساايال پااه سااترفه يااې وروااه کتااس. اوس چااې لااه دې     و

متعصااا ، کااارک  ، ناعادالناااه، ونظيزاااي او اکثريااات  ااا     
کزېساااايو  رخااااه هااااره منفااااي نتي ااااه راو ااااي،  انتخالاااااوي 
مست يم ډول پاه دې فنااه او    هټيم پلې  ړه او د هغه  دولتزشر
ه دې واه دا ار ناه     موږ ول  په هېڅ وئا  .ريي ددشخلا کې 

کړي. هزغه س ا رفناهونو کفاره و نورو دد چې ددې ښاغلو د
ده چې په ټاکنو کې يې له دې ښااغلي مفکار رخاه پار     ل  يې 

وااه  غزلاو  سار او ماال م،واړ وکاړ، دا ملاات ناورې ئفاا او سا ا        
 دا ر نه دد.
 نوت په کور د پښتانهااه  وره نااز  پاادښ

 پښتانهخو دغه کار يې هم وکړ په  ور د 
ه واااا کرو کااااې د پااااد هوياااات  اساااا،ميت او افغانياااات:

افغانيت او اس،ميت د وس يس په خاطر ددې هېواد رښاتينو  
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لچيانو له هزغه پيله ور دې دمه خ لې مبار ې وه دوات ورکاړ،  
وهام د ښاامار لاه خاولې      داس،ت ياې د اسا،ميت د مخاالفينو    

د هويااات پاااه وااا کره کاااې ياااې وسااا يس کاااړ او د     راوويسااات،
انيت ل اره يې خ لاې مباار ې واه دوات ورکاړ، ډاکتار غناي       افغ

ولسزشاار پااه شااا  د افغانياات د وساا يس پااه خاااطر    وېاار هاام د 
 منې وکړې، خو ور دې دمه ياې هاېڅ عزلاي او قاانوني اقا ات      

فاسا و کشارانو رخاه     لاه ونه کاړ. اوس دولتزشار هام د دولات     
دومره وېرېيي چې په خ لاه هويات پاڼاه کاې  اا  واه افغاا  ناه         

. د  اعيف او قاومي ايزاا  وارمنځ د لريا  کرښاه       ليک،د شي
هز لته معلومېيي، چاې ياو راوک د افغانساتا  پار لاوړ م اات        
ناو  ناست او لاه افغانيات رخاه ننداه او م،واړ ناه شاي کاوالد.         

د ښااغلي غناي ياو شاعار دا و چاې      سړد له نور چا واه و اړي،  
لاس   هېڅ افغا  له لس افغا  رخه کزتر نه دد او هېڅ افغا  له

افغانااه لرواار نااه دد. نااو اوس چااې د افغااا  کلزااه د هوياات لااه    
هې  چي  )) :واييوو کرې رخه د فېيي، دد م بور دد چې 

چي  ديدر ک ه کزتر نيست و هي  چيا  ا  چيا  ديدار کا ه       ا
 ((لرور نيست.
د  نه لري چې  ا  وه افغا  ولسزشر ووايي،  که  دولتزشر

پاڼااه کااې نااه شااي هغااه ولاا  چااې ولسزشاار يااې نااوت پااه هوياات  
ليکلاای، نااو دا امتيااا  هاام لاياا  وررخااه واخيسااتس شااي. مااوږ 
ښاااغلي مفکاار وااه پااه ډېاار سااړيتو  سااره يادونااه کااوو چااې دې 
ول  واه پاه ټيټاه ساترفه ماه فاوره، هزا ا ولا  و چاې واه ياې            

هېڅ شی په سترفو نه در اي.   دومره لوړ کړې چې اوس الن ې
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 هاام لکااهملااي هوياات مااو   هېچاوااه ائااا ه نااه ورکااوو چااې   مااوږ
په معاملو،  انساونو، سرټيټيو او غوړه ماليو  ندولتي روک

 ووېشي او ملت متفرق کړي.
زشر وررن  ددې سهامي شرکت لس ونډه واال  دولتد ښاغلي 

واه هام واياو چاې هويات       ښاغلي نورالح  علومي و ير صاد 
چاې ماوږ ياې     ،ستاسو د ښااغلو شخصاي ماال و متااع ناه دد     

لې دريته اشخاصو رخه غواړو، يو و ير چاې   له ستا په شا 
هغاه   لاه  د )ملت( او )مزلکت( پاه واوپير او وعبيار ناه پاوهېيي،     

دا چااې دا ښاااغلی   ؟ه د ملاات د م،وااړ هيلااه رندااه وشااي  رخاا
وايااااي دلتااااه پوروااااه ليکااااس شااااوي )د افغانسااااتا  اساااا،مي    
ئزهوريت( نور هېڅ شي وه  رورت نه شته، ښاغليه ستاساو  

روروونه وااوپير کااوي، سااتا  اارورت   ملاات  ااد  ااروروونه او 
، خو ل رندن او معاملو وروه ورسې ې په ډېرې ت و چېرو ا

هويت د ملت  رورت دد. که د و کرې پر لاومړي ما  افغاا     
پردي الناه،   ؟وليکس شي، ناو ساتا پار کاور لاه راه اور لاس شاي        

دا ډول  هم يوې ډلېملت هېرونه هم يو د  لري، يو  س پخوا 
وه په ډېر  يا  وزامه شاوه، واساو چاې د    و رله وکړه، خو ملت 

کړ  او خ س غيور افغا  ملت وه رکفاره و وېرو عزلونوهزغو 
پېټی ياو   د وېرو وېروونود ادترات سر ټي  کړ ، نو ايله له مو 

مااالدې  نااورې رااه کاام شااي، نااه دا چااې د ملاات پاار  خزونااو       
، سااتر ئنرااال، ډفاار ئنرااال، وااور  ئنرااال دا ئنرااال او  ودوړو 
لوړې روبې، خو د کار درک نه لدي.  موږ د پاوځ   ،جنرالهغه 

ونکي  وانا ، سروېري او  وا  صادبزنصابا  هاره ورځ ددې   
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هېواد ل اره قرلاني ورکوي، خو يو شزېر لوړپاوړي چاارواکي   
يې د اعاشې، الاطې، روغنياوو او مهزااوو پيساو واه ساترفې     
پټې کړې وي، په ملياردونو افغانن په ياوه قارارداد کاې غا،     

ېيي، لوړې روبې او ټي  کارونه، د ياوه افغاا  لاه شاا  ساره      ک
نااه روبااه لااري، نااه رااوکن، نااه يااې هااوئره      طالبااا  نااه ښااايي. 

د معلومه ده، نه دېره او نه هم پو ي پوړۍ او وعليم لري، خاو  
هز غو لوړپوړو چارواکو د لې کفايتن له امله هاره  ورځ ياوه   

کاې قرلااني   ولسوالن نيسي او  موږ ونکي ونکاي پو ياا  پاه    
، لااغرا ، دانداات، موسای کا،،     لاومړد واساو ښااغلی    کېيي.

نا يا ، اچي ، فوشته او نورې سس ولسوالن فات  کاړ ، لياا    
 موخاه رخاه دې   لاه وېاش   دې فرمې دلاوا  نو دو کره ووېشه، 

ها   ټولاو واه ررفنا  دد، یاوا ې او ياوا ې د هويات         ه؟ره د
ې له خ لې ختزول. لعنت دې وي پر هغو چارواکو چې نه يوا 

خاورې او هويات رخاه دفااع ناه شاي کاوالد، للکاې شارمېيي         
دود چې پر  هويت شارمېيي  ماوږ ټاول هېوادواال ا       پرې هم.

 کاڼي او لوټي پر دود شرمېيي.
 او ان ېښانه ده،  درنو هېوادوالو!  يناو خلکاو ساره دا پوښاتنه    

که چېرې په و کره کې د افغا  کلزه ونه ليکاس شاي، ناو ماوږ     
! نه ورونو خبره لاي  س ينه او وا   وشي. ماوږ د  يې نه اخلو

ليکااس  و کلزااوهوياات پااه واا کره کااې د اساا،ت او افغااا  دواړ    
. دا نو ليا د افغانيات او اسا،ميت د   اخلواو ليا و کره  غواړو

ناو   دښزنانو کار دد چې دا و کره اخلي که نه ياې اخلاي، ناور   
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اوسااېلې او پرلااه پسااې ښااه سااړيتو  د   ،د  غاام  مااوږ د ولاا 
 صبر کاسه ډکه شوې ده.

دويم، درېيم او ناورو مفکريناو واه ياو  اس لیاا يادوناه         ښاغلي
کوو چې  ر ور  ره د هويت د وثبيت مسالله داس کاړ ، کاه ناه      

چاې لياا لاه     مخاام  شاې  نو د ول  له داساې غبرفاو  ساره لاه     
نااا مت ااان  او متضاااد دکوماات مراناا ې  ددې سساات، پااڅ، 

ه وشالېيي چاې هېڅاوک لاه ياې د راټولولاو ئوفاه ناه         سې سردا
 وي.

موږ نه غاواړو چاې دکومات ړنا  شاي، ماوږ غاواړو چاې هام          
دکوماات پیاااوړد شااي او هاام اصاا،ح شااي، خااو هزاا ا  ينااې     
چارواکي دي چاې د رښاتيني ملاي دکومات، رښاتيني پاوځ د       
ئوړېااا و، غښاااتلتيا او پياوړوياااا مخاااه ياااې نياااولې ده. هغاااو  

رخاه هاام پااه ټينداه غوښااتنه کاوو چااې ملااي    ملت االو افغانااانو  
ادساس لري او د دولت پر لوړو روکیو کار کوي، دود رخاه  
هم غواړو چې نور نو له خولې رخه د ډار مشن  لارې کاړي،   
د افغانياااات او اساااا،ميت د داعيااااې ل اااااره راوداندااااي او دا  
غيروي ول  له لې  ړو او ډارنو چاارواکو رخاه و غاوري. دې    

 دنيا دواړو فټه نغښتې ده.  کار کې مو د دي  او
د انتخالاوي کز اي  پرمهال دواړو او په ټوله  ملي منايره:

کې ټولو نومان انو لې،لېلاې مناايرې وړانا ې کاړې. ښااغلي      
ډاکتر غني، ښاغلي ډاکتار عبا اهلل واه هاره ورځ د ياوې لاويې       
منايرې وړان ي  کااوه او هغاه لاه د ئاناناه مناايرې وړانا ي .       

رسااې لی دد چااې ددې مشااترک پنتااوس     اوس ددې وخاات را
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سلي  دکومت دواړو مشرانو لان ې غاي وکاړو چاې کاه د دود     
پاااه اوړو کاااې شاااده ناااه وي، ناااو د ملاااي هويااات پااار سااار دې د  
و اادت، ساا،مت او م،ماات د معلومولاو ل اااره يااوې پراخااې   
ملااي او ديزااوکراويکې منااايرې وااه دا اار شااي، چااې د ي اات 

و اسا،م الو افغاناانو   ررفن  شي، کاه د ملت االو هېوادپاالو ا   
داعيه په د ه نه وه، ناو هغاود لاه لاه خ لاې داعياې رخاه وېار         
شااي او کااه دود کااوت دليااس او منلاا  نااه درلااود، نااو ليااا دې د 

 ملت غوښتنې وه غاړه کېيدي.
 د هېواد د ملي او اس،مي هويت

 د  ، او لريا او له امو رخه ور الاسينه پورې
  و په هيلهد لود او غښتلي افغانستا  د ئوړې
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 ملي ائزاع اوافغانيت  ،اس،ميت
 

دا ليکنه ما د اس،ميت او افغانيت په م،وړ د ملي ائزاع وار ناماه   
الن ې يوې پراخې غونډې واه ليکلاې وه، چاې د غوناډې د لرخوالاو      
پااه اسااتا ۍ او هز ارندااه د يااادو ار ښااتونو د م،وااړ ل اااره د پاارا   
الريو  د يو و  فعال له خوا واورول شوه. د اس،ميت او افغانيات د  

نېټاااه د پراخاااو (ماااه ۰۱د وږي پااار )ل( کاااال ۰۲۰۱م،واااړ ل ااااره د )
د  مظاااهرو لااړۍ پيااس شااوه. پااه کالااس کااې واار لااود الريااو  وروسااته    

د ملي ائزاع غونډه ئاوړه شاوه او    (مه نېټه۳۲هز ې مياشتې پر )
 په واليتونو کې ال د مظاهرو لړۍ دوات پي ا کړ.

 

 لسم اهلل الردز  الرديم
ي، ټااولني و، ملااي او درنااو او قاا رمنو مشاارانو!  وانااانو، د سياساا 

م ني خو ښتونو استا و، قومي مخاورو، ديناي عالزاانو او ټولاو     
فډونوالو وه ور هر ره وړان ې السا،ت علايکم وردزات اهلل ولرکاواه     

 وايم!

د اساا،ميت او افغانياات پااه نندااه والړو  وانااانو، مخااورو او ددې     
پروزينااې غونااډې ټولااو لرخوالااو! ائااا ه راکااړ  واار هاار رااه وړاناا ې   

سې په استا ۍ ستاسو د ورونو او ع ي انو له هغاو ساوله ييا و    ستا
مبار و او اولوليو رخه د  ړه له وله مننه وکړت چې له وېارو دوو دوه  
نيزو کلونو او په وېره ليا په وېرو نيدې شلو ور و کې ياې د هېاواد   
پااه واااري  کااې ېباات کااړې. ليااا غااواړت لااه هغااو خويناا و، ميناا و او     

چې د سرو مرميو لاارا ، انف اار او انتحاار     پلرونو رخه مننه وکړت
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وه يې ونه کتس، خ س وروناه او اوالدوناه ياې د ساوله ييا ې مباار ې       
او د داا  پااالنې ډفاار وااه راوايسااتس او د اساا،ميت او افغانياات پااه     
ننده يې مي ا  وه راوداندس. له دود ټولو رخاه منناه، منناه او لياا     

 هم مننه.

ه منناه، لاه پکتياا او نندرهاار     له کالس رخاه منناه، لاه کنا هار رخا     
رخه مننه، له کاونړ او کنا و  رخاه منناه، لاه  الاس او هلزنا  رخاه         
مننااه، لااه فااراه او هاارات رخااه مننااه، لااه لااادغي  او نيزاارو  رخااه    
مننااه، لااه مياا ا  او لغزااا  رخااه مننااه، لااه خوساات او لغاا،  رخااه    
 مننه، له لل  او غ ني رخه منناه، لاه لهار مېشاتو افغاناانو لاه هنا        
مېشاااتو، ډنزاااارک مېشاااتو، لنااا   مېشاااتو او ناااورو لهااار مېشاااتو  
افغاناانو رخاه مننااه چاې پاه يااوه غاي يااې د دا  نااره پوروااه کاړه، نااه         
ورسره ټوپي و، نه وود، ناه ټاناي ناه الووکاه، واش الس او د وکبيار       
ناره. نه يې په ښار کاې راوک پاه وکلياف کاړل، ناه ياې راوک ټ ياا           

 س م ني د  اوا  ياې اوچات   کړل، نه يې روک ووېرول، يوا ې د خ
کړ. ره شول هغه ښاغلي چې رلوېښت کاله کېايي پاه کاور دنناه او     
لهاار يااې پاار دې عظاايم ملاات د ودشاات، دهشاات او لااې کلتااورۍ         
وورونااه پااورې کااول، د چااا پااه الس کااې ټوپااي و؟ د چااا پااه الس کااې    
چاقو و؟ د چا په الس کې ماشيند ه او چا لاه  اناه  غرواال وساايس     

ل وااش الساای ولاا  و، خااو د ايزااا  او ع ياا ې پااه   واااو کااړي وو؟ ټااو
 وسله سزبال و.

درنو هېوادوالو! د خواشينن او افسوس خبره خو داده چاې د ملات   
له دومره فريادونو، مظاهرو او غيونو سره  سره لياا هام دکومات د    
لې کفايتن، لې وفاوون او لټان پار داساې دراناه خاو  ويا ه دد،       

ه لري. د خ س ملت او په وېره لياا  چې د رد او يا هم د وا ي   وا  ن
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د خ لااو طبيعااي پلويااانو پاار وړاناا ې دومااره لااې وفاااووي د نااړۍ پااه    
 سياسي واري  کې سارد نه لري.

غيااور افغااا  ولسااه!  پااه اوسااني دکوماات کااې پردي ااالې کااړۍ نااه     
يوا ې هڅه کوي چې د افغانانو ع ي ه يي او ملي هويت لاه منتاه   

و شاارارت سااره غااواړي د يوسااي، للکااې پااه چااس، فرېاا ، مهااارت ا 
افغاااا  ولااا  ډېاااره درناااه لرخاااه لاااه سياساااي ډفاااره هااام ولاساااي. د    
انتخالاااوي اصاا،داوو کزېساايو  پااه نامااه يااې يااو خ ااس خوښاای،        
خ لساارد، ونظيزااي او ملاات  اا  ورکياا  ئااوړ کااړد، د اساسااي        
قانو  او نورو ناف ه قوانينو خ،  يې ناقانونه پرېکړه پاه ناقانوناه   

ورې پااردې شاااوه د وااورو نيتونااو پااه قلاام  ډول پااه وااوره شاا ه کااې د واا
 السليکېيي او پر ول  وحزيلېيي.

درناااو هېوادوالاااو! د انتخالااااوي اصااا،داوو کزېسااايو  پاااه ناماااه د  
ونظيزي ئندساالرانو خ لخوښی ورکي  داسې يو سياسي طااعو   
دد چې د ټول افغا  ملات رفوناه لاه ونيساي او کاه هزا ا اوس ياې        

ملات لاه لاه سياساي انتحاار ساره        مخه ونه نيول شي، نو  موږ ستر
مخااام  کااړي. ملاات ال د هوياات پاار واا کرو د واکزناان غزياا ې لااه       
غزونو نه دد راوولی چې دود پرې د انتخالاوي اص،داوو پاه ناماه   

 د ټاکني و مخ راوو لس ناوري  وروحزيس کړ.

د پورواه ناااورينونو وررناا  امنياات ورځ واار للااې خرالېاايي، واار ساالو  
لااه کنټرولااه ووااي، د پاکسااتا  د پن ااا    ياااوې ولسااوالن د دولاات

پوځ په کونړ، نندرهار، کن هار، پکتيا، پکتيکا، خوست او ناورو  
سيزو کې په لسدونو کيلو متره له پخوانيو اشغالي سايزو رخاه د   
هېواد داخس وه راننووی، داعاش للاه منفاي پ يا ه ده چاې هاره ورځ       

ولات ياې    موږ په لسدونو هېوادوال په لې ردزن سره و ني، خاو د 
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ور اوسه پر   کومه مشخصه سياسي، پو ي او عزلي پاليسي ناه  
لري. اقتصاادي ف ار او و فاروياا اوو واه رساې لې. هاره ورځ لاي وار         
ليه )ل   ره ونه(  وانا  له هېواده لهر وه کډوال کېايي. اقتصاادي   
پاارو ې لااه ساا و  سااره مخااام  دي. هااره اووناان د لياات الزااال لااه      

ونه ډالاره د افغاانيو د ېباات پاه پلزاه د      ( ملي۵۱ ېرمې رخه نيدې )
افغانستا  لاني رخه ايستس کېيي، خو په هېاواد کاې پاولي ېباات     
نه ټيندېيي، د ايرا  او پاکستا  د کرنسان چلنا  پاه چټکان ساره      
 مااوږ هېااواد وااه غتېاايي. خااو دولاات نااه فکااري ېبااات لااري، نااه           

لا ه   سياسي، نه مالي، نه اخ،قي او نه هم کوت لاس ډول. وار ټولاو ال   
خبااره داده چااې د دکوماات سياسااي اخاا،ق هاام دومااره کزاا وري دي 
چااې نااه يااوا ې پاار خ لااو نيزدړوياااوو اعتاارا  نااه کااوي، للکااې د      
دروغو او نه عزلي کې ونکو  منو ونالونه الپسې غتوي. دکومات  
د داخلااي اخت،فاااوو او فساااد پاار داسااې نااري رنااځ اختااه دد چااې د   

رغېا و م اال ناه شاته. د      ول  له ملي او شعوري پارو  پروه يې د
( سلنه خ س سرسختي پلويا  پر ساس سالنې   ۰۰يوه نظات مشر چې )

مخالفينو ل ل کاړي، وار دې ناو د سياساي مشارواله د لاې کفاايتن        
 لله لېلده په نړۍ کې نه ده لي ل شوې.  

موږ له اوسني مشترک دکومت رخه د مثبتو کارونو ډېره هيله ناه  
و چاااې ناااوره خرالااای دې ناااه لااارو، خاااو دا وررخاااه پاااه ټينداااه غاااواړ

رامنتتاااه کاااوي. لاااې  اياااه، لاااې وختاااه او مضااار قاااواني  دې ناااه      
وصويبوي. پخواني سيساتزونه دې ناه ړنداوي، پخاواني مااموري       
 دې ور هغه پورې نه لرې کوي چې ور هغو ښه یې نه وي پي اکړي.

د هوياات پااه واا کرو کااې د اساا،ميت او افغانياات پااه مسااله کااې هاام  
پااړ دد، هاام ملااي شااورا او هاام اوساانی     پخااوانی ولسزشاار ملاات وااه  



 

334 

 

دولتزشر. اوسني دولتزشر وه ور يو ر  لو  يات د ول  پيغاموناه  
وررساااې لي، خاااو ده پااارې سااار ناااه دد فرولااای، خاااو کلاااه چاااې دوه  
ئندساالرا  وروه پښې ودرلاوي، ناو لياا هار راه ورواه ن ا  پاه پولاه          
ايښي دي، اوسني دولتزشر پاه خ اس الس ستاساو اساتا و واه قاول       

چې د هويت د و کرو معضله له دلاوت، خاو پار خ اس قاول ياې        ورکړ
هېڅکله عزس ونه کړ. اوس چې ولا  الرو او واټوناو واه راووت لیاا     
هم لکه د دکومت پر ستوني چې خ ساه ناساته وي، ا  و ټاو  ياې     
نه پوروه کېيي. داسې لکه ماړې وباې چاې نياولی وي. ماوږ ښااغلي       

واه ياې لاه ياو راادر      دولتزشر وه وايو چاې دا هزاغاه ولا  دد چاې     
سره  د ولسزشرۍ م اات واه ورساولې، ناه دي فونا  درلاود، ناه دې        
وسالې ناه دې پيسااې، ناه دې غااوره ټاولني  او لااوړ سياساي اخاا،ق،      
خااو هزاا ا ولاا  درپسااې شااو، پااه ساار او مااال يااې وااه دې م ااات وااه      
ورسااولې، خااو اوس پاار اره د فرعونياات فضااا خااوره ده، د ولاا      

ږ هم نه ږدي، داسې فکر هم نه کاوي  فرياد، غي او چغو وه روک غو
 چې دلته هم کوت ول  شته که نه؟

دغه او دغو ښاغلو وه لاي  ووايو چې ايا په خ س ټول  ون  کاې ماو   
داسې منظزې، سوله يي ې او م ني مظاهرې لي لي چې ولا  دې  
د خ لو د اه د وقاو ل ااره فريااد پورواه کاړي او چاواه دې پاه کاې د          

شااي. پااه هغااو  ااايونو کااې چااې هزاا ا    رې قاا ر وااه واااوا  پااېص نااه 
ښاغلي په ټانکونو کاې ناه شاي فر ېا لی، ولا  لاه ملاي ليرغوناو         
 سره راووت او خ س اس،ميت او افغانيت يې يو  س ليا ېالت کړ.

افغا  ملت د ټوپي ډېره پخه و رله لري، چاارواکي دې خ اس ولا     
نه م بوروي چې د وسلې و رله يو س ليا وکارار کاړي،  ماا ولا      
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ره په شا  خود لري، کاڼي لري، خو چې روک يې په عا ا  ناه   د غ
 کړي د کاڼي فو ار پرې نه کوي.

 لز  مې ډکه ده له کاڼو خو روک نه پرې ولم

 پاااه عاااادوونو کااې دا يااو عادت د غره لرمه

يو  س ليا اوسني دکومات مشارانو واه واياو چاې د ولا  ارادې واه        
خبرياااالنو، ليکوالااو، مير ايااانو او   غاااړه کېاايدي، پااه رااو کرايااي    

درلاري غاوړه مااالنو د ولا  مخاه ناه شائ نياوالد. لاه هغاې ور اې           
 ووېرېي  چې د ول  الس ستاسو ور فرېوانه در رسېيي.

په پاد کې يو  س ليا يادونه کوو چې موږ په هېڅ وئه د اسا،ميت  
او افغانيت له داعيې رخه نه شو وېرې الد، ناه ياوا ې د هويات پاه     
و کره کاې د اسا،ميت او افغانيات وسا يس غاواړو، للکاې د ټولاو        
هغو په اصال،ح قوانيناو لغاوه کېا ل غاواړو چاې  ماوږ د خلکاو د         
د ااه د وقااو د مخنيااوي سااب  فر ااي، لااه دکومتااه غااواړو چااې لااه  
دقت او ساو  پرواه قاواني  وصاوي  ناه کاړي، هساې ناه چاې لکاه د           

 پارېيي.و کرو په شا  په نورو قوانينو پسې هم ول  را

 په درناوي

 د اس،ميت او افغانيت په م،وړ

 د الريونونو د انس ات کزېټې په استا ۍ
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 او د هويت و کره افغانيت،ليا هم اس،ميت
 

 سره د کتنې ئ  يات (ډاکتر عب اهلل عب اهلل)له ائرا يه ر ي  
 

  ووه نېټووه، لووه  ډاکټوور ۴۳ل  کووال د ښ وورو  یاچووتې پوور  ۴۹۳۱دا لیکنووه د  

  و اهلل  و اهلل   سره د کتنې پر  هال چوت ده.

 

، لوه  وله هغې وزځوې چوې د هویود د  وککرو پور سور سوتونزت زاوړ ت چوو        

جزئیاو، که هغوه  ظواهرت وت،     غه وخته بیا  ر دت د ه پوزت  وږ ټوله

کووه لووه پازل ووان سووره جلسووې او جنوالونووه او یووا هووم لووه سووترت  حک ووې،      

ج جووج کتنووې او یووا هووم د بېجبېلووو   پ ووواني او اوسووني  ولس  وور سووره جوو  

 لتپالو او هېوادپالو افغانوانو  ور نځ پوه دت ا ه خپول  نځوي جلسوې، نوو        

ددت ټولو جزئیا و هرنووالی  و پر خپل وخد له خپل ولو  سوره چوری     

کووړ  د . پووه دت وزځووو کووې د ډاکتوور  ووو اهلل  ووو اهلل  وور   وورۍ ړنوو ت       

  وه  ۰۲رت دت د اسو  پور    وښیرانو چوزا پرېکړه وکړه چوې برېښونایي  وکک   

نېټووه ووې وول چووي. دت کوواز یووو ځوول بیووا د بېجبېلووو  لتپووالو او هېوادپووالو  

کړیو  ر نځ ان ېښنې زاوړ ت کړت. ان ېښنې د  ککرو د وېو  د نېټوې پوه    

با  نه وت، بلکې په دت ا ه وت چې  لي هوید  افغان  بوه پوه کوې وو کوه     
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ي چووزا د ه غوې نی ووړت    نه  ټولو  ه هرګن ه ده چوې وښیرانوو چووزا د  لو    

 صوبې د  حقپ لپازه پرېکړه کړت چې په هغه کې د  لد ستون یا  افغوان  

 هوید  ،ک  چو  و.

ددت ان ېښوونې د لوورت کولووو لپووازه  وووږ ډېووره هوووه وکووړه چووې لووه ولس  وور   

ډاکتر اچر  غني سره وګوزو، خو لکه هنوه چوې هغوه لوه پ ووا ه وه، ان      

د د ن وتوالي پور نورو زنوځ اختوه      په ،ساسو هېوادنیو  سلو کې هوم د وخو  

د ، بیا هم  وږ  ه له هغه سره د هغه د هو دزجنو کم کفایتوه   واوزینو لوه    

نو کې د کتنې ښ ینه برابره نه چوه،  چتوالي سره سره په دت ،ساسه  سله

 وووز چوو د غنوي د پنځووس سولیز ،کو ود لوه بول   ور تواغلي  ډاکتور           

چې له ډاکتر  و اهلل  و اهلل سوره    و اهلل  و اهلل  سره وګوزو. سره له دت

ښ وږ د پ واني ذهني واټ  او  راد له ا له ښ وږ کتنه اسوانه خووره نوه وه،    

خو د افغانید او اسج ید د دا یې د ا وادت لپوازه  ووږ د هور ډول ذهنوي      

او زواني ف از ښغ لوو  وه  یواز یوو، نوو ځکوه  وو د الکترونیکوي  وککرو د          

تواغلي  ه وایون  حتواا  او تواغلي      وې  او چا  د دوو  نوو  سوولینو  

  یروی   لیزو  پوه واسو ه لوه ډاکتور  ویې  وو اهلل  وو اهلل سوره ددت         

  وه نېټوه،   ۴۳ان ېښنې د زوتانتیا په با  لی نه وکړه. دا کتنه د اس  پور   

 واڼۍ کوې     سوپې از  د دوچنوې پر وز  د  اسپښی  چل کم هلوز بوې په 

 ر سره چوه. په کتنه کې په خپلوه تواغلي ډاکتور  وو اهلل  وو اهلل، تواغلي       

ه ایون  حتاا، تاغلي  یوروی   لیوزو، تواغلي ډاکتور فویض  ح و        

ځجنووو ،  وووا  یوووون  او د اجرائیوووه زیاسووود یوووو  ن وووي تووواغلي  فریووو ون   

 خوځون  ګ ون دزلود.

د  ووز بوي بوي د    د غون ت په پیل کوې تواغلي  وو اهلل  وو اهلل ښ وا  یوون        

 ړینې له کوله  ا ه د د ا ړسونه پوز ه کړل. بیا  ا وز ه د غون ت برخووال  

 که هه هم ده خپله ټول پېژن ل، په ډېر لن یز سره وزوپېژن ل.
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وزپسې  ا د هوید په  ککره کې له پیله زاپېښې چوت ستونزت یوه په بلوه  

لوي، غوو  او   پسې بیان کړت. په  لي چوزا کې پوه دت برخوه کوې چووت دزغ    

نی وووووړ   صووووویې او ه  ازنوووووه پووووه دت بووووا  د ولوووو   ظوووواهرت او       

غورګونونه، پ واني او اوسني ولس  ر سره کتنوې او د هغوو   به ونوه    

  ې ټول یو په بل پسې   ریو کړل.

اوسني وخد کې  ې وز ه یو ځل بیوا د اساسوي قوانون د هلووز ې  وادت د      

ل وه اطجقېوږو، ددت   پنځ ې فقورت لوه   وې چوې پور هور وګوړو د افغوان ک        

سووتونزت قووانوني ،وول   ووریو کووړ، بیووا  ووې وز ووه د افغانیوود د ذکوور ا  یووا    

  ریو کړه او دا  ې هم وز ه وايو کړه چې که دا ستونزه ،ول نوه چوي، نوو     

،کو د  ه به غت   کجو پی ا چي، ،کو ود هوم پوه نواښک ،الود کوې       

اوسوني  د ، که  ظاهرت او ستونزت زاوړ ت چي، نو طویبي خوره ده چې 

ناښک ،کو د  ه غت چېلنوونوه زاوړ وړ  چوي.  ووږ هوم نوه غووا و چوې        

،کو د  وه پور اوسونیو سوتونزو نووزت سوتونزت، چوې ،کو ود یوې بیوا د           

کنترول وس هم ونه لرو، زاوړ ت چي. اوس ستاسو ه وه ښ ووږ هیلوه ده،    

  کې  ر دت چې د اس  پر ا ه وی ت ه نېټه د  ککرو وې  پیل چوي، توه   

  ر  ه ووایوې د  لود د سوتون د ښیوا ونې یوا د افغوان کل وې د        ده چې ولس

لیکنې په ګ ون نوز يروزو  سایل د یوه  قنیني فر ان له ړزت په  ککره 

د  ککرت وې  پیل چي.  وږ هم د  ککرت وې  غووا و   دت کې ځا  او بیا

او هم د  لد د ستون لیکل. خو د افغان کل ې  ر لیکنې د  ه د  وککرو لوه   

ې  سره ځکه   الف یو، چې دلته ښ وږ  لي هوید  ور پوتوتنې   هر ډول و

 ړن ت زاځي.

ښ ا  ر دت او نوزو  ويویحا و وزوسوته ډاکټور  ویې  وو اهلل خوورت پیول        

کړت، هغه وویل:   اول ښه خپل نظر دز ه وایم، ښه په ا ولو کوې پوه  وککره    

کې لوه افغوان کل وې سوره ایو یالوژی    وکل نوه لورم، پوه دت چوکل چوې            

ه زاچي او که افغان په کوې ولیکول چوي، هوم   الفود یوې نوه کووم،         اوس د
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اوس خوره داده چې دا  سله داسې یو ،   ه زسې لې چوې هور طور   وه پوه      

کې یو ډول ستونزه ده، نو که د یوت خوا غوتتنې پوه پوام کوې نیوول کېوږو      

دا هم یوو   وکل د ، ښ وا خپول نظور خوو داد  چوې اوس  وککرت ووی ول          

یوو ښیواو چو ېر   وکجو د ه و ت  وککرو لوه ا لوه          چي ته به وو، ښ ووږ 

دو،  ککره ښ ووږ هویود د ، هوو ره چوې ژز کېوږو، بایو   وښېوې یوې پیول          

چي او که اوس ونه وې ل چي نو بیا ټول   ر دا  سله پا ې ده، نه نړیووال  

 رسته کوو او نه نوز ا کاناو چته، اوس د وښیرانو چوزا پرېکړه کوړت،  

نووو  ښه خوووور چووووم چوووې ج هووووز زیوووی  پوووه   بایووو  دا پرېکوووړه   لوووي چوووي،

  وو وووا ي کنفوووران  کوووې ویلوووي چوووې د  وووککرو ادازه پوووه دت برخوووه کوووې  

  نیکي   کل لرو او ا ادګي نه لرو.   دا  هال د  وککرو د وېو    ور    

  حتاا   یې وویل:    وا ا وادګی دازیوم و هویخ نوو    وکل   نیکوی        

څ ډول   نیکووي نوو ازیم   ډاکټوور  وویې  ووو اهلل وویوول:   ښه فکوور کوووم هووې 

  کل نه چته خو که بل   کل وو ج هوز زیی  یوې بایو  وايوو کوړو،     

  ه دا وايو کوم چې   نیکي   وکل نوه چوته.   دا    ۰۲خو ښه د اس  پر  

 هال  ا بیا وویل چې:    وږ د  ککرو د وې  له بهیر سوره   والف نوه یوو،     

ه کوې  خو په دت چرا چې افغان کل ه په کوې ولیکول چوي او کوه دا کل وه پو      

زاغله نو  وږ او په  و و  کې ټول  لد بیوا هور ډول  رسوتې او ه کوازۍ     

 ه  یاز یو. لوه  اسوو ه وه اوس غوتوتنه کووو چوې دا   وکل لوه ولس  ور          

سره ،ل و فصل کړئ،  وږ خپله اوس هغه  ه ړسرسی نوه لورو او وخود هوم     

ډېر کم پا ې، هسې نه چې له  لي هوید پر ه  ککرت پیول چوي بیوا بوه غوت      

 ل پی ا چي.    ک

دا  هال ډاکټر  یې ځجن  وویل:   ډاکټر  یې له  اسو ه ه  و هیله ده 

چې  اسو په دت برخه کې ج و اق ا او وکړئ، لوه افغوان پر وه  وککره بوه      

ستاسو ،کو د  ه ډېرت س تې ستونزت زاوړ ت کوړو، ډېور  خلو  بوه     

به یې سړکونو  ه زاووځي، په لسوونو ښزه خل  به  ظاهرت وکړو او بیا 
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دا ،کو د د کنترول ظرفید هم نوه لورو او کېو   چوي د ،کو ود د ښوال      

سوووې چووي...   ډاکټوور  وویې  ووو اهلل  ووو اهلل وویوول:    اسووو چووې ج هوووز  

زیی  سره کتلي وو هغه دز ه په دت برخه کې هوه وویول     وا وویول:   د     

ل کال د ج و په  یاچد کې  وږ سره ولس  ر ژ نوه وکوړه چوې     ۴۹۳۹ ېر 

چوزا د ژ نیوو زخصوتیو پور  هوال بوه د یوو  قنیوي فر وان لوه ړزت دا           د  لي

  کل ،ل کوړم او افغوان کل وه بوه پوه  وککره کوې دزج کوړو، ډاکټور  ویې           

اچر  غني دا هم وویل چې ښه به له ډاکټور  ویې  وو اهلل  وو اهلل سوره پوه       

دت برخه کې   وزه وکړم.   ډاکټر  یې  و اهلل وویل:    ا سوره خوو یوې    

ا  هه نه دو ویلي، خو ستاسو نوم یې زا وه واخیسود چوې  یوون      په دت ب

سره په دت با  غږېږم   بیوا ډاکټور  ویې ځجنو  وویول:   ج هووز زیوی         

 وږ  ه  اسو د پل ې په  وګه یادوو، ګنې ښه خو یې  ونم خوو دو    اسوو     

 یې   الفد کوئ او وایي چې د افغان کل ه دت په کې نه زاځي.  

 و اهلل ټین  غورګون وتود، ویې ویل:   نه نه هوېڅ   دت خورت سره ډاکټر

پوتووتنه نووه پیوو ا کېووږو، هېووووک ښ ووا پوور افغانیوود بانوو ت چوو  نووه چووي   

کوړ ، ښه ه  ت وط  کې پی ا چو  یوم،  وا دت وطو  کوې ټوول   ور  ېور        

کړ ،  ا جهاد کړ ، د جهاد د  ق س په خاطر  ې جهاد کوړ ، هووک ،وپ    

زت کوړو، الوتوه ځینوې خلو  چوته چوې       نه لرو چې پر  وا بانو ت دا  ووز پوو    

بېجبېل نظرونه لرو، ښه نه وایم چې د چوا نظور سوم د  او د چوا نوه د ، خوو       

 نظرونه دلته بېجبېل دو.  

 ا وویل:   ډاکټر  یې! نظرونه به بېجبېول وو خوو  ه وه خووره دا ده چوې      

قانون هه وایي، ښه بیا وایم چې د اساسي قوانون د هلووز ې  وادت پنځ وه     

،کم کوو چې د افغانستان پر هر وګړو د افغوان کل وه اطجقېوږو او     فقره

 ککره  وږ هر وګړو  ه وزکوو، نو بیا په دت کوې سووال هوه د ، چوې  ووږ      

 چا ه ووایو افغان یې او  که نه   
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ډاکټووور  ووویې  وووو اهلل  وووو اهلل وویووول:   پوز وووه یوووې لیکلوووي دو، چوووې د   

ت کې ټول افواده چوول،   افغانستان اسج ي ج هوزید د  اببید  ککره، د

اسجم هم زاغی او افغانستان هوم، بول  بویور  ورت نوه چوي کېو  ، غیور لوه          

افغانه، خو که هوک بیا بېجبېل  بویرونه  رت کوو، هغو  کووړ  چوي،   

کې   چي ځینې خل  ځانته هېڅ افغان ونه وایي، خو دا کې   چوي ډېور   

  ح ود کسان وو.  

ای ووه چووې د افغانسووتان اسووج ي   ووا وویوول:   ډاکټوور  وویې یووو ځوول بیووا و   

ج هوزید د دولد نوم د ، چې ښ وږ د دولد یو ډول هرګن وو، لکوه یوو   

وخووود کوووې د افغانسوووتان ج هوزیووود و، بیوووا د افغانسوووتان د وکرا یووو  

ج هوزید، بیا د افغانسوتان اسوج ي دولود، بیوا د افغانسوتان اسوج ي       

وخوود پوور  ا ووازو او اوس د افغانسووتان ج هوووزو دولوود د ، دا نوووم خووو   

وخوود بوو لېږو، خووو  لوود  ووو افغووان د  او هغووه نووه بوو لېږو،  وووږ بایوو  د    

   ور  ونځ فور  وکوړو.  افغانسوتان       Nation  او  لد  country  لکد  

له  افغانه  جو  چو ، کله چې افغان نه  نل کېږو نوو افغانسوتان خوو بیوا     

د ا و او نه  نل کېږو او  اسو خو ته پوهېږئ چې له پوز ه  نووان ه وه   

هویوود پووه برخووه کووې نوووزه نوواو ه ګټووه هووم پوز ووه کېووږو.   دا  هووال ډاکټوور    

 و اهلل وویل:   هو زتتیا ځینې کسان بیا وایي،  وږ افغانستاني یو، دا 

نو بیا د هغو   بویور د ، چوې دا ډېور کوم کسوان دو او افغانسوتاني بیوا د        

ې افغووان  انووا نووه لوورو.   ډاکټوور ځجنوو  وویوول:   دا خووو هغووه کسووان دو چوو   

افغان نه  ني هغه ډېر کم دو او د ګو و په چ از دو،  وږ د هغو پوه خواطر   

د افغان کل ې له لیکلو  ېر چو چې هغو  یې نه  ني  خو چې اکثرید یوې   

 ني هغوه پوه پوام کوې نوه نیسوو، نوو زاځوئ چوې زیفرینو م وکوړو چوې هووک              

اکثرید کېږو    ډاکټر  یې  وو اهلل وویول:   پوه یووت کل وې زیفرینو م       

 د کاز د ،  لد  ه په  اوان د ،  لد سره وې ل کېږو،  وږ ه ه بوه  س

نوز کازونه پا ې وو، خو اکثرید  بلو ونه د پازل وان لوه ړزت هوم نسووي     
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اکثریود پوه یوو نوه یوو ډول  بلوو ېږو   ډاکټور ځجنو  وویول:   دا چر ووه د          

 لد زتتیني استاښو دو    ډاکټر  و اهلل وویل:   هر هنوه چې دو خو 

لوود اسووتاښولي کوووو.    ووا  یووون  وویوول:   دت پازل ووان خووو یووو ځوول د   د  

افغانسوووتان پوووه سوووفاز ونو کوووې د دوه  اببیتوووه وو د زد  ويوووو  هوووم پوووه    

اکثرید سره  صویې کړت وه، د اهله   یبه وو د چ صیه ا،والوو قوانون   

یې هم په اکثرید سره  صویې کوړ  و، نوو هنووه ولس  ور بېر وه  سوترد       

رت بیا له سره غوز وکړ. ولسي جرګوه یووه وز  یوو وښیور     کړل او  لي چوزا پ

 ه د ناباوزۍ او بله وز  ه غه وښیر  ه د باوز زایه وزکوو، په چوزا کې دا 

 سله په غو  سره  ېره چوت، په پیل کې  وې وز وه اچوازه وکوړه، هېوووک      

په چوزا کې پی ا نه چول چې ووایي ښه افغان نه یم، بله خوره دا که چوزا د 

قووانون خووج  پرېکووړه هووم وکووړو، نووو  وووږ  ووه بووه د  نلووو و  وو      اساسووي

ج هوز زیی  به له هغه واک  ه ه هه وخد ګټه پوز ه کوو چوې چووزا یوو    

ناقانونووه  سوووده  صووویې کووړو او د  یووې د یووو  قنینووي فر ووان لووه   ووې      

ا جح او یا یې بېر ه وز سترده کوړو    دا  هوال ډاکټور  وو اهلل وویول:      

لرم چې چوزا کې به له یو دوه دزېو  نو پر ه هېووک هم ونوه    ښه پوزه باوز 

وایووي چووې ښه افغووان نووه یووم، ټووول وایووي چووې  وووږ افغانووان یووو، خووو اوس دا   

 سله ه  اسې زاغلې ده.    حتاا وویول   فبوج  اکثریود چووزا بوه ایو        

نظر  اسد که کل ه افغان يروز  بود، اګور ایو   ويوو  دوبوازه بوه چووزا       

اسد که چوزا    دز  و   ويوو  افغانیود زا  اییو        حول چود، یقی 

 یکن ، اکثرید چان ه را   ا دز   اس هستن  و خواهان چورو   وښیوې   

 ووککره الکترونیکووی اسوود.   ډاکټوور  ووو اهلل  ووو اهلل وویوول:   ،وول ړزت    

ووایوئ! کوه چېورت ج هووز زیوی  فر وان وزکوړو چوې افغوان کل وه دت پووه           

ي     وا وویول:   نوه افغوان کل وه      ډیټابی   کې زاچوي،   وکل بوه ،ول چو     

بای  د  ککرت پر لو ړو  خ زاچي،   ووږ ولوې خپول هویود د پوردت  ور چوا        

 پت کړو،  ککره خو ده د هوید لپازه!  
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 یروی   لیزو او  حتاا وویل:     کل یو هه ،لېوږو خوو پووزه نوه.       

دت وخد کې ډاکټر  یې  و اهلل وویل:    که قوم او  لد دوا ه د  ککرت 

اول  خ زاچي هنوه به چي     حتاا وز ه وویل:   د قوم د لیکلوو پوه    پر

،الد کې ازوپایي ا حادیه  وږ  ه فن  نه زاکوو او وایي چې دا د  لوورو  

 لتو د نړیوال کنوانسیون   الف کواز د ، دت ،الود کوې د یوو چوا ژونو        

  ه ګواتونه او خ رونه پېښې   چي.  

 ت کوووو: لووو ړ  دا چووې ټولووو  ووه دت  ووا وویوول:    وووږ دزت ،وول ړزت و انوو

افغان ولیکل چي او د قانون ،کم هم ه  ا د ، دویم که هوک پر قو ید 

ټینواز کوو، نو  لد دت ټولو  ه افغان ولیکول چوي او ،ت وي دت چوي او     

قوم دت اختیازو پرېښودل چي، که د چا ښ ه و ودت لیکي او کوه د چوا ښ ه   

  چوې دا توه ،الود هېوکلوه نوه د       نه و، نه دت لیکي او دزېیم  ،الد داد

او وزوستی ،الد د  چې  لود دت ټولوو  وه افغوان ولیکول چوي او کوه چوا         

ویل چې ښه افغان نه یم، نو د  لد ستون دت وز ه نوه لیکول کېوږو، نوو بیوا      

به وزوسته وکتل چي چې لوه نووزو قوانینوو سوره هوه کووو   هووک چوې لوه          

    دت وزوسوتي ،الود   خپل  لته  نکرېږو، د هغه نووز ،الود بوه هوه وو    

سوره ډاکټوور  ووو اهلل  ووو اهلل جوو و   الفوود وتووود او ویووې ویوول:   دا کوواز  

 لد پر بېجبېلو برخو وی ي، د یوه  ککره کې به  لد  افغان وو د بل کوې  

به نه وو.   نو  ا بیوا وویول چوې توه نوو ښ ووږ ه غوه لوو ړ  و انو یز د ،          

ځوول بیووا د افغووان چووې ټولووو  ووه دت افغووان ولیکوول چووي، دت وخوود کووې یووو   

کلی ې د لیکلو او نه لیکلو خوره  واوه چووه.  وا بیوا وویول کوه ولیکول چوي         

 اوان یې هه د   که ونه لیکل چي نو  اوان خو یې وايوو د ، چوې  لود    

له خپول هویود ه وه  حرو ېوږو او هېوکلوه وز وه دا ،الود د  نلوو و  نوه          

 د .

و، هور وخود   دت وخد کې  لیزو وویل:    وږ هېڅ   نیکي   کل نوه لور  

یې پیل  ه  یاز یو    حتاا وویل:    وږ یې هوم پیول  وه  یواز یوو او هوم د       
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 لد ستون لیکلو  ه، په دت دوا و برخو کې هوېڅ   وکل نوه چوته،  اسوو      

بای  ج هوز زیی  قانې کړئ چې دا  سوله نووزه اوږده نوه کوړو    حتواا      

ازو وښازو لوه  په پا  کې ښیا ه کړه:   ته ړزه ه  ا ده چې  وږ د کوزنیو چ

افغوووان کلی وووو د ښیوووا ولو و انووو یز کوووړ ،  اسوووې یوووې پووور    –ړزت د  لووود 

ولس  وور و نووئ چووې هغووه یووې د یووو  قنینووي فر ووان پووه  وورڅ کووې  وووږ  ووه         

 زاولېږو، نوز نو  وږ نه   نیکي   کل لرو او نه هم کوم بل   کل.  

په پا  کې ښ وږ د هو  نو   حتاا،  لیزو،ځجن ، یون  و ان یز دا چوو  

چووې د  لوود سووتون پووه ښیووا ولو او د افغووان کل ووې د لیکلووو لپووازه دت لووه        

ولس  وور ه ووه  قنینووي فر ووان واخیسووتل چووي او ډاکټوور  وویې  ووو اهلل      

 و اهلل بای  ددت فر ان پوه  و وز او د ج هووز زیوی  پوه قوانې کولوو کوې         

 ا لي هلې ځلې وکړو.

اسووو ډاکټور  ویې  وو اهلل پوه پوا  کووې د نتیووې پوه  وګوه وویول:    وا ست          

و ان یزونه واوزې ل، اول او دویم و ان یز  ې هم یاداچد کړل، ښه به یوې  

ج هوز زیی  سره   رح کړم، خو و  ه دزسره نه کوم، چې هغه به ،ت وي  

دا کوواز وکووړو کووه ونووه کووړو، خووو ښه بیووا وایووم چووې ښه د افغووان کل ووې سووره     

 ای یالوژی    الفد نه لرم، کوه ج هووز زیوی  یوې زاو و او کوه زا  نوه      

و و   الفوود یووې نووه کوووم، د  ووککرت د وېوو  پوور  ووازیخ ټینووواز کوووم، خووو 

ستاسو و ان یزونه وز ه زسوم.    ا او ځجن  بیا د پوا  د ټکوي پوه  وګوه     

وویل:   که د افغان کل ه په کې زانه چي،  وږ یې   الفد کوو او بیا چې 

ا هر ډول ستونزه پېښه چوه،  سالید به یې د ه غه چا پور غوا ه وو چوې د   

  کل یې  ردت د ه زازسولی د ، بیوا  وو د  و ني او بېجبېلوو کلتووزو      

ټولنو او قو ي چوزاګانو هغه غوتتنلی  هم ډاکټر  و اهلل  ه وزکړ چوې  

د ج هوزو زیاسد د  قام په نا ه لیکل چوو  و او د  یوې بایو  ولس  ور     

 ه وزکوړو، دا لیو  پوه جوج ډول لیکول چوو  او لوسوتونکی کووړ  چوي          

  ت  وزوسته یې ولولي. چې  ر دت
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د یادونې و  ده چې ددت ناستې  ینوټ  ې ځکه ولیکه چې د یو  وازی ي  

سن  په  وګه ول   ه پا ې چي. الوته کې   چي ځینې کل ې او خورت  وې  

له یاده و لې وو، خو د ناسوتي غوت ټکوي ه و ا وو چوې  اسوو  وه  وې یواد          

 کړل.

 د افغانستان د اسالمي جمهوريت محرتم مقام ته

 په برېښنايي تذکرو کې د اسالميت او افغانيت د تثبيت غوښتنه

له هغې وزځې چې د نفوسو د ا،وال د  ود قانون او په  ېره بیا د هوید یوا  

 اببید د  ککرو د چا  او وې  په با  بحثونه پیول چووو، نوو لوه ه غوې      

وزځې یوو چو ېر ناهرګنو و  نا ورو هووه پیول کوړت، چوې لوه غوو ، چول،            

فرېووې او نوووزو نا  وورو و ړزو د هېووواد اسووج ي او  لووي هویوود  سوو ه    

کاز د قانون  ر پردت ړن ت په ناقانونوه ډول   توه بووځي. دو     کړو او دا 

په خپلو دت هوو کې  ر یوه ، ه بریالي چول، کله چې د هویود پوه  وککرو    

کووې د  دیوو   او   لوود  د سووتونونو د لیکلووو خوووره   وورح چوووه او د ټولووو     

هېوادوالو هیله وه چې د دی  د ستون په  قابل کوې هور  سول ان افغوان  وه      

او د   لد  ستون په  قابل کوې د هېوواد هور وګوړو  وه د  افغوان         اسجم  

کلی وووه ولیکووول چوووي او پوووه دت ډول د افغانوووانو اسوووج ي او  لوووي هویووود  

خون و چي، خو دت ناهرګن و  نا رو د چل او غو  لوه ړزت د هویود پوه    

 ککره کې ددت دوا و سترو ازښتوتونو د لیکلوو   وه ونیولوه. سوره لوه دت       

ثرید وکیجن ددت ازښتتونو غوتتونکي وو، خوو یوو   چې د  لي چوزا اک

چوو ېر  نا وورو لووه داسووې فرېووې ه ووه کوواز واخیسوود چووې   ووج  یووې ددت   

ازښتتونو   ه ونیوله. وزوسته د ول  د بېجبېلو پرګنو له خووا  ظواهرت   

وچوت او  لي چوزا  وووزه چووه، د یووه ګو  ک ېسویون لوه ړزت د  دیو         

خووو پوور   لوود  یووې بیووا هووم خوواوزت    سووتون بېر ووه  ووککرت  ووه داخوول کووړو،  

وا ولووې، پ ووواني ولس  وور هووم ژ نووه وکووړه چووې دا نی وووړ  قووانون بووه         

  ب یلوو او س ون به په کې زاولي، خو هغه پر خپله ژ نه وفا ونه کړه.
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ل کووال د  رغووو ي پووه ۴۹۳۹اوسووني ولس  وور  ډاکټوور اچوور  غنووي  هووم د  

وزاګانو د  یاچوود کوووې د بېجبېلوووو  ووو ني، کلتوووزو ټولنوووو او قوووو ي چووو  

استاښو په غون ه کې له هغو سره ژ نه وکړه چې د ه  ت کال د  دلوت  په 

 یاچد کې به د  لي چوزا د ژ نیو زخصتیو پر  هوال د یوو  قنینوي فر وان     

له ړزت د   لد  ستون هوم د هویود پوه  وککره کوې ښیوا وو او د هېوواد هور         

 وګړو  ه به د  افغان  کلی ه لیکي.

ر له بېجبېلو ا ونو و ازګوانونو او اجراییوه زیوی       ر هغه وزوسته ولس  

توواغلي  ډاکټوور  ووو اهلل  ووو اهلل  سووره هووم سووج   وووزه وکووړه او ټولووو د      

  لد  د ستون له لیکلوو سوره  وافقوه وکوړه، ولس  ور غنوي د یوو  قنینوي         

فر ان د  ت  د  ر یې غوتتنه وکړه او ژ نوه یوې وکوړه چوې د  لوي چووزا د       

بوه د یوو  قنینوي فر وان پوه  ورڅ کوې د  وککرت پور          دوبنیو زخصتیو پر  هال 

لو ړو  خ د هېواد هور وګوړو  وه د  افغوان  کلی وه لیکول کېوږو، د فر وان         

  ت  هم  ر یې چو، خو  ر اوسه پوزت ولس  ر دا فر ان ړسلی  نه کړ.

اوس پووه هېووواد کووې بېجبېلووو  لووي بنسووټونو،  وو ني ټولنووو، فرهنوووي          

خوځښووتونو او پووه ټولووه کووې ټولووو    بنسووټونو، قووو ي چوووزاګانو، سیاسووي 

 اسوووووج پالو او  لتپوووووالو هېوووووواد  ینوووووو افغانوووووانو غوتوووووتل، یوځووووول     

بیا پر سترو  ظاهرو او ړزیونونو ړس پوزت کړو او په خپلوه هویود پاڼوه    

کې خپل اسج ي او  لي هوید  اسوج ید  او  افغانیود   ثویود کوړو،     

ه غوزه وبللوه چوې   خو ددت ټولو بنسټونو د ه غږۍ جرګې  ر  ظاهرو د  

له قانوني ړزو چازو د خپلې دا یې د  ثوید غوتوتنه وکوړو. دا بنسوټونه    

د ج هوزو زیاسد له  حترم  قام او په  ېره بیا چ صا  له ق ز   ج هووز  

زئوی  ه ووه هیلوه لوورو چووې د  لود دت دا یووې  ووه لوه قووانوني ړزت هرکلووي     

رېکړه د اساسي ووایي. هرنوه چې د هوید د  ککرو په با  د  لي چوزا پ

قانون د هلوز ې  ادت د پنځ ې فقرت   الفه ده، نو ړښ ه او يروزو ده 

چې دا پرېکړه د یوادت  وادت لوه  حتووا سوره سو ه ا وجح چوي. د اساسوي          



 

347 

 

قانون د هلوز ې  ادت پوه پنځ وه فقوره کوې زاغلوي دو:    د افغوان کل وه د        

هېوواد هور     لد پر  هر وګوړو اطوج  کېوږو  . نوو هرنووه چوې  وککره هوم د        

وګړو  ه وزکوول کېوږو او د هور وګوړو  لوي هویود  افغوان  د ، نوو ځکوه          

 وږ غوا و د ه  ت فقرت پر اساس د هوید په  ککره کوې د  دیو   سوتون    

 ر هن  د   لد  ستون ښیاو چوي او پوه  قابول کوې یوې هور هېووادوال  وه         

 افغوان  کل وه ولیکول چوي. پووه دت ډول بوه هوم د اساسوي قوانون  حتوووا او         

و،یه   ویپ چي، هم به  لي و،و و  وا ی  چوي او هوم بوه  لوي هویود او        ز

یووووالي  ووه پووېښ ګواتووونه ک ووزوزو او لووه  نځووه ړ  چووي او د هېووواد د        

دت نانو هغه دسیسې به هم چن ت چي چې وا،  افغان  لد پور بېجبېلوو   

نو ونو او ټوټو وې ي.  وږ له  اسو ه ه هیله لرو چې د هویود  وککرو  ور    

ددت  ککرو د وې  په با  ټوله نی وړت پروسه ودزوئ. کله  س ون د  ه

چې یاد س ون زاغی  ر هغه وزوسته دت د  ککرت د وې  په ا ونو ه ادازه  

کې هم پوزه س ون او پیاو  یا زاچي، بیا بوه ،کو ود، ولو  او د هېوواد     

د  . وو ني بنسووټونه پووه ګوو ه ددت بهیوور د بریووالیتو  لپووازه هلووې ځلووې کوووو 

هویود لوه  ثویود پر وه د نی ووړت  وککرت وېو  د هېوواد         اسج ي او  لوي  

اسوج ي او  لوي ازښتوتونو سوره د   الفوود  انوا لورو او هوېڅ افغوان  ووه د         

، پووه داسووې یووو ،الوود کووې کووه د  ظوواهرو پووه ګوو ون هوور ډول   نلووو و  نووه د

  کل پی ا چو، نو  سالید به یې د ولس  ر او نووزو دولتوي چوازواکو    

و اسوج پال افغانوان بوه  ور هغوه پووزت خپلوې        پر غوا ه وو. خوو هېوادپوال ا   

 وازښت  ه دوام وزکوو چې خپل اسج ي او  لی هوید یې نوه وو  ثویود   

 د اسج ي او  لي دا یې د پوزه کې و په هیله..کړ 

 په دزناوو

د هېواد بېجبېلې   ني، فرهنوي ټولنې، قو ي چوزاګانې او سیاسي 

 خوځښتونه

  



 

 

 یمننه او کور ودان

د زړه له  تله  مګګه     له  فرنګيهي نهانيخ ن ه      د افغانستان ملي تحريک 

د  ملهي تحريهک   چهخ  مچخ د دې اثهر چهات ته  يهخ اوره و.کهيهړ ويهاړ       مکو

علمههي اثهها.و د چههات لههيې دهههم کههيې دهړ مههور لهه  اولههو د.نههو ن وادوالههو 

ن   د  خهو.ا د.نتهه نهله  کهوو چهخ ده  خوهم م ګهوي او مهادي و  د          

 کتابونو د چات دا ليې ال دسخ وغځويړ

ن ه  د زړه له  تله  مګګه       د ملهي تحريهک له  فرنګيهي نهانيخ     يو ځم بهها  

 ړچادولو جوګ  شوچخ ددې اثر د  مکو

 

 فرنګيي مهګ د  

 محمد اسم هم يون
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