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 استاد يون پنځوس کلن يون د
 

ښاغيل پوهاند دوکتور محمد اسمعيل يون زموږ د زمانې په تېـره بيـا د 

د افغانسـتان د کورنيـو او  سختو حـاالتو يـو مخـکک فکـري مبـارز دی. ده

 او فسادګرو پر وړاندې د مبارزې يوه ځانګړېبهرنيو مخالفينو، جنګساالرانو 

کړه. دا يې د خپـل ولـس او  غوره الره، چې د قلم، ژبې او جرئت الره وه،

خلکو د اوږدو مبارزو تر ټولـو غـوره، بريـالۍ او ژغورندويـه الره او مبـارزه 

دی که په کابل کې و او يا هم په نورو واليتونـو کـې، خپلـو مـيل او  .وبلله

لو ته يې دوام ورکـړی، همـدا علـت و چـې افغانـانو دده د فرهنګي هلو ځ

مبارزې پر حقانيت، رښتينولۍ او زړورتيا باور پيدا کـړ، ډېـری افغانـان پـه 

ځانګړې توګه ځوانان يې تر څنګ ودرېدل او دې مبـارزې تـه يـې ال نـور 

ځواک وروباښه. يون ددې ځوانانو په راټولېدو رسه پرځان ال باوري شـو او 

 بارزې ته يې په سيستامتيک ډول دوام ورکړ.خپلې دې م

که وويل يش چې يون د افغاين ټولنې، ميل تفکر او د مظلوم اکرثيـت 

نـه وي کـړي. ددې  مـېد غږ پورته کولو يو بريالی وياند دی، نو مبالغه به 

لپاره چې ښاغلی يون په بشپړه توګه وپېژنـو، نـو غـواړم دلتـه يـې د ژونـد، 

 اثارو او افکارو پر بېالبېلو برخو لنډه رڼا واچوم:

محمـد اسـمعيل يـون د حـاجي محمـد خـان زوی او د  زوکړه: -۶

مه نېټه د لغامن  (۶۸)ل( کال د کب پر ۶۹۱۱هدايت خان ملسی دی، پر )

پـه يـوې روښـنفکرې کـورنۍ کـې  )الوخېلـو(ر ولسـوالۍ د واليت د الينګا

کوونکی و چې پالر يې وفات شو،  زېږېدلی دی. يون ال د شپږم ټولګي زده
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د کور رسپرستي او د ژوند نورې چارې خپله ده ته ورپرغاړه شوې. خو په 

دې سختو رشايطو کې يې هم خپل هوډ قوي وسـاته، هـم يـې د کـورنۍ 

 خپلو زده کړو ته دوام ورکړ.رسپرستي کوله او هم يې 

ل(کـال د الينګـار ۶۹۵۹محمـد اسـمعيل يـون پـر ) زده کړې: -۲

ولسوالۍ د )سلينګار( په لومړين ښوونځي کې، چې د يون له کوره په پـيل 

 مزله يې نږدې يو نيم ساعت واټن درلود، په لومړي ټولګي کې شامل شـو،

رتقـا وکـړه، پـر يون يـو کـال د سـويې ازموينـه ورکـړه او يـو ټـولګی يـې ا

ل(کال دې ښوونځي ته نوې ودانۍ جوړه شـوه او د يـون کـور تـه ۶۹۵۱)

ل( کـال دا ښـوونځی د حکومـت د ۶۹۵۸نږدې ساحه کې ابـاد شـو. پـر )

مخــالفينو لــه خــوا وســوځول شــو، يــون د نــورو زده کوونکــو پــه شــان لــه 

ښوونځي څخه بې برخې شو، يون له درس رسه د خپلې مينې او د کورنۍ 

ل( کال يې د کابـل پـه ۶۹۱۶قې پر اساس کابل ته راغی او دلته پر )د مواف

)ده خدايداد( او بيا په )ده يحيی( لېسو کې خپلې زده کړې پسې تعقيـب 

ل( کال د کابل پـه خوشـال خـان لېسـه کـې شـامل او پـر ۶۹۱۲کړې. پر )

ل(کـال د کابـل ۶۹۱۱) ،ل( کال تـرې پـه دو ـه نـومره فـار  شـو۶۹۱۱)

ل( کـال تـرې ۶۹۱۱پوهنتون په ژبو او ادبياتو پوهنځي کې شـامل او پـر )

ل(کال يې د ياد پوهنځي پښتو څانګې کـې ۶۹۱۱پر ) ،اول نومره فار  شو

د کدر ازموينه ورکړه، په يـاده ازموينـه کـې بريـالی او پـر همـدې کـال د 

ــه د پښــتو څــانګې د کــدر غــړی  ــه رتب ــامزد پوهيــايل( پ ــر )ن ــون پ شــو. ي
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ل(کال د کابـل پوهنتـون د ژبـو او ادبيـاتو پـوهنځي پـه ماسـرتۍ ۶۹۸۵)

 ل(کال کې ترې فار  شو.۶۹۸۱)پروګرام کې شامل او پر 

يون د )کابل پوهنتون( علمي مجلې موسس هم دی او درې کاله يـې 

 ددې مجلې مديريت هم ورپرغاړه و.

ژبــو او ل( کــال د کابــل پوهنتــون د ۶۹۳۲محمــد اســمعيل يــون پــر )

( پروګرام کـې شـامل شـو PhDادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې د دوکتورا )

 ل( کال په برياليتوب رسه بشپړ کړ. ۶۹۳۱او د تحصيل دا پړاو يې هم پر )

يون پر پورتنيو زده کړو رسبېـره د لنـډ مهالـه کورسـونو، ورکشـاپونو او 

کـړې کـړې دي  سيمينارونو لپاره په کور دننه او بهر په ځينو برخو کې زده

 او لنډ مهاله کورسونه يې هم تعقيب کړي دي.

ل( کال څخه چې د کابل پوهنتون په کدر کـې شـامل ۶۹۱۱يون له )

ل(کال پورې په مـنظم ډول تـدريس کـړی او پـه دې ۶۹۳۱شوی، بيا تر )

ياده موده کې يې لـه )نـامزد پوهيـايل( څخـه نيـولې بيـا تـر )پوهانـدۍ( 

پورې ټـولې رتبـې پـه ترتيـب رسه بشـپړې وروستۍ لوړې پوهنتوين رتبې 

کړي او د هرې رتبې لپاره يې له پوهنتوين مقرراتو رسه سـم ځـانګړی اثـر 

 ليکلی دی.

يون چې کله په ښوونځي کې د څلورم، پـنځم او شـپږم  دندې: -۹

ټولګي زده کوونکی و، نو د ښوونځي د ترانې د ټـيم غـړی و، سـپورت رسه 

کې د خپل عمر په هلکانو کې د واليبال  يې هم مينه درلودله، په ښوونځي
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ټيم غړی و، يون چې کلـه لـه لغـامن څخـه کابـل تـه راغـی، نـو دلتـه پـه 

)خوشال خان( لېسه کې د اديب انجمن مرش شو. يون د ثانوي زده کړو پـر 

ر اخبـارونو او مجلـو رسه مې( ټولګي پورې موده کې لـه يـو شـ۶۲-۳مهال )

چاپي خپرونو له خوا ورته حـ  الزحمـه قلمي همکاري درلودله او د ځينو 

هم ورکول کېدله. يون په کابل پوهنتون کـې د تحصـيل پـر مهـال هـم د 

ليکوالو د ټولنې غړی، د ځوانو ليکوالو د ټولنې د مرشتابه غړی، د خوشـال 

ر نـورو فرهنګـي ټولنـو مېفرهنګي ټولنې د ځوانانو د برخې مسول او يو شـ

 غړی پاتې شوی دی.

( ټولګي کې  و چې د )هيلې( په نامـه يـې د لـرو او بـرو ۶۲يون ال په )

ل( کـال يـې ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو شاعرانو يوه شعري ټولګه راټوله او پـر )

 چاپ کړه.

د پـوهنځي پـر وروسـتي کـال يـې دوه اثـار:  د خپلـو شـعرونو ټولګــه 

)مټکور( او  د وليس شاعر )محمد عامل حريان( د شـعرونو ټولګـه )نيمګـړي 

 ه( چاپ کړل.ارمانون

يون د تنظيمي جګړو پر مهال کله په کابل او ځينې وختونه پـه پېښـور 

)هيلـه( مجلـه چاپولـه، د )معـار (  کې اوسېده، هلته پـه پېښـور کـې يـې 

مجلې همکار و، په جرمنې کې د دوو افغاين کلتـوري ټولنـو) )د افغانسـتان 

ــا  ــګ د ودې او پراختي ــتني فرهن ــه( او )د پښ ــوري ودې ټولن ــولنې( کلت ټ

 استازی هم و. 
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ــر  ــته پ ــدو وروس ــر ړنګې ــام ت ــانو د نظ ــون د طالب ــمعيل ي ــد اس محم

ل(کال لومړی په ختيزو واليتونو کـې د ملګـرو ملتونـو د مرسـتو د ۶۹۸۶)

مشاور او ډېر ژر په يـادو واليتونـو کـې د   (UNAMAځانګړي دفرت يوناما )

دا دنـده هـم پـه بېړنۍ لويې جرګې لپاره د انتخاباتو د دفرت مرش شو. يون 

 ښه ډول تررسه کړه. 

( تنـو پـه ۶۱۱۱ل(کال د بېړنۍ لويې جرګه چې نږدې )۶۹۸۲يون پر )

کې له ټول افغانستان څخه ګډون درلود، غړی و، د جرګې د مرشتابه لپـاره 

ټاکنې وشـوې او يـون د رايـو پـه  اکرثيـت رسه د بېړنـۍ لـويې جرګـې د 

دنـده يـې هـم پـه ښـه ډول  لومړي منيش په توګه انتخاب شو، د منشيتوب

ولسـواکي او  -تررسه کړه او بيا يې د يادې جرګې په باب )بېړنۍ لويه جرګـه

 زورواکي( تر نامه الندې يو ځانګړی اثر هم وليکه.

ل(کال د افغانستان او پاکستان تـر مـند د )امـن ګـډې ۶۹۸۵يون پر )

دنده يـې  جرګې( لپاره د افغانستان له لوري د منيش په توګه غوره شو او دا

 هم په ښه ډول تررسه کړه.

ل(کال د جمهور رييس حامـد کـرزي د يـوه ځـانګړي ۶۹۸۵يون پر )

فرمان له الرې د امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو د رييس په توګـه غـوره 

شو، اوه کاله يې دا دنده پر مخ يوړه او جمهور رييس حامـدکرزي تـه يـې 

 ورې ورکړې.په ډېرو ميل او فرهنګي مسايلو کې خپلې مش
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ل(کال په حکومت کې د ولسمرش له خوا جنګساالرانو او ۶۹۳۲يون پر )

فسادګرو ته د زياتو امتيازاتو له ورکـړې رسه د مخالفـت لـه املـه لـه خپلـې 

دندې استعفی ورکړه او پر همدې کال يې )د افغانستان ميل تحريـک( پـه 

کـت بنسـټ نامه  د يـو ازاد، فرهنګـي، مـدين، ټـولنيز، مـيل او سـيايس حر 

 کېښود.

 کورنی ژوند: -۱

ل( کـال لـه )اريـن مومنـد( رسه واده وکـړ، اوس ۶۹۱۱استاد يون پر )

څلور اوالدونه لري )هيله، سمسور، سـوله او ودان(. )هيلـه( او )سمسـور( دا 

ل کال( پـر لـوړو زده کـړو بوخـت دي، )سـوله( او )ودان( د ۶۹۳۱مهال )

يون( په وليس جرګه کـې د رمن يې )ارين مېښوونځي زده کوونکي دي او 

 ننګرهار د خلکو منتخبه استازې ده.

 فعاليتونه:  -۵

ل(کـال څخـه بيـا تـر ۶۹۱۱يون لـه ) ټولنيزه برخه کې: -الف

ل(کال پورې په ټولنيزو چارو کې زيات کارونه تررسه کړي دي، پـه ۶۹۳۱)

ياده موده کې يې په سلګونو زرو هېوادوالو رسه ليـدنې کتنـې کـړي دي، 

په سلګونو ټولنيزې غونډې يې جوړې کړي، د خلکو مشکالتو ته يـې ځـان 

رسولی، د نورو ملګرو او ميل تحريک د ملګرو په مرسته يې مصيبت ځپلـو 

مرستې وررسويل. په کابل، کندوز، بغالن، بدخشان، فارياب، بلخ، خلکو ته 

هلمند، ننګرهار، پکتيا، خوست، لغامن، کونړ او د هېواد په نورو سيمو کـې 
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يې زلزله ځپلو، سېالب ځپلو، جنګ ځپلو او نورو مصيبت ځپلو هېوادوالـو 

غو ته د ميل پانګوالو مرستې رسولې دي، د دولت او خرييه ټولنو پام يې ه

ته وراړولی او لـه دې الرې يـې خلکـو تـه پـه مسـتقيم او نامسـتقيم ډول د 

ميليونونو ډالرو مرستو د ور رسولو زمينه برابره کـړې ده. د مصـيبت ځپلـو 

خلکو لپاره يې لوی رسنيز کمپاينونه هم تررسه کړي او دا کـار ددې سـبب 

. شوی چې هم دولت او هم خرييه ټولنې غمځپلو سيمو ته ځـان ورسـوي

د جګړې ټپيانو ته د وينې د ورکړې لپاره يې څو پروګرامونه جوړ  کـړي او 

همدارنګه يې د خلکو مدين او  اعرتاضيه غونډو ته الره هواره کـړې ده. د 

مسجدونو او کلينيکونو په جوړونه کې يـې ونـډه اخيسـتې، د صـحي اوبـو 

لپـاره يـې لپاره يې د ژورو څاګانو په کيندنه او د چاپېريال د پـاک سـاتلو 

هم د هېوادوالو مرستې اړمنو هېوادوالو ته رسولې دي. په مجمـوعي ډول 

کلونـو ( ۹۱ر چـې يـون پـه تېـرو )مېد ټولو هغو خرييه او ټولنيزو کارونو ش

 ګټورو او مرستندويه کارونو زياتېږي.( ۶۱۱۱کې تررسه کړي تر )

محمد اسمعيل يون رسه له دې چې لـه  سيايس برخه کې: -ب

ګوند رسه تړاو نه لري او نه يې غړيتوب لري، خو په خپله يـې  کوم سيايس

له نورو روښنفکرو افغانانو رسه په ګډه )د افغانستان ميل تحريک( په نامـه د 

يو ميل، مدين، خدمايت، ټولنيز، ميل او سيايس حرکت بنسـټ ايښـی دی. 

ر سـيايس فعاليتونـه تـررسه مېددې تحريک له الرې يې په هېواد کې يو ش

 دي. کړي
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ر نورو افغانانو رسه په ګډه په هېـواد کـې د ولسـواکۍ د مېيون له يو ش

ــې او  ــه منځــه وړن ــونې، ل ــادګرو د زور کم ــاالرانو او فس ټينګښــت، د جنګس

ر الريونونه تررسه مېهمدارنګه د عادالنه سيايس نظام د ټينګښت لپاره ګڼ ش

کــړي او پــه ځينــو نــورو دا ډول مظــاهرو کــې يــې ګــډون کــړی دی. دا 

مظاهرې ټولې سولييزې او هدفمنې وې. د ټولـو هغـو غونـډو، الريونونـو، 

ر چې يون په مستقيم او مېجرګو، مرکو، سيايس سيمينارونو او ورکشاپونو  ش

کلونـو ( ۹۱نامستقيم ډول او د نورو هېوادوالو په مرسته جوړ کړي په تېرو )

 بېالبېلو غونډو اوړي. (۸۱۱)کې تر 

خونديتابه لپاره يې ټينګه او متواتره مبـارزه د ميل او اسالمي هويت د 

 د ميل او سيايس مبارزو يوه بېلګه ده.

خپلواک ليکوال په توګه په تېرو يو يون د  فرهنګي برخه کې: -ج

تررسه کړي،په  ، علمي او اکاډميک خدمتونهرفرهنګيمېکلونو کې ګڼ ش دېرشو

 ګڼو چاپي، راديويي او ټلويزيوين مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګند

بيان  له امله د خلکو په زړونوکې ځاى نيوىل دى. که څه هم ډېر خلک د يون 

ر داسې خلک هم شته، چې د مېليکنې، مرکې او نظريات خوښوي، خو يو ش

ورو نظرياتو ته هم  غلط رنګ  او د هغه ميل او ګټ )يون رسسختي مخالفني دي

تعبري ورکوي، دا ډول اشخاص، چې اکرثه يې زورواکي او د سيايس ډلو ټپلو 

غړي او مرشان دي، د يون نظريات خپلو شخيص او تنظيمي ګټو ته خطر 

بويل، نو ځکه  يې په ټينګه مخالفت کوي. هر کله چې يون کومه ليکنه او مرکه 

ثبت او منفي غبګونونه دواړه راپارويل دي، کړې، نو دده پر وړاندې يې م
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منفي غبګونونه اکرثه وخت د هغو اشخاصو او ډلو له خوا وي، چې په تېر 

کړکېچن سيايس بهري کې يې ډېرې نامرشوع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې 

 مطرح کړي دي.

مرشانو، روښنفکرانو او نورو مخورو له خوا  مثبت غبګونونه اکرثه د ولس د

فرهنګي،  و، خو يون په دغسې سختو اغزنو او تنګو رشايطو کې بيا هم خپلوي

 . ورکړی دیته دوام  ونوسيايس او ټولنيز کار 

کلونو ( ۹۱ر چې استاد يون په تېرو )مېد ټولو هغو ليکنو، مرکو او ويناوو ش

کې د هېواد په داخل او بهر کې له چاپي، غږيزو، ليدنيو او برېښنايي رسنيو  

 عنوانو ليکنو، مرکو او ويناوو اوړي.  (۶۲۱۱تر ) رسه کړي

، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ډول ونهاوسنى فرهنګي کار  د استاد يون

( ۹۱. استاد يون په تېرو )دي په بهري کې تررسه شويکلونو  دېرشوګورئ، د تېرو 

عنوانو زيات اثار ليکيل چې نږدې ټول يې چاپ شوي، دا ( ۵۱کلونو کې تر )

( کې لوستونکو CDيې هم په برېښنايي ډول، هم په کتايب ډول او هم په )اثار 

استاد يون پر خپلو فرهنګي کارونو رسبېره د ګڼو فرهنګي ته وړاندې کړي دي. 

 ټولنو د غړي، همکار او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا کړى

نستان دکلتوري شتو فرهنګي ټولنو )دافغامېپه پېښور کې يې د دوو املان  ،دی

ودې ټولنې( او)د پښتني فرهنګ  د ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د 

سلګونو  دبېالبېلو ليکوالو په لسګونو اثار، ايډيټ او چاپ کړي دي. دغه راز يې 

کې ونډه اخيستې ده،  په جوړونه کورنيو مشاعرو، اديب غونډو او سيمينارونو

 ينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي.مشاعرې،سيم سلګونوخپله يې هم په 
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په رسنيزه برخه کې يې د )ژوندون( په نامه يو رسنيز مرکز جوړ کړی چې 

ژوندون راډيو ټلوېزيون په کې فعاليت لري، دا راډيو ټلوېزيون د ټول هېواد په 

کچه نرشات لري او د سټاليټ او وېبسايټ له الرې يې هم ټولې نړۍ ته نرشات 

 رسېږي.

کاډميکه برخه کې يون د ) کونړ( او )لغامن( پوهنتونونو په تاسيس کې په ا

اسايس نقش لوبولی دی او اوس دا دواړه پوهنتونونه په زرګونو محصلني لري، 

ر خصويص ښوونځيو او پوهنتونونو په جوړونه کې يې هم مېدغه راز  د يو ش

د درېو مجلو د  مرسته کړې ده. يون د )هيلې، شمشاد او کابل پوهنتون( په نامه

مسول مدير په توګه هم خپله دنده اجرا کړې ده. پر خپلو کتابونو رسبېره يې د 

عنوانو بېالبېلو اثارو ته د چاپ زمينه برابره او د يو ( ۱۱۱بېالبېلو ليکوالو نږدې )

 ر نورو د سمون چارې يې هم پر مخ وړي دي.مېش

زياتې ( ۶۶۱۱کې تر ) کلونو په بهري( ۹۱په سيمه ييزه او ميل کچه يې د )

 اديب، علمي او فرهنګي غونډې، سيمينارونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي.

 چاپ شوي اثار يې په دې ډول دي:

 پنځونې: -الف

 چاپکال                   څرنګواىل         کتاب نوم

 ل کال2770دويم چاپ           (لومړۍ شعري  ټولګه)     مټکور. 

  ل کال2770دويم چاپ    (دو ه شعري ټولګه)سندرې په اورونو کې. 
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 راټولونې: -ب
 ل کال  2770دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) هيلې. 

  ل کال2770دويم چاپ      (د حريان شعري ټولګه)نيمګړي ارمانونه. 

 ل کال2770دويم چاپ  (ګډه شعري ټولګه) د لوونو فصل. 

 ل کال2770چاپ  دويم  (د سيمينار د ليکنو ټولګه)   د نازو انا ياد. 

   ل کال2770درېيم چاپ   (د الفت نرثونه)د الفت نرثي کليات. 

 ل کال2770دويم چاپ  (د اسح  ننګيال شعري منتخبات) سيندونه هم مري. 

 ل کال۶۹۸۱لومړی چاپ  (لومړی ټولګی) د پښتو ادب لرغونې دوره. 

 ژباړنې: -ج

  پوهنوال ) د، د ټولنپوهنې له نظره:  په  افغانستان کې د واک جوړښتونه

 .ل کال   2770دويم چاپ  اثر  (تره کي روستار

  (د نينيس دوپرې اثر).د افغانستان فرهنګي   مرياثونو ته  يوه کتنه            

 .ل کال 2770دويم چاپ 

 اثر         ي(پوهنوال روستار تره کد )په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه

 .ل کال 2770دويم چاپ 

 ال.ل ک  ۶۹۳۱لومړی چاپ    (د استاد افغانيار اثر) فلسفه او فلسفي بهري 

  

 يونليکنې: -د

 ل کال  2770دويم چاپ ( د اماراتو يونليک) د اماراتو سفر. 

 ل کال2770لومړى چاپ   (د اروپا يونليک)  که يون دى يون دى. 

  ل کال  2770لومړى چاپ ( د امريکا يونليک)دپنټاګون ترڅنډو. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ (د روسيې يونليک)  د کرملني په زړه کې. 

 ل کال  ۶۹۸۳لومړی چاپ( د هند يونليک)  د ډييل تخت هېرومه. 
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 )لومړی چاپ  درې ورځې د افسانو په وطن کې )د هلمند يونليک

 .ل کال ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ   (د حج يونليک) د خدای تر کوره. 

 څېړنې او شننې: -هـ

 څېړنيز اثر( د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه(

 .ل کال  2770 چاپ دويم 

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى 

 .ل کال  2770

 دويم  )څېړنيز اثر( دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود 

 .ل کال  2770  چاپ

 چاپ دويم )څېړنيز اثر( د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه   

 .ل کال2770

    ل کال2770 چاپ شپږم )علمي اثر(د پښتو شعر هنديس جوړښت. 

  چاپ دويم )څېړنيز اثر(له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل  

 .ل کال2770

  ل کال2770 چاپ دويم)څېړنيز اثر(  پرمختياوېساينيس. 

 چاپ دويم )سيايس څېړنيز اثر( بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي 

 .ل کال2770

 ل کال  2770 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه(  انديال خوشال. 

   چاپ لومړى )د تحلييل ليکنو ټولګه(هيله د خپلو رسيزو په ملن کې 

 .ل کال  2770

 ل کال2770 چاپ لومړى)د اديب څېړنيزو ليکنو ټولګه( کلتوري يون. 

 ل کال2770 چاپ لومړى  )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه(  فرهنګي فقر. 
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 ل2770 چاپ لومړى )له بېالبېلو ليکوالو رسه د مرکو ټولګه(  مرکه او مرکې 

 .کال

 چاپ لومړى )د څېړنيزو ليکنو ټولګه( خوشال په خپل ايډيال   

 .ل کال2770

 پر بېالبېلو اثارو د ليکل شويو رسيزو ټولګه(     دکتابونو په وږمو کې(

 .ل کال 2770 چاپ لومړى

 د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه( افغانستان په سيايس کږلېچ کې(      

 .ل کال 2770 چاپ لومړى

 ل کال  2770 چاپ لومړى  )ژبنی څېړنيز اثر( پښتو ليکنى سمون. 

  ل کال 2770 چاپ لومړى )څېړنيز اثر(رسنۍاوسنۍ. 

  چاپ لومړى )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(که نړيوال  ماته وخوري؟ 

 .ل کال 2770

 )جنګ او فرهنګ په افغانستان کې )د کلتوري څېړنيزو ليکنو ټولګه

 .ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  

 چاپلومړی   )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه(  د سمون په لټه

 .ل کال  ۶۹۳۱ 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )د  علمي څېړنيزو ليکنو ټولګه( کتاب الشعر. 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( کره کتنه. 

 ل کال  ۶۹۳۱لومړی چاپ  )علمي اثر( ادب تاريخ. 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )د سيايس ليکنو ټولګه(  ميل درسونه. 

 ل کال ۶۹۳۱لومړی چاپ ( )څېړنيز اثر  د نجات څلی 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ  )سيايس څېړنيز اثر(  د ارګ نا ويلې خبې. 

 ل کال۶۹۳۱لومړی چاپ   )څېړنيز او تحلييل اثر( د زمانې په کږلېچ کې. 

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز او تحلييل اثر( ميل هويت او ميل عزت. 

 ل کال۶۹۳۱ )څېړنيز اثر( ناچاپ د خادم نړۍ لید. 
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(مـه نېټـه پـه تـذکره کـې د ۶۸ل( کال د کب پر )۶۹۳۱د )استاد يون 

پېـړۍ  مـېليکل شوي عمر له مخې پوره پنځوس کلن شو، ژونـد يـې د ني

وروستي حـد تـه ورسـاوه. خـو دا نيمـه پېـړۍ لـه منـډو، تـرړو، سـتونزو، 

کړاوونو، جنجالونو او همدارنګه له بريـاوو رسه ملـه وه. لـه لـومړي ټـولګي 

د ماشومتوب دوران وي، په هغه کې انسـان  څخه مخکې دوران خو بېخي

له زياترو مسووليتونو څخه بـې غمـه وي. لـه لـومړي ټـولګي څخـه بيـا تـر 

دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمانه وي، يـون رسه لـه دې چـې پـه دې 

دوران کې د پلرنۍ مينې له نعمته محروم شو، د کـور د رسپرسـتۍ درونـد 

ه يې خپلو زده کـړو تـه يـې دوام مسووليت ورپه غاړه شو، خو دې رسه رس 

( ټولګي په بهري ۶۲ورکړ، په همدې بهري کې يې اديب پنځونې وکړې او د )

کې يې د خپلو اديب هڅو يـا راټولونـو لـومړی )ـر )هيلـې( ګـډه شـعري 

ټولګه چاپ کړه. د ژوند درېيم پړاو يې د تحصيل دوره ده چـې د څلـورو 

ه. په دې بهري کې يې )مټکـور(، کلونو په ترڅ کې يې په ښه ډول تررسه کړ 

)د لوونو فصل(، )نيمګړي ارمانونه( او )د نازو انا ياد( اثار ټولنې ته وړانـدې 

ل( ۶۹۱۶کړل. د ژوند بله مرحله يې د ګڼو خـدمتونو مرحلـه ده چـې لـه )

 ل( کال پورې رارسېږي.۶۹۳۱کال څخه پيل بيا تر دې دمه )

ږ ويشت کالـه وخـت يـې دا نو د ګڼو خدمتونو مرحله ده چې پوره شپ

ونيو او ده هم په کې ښې ډېرې هلـې ځلـې وکـړې چـې مـوږ يـې دمخـه 

 يادونه وکړه.
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مـوږ د  د تېرو دېرشو کلونو په بهري کـې که يوازې په فرهنګي برخه کې

استاد يون له خـوا ټـول ليکـل شـوي، ژبـاړل شـوي او راټـول شـوي اثـار 

اوړي او دا بيا کـه دده ر مې( کتايب مخونو يې ش۶۵۱۱۱محاسبه کړو، نو تر )

( کلن عمر ووېشو نو د ورځې لږ تر لـږه يـو نـيم مـخ کـار ۹۱د ليکوالۍ پر )

( کلونو کې يوه ورځ هم بـې لـه ليکـوالۍ نـه ده ۹۱کېږي. يانې استاد په )

تېره کړې. دا په داسې حال کې ده چې پـه سـلګونو بېالبېـل ليکـل شـوي 

لکچرونـه ال پـه دې کميـت پيغامونه، ويناوې، مرکې، مباحثې، منـاررې او 

کې شامل نه دي. ددې ترڅنګ هغه په سلګونو غونډې، مظـاهرې، ټـولنيز 

او سيايس خدمتونه تررسه کړي، چې موږ يې دمخه يادونه وکړه، هغه ال لـه 

دې فرهنګي کار څخه جال دي، که دا ټـول کارونـه رسه محاسـبه کـړو، نـو 

چـا پـه وس پـوره نـه رښتيا هم سړی فکر کوي چې دا دومره کارونه د هـر 

دي. هغه چا چې استاد يـون رسه لـه نـږدې کارونـه کـړي وي، هغـو تـه د 

ږي. هر سړی وررسه کار هـم مېاستاد د کار اوسېله، زغم، هوډ او اراده معلو 

نه يش کوالی، يو ستړی، ستومانه او رسګردانه خو ګټور او مثمر ژوند لـري، 

ار او فشار کچه يـې ماتـه ل( کال راهيسې کار کوم، د ک۶۹۸۹زه وررسه له )

تر هر چا زياته معلومه ده. د همدغو کارونو برکت و چـې افغانسـتان کـې د 

ملتپالنې يوه نوې جذبه، روحيه او ولوله راپيدا شوه. داسې يو وخـت هـم 

دلته تېر شو چې د واکمنو جنګساالرانو پـر وړانـدې چـا سـو  هـم نـه شـو 

انانو يې مالتړ وکړ او بيا يـې کوالی، خو استاد يې په مقابل کې ودرېد، ځو 

ولس هم مالتړ ته راودانګل. د هېواد ميل او اعتقادي هويت په خطـر کـې 

و، د ميل هويت تذکرو کې د )دين( او )ملت( د سـرتو ارزښـتونو د ليکلـو 
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مخنيوی کېده، خو اسـتاد يـون او ملګـرو يـې د اسـالميت او افغانيـت غـږ 

هـم د دې رسـا غـږ او داعيـې اوچت کړ او ان د کرزي او غني حکومتونو 

مخه ونه شوه نيولی. په داسې حال کې چـې افغانسـتان پرديـو ايـډيالوژيو 

سخت زيامنن کړی و، د يوه ميل فکر رغول او ځلول اسانه کار نه و، خو د 

استاد يون او دده په شان د ځينـو نـورو شخصـيتونو برکـت و چـې د مـيل 

بلـې ايـډيالوژۍ زيـاتې  هويت، ميل فکر او ميل وياړونو ولـولې تـر هـرې

ځلېږي. زه نه غواړم دا ليکنه تر دې زياته اوږده کړم، ځکه د استاد مبـارزه 

دده په فعاليتونو او همدارنګه د استاد په ټولـو اثـارو کـې انځـورېږي. خـو 

ځکه وکړه چـې زمـوږ راتلـونکی نسـل د اسـتاد د  مېددې څو ټکو يادونه 

 له چاپېريال څخه خب يش. ميل او فرهنګي مبارزو او د هغه د زمانې

 استاد يون ته د اوږد عمر او ال زياتو برياوو په هيله

 ضياء الرحمن ضياء

 ژوندون راډيو ټلوېزیون -کابل

 (مه نېټه۲۱ل( کال د کب، )۶۹۳۱)
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 پېړۍ يون مېزما د ني

 

د کب پر  الل( ک۶۹۳۱يل، مند او پای لري. د )ژوند يو سفر دی، پ

مه نېټه زه د تذکرې د رسمي سن له مخې پوره پنځوس کلن شوم. په (۶۸)

پوره پنځوس کاله مزل وکړ. دا مزل به  مېدې مانا چې په دې نړۍ کې 

ګوډ و مات و، له ستونزو او کړاوونو به ډک و، هدفمن او بې هدفه به هم 

ښي او کيڼ الس  مېورځې چې  مېو، خو هر څه چې و، ژوند و نو. له کو 

کړی چې هدفمن ژوند تررسه کړم، خو ټول کارونه  مېپېژندلی، کوښک 

ال کله پر سړي داسې کانې وکا چې د د انسان په وس پوره نه دي، چاپېري

قلم ګوتو  مېورځې چې  مېژوند بهري او د فکر مسري يې وربدل کا. له کو 

نو بيا پر ځان پوه شوی يم چې نه هر څه چې وي، هر څومره  ،کې نيولی

 مېستونزې چې وي، وي دې، ملت ته بايد يو څه وکړم. د شعر په ليکلو 

ی له شعوره، نو   دتوايي چې شعر مش شعور نور هم وده وکړه، خوشال بابا

ځورېدلی وي چې د  مېکړې وي او احساس  دهو  مېکېدی يش شعور 

ژوند دې بلې نړۍ ته يې هم متاميل کړم. د ښوونځي په لسم ټولګي کې 

پ شول، دا زما د زياتې اشعرونه چ مېوم چې د وخت په اخبارونو کې 

هڅونې سبب شول. پر همدې مهال په خوشال خان لېسه کې د اديب 

د خپل وخت له ځينو اخبارونو رسه قلمي  مېانجمن مسول وم. دې رسه 



                                                                               زما د نيمې پېړۍ يون /نيمه پېړۍ يون

0211 
 

په رسمي ډول اديب سفر هم پيل  مېهمکاري پيل شوه او په دې ډول 

 مينه ان له هغه وخته وه چې په مېشو. خو له شعر او شاعرۍ رسه 

 ښوونځي کې شامل شوم.

پښتنو  واو بر  ود لر  مېپه دولسم ټولګي کې وم چې د )هيلې( په نامه 

ل( کال ۶۹۱۱افغانانو د ځوانو ليکوالو يوه تذکره يا غورچا  برابر کړ او پر )

د )نيمګړي ارمانونه( ، )د لوونو  مېچاپ شو، د پوهنځي پر وروستي کال 

د خپل شعرونو ټولګه )مټکور( چاپ  مېفصل( په نامه دوه راټولونې او هم 

ل( کال پورې ۶۹۳۱ل( کال څخه بيا تر )۶۹۱۱کړې. په دې ډول نو له )

ما له فرهنګي دايرې بهر ژوند نه دی کړی او  ،چې پوره دېرش کاله کېږي

که د چا خبه ووايم چې يوه ورځ هم له فرهنګي کار او روزګاره بهر نه يم 

ې. البته په دې تېر دېرش کلن بهري کې نه وي کړ  مېپاتې شوی، مبالغه به 

ځينې سيايس کارونه له ناچارۍ څخه راباندې تحميل شوي او ځينې 

هم د خپل  مېپه خپله خوښه تررسه کړي، خو دا کارونه  مېټولنيز کارونه 

ولس د سوکالۍ، د ميل واکمنۍ د ټينګښت او د فرهنګي کارونو د مالتړ 

ل زه د جمهوري رياست د ميل ل( کا۶۹۸۵لپاره تررسه کړي دي. په )

امنيت شورا دفرت د فرهنګي چارو رييس وم. دا مهال زما له منظم فرهنګي 

کار څخه څه باندې دوه لسيزې عمر تېر شوی و، په څنګ کې د نورو هغو 

ميل، سيايس او ټولنيزو کارونو پر وړاندې چې ما يې د رسته رسولو هيله 

ملګرو) ضياءالرحمن ضياء او لرله، سخت خنډونه موجود وو، له خپلو 

مشوره وکړه چې راځئ فرهنګي کار ته اړم شو، دا  مېوفاالرحمن وفا رسه 

کارونه جانبي عوارض نه لري او که لري يې هم کم دي، تنګنظره سيايس 
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اشخاص وررسه ژر حساسيت نه ښيي او که دوی حساسيت ښکاره هم 

کار لپاره مو يو  کړي، نو موږ به خپل کار تررسه کړی وي. ددې فرهنګي

پالن جوړ کړ، په څه باندې دوو کلونو کې مو د نږدې دوويشتو کلونو په 

ترڅ کې شوي فرهنګي کارونه راټول او منظم کړل. زما له خوا ټول 

له رسه منظم او تر سمون  مېپخواين ليکل شوي کتابونه او راټولونې 

ن و، خو پخې وروسته مو چاپ ته تيار کړل، دا کار که څه هم ډېر ستونزم

( عنوانه بېالبېل اثار مو پر يوه ۹۹ارادې موږ خپل هد  ته ورسولو. ټول )

ل( کال زما لپاره د فرهنګي کارونو يو غوره کال ۶۹۸۱وخت چاپ کړل. )

هم په  مېپه ذهن کې دی. هغه وخت  مېو. د خوږې خاطرې په توګه 

هم وييل وو چې هېواد کې حاالت  مېيادښتونو کې ليکيل او ملګرو ته 

ترينګيل دي، پر ژوند يوه شېبه هم باور نه شته، نو هر چا چې هر څومره 

فرهنګي کارونه کړي يانې اثار يې ليکيل دي، بايد په خپله يې راټول او 

 چاپ کړي.

زما کار يوه نوې تجربه وه، ځينو نورو ليکوالو هم هڅه وکړه دا تجربه 

ه کې ټکني شول، خپل کارونه يې بشپړ نه کړای تکرار کړي، خو په الر 

شول. زما د خپلې تجربې له مخې ترڅو چې کار ته کار ونه وايې او خپله 

د عمر  مېيې تررسه نه کړې، کارونه په خپل رس نه خالصېږي. کله چې 

زړه کې راتېره شوه چې د  مېنو يو ځل بيا  ،نيمه پېړۍ مزل وواهه

اساس پر باد ايښی دی، نو بيا خو پرې  خوشال بابا په وينا چې د عمر

اعتامد هم په کار نه دی، راځه دا ځل د خپل ټول فرهنګي ژوندانه کړي 

کارونه چې دا وخت پوره دېرشو کلونو ته رسېږي، بيا له رسه منظم او 
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هد  دا و چې په ژوند کې  مېکلياتو په بڼه چاپ کړه. له دې کار څخه 

د چا د اوږو پېټی شم،  يايش او نه دي غوښتي څوک راڅخه ازار  مې

خراب،  هسې نه چې تر مرګ وروسته زما ليکنو او اثارو پسې، ښه دي، که

او پر  يش کمزوري دي که قوي، هرني دي که ناهرني، څوک رسګردانه

راټولونې يې ځان ستړی کړي. له خدايه شکر کاږم چې ژوند يې راته د 

ه لوی ذات پېرزوينه ده، پېړۍ وروستي حد پورې راورسوه، دا د هغ مېني

که نور يې راته وغځوي، نو هم لويه مهرباين به يې وي او که نه برخليک 

يې راته وخته ليکيل وي، نو ژوند خو د هغه لوی ذات ډالۍ ده، هر 

يو ځل بيا پر ټولو پخوانيو  مېوخت يې اخيستالی يش. په دې خاطر 

و د محتوايي وېش له چاپ او وروسته پر ځينو ناچاپو اثارو ګوتې ووهلې ا

رسه منظم کړل، ټول پنځوس عنوانه شول چې راټولونې،  مېمخې 

پنځونې، ژباړنې او څېړنې ټولې په کې شاملې دي. دا ټول پنځوس عنوانه 

( بېالبېلو ټوکونو کې تنظيم ۶۱بيا د شکل او محتوايي وېش له مخې په )

 شول او )نيمه پېړۍ يون( نوم ورته ورکړل شو.

 مېپورته ورته ياده کړه زما د ني مېېالبېل اثار چې بڼه دا پنځوس ب

( کلونو فرهنګي سفر پايله او )ره ده چې خپلو ۹۱پېړۍ په تېره بيا )

قدرمنو هېوادوالو ته يې وړاندې کړم. که چېرې په هېواد کې جګړه او 

، خو موږ اینو کېدی شول تر دې زيات کار تررسه شوی و  ،ناورين نه وای

و چې له ډېر تنکي زمليتوبه مو جګړه پيل شوې او دادی تر بدمرغه نسل و 

نږدې سپينږيرتوبه ال دوام لري. زه د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وم چې 

جګړې د پالر له خواږه نعمته محروم کړم. له هغې ورځې بيا تر دې ليکنې 

د پرونۍ ورځې د ترخې  مېخو د پالر مرګ  ،کاله تېرېږي (۹۸)پورې 
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په ذهن کې انځور دی. ما غوندې په مليونونو افغانانو د  خاطرې په شان

 جګړې ټپونه او دردونه ليديل دي.

د جنګ نسل  ل.او لوی شو  لوه نسلونه په جګړه کې راګري شو دنږدې 

د فرهنګ نسل نه دی. جګړه ډېره بدمرغه پديده ده، د فرهنګ او متدن د 

په داسې يوه جګړه  وه او )ره په يوه ساعت کې پوپناه کړي، نومېعمرونو 

ييز چاپېريال کې چې هر څوک د ټوپک تر واکمنۍ الندې د قلم د 

حاکميت لپاره کار کوي، له اور رسه د لوبو په مانا دي. له دې معرتضه 

دې پوه يش  بايد پرهد  دادی چې زموږ راتلونکی نسل  مېجملې څخه 

ايه فرهنګي بډ  چې که ما او زما د عمر ټول پښت راتلونکي نسل ته څه ډېر

سوغات نه دی ډالۍ کړی، نو په دې کې زيات قصور د زمانې دی. 

خدای)ج( دې وکړي چې زموږ راتلونکی پښت زموږ په شان د ډول ډول 

نه يش، چې د غنم د دانې په شان ګري  انقالبونو د ژرندو تر پلونو الندې 

 وه پخېدو تهمېيې ژوند محوه يش او يا يې هم اغزن چاپېريال د ژوند 

پرې نه ږدي. هللا تعالی دې وکړي زموږ راتلونکی پښت زموږ د زمانې له 

تاوجن چاپېريال څخه ښه پند او عبت اخيستی وي او د يوه سوکاله ژوند 

 او پرمختليل افغانستان لپاره ورته مناسب فرصتونه برابر يش.

ددې ليکنې په دې برخه کې غواړم د خپل ژوند په پنځوس کلن بهري 

( کلن فرهنګي ژوند کې له ټولو هغو دوستانو څخه ۹۱ه بيا په )او په تېر 

مننه وکړم چې په يو نه يو ډول يې زما د فرهنګي مبارزې السنيوی کړی 

دی. خپل مرحوم پالر ته د دعا السونه پورته کوم چې زما مزل يې تر 

شپږم ټولګي پورې راورساوه او بيا يې د خپل ابدي سفر ملنه ونيوه، خو ما 

مهال د هغه  د مرګ پر مېجنازې بازو ته اوږه ور نه کړای شوه او نه يې د 

دا و  مېدی. د ژوند يو ارمان  نه معلوم مېبارکه څېره وليده، د پالر قب م
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پرې  مېچې کاشکې يې قب معلوم وای چې لکه د مرغۍ د بچي په شان 

وزرې غوړوالی وای، څو شېبې وررسه ارام غځېدالی وای، د هغه د هغو 

کړی وای چې زه يې پر اوږو ګرځوالی وم. بازار ته يې  مېمهربانيو قدر 

لې ته يې بيولی وم، ډاکرت ته يې بيولی وم، پټې به يې جيب مېبيولی وم، 

ه نو له خدايه لويه هيل مېکې راته پيسې ايښودلې، له نورو پټې. اوس 

لومړی مالقات له خپل پالر رسه ويش،  مېهمدا ده چې تر مرګ وروسته 

 په پښو کې ورته ورغړم راورغړم او خپله مينه پرې ماته کړم.

رارسه ډېره په تکليف شوې، د ژوند ټول ارمان يې خپل زوی  مېمور 

ته و، زه يې د يوازيني زوی په توګه ډېر نازولی يم، ځان يې په تکليف 

کړی، خو زه يې سختو ته يې نه يم پرې ايښی، ماته يې د تعليم زمينه 

برابره کړې، د ټيکري په پيڅکې پورې تړلې پيسې يې راته رالېږيل، خو زه 

په خپله  مېرڅه کړی نه يم، بختور وم چې د مور جنازې ته يې بې خ

لکه د  ،د هغې جنازې ته ځان ورساوه مېاوږه ورکړه، د وفات پر وخت 

مرغۍ بچي چې د خپلې مور پښو ته رغړي، داسې ترې تاو راتاو شوم، 

ورته ښکل کړې، سرتګې يې رڼې وې، لکه چې د خپل  مېسرتګې 

ونيوله،  غېږ کېډېر وخت  مېې، مور يوازيني زوی ليدو ته په طمع و 

 د داسې چې زه به يې کلک غېږ کې نيولی وم، ايا څوک به وي چې

 انځور وکاږي. پوره داسې يوې صحنې

 مېتابوت رس ته ناست وم، ډېر  دد مور  مېله جالل اباده تر لغامنه 

ورته کفن راوړی و، د  مې څخه ورته وکتل، په ليدو يې نه مړېدم، له حج

 مينځلی و. مېموښلی او د زمزم په اوبو  مېه کور خدای پ

هم ډېره مننه کوم چې زما په روزنه او  مېله خپلو خوږو خويندو  

پالنه کې يې ډېر زيات زيار ګاللی، له مرشانو او کرشانو خويندو ټولو څخه 
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ډېره مننه، خو ما يې ال د خدمت ح  نه دی اداکړی، له خپلو ټولو 

لومړي ټولګي څخه بيا د دوکتورا او پوهاندۍ تر استادانو څخه چې له 

کچې يې ګام پر ګام زما معنوي مالتړ کړی، له خپلو ټولو هغو دوستانو، 

ملګرو، ليکوالو، د مال او عزت له خاوندانو څخه هم ډېره مننه چې په دې 

 نيمه پېړۍ کې يې له مارسه مادي مرسته او السنيوی کړی دی.

( ۲۲و څخه ډېره مننه کوم چې په تېرو )رمنې او اوالدونمېله خپلې 

کلونو کې يې رارسه د ژوند ډېرې سړې او تودې وګاللې او زما فرهنګي 

 چارو کې يې له ما رسه تر وروستي بريده مرستې وکړې.

له قلموالو، ليکوالو او نورو هغو دوستانو چې زما د اثارو په کمپوز، 

له ټولو منندوی يم،  سمون او چاپ کې يې په يو نه يو ډول مرسته کړې

که ددغو ټولو دوستانو  ،خدای)ج( دې ټولو ته اجرونه او ثوابونه ورکړي

دغومره کارونو د  مايل او معنوي مالتړ نه وای، نو خدای خب چې زه د

وای او هم  رسته رسونې جوګه شوی وای او يا دغه اثار تر تاسو دررسېديل

 .وایي نور فرهنګي، ټولنيز او ميل کارونه تررسه شو 

 له ټولو يوه نړۍ مننه

 ستاسو د ټولو يون

 (مه۶۳ل( کال د کب )۶۹۳۱)

 افغانستان -کابل
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 ددې اثر دويم چاپ

)) بېړنۍۍل يه ۍۍګ  ولۍۍګ يياۍۍهورو وي (يديورۍۍومم دو و ۍۍو  ۍۍ  د    

بېړنل يه ې  ولې تو  هړېدي يږ يديستګ  ه ل ييکلۍ  ي وي تۍو   

ر ل د دڼ  علمو  ورز مل ٤٨٣١ييک نږدې څلهد ر يګ يديستګ )

يګ خهو چ پ شه. )بېړنل يه ګ  ولګمم رګ د هو چ  پګ نظو هو ډيل 

ل رۍۍ د د   خۍۍۍه د  ود(يل رېۍۍږا وي تيريوېۍۍږا  دو د هخۍۍۍه  خ ۍۍ   

وفخ نات ن پګ ويسنو سي سو ت د خ رې  هه  همۍګ پېهۍګ يه  د   

يخت پګ تېوېدي سوه بګ  ې ت د خو ود(ښت ( ۍ   شۍو  خۍه رۍګ      
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پګ دوتلهنکه يايزي رې څهک ددې  ولۍې پۍو څوناۍهويو ب ۍ      

وي   يله  ته تګ وړتي  پيدو رۍها  نۍه  ۍ  يدتۍګ دي ۍوه څۍګ بووبۍو        

ل څخګ  يژغهدا. دو چۍې (ه پۍګ   رړا چې دي  يګ ډېوې سولودون

خ لګ يګ پيلګ تو پ  ګ د  ولې پګ چ دي رې دخيل يم  نه ځکګ  ې 

ددې عملو و ک ن   دديهدل  چې يۍه ړ  س   ۍهود دولۍهل وي    

خلکه تګ يړوندې رړم. د وس سو ق نهن يه ې  ولۍې پۍګ بۍ م هۍ      

 ۍۍ  همدوسۍۍې ويل س   ۍۍهود دولۍۍهل رۍۍړا يي  د وس سۍۍو قۍۍ نهن  

يلګ بي  تو يديستو   ښۍ م (ه د  ولۍې د بهيۍو د    يه ې  ولې يګ پ

دسمو ر درهينک  يم  نه ځکګ  ې د لهل بهيۍو رۍوه  يله ۍ      

پګ  هه يه ګ رڅهړه رې پګ توتيب سوه و هۍو يي وي غهښۍتل  ۍې    

د همۍۍدې و ۍۍو پۍۍګ شۍۍ ن  ۍۍه و ۍۍو يدڅخۍۍګ  ۍۍهړ رۍۍړم. خۍۍه پۍۍګ ډېۍۍوه         

خهوشۍۍينل  سۍۍوه ب  ۍۍد ييو ۍۍ  چۍۍې د  ولۍۍې پۍۍو يديسۍۍتو   ښۍۍ م 

ودي رڅهړه چې  د ورثوي  همه  هودي  هه  هه رۍ پو پۍګ   ددې  ه

رې يه  يګ    څخګ يدرګ شهه  رګ هو څه وه هڅګ  ې يرۍړه  خۍه   

پګ پيدورېدي  ې بو  ي  نګ شهم  ډېو ( ۍ    يدپاۍې خ ۍګ شۍهم     

وي  تو ننګ ه  يدپاې سسهنګ   ويړم  ډېو ود  ن دوځۍو. خۍه خيۍو    

 م د ۍه ځۍ ناړا   پګ هو توتيب د وس سو ق نهن يه ې  ولې پګ ب

و و د ييکله هيلګ  ې  تو دې د ګ بوا تګ ينګ دسېده.دو و و  ه ځل 

بي  ځکګ چ پهم وي د ونټونيټ څ ه تګ  ې س  دم  چۍې د  ۍول يۍګ    

خطۍو څخۍۍګ  ۍې يژغۍۍهدم. يۍګ نۍۍهدي قۍدد نه وي ځيو نۍۍه ييکهويۍۍه     

څخۍۍګ  ۍۍې هيلۍۍګ دوده  چۍۍې د  همۍۍه  تۍۍ د خو  اۍۍ  له پۍۍګ بۍۍ م     
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وسۍن د ژد  خهنۍدا وي د يدرېۍدي يۍګ      وسن دي تۍګ ډېۍو پۍ م يرۍړا     

خطۍۍوه  ۍۍې يژغۍۍهدا. هۍۍو څۍۍګ   دښۍۍتهنګ وي وسۍۍن د چۍۍې يۍۍوا  پۍۍو   

همخۍۍګ خ ۍۍل يخۍۍت دې پۍۍوې ت ليۍۍل وي تر ۍۍوه يييکۍۍو  ځکۍۍګ       

څۍۍه وه يخۍۍت چۍۍې تېوېۍۍږا  د وناۍۍ ن پۍۍو وهۍۍو د نۍۍهدي  هود ۍۍه     

ب دينګ دوځو وي تېوې پېهې هخۍګ شۍ ن نۍګ شۍو ت ليلۍهس  يکۍګ       

دې و و (  تې بوخې    پو خ ل همخګ  چې د  پګ رې يوقع ي. رګ د

يخۍت نۍګ يو  ييکلۍې  نۍه يديسۍتګ  ۍې بيۍ  هخۍګ شۍ ن  نۍګ شۍهې            

ييکال   نۍه د پېهۍه  رۍت  ت ليۍل  ود(ينۍګ وي څېړنۍګ پۍو خ ۍل         

يخت ډېوه لټهده پوېه(ا. نهد نۍه د يهسۍتهنکه يخۍت نۍګ  ۍ  ع      

 رهم وي ددې و و د يهسته بلنګ يدرهم.

 

 پګ  ينګ وي ددنهت

 وسمييل  هن پههندي    مد

 ودل  د  مههدا د  ست يدونل

  ګ نېټګ١٤ل ر ل د رب ٤٨٣١د 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0217 
 

 تښدخپرندوى ياد



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0210 
 

بېړنۍل 

(يديورويياهورو ولګ

يۍۍه ېهېۍۍهودچۍۍې

ړييکۍل ړ ولېيه ېبېړنلپېهې

رۍۍهاړرۍۍوه

 

هېهودنل



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0217 
 

 د واقعيتونو د بيان يوه هنداره



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0217 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 

ۍک



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0272 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0271 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0277 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0271 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0271 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 

 ســـــريـــزه



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0270 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 

-



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0277 
 

 ېد افراط پايل طالبانو د اسالمي تحريك د

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0207 
 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0202 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0201 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0207 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0201 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0201 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0207 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0200 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0207 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0207 
 

ISI



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0272 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0271 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0277 
 

 

 ېالوتكو تر وزرونو الند (11)د يب 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0271 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0271 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0270 
 

ک



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 

اسـت كـه درشـهر كابـل  (11):" او هو بادار! زور يب 

 منيبود خدا خب كه روى كابله ميديدى...". (11)ىب  گردى، اميگر 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0277 
 

 د بن كنفرانس ته يوه كتنه



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0272 
 

رۍټ 

څوناۍګ پهۍته څناۍګ چې ټ

ړ



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0271 
 

 بن د توافقاتو منت د



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0277 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0271 
 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0271 
 

 

 

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0270 
 

 

 

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0277 
 

 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0277 
 

 

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0172 
 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 

 

 

 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0171 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0170 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 

……



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0127 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0122 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0121 
 

…



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0127 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0121 
 

کړ 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0121 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0127 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0120 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0127 
 

رېد 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0127 
 

كميسيون  بېړنۍ لويې جرګې خپلواکد 

 ته يوه كتنه



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0112 
 

غړې

غړ 

غړې

غړ 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 











 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 









                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0111 
 

 انتخابايت بهري ېپه ختيزو واليتونو ك

IOM

ک

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 

UNOCHA

UNAMA



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0110 
 

UNAMA



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 

IOM



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0172 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0171 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0170 
 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 

-



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0112 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0111 
 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 

کږ



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0110 
 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 

ک



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 

UNAMA



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0112 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 

خګڅۍۍ



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 

 

سرمحقق سيد امين مجاهد او پوهاند عبدالعزيزكاوون كاكؤ، حاجي عبدالقدير،   



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0111 
 

…



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0110 
 











                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 





 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0172 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0171 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0170 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0107 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0102 
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 انتخابايت بهري د هېواد په نورو سيمو کې

ونتخ بۍۍ ته د توسۍۍوه رهيۍۍه ي ۍۍ ده د هېۍۍهود پۍۍګ    د بېړنۍۍل يۍۍه ې  ولۍۍې د  

بېالبېله سيمه  يکګ ر بل   الل وب د  لودېز  هۍوو   رنۍده د  رنۍدي(     

 زودشۍۍو ا وي )ب  يۍۍ ن  غزنۍۍوم رۍۍې سۍۍيمګ  يۍۍز دفتوينۍۍګ  ۍۍهړ شۍۍها يي.     

ددغۍۍه دفتوينۍۍه دنۍۍده دو يه  چۍۍې د خ لۍۍهوک رمياۍۍيهن يۍۍګ خۍۍهو  يۍۍګ  ۍۍهړ    

تخ ب   توسۍوه رۍړا  خۍه څوناۍګ     شها طو(وييمل سوه س  پګ سيمګ رې ون

چې د ونتخ ب ته رړنالده رې عمه ي   پګ لهتګ شها يي  نګ  زئي    نۍه  

دې ر د د رميايهن دو غهده رړ  طو(وييمۍل پۍګ عملۍو ډلۍو رۍې يۍګ  ۍه يۍړ         

چېلنجهنه سوه  خ  خ رړ. پګ طو(وييمل رې  هه غټګ نيماړتي  دويه  چۍې  

ګ يدرۍۍهينک  د څۍۍه دو ۍۍه  دو خرۍۍوه پۍۍګ رۍۍې نۍۍګ يه سۍۍ ينګ شۍۍهې چۍۍې  ۍۍه دو ۍۍ   

وست ق ق يوا  د  هې وي رګ تو  هې د ( ۍ تې دو ۍې د يياۍهوييه د څهريۍه     

م پهدې دو ۍې  ٠٢ -١٢پګ تن سب؟  بلګ خروه دويه  چې پګ هوه يياهويل رې )

يدرهينکو    د يياۍهوييه وسۍت (ا پۍګ پۍ م رۍې نيۍهل شۍها  دو بۍګ د رۍهم          

ګ سدې رۍۍګ د ديد ۍۍز    ييۍۍ د يۍۍګ  خۍۍې ل رۍۍل رېۍۍږا؟ د و(ودي ونتخ بۍۍ ته يۍۍ       

 سيات   يېش وي ينډ يګ سدې؟

همدغه ديي وي ځينه نهدي عهو له پګ لهل هېهود رې ونتخ بۍ   يۍګ څۍه    

 لهنو چلند سوه  خ  خ رړل.

د س دا پګ تهلګ پګ شم ل شوق يس تهنه رې يګ څه ييليز سيات  څخګ 

ر د وخياتل شه     ن  دو چې رګ  هې يياهويل  ديه سېټهنګ دديۍهدل   

دو ې يدرهينکو  ق دديهد  چۍې ديه ځلۍګ خ ۍل ييس وسۍتيم ل رۍړا        نه

رګ ددې ي ددې ځلګ وي رۍګ تۍو دې ( ۍ   ي ( ۍ   ييلهنۍګ  ۍې وسۍتيم يهس         
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شهل. پګ  نهم شوق    د لودېز پګ هاتګ رې بي  سيات  دوسۍې ي  چۍې  ۍه    

چ  تو خ لګ  ده (    ييلهنګ وخياۍتو يي  هخۍګ رۍهس  شۍهل بۍل سۍوه هۍ         

خه ختيۍزي يس تهنۍه وي ځينۍه نۍهدي سۍيمه رۍې د  ۍهه ييس          وستګ يرړا 

 سيات  ير دېده وي ددې سيات  لټه تګ  ه د خګ وش ده يرړه.

د طو(وييمل د نهدي بوخه تطريق ه  پګ لهل وفخ ناۍت ن رۍې  ۍه شۍ ن نۍګ      

ي   ثالً يه ړ  ل رل شهې يه  چې (يديد قه  نۍدون ن وي هخۍګ راۍ ن چۍې     

ي تۍۍهد پۍۍوې پۍۍهدې د   هخۍۍګ بۍۍګ يۍۍه ې    د  ناۍۍو  و هنۍۍه وي رهدنيۍۍه  اۍۍړ  

 ولې تګ د غړا پګ تهلګ نګ دوځو  خه د طو(وييمل دو بوخګ تۍو لهيۍه د خۍګ    

پګ شم ل شوق وي شم ل هاته رې تو پهه سندې شهه  همدودناګ پۍګ ر بۍل   

هاتګ رې پګ لهيه يس تهنه رې ونتخ ب   تقو رۍ ً هممه يۍګ ديون يي   ۍه     

نۍدون نه  خۍګ پۍګ دې علۍت ډم رۍړې يه       پګ ختيزي يس تهنه رې د څه قه  

چې د خ لې يورمنل پو  ه ل  ې يګ خلکه سوه ظل  رۍړ  ي وي د بيۍت ويمۍ ل    

پګ يهس رې  ې بوخګ وخياتې يه  ددې لکو د څولندتي  ي  ده د خلکۍه يۍګ   

خهو پګ پټګ تهلګ  ه شمېو عو ضې ه  دودسېديې يې  خۍه خلکۍه وي  هۍ     

ون شۍۍ هدا ييهۍۍو وي نۍۍګ رۍۍه ې نۍۍګ غهښۍۍتل چۍۍې پۍۍګ ښۍۍک ده دې پۍۍګ قه  نۍۍد

  کمۍۍې هخۍۍه  پۍۍګ رۍۍهم  ۍۍوم   کۍۍهم رۍۍړا يي  خۍۍه پۍۍګ هۍۍو توتيۍۍب  ۍۍه  د  

خلکۍۍه د همۍۍدغه پټۍۍه غهښۍۍتنه وي عو ۍۍ  ڼه پۍۍګ پۍۍ م رۍۍې نيهيۍۍه سۍۍوه  يۍۍګ     

طو(وييمل سوه س  د يه ې  ولۍې پۍګ ونتخ بۍ ته رۍې د هخۍه  د ر ند ۍد        

وعۍالن    خګ ينيهيګ  پو همۍدې يخۍت يۍګ ډيۍګ  يۍزي ودترۍ طو يسۍ  له څخۍګ        

يشه  چې يګ بدخش ن څخګ وست د بوه ن ويد و دب نو  يګ  زودشو ا څخګ 

 نۍۍوول ديسۍۍت   يۍۍګ تخۍۍ د څخۍۍګ قه  نۍۍدون دويد  يۍۍګ ر بۍۍل څخۍۍګ وسۍۍت د         

عردويوم دسهل سي ف وي  ال ت ج   مۍد  د يۍه ې  ولۍې د غۍړي پۍګ تهلۍګ       

 نتخب شهل  دې ر د د بېړنل يه ې  ولې د طو(وييمل عملو بوخۍګ ډېۍوه   

رړه. د هخه قه  نۍدون نه يۍګ  ملۍې څخۍګ چۍې د  ۍالل وبۍ د سۍيمګ  يۍز          پيکګ 

دفتو  ې د ر ند د   خګ نيهيې يه   هه  ې دفتو تګ  وو يۍګ يرۍړه وي  ۍه     
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نګ  ې يپهښتل چې دو طو(وييمل د لۍهل وفخ ناۍت ن ي ۍ ده د  رۍګ  ۍهو(ې د      

نناوه د ي  ده؟  ه   يي ل د لهل وفخ ناۍت ن ي ۍ ده  قه  نۍدون بيۍ  يي ۍل:      

خيو چې دوسې ده  نه    بګ ډېو  ن     رړا يا رګ  نوول ديسۍت  وي ددې  

تنظيمهنۍۍه  شۍۍوونه؟ (ه د همۍۍدې تنظيمهنۍۍه د  ۍۍهه غۍۍړ  يم  وسۍۍت د بوهۍۍ ن 

ويد و دب نو وي وست د سۍي ف ( ۍ  پۍګ شۍ ن پۍګ سۍهينه څۍګ چۍې پۍګ (دلهنۍه           

قه  ندون ن يوا   ه  چې هو څګ رړا ددي  پګ سدښهينګ  ه رړا دا  نۍه  

رهم ون  ف د   چې وي  دې هخه  تذريګ وي ص   شو وي  ه  دې پۍګ  دو 

 و هنه لوم يلڼل شه  قه  ندون (  تګ رړه تو هخګ يختګ پهدې  ۍ  هۍ  ډېۍو    

لينا د نګ ر يه  فکو  ې ر يه چې ځګ ق نهن عۍ م د   څۍګ چۍې پۍګ عۍ م يا      

هخګ دې پګ    ه  يا  خه وي  يکګ چې يګ ر سې څخګ ني  ر سګ دوييتګ. د 

 ندون دس ل د پهدتنيه ونتخ ب ته پۍګ بۍ م رۍګ هۍو څۍه وه پۍو ځۍ   يي         قه 

خه  ه  د خلکه د  کودي غهښتنه يګ و لګ بي  ه  قه  نۍدون تۍګ د ر ند ۍدي    

 ق يد نګ رړ  بالخوه د قه ندون يګ لروه  ه شخص چۍې يسۍلهول في ييتهنۍګ    

  ې توسوه رړا نګ يي د يه ې  ولې پګ ونتخ ب ته رې ر ند د شه.

وييمۍۍل پۍۍو پۍۍهدتنو وړر سۍۍوبېوه د ونتخ بۍۍ ته د رۍۍړنالدې ځينۍۍې      د طو(

نهدې بوخې تو پهه سندې شهې  د بېلاې پۍګ تهلۍګ هخۍګ يياۍهويل چۍې د      

م ي هخه   ق دديهد  چې د يياهويل پګ رچګ  ۍې شۍل   ٤څهريه شمېو  ې )

 تنګ وست (ا ل رلو يو .

رۍۍګ ديه يي څلهېهۍۍت وسۍۍت (ا  ۍۍې لۍۍ رل  شۍۍهل وي رۍۍګ ددې  ۍۍ  تۍۍو هخۍۍه   

    سېټهنګ  ې دديهدل  نه ش ېتګ وست (ا  ې ل رل  شهل  پګ عمۍه و  (

ډيل ب  د پګ  هې يياهويل رې د وست (ي شمېو تو شله وي ش ېته (    نۍګ  

يو   خه دو وصل د ختيزي يس تهنه د ونتخ ب تو هاتې پګ لډين د هېهود 

پګ  هه ونتخ ب تو هاتګ رې ه  پهده تطريۍق نۍګ شۍه.  ۍهو(ې ت ۍ ي  دي ۍوه       

  چې پګ ختيۍزي يس تهنۍه رۍې تۍو لۍ رلو شۍمېو څخۍګ د وسۍت (ي شۍمېو يۍږ           ي

(    ي  خه پګ نهدي هاته رۍې بيۍ  دو تۍهپيو ډېۍو ( ۍ   ي  يکۍګ د سۍوپل         
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 ه( ۍۍ ن وي ف د ۍۍ م پۍۍګ يس تهنۍۍه رۍۍې ورثۍۍوي قه نۍۍدون نه پۍۍو سۍۍيمګ  يۍۍزي   

دفتوينه فش د دويړه  چې د يياهوييه د وست (ي شمېو (    رۍړا. پۍګ دې   

طو(وييمل دو بوخګ تو پهۍه سنۍدې رېديۍګ وي  ۍ يو ياهۍت (  تېۍده.        ډيل د

دغګ دو( د يياهوييه د بېالبېله لروينه د وسۍت ( تۍو نط طرييۍو وي يوقيۍو     

ونډيل تګ ( ۍ ن دسۍېده وي د هخۍګ لرۍو  خېۍل  ۍ  قۍهم وسۍت (ي تۍګ (  تۍګ ينۍډه            

دسېده  چې قه ندون وي    ه  رهم بل (يديور  هخۍګ تۍګ  ناۍهم ي. د لۍهل     

فخ ناۍۍت ن پۍۍګ رچۍۍګ ددې ډيل يياۍۍهوييه شۍۍمېو نۍۍږدې شۍۍله يياۍۍهوييه تۍۍګ  و

دسېږا  چې ورثوه پګ شۍم يو يس تهنۍه پۍهدې وړه يۍوا چۍې د سۍيمګ  يۍزي        

قه نۍۍدون نه (يد پۍۍګ رۍۍې دو  هۍۍ ل تۍۍو هۍۍو چۍۍ  ( ۍۍ   ي. د هېۍۍهود د بېالبېلۍۍه     

يس تهنه پګ  ه شمېو يياهوييه رې وصالً د بېالبېله عهو له يۍګ و لۍګ هۍې     

تخ ب   توسوه نګ شهل  د رميايهن سيمګ  يزي دفتوينۍه تۍګ دي مۍګ سده    ون

د ونت ۍۍۍۍ م سده يه. پۍۍۍۍګ ختيۍۍۍۍزي يس تهنۍۍۍۍه رۍۍۍۍې  ۍۍۍۍهو(ې ديه يياۍۍۍۍهوييه   

) ه نددې وي بټو رهسم رې ونتخ ب   توسوه نګ شهل خه د لهل هېهود پۍګ  

م (    ودودا يو دينۍګ يي چۍې وصۍالً هۍې  ونتخ بۍ   پۍګ رۍې        ١١رچګ تو )

 شهل.توسوه نګ 

پګ دې يس تهنه رې ود(ل ن  سمنا ن  (وبل وي نهد شۍ  ل يي  چۍې پۍګ    

ځينه يياهوييه رې  ې يۍګ ونت ۍ م څخۍګ رۍ د يوخياۍتل شۍه. د ونت ۍ م        

علتهنګ پۍګ ورثۍوي يياۍهوييه رۍې د و نيۍت نشۍتهوي   د خلکۍه خ لمن ۍو         

 وختالف وي د ينډ    يېش پو سيات  د خلکه نګ تهوفق ي.

 ن پګ لهيه يس تهنه رې ونتخ ب تو بهيو  ه شۍ ن  ينډه دو چې د وفخ نات

نۍۍګ ي  د ر بۍۍل د ونتخ بۍۍ تو  ۍۍه(ې  شۍۍو وي همدودناۍۍګ د يۍۍه ې  ولۍۍې د        

خ لهوک رميايهن د غړا ښ غلو صرخت وهلل سنجو پۍګ ي نۍ : ))د ر بۍل پۍګ     

ونتخ ب تو هاتګ رې ونتخ ب   ع دسنګ نۍګ يي  ورثۍوه قه  نۍدون ن وي نۍهد     

 ل وي د نهدي ر ند ۍدونه د يېوييۍه يۍګ سدې يۍه ې     (يديور ن د (يد د وستيم

 ولۍۍې تۍۍۍګ ر  يۍۍۍ م شۍۍۍهلمم د هۍۍۍوو  د ونتخ بۍۍۍ تو هاۍۍۍتې د  اۍۍۍ هل وي  
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همدودناګ د نهدي ونتخ ب تو هاته د  ا هيينه پګ ي نۍ  پۍګ ورثۍوي هاۍته     

 رې (يد وي (د وستيم ل شها دا.

 پګ ختيزي يس تهنه رې ه  پګ ځينه بوخه رې يګ (يديوره څخګ دفتۍو تۍګ  

شۍۍک  تهنګ دويدسۍۍېدل  همدودناۍۍۍګ پۍۍګ نناوهۍۍ د يس ۍۍۍت رۍۍې د پياۍۍۍه د      

رۍۍ دينې خرۍۍو هۍۍ  توسسۍۍګ شۍۍه. د خلکۍۍه پۍۍګ نۍۍ ييکلې وي ن دسۍۍمو ي نۍۍ : ))د     

نناوه د پګ  هې يياهويل رې  هه تنظيمۍو شۍخص  ۍه ييس پۍګ ددې يکۍګ      

پ رات نل رلۍدودې يوخياۍتمم دو د ييس ډېۍو  ۍم دقۍ  د  چۍې پۍګ دې        

د . پۍګ عمۍه و ډيل پۍګ ختيۍزي يس تهنۍه رۍې پۍګ         يس ت رې پېوېدل شۍه  

م دوسۍۍې راۍۍ ن ونتخۍۍ م شۍۍهل چۍۍې د ييۍۍړ  اۍۍتقي   التۍۍړ    ٠٢سۍۍله رۍۍې )

يدسوه ي وي پګ سله رې يړ بي  دوسې را ن دوغلل چې (د وي (يد څخګ  ۍې  

ر د وخيات  ي  د نهدي يس تهنه في ۍدا رېۍد  شۍو يۍګ دې څخۍګ تۍهپيو       

 ييوا.
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 لويه جرگه ۍنېړ ب

:ېپګ ددشل ر لېد و
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 ديگر  …و اينهم  لويه جرگه

درپى انتظار پنج ماهه مردم افغانستان وجهانيان بخـاطر تـدوير لويـه جرگـه، 

عرصـ روز سـه شـنبه  1اينك بعد از ايجاد دو بار وقفـه در امـر افتتـاح ان سـاعت 

براساس توافقنامه بن اين جرگه توسط محمدراهرشاه پادشاه ساب  افغانسـتان در 

گرديد كه بيشرت از يكهزار و پنجصد مناينـده از رسارس كشـور بـراى حاىل افتتاح 

دريافت راه هاى حل مشكالت اساىس جامعه افغانستان انتخاب ريس براى دولت 

انتقاىل وپايان بخشيدن به اختالفات خامنسوز بجا مانـده از رژ هـاى سـابقه دور 

توهني بـه راى  هم جمع شده اند، حال نبايد با ايجاد فضاى ضد د وكراتيك و

اراده ملت يكبار ديگر زمينـه مـداخالت اجانـب و ريخـنت خـون هـزاران انسـان 

 ديگر را هموار ساخت.

مداخله اشكار در انتخاب كميسيون تدوير لويه جرگه  كـه در تعـني اعضـاى 

ان به مردم افغانستان نقىش درنظرگرفته نشد، و در جاهاى نيز دست درازى هاى 

لويه جرگه، زنگهاى خطرى براى مـردم مظلـوم مـا تلقـى ديگران درتعني اعضاى 
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گرديد، اما اميدوارى مردم ما برين بود كه شايد به مناينده گان شـان در داخـل 

تاالر اجالس وقت داده شود تا با بحث راى زىن درپريامون ريشه هـاى مشـكالت 

 به مشوره هم راه حىل براى انها دريابند.

مشـاهده گرديـد، جريـاىن بـود قـالىب، ضـد اما انچه در روز افتتاح اجـالس 

مردمى و ضد ارزشهاى اجتامعى كه بيشرت به يك جريـان شـعبده بـازى شـباهت 

 داشت تا افتتاح اجالس بزرگ يك ملت مسلامن.

هامنطــورى كــه از اغــاز كــار اداره موقــت اقــاى كــرزى وعــده يــى از وزرا 

رعايت  2717اساىس صالحيت ها و حدود قانوىن كار خود را در سايه نفاذ قانون 

نكرده بودند، يكبـار اقـاى كـرزى ديگـر ميخواهـد بـا پيشـنهاد اعطـاى القـاب و 

صالحيت هاى شاهانه براى پري مرد فرسوده يى كـه حتـى از روى كاغـذ همـني 

ديروز نتوانست كلامت را صحيح بخواند، با كاله گزارى بر رس مناينده گان مـردم 

 شده را مرشوعيت قانوىن ببخشد.ما اين جريانات از قبل برنامه ريزى 

دهن پاره گى هاى دلقـك مابانـه قاسـميار بـا دربسـت قـرار دادن اسـتيژ در 

 اختيار اقاى كرزى خنده يى بود بر ريش مناينده گان مردم افغانستان .

ما درحاليكه اين برخورد غريمنصـفانه بـا مناينـده گـان مـردم كشـور خـود را 

در حـد اداى مسـوليت مـيل اعـالم مـى توهني به يك ملت بزرگ مى شـامريم، 

داريم اگر جريان كار لويه جرگه نيز به همني منوال_ بالك بخىش هـا_ بـه پـيش 

برود نتيجه يى جز ادامه خونريزى و اشوب نخواهد داشت و نبايد فراموش كـرد 

كه در زمان حكومت دست نشانده روسها نيز در همني مكان لويـه جرگـه قـالىب 

 ود، كه نتايج خونبار ان سالها ملت ما را درماتم نشاند.ديگر نيز داير شده ب

جريان افتتاح لويه جرگه به ان مى ماند كه گويا درايـن كشـور، خـون چنـد 

مليون انسان نريخته و چند مليون ديگر همني اكنون با اژدهاى فقر و اواره گـى 

و دست و گريبان نبوده اند، اينهمه مصار  و دويـدن هـا بخـاطر اعطـاى القـاب 

صـالحيت هــاى شـاهانه بــه محمدراهرشـاه و متديــد جريـان كــار اداره موقــت 

 خصوصاً رياست اقاى كرزى به راه افتيده بود. 
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نبايد فراموش كرد، اگر قرار بر اين باشد كه ارگ به پـاس اقامـت دور شـاهى 

محمدراهرشاه در اختيارش گذاشـته مـى شـود، در انصـورت اوال بايـد ارگ بـه 

ن هللا خان و حبيب هللا خان سپرده شود تا راهرخـان، و انجـام بازمانده گان اما

اين كار، مبادلـه ارگ در مقابـل كانديـداتورى اقـاى كـرزى بـه جـاى راهرشـاه 

 حساب خواهد شد.

ما يكبار ديگر اعالم مى داريم كه نبايد با ح  مسلم مناينده گان مـردم مـا در 

گردد و اراده و اراى مردم ما تعني زعامت اينده و تعني نظام سيايس اينده بازى 

 به باد مسخره گرفته شود.

وبايــد همگــان بــه ويــژه قدرمتــداران و دســت انــدركاران دروىن و بــريوىن 

سياست افغانستان بدانند كه هيچ لويـه جرگـه يـى قـالىب نتيجـه يـى جـز ادامـه 

 بربادى ها و نا ارامى ها به بار نخواهد اورد.

 )جوانان افغان(
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 جنجالميل رسود  د

UNAMA
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 ۍۍې
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 يريالن لې و ېديه 
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 اكنهټسه هيئت رييد  گېجر  ېد لوي
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 اكنهټد ولسمرش 
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 ښځمنو د وړاندېد تنظيمي مرشانو پر 

 ونګوكيالنو غب 
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 نه شو؟ ړجو  ېپارملان ول

ړ
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 لويې جرګې ولې پرېکړه ليک نه درلود

خوب است شام )دادفر( يـك چيـز را ترتيـب كنيـد
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گ نب شند

هـم رسش غـور شـود  يگـرد گـرنيست ا))منت خوب است، بد 

رړخوب است((

))منت قطعـه نامـه يـك لويـه جرگـه بايـد شـفا ، 

نه ابهـام نداشـته باشـد، درجملـه اول، شـام هيچگو واضحرت و بسيار دقي  باشد و 

نوشته كرديدكه متام باشنده گان اين رسزمني با هم برابـر وبـرادر انـد، اول بايـد 

رسزمني چيست  اين بايد واضح شود...(( شود كه نام اين گفته

ن چياۍۍت؟ گۍۍ  و ۍۍو ب شۍۍنده  لۍۍ  هه ۍۍت  

 ملۍګ ب  ۍد طۍهد سۍ ختګ     

نۍد ي دد  ق بۍل   و شهد رګ يو  تو ب شد   نند  تمۍ م وفخ نهۍ  بۍ  هۍ  بۍوودد     

دودنۍۍد.قۍۍ نهن  قۍۍهق  اۍۍ يا 

 ذف ن م  وگ    ن  صيب شک ندودم

وفخۍۍ ن ي وفخ ناۍۍت ن  ۍۍتو دو  ۍۍره   ياۍۍ (د    

Nationality

و( يوقييۍت  ليتهۍ  دد وفخ ناۍت ن      گۍو تۍه د 

  وفخ نات ن  ليته  ي ۍهد ندودنۍد  ن  صيب دد ))ونک د  يکنو؟

  ت  ۍۍک  و(بۍۍک  هۍۍزوده   يگۍۍه  وقۍۍهوم وسۍۍت   ۍۍ  پشۍۍتهن دو  ۍۍک قۍۍهم   
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 ليتهۍۍ  نياۍۍت  و(   يغيۍۍوه نيۍۍز   ننۍۍد پشۍۍتهن و( وقۍۍهوم وفخ ناۍۍت ن وسۍۍت

 بلکګ هه ۍت   ددوگنميو و رلمګ  ليت بګ تشکل قه و وستيم ل وگي  ظ 

  وسۍۍت ) ۍۍلم دو نشۍۍ ن  يدهۍۍد  رلمۍګ " ليۍۍت"  ۍۍک رلمۍۍګ (بۍ ن عوبۍۍ   لۍ   

ق شده ) ل + تم  ا يا  يشۍهد  توصلو رلمګ وست رګ  لت نيز و( ون  ش

بۍګ   م ۍت )بګ " ليت" " ت" نيز  ک پاهند وست رګ دد (ب ن عوبو پاۍهند  

م دو نشۍ ن  يدهۍد    شۍ  کجۍ  شۍهد  ۍههو  ۍ    هيۍت  ۍک )      ګ  ک هو رلمګ  

بۍۍګ  ممناۍۍ ن))و رلۍۍګبۍۍ  مع پاۍۍهند " ۍۍت"   وناۍۍ ن وصۍۍل رلمۍۍګ وسۍۍت  ۍۍثالً

 ۍههو وناۍ ن نه تۍګ     مموناۍ نيت ))دد. ددرلمۍګ  وگۍ  يترد ل  ممونا نيت))

 ثليکۍګ  يهونيۍت     وست   ين  وناۍ نيت  ۍههو وناۍ ن دو نشۍ ن  يدهۍد     

 ههو  يۍهون  ود يۍت  ۍههو ودم دو نشۍ ن  يدهۍد.  ليۍت  ۍههو  ۍ  هه ۍت          

  تۍګ گهو رايکګ  ناهم ردوم  لۍت ب شۍد  ۍ  ويدو       لت دو نش ن  يدهد

و  چياۍۍۍت؟  يۍۍۍ دل رلمۍۍۍګ  ليۍۍۍت دد ونکگلياۍۍۍو    يتۍۍۍهوني  رۍۍۍګ  ليۍۍۍت 

(Nationality   دد ونگلياۍۍ م ي  يۍۍ دل رلمۍۍګ  لۍۍت  (NATION  م  وسۍۍت

  عوبۍۍو يغيۍۍوه بۍۍيو قۍۍهم ي  لۍۍت رۍۍدوم  ونگلياۍۍ فو ۍۍ ً شۍۍم  دد (بۍۍ ن  وگۍۍو

. نکتۍګ  نم  ۍد  ث ل ويدده  يتهوند  هوبۍ نو رنيۍد ته ۍي       گو دوتشکل د

 ليتهۍ     تمۍ م د ۍد   قۍهق   ات رۍګ شۍم  نهشۍتګ رو   ن و   وعتووض    دي

وند". دد رلمګ " ختلا"   ن  وخۍتالف   ي بووبو   ختلا و و رشهد  ا ي

  بۍ  هۍ  وخۍتالف دوشۍتګ ب شۍد        ئيکۍګ  ک رلمګ عوبو وست   نه تګ وست

" ليتهۍۍ    ختلۍۍا" و نجۍۍ  صۍۍ ت " ختلۍۍا"  ينۍۍ    ه  گۍۍبيقتيکۍۍګ  ۍۍ  

يقتيکۍګ وخۍۍتالف دوشۍۍتګ ب شۍۍد    و نۍوو  يوسۍۍ ند رۍۍګ بۍ ه  وخۍۍتالف دودنۍۍد  

 يتۍهوني  ييۍ      تګگ     تنظيمه   ختلا يودگ ي( و سهول قوود   بوودد

 مم ختلا))  د رلمګ ب   يبوودد  بيو وقهوم وفخ ن ب ش خهوه ن يوقي ً گوو

 وگۍ  دد.  نظۍهد د وگبګ  ي   ک رلمګ تهصي   د د و و نهع عر د   ذف 

دودنۍد  يقتيکۍګ  ۍ        اۍ ي     و ناۍت رۍګ وفۍوود دد  ق بۍل قۍ نهن  قۍهق      

 اۍلګ  ۍل ي        تم م وفخ ن ه  دد ق بل قۍ نهن  قۍهق  اۍ ي  دودنۍد    هگب
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ل  اۍهييت  تشه ش دفع  يشهد  چۍهن وقۍهوم دد  ق بۍل قۍ نهن بۍګ طۍهد ر ۍ       

 ۍو  ۍ    وندودد  فۍود  اۍهل وسۍت و( ۍو خۍ طو  هۍ  نياۍت رۍګ  ۍ  وقۍهوم دد          

 قۍهق شۍ ن دد ۍو     ب ( ه   قۍهق وقۍهوم ي تاۍ يا    و ي ن ً گوقلمدود رني   و

تن سۍب ورۍو    خهم وست رګ  اۍ يا ي   قا  قطيګ ن  ګ ه   طوح  يشهد

ممتنه   ا ي . ګدد نگو

نۍ  صۍيب   خيو بګ نظۍو شۍم   قۍهق وقۍهوم  اۍ يا نياۍت؟      

 گۍو و تن سب وسۍت  بيۍ   يۍو يي ۍل چطۍهد؟        ا ي  نيات

 گ   دد وفخ نات ن وقهوم خهدد يبزد  ددوگ ي طوح  موقهو   الګ تا ي

دد و ۍو  ينۍ    وگۍ  يرلمګ  ا ي  ورو  وگووست  ورثو ت ي وقليت   دود  

و نوو دودد رګ     ک طوف )ورثو ۍتم دو  تضۍود يکني  ي و تيۍ ( وقليۍت     

ب س  يرۍو    دد و ۍو صۍهد      د دو و( ک  د کګ  قهق ش ن و ج م  يکن

 ګنۍ . يتۍهوني  نۍګ  يت و تم عو دو تضميو روده    عدو

خيو رګ  ا ي  ب شد    قرهل دودم دد همۍيو  ب  د  ا ي  ب شد 

وفخۍ ن بۍګ    سۍکه  ب   پ ديم ن  و  ن دودد  بګ نظو شم  هندي ي ګگيه ګ  و

خيو رګ وسۍت  وصطالح شم   ک  ليت وست    نګ

 سۍکه   رۍګ ب هنۍدي ي    و(بکه      هۍزوده هۍ  يت  کهۍ     ۍو هاۍتيد     شم  

 ۍد؟  ينۍ   ۍ  دي  پۍن   ۍ  ده روسۍ        بگيوددپ ديم ن چهر   ا ي   وفخ ن

و(شۍۍم  ب شۍۍد بۍۍګ همۍۍيو  قۍۍدود و( هنۍۍديه  يسۍۍکه ؟  

د ۍو يخۍت  ۍ     پۍو   ۍد.  يوگبب  ۍد رۍ      ن  ونه  خه ر  هاتند

دد وگۍ  يوم  طۍوح     رګ ورثگو  الګ وقۍه هگ ي  ظ    بد و ي :يدتګ يي ل

تا ي  ي تن سۍب و ۍو   هۍهم دو  يوسۍ ند       ددوگب  د تا ي  يتن سب ورو 

  قۍهق رګ قه يکۍګ تيۍدود ن ۍه  شۍ ن ( ۍ دتو ب شۍد بۍګ تن سۍب ن ۍه  شۍ ن           

ګ  ي  وفۍوود  بيقه يکګ رمتو ب شد و تي ( رمتو يدد نه  ت  يودگ ي(  دتو

د ي هيچ نهع  ۍق تل ۍ  صۍهد     ودگ ي  ش ن  ا يتم م و تي (و  ي  قهق 

دد و( ۍو  وگۍ  يپ    ګگفتګ نميتهوند  چهن و و قطين  ګ و( طوف يه ګ  ووگ
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  اۍۍل   يوددگۍۍ يخۍۍ طو  يثيۍۍت  ۍۍک سۍۍند  يترۍۍو  قۍۍهق  دوبوخۍۍهددود       

 ګگۍ رګ    سو ش  فيت ي ر  ي ب  خهد همۍيو يه ۍګ  و    نات و وگ وس س  د

 ۍۍ  پۍۍيش و( پۍۍيش  ۍۍک    وگۍۍ د   رۍۍګ ر  يۍۍ م  يشۍۍهد  ۍۍ  نۍۍګ  ي    ۍۍشۍۍک دود

قوو ت نمۍ       ګگد دد وخو يه ګ  ونقطين  ګ رګ تم م يرال ه  دد  و  ن نر ش

 ۍ    وگۍ و و خهد  ۍک عمۍل ت ۍني   تکل ۍ  يخۍالف د مهرووسۍ  وسۍت ي و       

 ۍ       و ۍو  ۍک ونتخ بۍ     يۍو گبقطيګ ن  ګ   نظو تم م يرال دد ب ده   ته  

دو  ۍويد  دودد   وگ د دو گو 

 يت ن  خهد  نهشتګ ره وگخيو و))

 ۍهن خۍدو(ده تۍه خۍه      وي))

هۍيچ چيۍز     گ ه  دو   د دود     فکو  يکودم رګ ته خهدد بچګ هات باي د 

 ...ممدو   د نګ خهوهد دوشتګ ب ش 

 ۍک چيۍز  رۍګ  نجۍ ل پيۍدو  يکنۍد و( وي       ))

نۍۍګ شۍد خۍه هۍۍيچ    وگۍ  ۍويد  پيۍۍدو شۍد دد وخۍو بۍۍ (  يشۍيني  و     وگۍ د ۍد و ذگب

...مم ۍۍويد  نياۍۍت  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 

بېړنۍ لويه جرګه، ملګري ملتونه او د 

 امريکا متحده ايالتونه

ايهنېرم



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0111 
 

ک 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 

ک



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0110 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 

 ويناوال ېك ګهلويه جر  بېړنۍپه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0112 
 

-

خ ل نه هنګ  رت  ېد خروي ي  ده   ېد هخه را نه نه هنګ چ

 دېخه  نهبت  يدتګ ينګ دس  ا ييړر



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 

ک



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0111 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0111 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0110 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0117 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0117 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0172 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0171 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0170 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0107 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0102 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0101 
 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0107 
 

نناوه د



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0101 
 

  



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0101 
 

 يوه عمومي ارزونه بېړنۍ لويې جرګېد 

بېړنل

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0107 
 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0107 
 

 

 

 

 

-

-

-



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 

-

-

-



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0172 
 

ک



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 

ک

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0177 
 

  بېړنۍ لويې جرګې غړي او ګډونوالد 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0171 
 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

0171 
 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي

 

0177 
 

 

 

 

 

 

 



 نيمه پېړۍ يون/ بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي
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))افغانستان په سيايس کږلېچ کې(( او يو 

 څو نورې خبې

 

))افغانستان په سيايس کږلېچ کې(( د يون د سيايس او ټولنيزو ليکنـو يـوه 

مجموعه ده، خو د ټولو سيايس ليکنو نه، بلکـې د نـږدې يـوې لسـيزې د يـو 

شمېر سيايس او ټولنيزو ليکنو. ديارلس کاله کېږي چې تقـدير زمـا او د يـون 

ونـد څـه ژوند رسه تړىل دى، په دې تېرو ديارلسو کلونو کـې زمـوږ فـردي ژ 

ناڅه سوکاله و، خو اجتامعي او سيايس غمونه دومره زيات وو، چې موږ يـې 

د فردي ژوند په خوشالۍ پوه کړي نه يو. پـه دې تېـرو ديارلسـو کلونـو کـې 

موږ تر يوويشت ځلو زياته کوچ کيش کړې او له يوه ځايـه مـو بـل ځـاى تـه 

رو ستونزو لـه کډه وړې ده. زموږ دا کوچ کيش که له يوې خوا د جګړو او نو 

امله وه، نو يوه زياته برخه يې د يون د سيايس مشکالتو لـه املـه هـم وه، هـر 

نظام چې په تېرو کلونو کې راغىل، نو يون يـې لـه چـارواکو رسه تـر خپلـې 

وسې ټکر کړى او مخالفت يې وررسه څرګند کړى دى. د ډاکـرت نجيـب هللا 

خـو پـه اخبـارونو  په واکمنۍ کې رسه له دې چې هغه وخت يون محصل و،

کې يې ځينې سيايس او ټولنيزې ليکنې راتلې، د هغه وخـت نظـام رسه يـې 

ــو  ــه د ځين ــه نام ــه د مجاهــدينو پ ــا چــې کل ــه وه، بي ــدان جــوړه ن هــم چن

پروتوکوليانو تش په نامه اسالمي حکومت راغى، نو هغـه خـو هېچاتـه هـم د 

مخالفـت  منلو وړ نه و، نو يون يې هم مخالف و، دې حکومت رسه خـو يـې

دې حالت ته ورسېد، چې خبه نوره تر زغـم ووتـه، يـون مجبـور شـو کابـل 

پرېږدي، دا مهال به کله په کابل او زيات وخت به په  پېښور کې پـر فرهنګـي 

چارو بوخت و. کله چې د طالبانو واکمني راغله، نـو ټولـو فکـر کـاوه چـې د 

نـور نـور مرضـونه  پخوانيو جګړه مارانو له غضبه خالص شو، خـو طالبـانو رسه
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ملګري وو، يون او په کابل کې هغه وخت يو زيات شمېر ليکوالو طالبـانو تـه 

ډېر وويل، چې د تېرو حکومتونو اشتباه ګانې مـه تکـراروئ او لـه دې ولـس 

رسه ګوزاره وکړئ، يو وخت کې د طالبانوقهر دومره زيات شو چې يـو نسـبتاً 

: ))که ژوند غواړې، نـور نـو لوړ پوړي ليکوال طالب چارواکي يون ته وويل

کابل نه ووځه، کله چې حالت ښه شول بيا به راشې او که نـه اوس پېښـور تـه 

ځه، مياشت دوو کې يو ځل کابل ته راځه د چا به درته ډېر پام نـه کېـږي.(( 

دا وخت  د ښځو پر ټولنيزو فعاليتونو او کار ټينګ بنـديز و. زه چـې کلـه پـر 

رغه شوم، نو بيا د کابل ښار په آمنه فدوي لېسـه کال له پوهنتونه فا (ل2707)

کې د ښوونکې په توګه مقرره شوم او د طالبانو تر واکمنۍ يو کال دمخه، پـه 

کابل کې د امهات املومنني پوهنتون په پښتو څانګه کې اسـتاده شـوم، خـو 

کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د هېواد ټول ښځينه قرش خپلې دندې لـه 

ر کـور کېناسـتې، پـه لومړيـو څـو مياشـتو کـې يـې معاشـونه السه ورکړې، پـ

ورکول، وروسته هغه هم بند شول، په کابل کې چې دا مهال د فرهنګي کـار 

ټولې دروازې بندې شوې، نو يون مجبور شو بيا پېښور ته مخـه کـړي، هلتـه 

يې ورو ورو د خپلو هغو فرهنګي ملګرو پـه مرسـته چـې پخـوا ځينـو غـريب 

 وو، د فرهنګي کار يوه سلسله پيـل کـړه، لـومړى يـې هيلـه هېوادونو ته تليل

مجله چاپ او بيا يې د نورو کتابونو د چاپ الرې چارې ولټولې، دا وخت بـه 

يون  يوه اوونۍ  په کابل او يوه اوونۍ  په پېښور کې و، ماته به يې ويل چې 

ره تر ليني موټروانانو زه په دې الره کې ډېر بلد يـم، خـو کلـه چـې لـه پېښـو 

کابل ته د کتابونو د رارسېدو لړۍ پيل شوه، نو دا کار هم پر طالبانو چنـدان 

ښه ونه لګېده، ستونزې نورې هم زياتې شوې، نور نو د يو چا تـګ او راتـګ 

اسانه نه و، )هيله( او )سمسور(، )زمـا مرشـه لـور او مرشـ زوى( هـم دا وخـت 

خت رضورت وو، دومره شوي و، چې د ګرځېدو وو او پلرين مينې ته يـې سـ

پالر چې به يې کله راغى، نو دواړه اوالدونه، يو به يې پـر يـوه اوږه او بـل بـه 

يې پر بله اوږه سپاره شول، هغه به هم د لوبو او خوراک دومـره شـيان ورتـه 

راوړي وو، چې دوى به پرې زيات خوشاله شول، بيا به يې له السه ونيـول او 

راوګرځـول، هغـه وخـت پوهنتـون د پوهنتون په ساحه کې به يې وګرځول 
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کې داسې و، لکه تړىل چې وي، د نجونو پر تعليم بنديز و او د هلکانو شـمېر 

هم په کې د اوس په انډول ډېر کم و، کله چې به يون بېرته پېښور ته، تـه نـو 

زموږ په کور کې به غم خور و، هيلې او سمسور به دومره ژړل چې ما بـه هـم 

 .خپله ژړا نه شوه ټينګوالى

يوه ورځ سمسور ډېر مريض شو، ډاکرت ته مې بوته، ډاکرت معاينه کړ، ويـې 

ويل، دا مرييض نه لري، خو دا ډېر خفه معلومېږي، مـا ويـل پـالر پسـې يـې 

خفه دى. بيا چې کله يون کابل ته راغى، نو دواړو ورته وويل چـې نـور دې 

مې پيدا کـړى پېښور ته نه پرېږدو. يون ورته وويل نور تاسې هم بيايم، ځاى 

دى. بيا يې ما رسه مشوره کړه، نو پر ډېرو سختو الرو پېښـور تـه الړو، د يـون 

ملګري دې خداى ټول اباد او سـوکال لـري، يـون يـې هېڅکلـه اقتصـادي 

مشکل ته پرې ايښى نه دى، خو يون په پېښور کې هم په فرهنګـي کـار کـې 

کـور تـه راوړل دومره رسګردانه وو، چې د شپې به يـې هـم دومـره کاغذونـه 

چې اکرثه وخت به د همغو پر لوستلو او کتلو ويده شـوى و، درې ژمـي مـو 

په پېښور کې همداسې تېر کړل، چې د امريکائيانو او طالبانو دښمني اوج ته 

ورسېده او طالبانو په کې خپل حکومت له السه ورکړ. دا وخـت رسه لـه دې 

معاش يې درلود او ماته هم چې يون په پېښور کې ډېره ښه دنده لرله  او لوړ 

په خپله مسلکي برخه کې په لوړ معاش کار پيدا کېده، خو د ښـاغيل کـاوون 

کاکړ په غوښتنه يون دا ټول کارونه او امتيازونـه پرېښـودل، هغـه رسه جـالل 

ابــاد تــه راغــى او دلتــه د ختيــزو واليتونــو لپــاره  د بېړنــۍ لــويې جرګــې د 

ول، څوموده وروسته مـو کـور راوړ او زه انتخابايت چارو کارونه وروسپارل ش

د ننګرهار د يوناما په دفرت کې د ښځو چارو د مسولې په توګه مقرره شـوم، دا 

داسې مهال و چې په ټول ننګرهار کې يوه ښځه ماموره هم  پر کـار مرصـوفه 

نه وه، يوازې د مخابراتو رياست کې يو دوه ښـځينه مـامورينې نـوې مقـررې 

اشتو په بهري کـې ))د ښـځو د سـوکالۍ ټولنـه(( جـوړه شوې وې، ما د څو مي

کړه، بيا مې ))ناهيد(( مجله ورته چاپ کـړه او د ښـځو د ودې لپـاره مـې پـه 

لسګونو غونډې، ورکشاپونه او سـيمينارونه جـوړ کـړل او همدارنګـه مـې ګـڼ 

شمېر ښځو ته په دولت کې د کار او تقرر زمينه برابره کړه. د يو دوو کلونو په 
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ې په ننګرهار کې د ښځو يو غورځنګ پـه ټوکېـدو شـو، بيـا پـه بېړنـۍ بهري ک

لويه جرګه او د اسايس قانون په لويه جرګه کـې د ننګرهـار د خلکـو اسـتازې 

شوم او وروسته بيا په وليس جرګه کې هم د ننګرهار د خلکو له خوا د خپلـې 

د استازې په توګه انتخاب شوم. يـون د بېړنـۍ لـويې جرګـې د غـړي او بيـا 

لومړي منيش، د اسايس قانون د داراالنشا غـړي او د افغانسـتان او پاکسـتان د 

امن د ګډې جرګې د منيش په توګه، ټول هغه څه چې له السه يې کېدل، د 

خپل ولس د خدمت لپاره يې تررسه کړل، خو ايا دا ټـولې منـډې تـرړې او 

و تېرېـدلې؟ هلې ځلې په ارام زړه او بې خطره وې که نه د ستونزو له پېچومـ

هغه چاته چې د خپل هېواد تېر تاريخ او په تېره بيا تېر دېـرش کلـن تـاريخ 

معلوم وي، هغو ته ښه څرګند ده  چې له کوم بهرين او کـورين پـوځي مالتـړ 

 پرته د هر سيايس ګام پورته کول د رس د خطر په بيه متامېدى يش.

خپلـه لورېينـه موږ دا خطرونه د رس په سرتګو ليديل، دا چې لوى رب پـه 

ساتيل يو، دا نو د هغه ذات مهرباين ده او مـوږ يـوازې پـر همغـه ذات تکيـه 

لرو: )) د خوشال خټک تکيه پر ذوالجـالل ده((. د افغانسـتان د مخالفينولـه 

لوري  ددې ټولو خطرونو او ګواښونو ترڅنګ، زموږ په ټولنـه کـې يـو شـمېر 

ي پلـوه ډېـر خطرنـاک نـه نور عيبونه هم شته، هغه رسه له دې چې لـه فزيکـ

دي، خو په ټولنه کې د يوه مثبت شخصيت د تبارز پـر وړانـدې ودرېـږي او 

سامل شخصيتونه  ودې ته نه پرېږدي، دا مرض تر هر چـا پـه پښـتنو کـې ډېـر 

دى، په پښتنو کې داسې خلک هم پيدا کېږي چې تر هر چا به ورته سـتا لـه 

ه ستا د بربادۍ سـبب ګرځـي خوا ډېره ګټه رسېدلې وي، خو تر ټولو دمخه ب

او تاته به کوهي کني، زه او يون په جالل اباد کـې عمـالً لـه دې ډول ډېـرو 

ستونزو رسه مخامخ شوي يو، د يون پر وړاندې هـم عمـالً هغـه چـا پـر ډول 

ډول منفي تبليغاتو الس پورې کړ چې د يون په الس، په پنځو کې ياد شوى 

يـې هـم لـه ده زده کـړې ده، دومـره او مطرح شوى و، ان د ادبيـاتو الفبـې 

خدمت چې يون ورته کړى و، کېدى يش خپل پالر او نـږدې خپلوانـو هـم 

ورته نه وي کړى، خو هغه د لوړتيا غوښتنې عقـدې دومـره پسـې اخيسـتى و 

چې د افغانستان ټولې ستونزې پاتې شوې، د يون پرضد يـې داسـې شـفاهي 
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يـوازې لـه ځـان رسه سـوچ او تحريري کمپاين پيل کړ چې دا ښاغىل  کلـه 

وکړي، نو خپله به هم په خپلو الفـارو ورشمېـږي. يـوه بلـه اغلـې مېـرمن بيـا 

داسې وه چې ځان يې داسې پښتو پالـه او ملتپالـه معـرا کـاوه، چـې مـوږ 

ويلې څه ىش چې په کور کې لرو، ټول ترې قربان کړو، پـه ډېـرو غونـډو او 

همـې غـړې پـه توګـه  معـرا ورکشاپونو کې يې ځان د افغان ملت ګوند د م

کاوه، موږ چې د خداى په فضل په هېڅ تنظيم کې نه وو، نو هر چا چې بـه، 

که به هغه کوم تنظيمي شخص و که خپلواک، خو چې د ملت خبه بـه يـې 

کوله، موږ به ورته احرتام درلود، دې ته مو هم ډېـر احـرتام درلـود، دا مـو د 

ېر زيات مايل امکانات پيدا کړل، د ښځو د يوې ټولنې مرشه کړه، يون ورته ډ

ورکشاپونو او غونډو په جوړولو کې يې وررسه مرسته وکړه، مـا هـم تـر خپلـه 

وسه زياته مرسته وررسه وکړه، کله چې ښځه پـه پښـو ودرېدلـه او پنځـو کـې 

ياده شوه، نو دې محرتمې يوه ورځ د يوناما په دفـرت کـې زمـا پـر ضـد يـوې 

رقسانې(( ته عريضه وکړه، چې اريـن يـون پښـتو امريکايي مېرمنې )ګارمينډيا

او پښتنو ته کار کوي، د افغان ملت غړې ده، نو بايد لـه کـاره ګوښـه يش. زه 

هغه وخت هم د هېڅ ګوند غړې نه وم او اوس هم نه يم. دا بېلګه مـې ځکـه 

راوړه چې زموږ په ټولنه کې کار کول له ډېرو ستونزو رسه مـل دي، نـو چـې 

تا د افغان ملتۍ په تور مجرمه وګڼي، نو دې حالت ته به څه يوه افغان ملتۍ 

نوم ورکړې؟  له هغې ورځې چې پارملان کې يم، يـوه ورځ بـه هـم مـوږ پـه 

کور کې ارامه ډوډۍ نه وي خوړيل، ځکه هلته داسـې جنجالونـه دي چـې 

ارامي درڅخه اخيل. په کابل کې اوس هـم داسـې څـوک حـاکم دي چـې 

يل ګټو مخالف دي. پيسې او وسـلې هـم لـري، بهرنـۍ اساساً د افغانستان د م

نړۍ او ګاونډي هېوادونه يې هم تر شـا والړ دي، د سـيايس او نـورو قتلونـو 

اوږد پس منظر هم لري. ددې ډول خلکو د سيايس هيلو خـال  حرکـت پـه 

اوس وخت کې د خودکشۍ په مانـا دى. خـو کـه پـه کابـل کـې ددې ډول 

رزې په برخه کې د څو تنو نـوم يـادېږي، نـو عنارصو پر وړاندې د منطقي مبا

يو به په کې يون وي، که د قدرمن استاد حبيب هللا رفيـع نـوم لـومړى وي، 

نو د يون به ورپسې دويم وي. زه دلته د يون نوم د سـتاينې او تائيـدونې پـه 
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خاطر نه راوړم او نه هم د هغه سپاهي په شان فکر لرم چې خپل ځان خپلـه 

يون له ځينو فعاليتونو، ځينـو مرکـو او ځينـو نظرونـو رسه  ستايي، زه خپله د

مخالفه يم، ځکه چې نه غواړم خداى مه کړه اوالدونه مـې پـه دې تنکيتـوب 

او ماشومتوب کې د خپل پالر د مينې او سيوري په ارمان يش، مـا څـو ځلـه 

يون ته وييل، چـې نـه دې زر شـته نـه دې زور او د زرو زور خاونـدانو رسه 

، دا ډول مبارزه د ځان له سېزلو پرته بله مانا نه لري. استاد سـيا  ډغره وهې

څو ځله په پارملان کې ماته وييل دي: ))يون چې کلـه مرکـه کـوي، نـو پـه 

کالشينکو  ډزې نه کوي، چې يو يو ډز وکـړي او خپـل هـد  وويل، هغـه 

رسه همېشه چريز ټوپک وي، يو ډز وکړي نو چـې سـاچمې يـې پـر هـر چـا 

 ې...((برابرې شو 

يون ته چې دا خـبې کـوم هغـه وايـي: )) ژونـد ډېـر لنـډ او تنـګ دى، 

کارونه ډېر دي، موږ بايد الره خالصه کړو، يو ځل چې الره خالصـه يش، بيـا 

نور خلک شته چې د هېواد د خاينينو پر ضد مبارزه وکړي، خو په پيـل کـې 

 انيزي.((بايد يو يا څو تنه قرباين ورکړي، چې نورو ته د جرئت الره پر 

دا ليکنې د يون د تېرو لس دولسو کلونو ليکنې دي، چې يو مستقيم خـط 

تعقيبوي، په تېرو وختونو کې يـې پـه خپـل او بـدل نامـه چـاپ کـړې دي، 

کېدى يش د بيا چاپ پر وخت د ډېرو خلکو خوښې يش، خو ځينې بـه يـې 

 رضور مخالفت هم وکړي.

يش او خلـک تـرې ښـه  که چېرې دا ليکنې د هېواد لپاره ګټورې متـامې

ګټه پورته کړي، نو زه يې ځکه په ثواب کې ځان رشيک ګڼم، چـې کـه زمـا 

مرسته او همکاري نه واى، نو يون دومره ګڼو ليکنو ته نه وزګارېده، د کـور د 

ټولې سودا غم پر ما دى، د ماشـومانو روزنـه او پالنـه هـم پـر مـا ده، د خپلـو 

وم، هـم د کـور کـار کـوم، هـم د خپلوانو د غم او ښادۍ پوښـتنه هـم زه کـ

پارملان او ولس چارو ته ځـان رسـوم، خـو يـون مـې يـوازې خپلـو علمـي، 

فرهنګي او سيايس کارونو ته پرې ايښى دى، خو دى بلمقابل له ما رسه زمـا د 

ځينو ليکنو په اصالح، د ځينو بيانيو په ليکلـو، سـيايس مشـورو، راډيـويي او 

او علمـي مسـايلو کـې مرسـته کـوي او ژونـد ټلويزيوين مرکو او نورو ټولنيزو 
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همداسې په ګډه پر مخ بيايو، کورىن ژونـد مـو ډېـر سـوکال، خـو ټـولنيز او 

سيايس ژوند مې ډېر رسګردان دى. ددې څو کرښو ليکل مې ځکـه مناسـب 

وګڼل، چې د رشم هغه حاکم دود مات کړم، چـې يـوه مېـرمن د خپـل کـور 

ږ تر لږه په پښتنو کـې دا دود نـه شـته او ودان پر اثر څه نه يش ليکالى او يا ل

ما داسې بېلګې تراوسه نه دي ليديل. د منفي کلتور د زنځريونو شلول د هـر 

 متمدن افغان دنده ده.

 خداى)ج( دې افغانستان اباد او زموږ ملت رس لوړى او سوکال لري.

 په ډېر درناوي

 ارين يون

 په وليس جرګه کې د ننګرهار

 د خلکو استازې 

 افغانستان -کابل
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 د رسيزې په توګه:

 

 سيايس ليکنې او د ليکوال شخصيت

 

دا ټولګه چې اوس ستاسـو مخـې تـه پرتـه ده، دا زمـا د هغـو سـيايس او 

ټولنيزو ليکنو يوه مجموعه ده، چې د تېرو پنځه لسو کلونو په بهري کې مـې 

 ليکلې دي. دا ليکنې اکـرثه تـر تنظيمـواکۍ وروسـته پېـر يـانې د طالبـانو

واکمني او تر هغه راوروسته ځينې سيايس پېښې او بدلونونه په خپلـه ملـن 

 کې رانغاړي.

دا ليکنې اکرثه په هيله مجله، ګوربت مجله، وفا جريـدې او ځينـو نـورو 

مجلو او خپرونو کې چاپ شوي دي. دا ليکنې که څـه هـم اکـرثه زمـا پـه 

وخـت  خپل نامه چاپ شوي، خو ځينې په کې داسې هم دي، چې د هغه

له غوښتنو رسه الزمه وه، چې په بـدل يـا مسـتعار نامـه چـاپ يش، سـيايس 

ليکنو ته کله کله د بدل يا مستعار نامه د کارونې اړتيـا ځکـه پېښـېږي، چـې 

دې رسه ليکوال خپل فزيکي ژوند هم خوندي کوي او د فکـر او پيغـام د 

ي، انتقال رضورت هم پوره کوي. سيايس ليکنې طبعـاً جـانبي عـوارض لـر 

سيايس ليکنې داسې نه دي چې پر ټولو يو شان ولګي، رضور به پر چا ښـه 

او پر چا به بده لګي، سياست اصالً د ګټو جنګ دى، د ګټو پـه جګـړه کـې 

زياتره وخت اخالقي نورمونه او يو شمېر انسـاين ارزښـتونه تـر پښـو النـدې 

هـم دا کېږي، کله چې ليکوال د سيايس مسايلو په اړه ليکنه کوي، که څـه 

ليکنه يې د ناپېيلتوب پر اصـل والړه وي، خـو لـه دې ليکنـې څخـه بيـا د 

حاکم او محکوم، رامل او مظلوم، ګټنـدوى او مترضـر، تعبـري او انتبـاع يـو 
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شان نه وي. په تېره بيا پـه هغـو ټولنـو کـې چـې سياسـت لـه عقيـدې رسه 

ه هـم موښل شوى وي او يو له بله متاثر شوي وي، دلته نو سيايس ارزښتون

د عقيده يي او کله هم عقيده يي د سـيايس هغـو پـه تلـه تلـل کېـږي. پـه 

داسې حاالتو کې نو سـيايس قضـاوت هـم اسـانه کـار نـه دى. مـا اصـالً لـه 

سيايس ليکنو رسه لېوالتيا نه درلودله او لکه د نورو ليکوالو پـه شـان پـر مـا 

ک هم احساسات او عواطف ډېر غالـب وو، کـه همـدا اوس هـم  راتـه څـو 

وسله، واک و ځواک په الس راکړي، نو کېدى يش د خپل رس قاتل ته هم 

څه ونه وايم، په همدې خاطر مې د خپلې نـږدې لـس کلنـې ليکـوالۍ پـه 

ترڅ کې له څرګندو سـيايس ليکنـو ډډه کـړې وه، خـو يـو وخـت حـاالت 

داسې راغلل، چې هر څه د زغم تر کچې پورته شول، ځينې داسې پېښـې 

او هرن په نورو څانګو کې يې ځايول اسانه کار نـه و، د  هم وې، چې د شعر

يوه نېغ او مستقيم ځواب غوښـتونکې وې، پښـتنو کـې د سـيايس ليکنـو د 

ليکوالو کمى له ورايـه احساسـېده. اصـيل خـبه دا وه چـې پـر افغانسـتان 

باندې د پخواين شوروي تر مستقيم يرغل او د حفيظ هللا امني پـر ځـاى د 

صبولو وروسته، په پښتنو کې په عام ډول او په ليکوالو کې ببک کارمل تر ن

په خاص ډول هغه پخوانۍ روحيه ماته شوه، د غرور  او روحيې دا ماتېـدا 

ان تراوسه هم دوام لـري. د بهـرين يرغـل د پيـل پـه کلونـو کـې چـې پـه 

افغانستان کې د سيايس واک طبيعي جوړښتونه ويجـاړ کـړاى شـول او پـر 

نوعي رسچينــې راوټوکــول شــوې او دا مصــنوعي ځــاى يــې د قــدرت مصــ

رسچينې د بهرنيو منابعو په مرسته په واک او سياست کې دخيلې شوې، نـو 

پښتانه ليکوال په پيل کې په دفاعي او بيا د وخت په تېرېدو رسه له دفاعي 

حالت څخه هم راوغورځېدل. د بهرنيو په مرسته د قدرت د نويو رسچينـو 

مړى د افغانستان پر ځينو خاصو ميل شخصـيتونو، بيـا مدعيانو او پلويانو لو 

تاريخي پېښو او ارزښتونو پسې قلمونه راواخيسـتل او بيـا ان تـر دې حـده 
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وړانــدې الړل، چــې د ټــول هېــواد هويــت، تېــر تــاريخي بــرم او د ملــت 

جوړښت ته ګواښونه متوجه کړي. دغسې سختو او اغزنو حاالتو مـوږ دېتـه 

و څه د سياست خواته هم راواړوو. دې کار ورو اړ کړو، چې د قلم څوکه ي

ورو له سيايس ليکنو، عميل سياست ته راټېله کړو او د تېرو څـو کلونـو پـه 

بهري کې، چې کومې سيايس پروسې په هېواد کې پيل شوي، د يوه فرد په 

توګه په هغو کې راټاله شوم، دا چې په تېرو سيايس بهريونـو کـې مـې څـه 

ه مې څه له السه کېدل؟ او بيا مې  په هغه کچـه څـه کړي؟ د يو فرد په توګ

کړي؟ دا کېدى يش ځينو ته څرګند وي او ځينو ته نه، خو زه دومره وايم، 

چې داسې څه مې نه دي کړي، چې وجـدان مـې پـرې نـا ارام يش، خـو 

داسې مې ډېر څه کړي چې روح مې پـرې تـر دې دمـه ارام دى، پـه دې 

کسانو ته پرېږدم، چې دا تېر حالت يـې  برخه کې قضاوت لوستونکو او هغو

څارىل وي، خو زه دومره وايم، چې په دې تېرو پروسو کـې مـې هېڅکلـه 

هم فرهنګ د سياست لپاره نه دى استخدام کړى، بلکې له سياسته مې يـو 

څه راشلويل او فرهنګ ته مې ورکړي، سياست مې د قـدرت لپـاره نـه دى 

 ګ په خدمت کې يش.کړى، بلکې غوښتي مې دي چې واک د فرهن

په تېرو څو کلونو کې مې چې هر څه کـړي د همـدې مقصـد لپـاره مـې 

کړي، که هغه ليکنې دي او که عميل سياست. خپلو ليکنو هـم د خطـر پـر 

لومړنۍ کرښه ودروالى يم او عميل سياست هم، څومره خوندي دي، هغـه 

 خلک چې د جبهې تر شا موقعيت لري، په سيايس امتياز کې رشيـک دي،

خو په سيايس دښمنۍ کې نه، که سيايس روغه جوړه هم کېـږي، نـو دوى 

ــه راځــي. د سياســت د همدغــه ډول  ــومړۍ کرښــې ت اتومــات د امتيــاز ل

ــو او شــعوري  ــو ليکوال ــو شــمېر ځريمن ــو رسه ي ــام کــې نيول ــه پ ــو پ خطرون

سياستوالو ماته مشوره راکړه، چې که څه هـم د ژونـد او مـرګ مالـک لـوى 

دنيايي اسبابو ته هم پام په کار دى، که مـوږ غـواړو،  څښنت تعاىل دى، خو
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خپلې ژبې، کلتور، ملت او هېواد ته ال زيات خدمت وکړو، نو په کـار دي، 

چې په حکومت کې د خپل ررفيت مطاب  دندې واخلو، ځينـو خـو بـه ال 

دا هم ويل چې پښتو ته له همدې ارګه زيان رسېدىل، څو چې ارګ خپـل 

هغې خپل استحقاق نه شو وربښالى... جمهـور رئـيس  نه کړو، نو پښتو ته د

حامدکرزي چې د دې تېرو څو کلونو په سيايس او کلتوري بهريونو کې زه 

ښه پېژندمل، نو څو ځله يې له ما څخه وغوښتل چې په حکومـت کـې کـار 

وکړم، خو ما بښنه وغوښته، بل ځل يې راته بيا د دندې وويل، د دوو مهمـو 

خو ما ويل رئيس صاحب اداري کار نـه کـوم، بېسـواده  وزارتونو معينيتونه،

کېږم، هغه په ټينګار وويل چې يو ښـه اجرائيـوي پوسـت بـه درکـړم، چـې 

خلک دې تر الس الندې وي او څوک مقرر  کړاى شې، ما ويل نه، يـوازې 

فرهنګي برخه کې کار کوم، بيا يې راته وويل، چې خري نـو پـه کلتـوري او 

ينيتونه وغواړه، ما ويل نه هغه هـم درونـد کـار دى، تعليمي وزارتونو کې مع

نه يې شم کوالى، بيا يې وويل خري نو څه غـواړې؟ خپـل وړانـديز او نظـر 

دې ووايه! ما ويل، يا د جمهور رئـيس پـه مطبوعـايت دفـرت او يـا هـم مـيل 

امنيت شورا کې فرهنګي دفرت، جمهور رئيس وويل، ددې ځاى مطبوعـايت 

دفرت چندان دفـرت نـه دى، خـو نـوم يـې زيـات دى، دفرت ته که راشئ، دا 

ټلواله به داسـې سـخت تبليغـات درپسـې وکـړي، ټـولې دنيـا تـه بـه چغـې 

ورسوي او ميل امنيت شوراکې خو فرهنګي دفرت نه شته، ما ويل خـري دى 

هم نوى پوست يا بست جوړ کړه او هم زما تقرروکړ، بيـا يـې ډاکرتصـاحب 

ې ويـل: څـه چـې يـون صـاحب وايـي فاروق وردګ تـه مـخ راواړاوه، ويـ

همغسې وکړه، امنيت شورا کې يې ابراهيم جـان هسـې هـم انـډيوال دى، 

ساعت به يې تېر وي، ما خو ويل چې دى فعال او د منډو ترړو سړى دى، 

يو اجرائيوي پوست ته بايد تلالى واى، دلته به يـې زړه ډېـر تنـګ يش، دا 
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سـې وکـړئ، ژر يـې ډېر قيد دفـرت دى، خـو دى چـې خوشـاله دى همدا

 فرمان جوړ کړئ چې امضا يې کړم.

په څو ورځو کې زما کـار خـالص شـو او زه د جمهـوري رياسـت د مـيل 

امنيت شورا دفرت کې د فرهنګي چارو د رئيس په توګه مقرر شـوم، دا چـې 

تر تقرر وروسته مې څه کړي؟ او هلته څه کېدل ممکـن وو؟ د ارګ فضـا او 

څومره صالحيت درلود؟ دا يو بېـل بحـث  هوا څنګه وه؟ چا کوم ځاى کې

دى، چې بيا به يې بل وخت انشا هللا لوستونکي داستان ولـويل او قضـاوت 

به پرې وکړي، خو کوم څه چې زه د يوې بېلګې په توګـه وړانـدې کـوالى 

شم، هغه دادي چې له پخوا نه دا دود و چـې د ارګ پـه چاپېريـال څـوک 

ه بيا ليکوالۍ ته! خو ماته خـداى پـاک فرهنګي کار ته نه وزګارېږي، په تېر 

ددې مجال راکړ، چې زه نه يوازې خپلې تېـرې ليکنـې لـه رسه راټـولې او 

خپل کړى کار منظم کړم، بلکې يو شمېر نوې ليکنې هم وکړم، دا اثار چـې 

اوس درنو لوستونکو ته وړاندې کېږي، زمـا د دنـدې د همدغـه مهـال کـار 

دا دى، چـې يـو شـمېر تنګنظـره  دى. له دې پورته خبو څخه مې هـد 

اشخاص چې زموږ په قوم کې دي، خو زمـوږ د قـوم نـه دي، کلـه دلتـه او 

کله هلته په ناسمو او بدلو نومونو د ځينو ملتپالو افغـان ليکوالـو داسـې بـې 

منطقه غندنه کوي، چې په خپل نامه يې هېڅکله هـم نـه کـوالى اونـه يـې 

يـو ښـاغيل د يـوې جلـۍ پـه سپينوالى يش. ددې غندنو پـه تـرڅ کـې ال 

مستعار نامه دا ادعا هم کړې وه، چې زه په خوشال خان لېسـه کـې د يـون 

همصنفي وم او څه سپکې چې يې په خوله راغيل هغه يې ما پسـې لـيکيل، 

خو دېته يې پام نه و، چې خوشال خان لېسه کې قطعاً جونې نه وې، وايـي 

 يـا اغلـې زمـا همصـنفي يـا دروغجن حافظه نه لري، بيا که احياناً دا ښاغىل
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همصنفۍ هم وي، نو ما خو په تېر عمر کې دغه څـو مـاتې ګـوډې ليکنـې 

کړي دي، نو دا ښاغىل يا اغلې دې هم زما د يو همصنفي يـا همصـنفۍ پـه 

توګه خپلې يو څو ګاللۍ ليکنې په خپل نامه )په هغه نامه چې په حـارضۍ 

يو څو لنډ پاري او  کې ليکل شوى وي(، ټولنې ته وړاندې کړي. همداسې

لنډ فکري نور هم شته، چې بېچاره ګان پر رواين نـاروغۍ اختـه دي او پـه 

پښتنو کې يې هر مطرح ليکوال پسې اور لـړوين را اخيسـتي دي. لـه ټولـو 

تنګنظرو او پراخنظرو ليکوالو څخه زما هيله ده، چې خپلـې مـات تـه يـو 

ې کـړي، د لوسـتونکو ځل نظر وکړي، خپلې ټولې ليکنې بيا لـه رسه راټـول

مخې ته يې کېږدي او بيا تر هغه وروسته که پر بـل چـا نيوکـه کـوي، نـو د 

خپلو اثارو د مصداق له مخې به يـې کـوي. دا سـيايس او ټـولنيزې ليکنـې 

چې تاسې ګورئ، د نږدې درې څلور نظامونو تصويرونه کاږي. مـا پـه دې 

يونو کـې مـې ليکنو کې کوم خاص تغري نـه دى راوړى، يـوازې ځينـو ځـا

اماليي، انشايي تېروتنې سمې کړي او کوم ځاى کې که کومه کلمه، سپوره 

او يا بې ځايه راغلې، يا هم کوم نوم بې رضورته راغىل او يا هم کومـه نېټـه 

او يا ارقام غلط شوي، په هغو کې ډېر کم جزيي بدلون او سـمون راوسـتل 

پـر ځـاى سـاتل  شوى، نور هر څه ددې ليکنو د تاريخي اصالت لـه مخـې

شوي دي، د يو چا چې مات صفا وي، پر حال په خپله ډاډه کېږي او پـر 

راتلونکي يې باور زياتېږي. نو ځکه زه له ليکوالو څخه بيـا بيـا هيلـه کـوم، 

چې په خپلو ليکنو، په تېره بيا په سيايس ليکنـو کـې ډېـر احتيـاط وکـړي، 

پورتـه کېـږي، ليکنـه ليکنه توکړي الړې دي، چې يو ځل تو شوې بيا نـه را

چې يو ځل خپره شوه، هغه نوره د ولس مال شو او د ليکـوال لـه انحصـاره 
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ووته، نو ځکه خو سيايس ليکنـې همېشـه لـه خطـر رسه ملګـرې وي او بـې 

احتياطي يې د ليکوال شخصيت ته ډېر زيان رسوي. په سيايس ليکنو کـې 

 کـې پـر يـوه ډېره سخته ده، چې ليکوال د بېالبېلو سـيايس پېښـو پـه بهـري

مستقيم خط حرکت وکړي او که څوک له دې ازموينې بر ن راووتـل، نـو 

پوه شه چې د فکر د پوخوايل پړاو ته رسېدىل او نور تيندکونه نـه خـوري. 

ددې ليکنو ټولگې ته مې ))افغانستان په سـيايس کـږلېچ کـې(( نـوم ورکـړ، 

خت سـيايس ددې علت دا دى چې  افغانستان له تېرو دېرشو کلونو، پـه سـ

بحران کې  راگري دى. کورنيو او بهرنيو سياستوالو په تېرو دريو لسـيزو کـې 

زموږ هېواد په داسې کړکېچنو او کږليچونو سـيايس الرو روان کـړى، چـې 

ډېر ځله  ترې  هېواد ته سخت زيانونه ورسېدل او ال رسېږي. په دې ليکنو 

چونو يادونـه شـوې کې د ځينو دا ډول خطرونو، ګواښونو، پېچومو او کږلې

او حل الرې يې هم په ګوته شوي دي. زموږ دټولو ملتپـالو افغـان ليکوالـو 

دنده ده، خپل هېواد يوازې دسياستوالو ))ترحم(( ته پرې نـږدي، چـې د 

هغوى څه زړه وغواړي هغـه تـررسه کـړي.ددې سـيايس او ټـولينزو ليکنـو 

ددې   ترڅنـ  زمـا يـو شـمېر نــورې دا ډول ليکنـې  هـم شـته، چـې هغــه

وروستيو درې څلورو کلونو په سيايس پېښو پورې اړه پيدا کـوي، هغـه پـه 

يوه بله ځانگړې ټولگه کې راټول شوې دي، خو دې اوسنۍ  ټولګه کې زما 

د هغه وخت ځينې ليکنې چې الزمه وه،بايد پـه دې ټولګـه کـې  خونـدي 

شــوى وى، تــر دې دمــه  الســته رانغلــې، لکــه د واک طبيعــي او مصــنوعي 

ينې، د افغانستان دفاعي سيټمونه او ځينې نـورې... خـو خـري پـه هـر رسچ

ډول دا زما د هغو سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه ده، چې پـه تېـرې نـږدې 
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يوې نيمې لسيزې کې مې کړي  او  تر دې دمه مې السـته راغـيل دي. پـه 

دې هيله چې زموږ ليکوال په سيايس ليکنو کې احتياط وکړي، د شخيصـ 

ځاى ميل ګټې وپايل، د ځاين عقدو لـه جالـه رابهـر يش او پـه يـوه ګټو پر 

لويه دايره کې ځان او نور وګوري، خپلې ليکنې خپله راټولې کړي، خپـل 

کار خپله وکړي، نه خپل کار پر نورو بار کړي او نـه د نـورو د کـارونو خنـډ 

 يش، خپلې دې ليکنې ته د پاى ټکى ږدم.

 

 په فرهنګي مينه

 نمحمد اسمعيل يو 

 افغانستان-کابل 

 مه17ل کال د مرغومي 2770د 
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 د هېواد رنځور سياست

 
 

سياست د ټولنې د پرمختيا، سمون، خوځون، د ژوند د ورځنيو چـارو د 

پرمخ بيولو او اوډنې لپاره، د يوه اسايس سمبالوونکي په توګه اسـايس رول 

لري. نېکمرغه ټولنې هغه دي چې د سياسـت سـمبالوونکي يـې پـه پوهـه، 

ګروهـه، دود، کلتــور او د ټـولنې لــه عينــي او ذهنـي رشايطــو، غوښــتنو او 

اړتياوو رسه سم ګام پورته کړي، قهـر، زغـم، وينـا او عمـل يـې متناسـب او 

 متوازن وي.

کله کله د سياست دې آرونو ته د نه ځريتيا او يا نه پاملرنې لـه کبلـه يـوه 

ټولنه له سختو بدمرغيو رسه مخامخېدى يش، چې بيا يې سـمون او رغونـه 

نه يوازې د همغو سياستوالو له واکه وتلې وي، بلکې د ټولنې زيات وګـړي، 

ولنـه هـم يـوه داسـې هم د هغې د بيا رغونې جوګه کېدى نه يش. افغاين ټ

ټولنه ده چې له څه کم دوو لسيزو راپدېخوا له داسې رند رسه مخـامخ ده. 

سياست د يوې ساري ناروغۍ په توګه او د داسې يو عنرصـ پـه توګـه چـې 

زموږ د ټولنې د هر وګړي د ژوند چارې په هغه پـورې تړلـې ګڼـل کېـږي، 

رننوىت او هر تـن د زموږ د ولس د هر فرد ذهن ان د وينو او تن رګونو ته و 

خپل ذهن د اخيستنې او شننې تـر بريـده هـره ورځ پـر سـيايس خـبو او 

ګڼـه کـې چـې د  (مـه17-10)دا ليکنه د وفا جريدې د پنځم کال په 

نېټې رسه سمون خوري، خپره (مې 22)کال د مرغومي له  (ل2701)

 شوې ده.
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مشاجرو بوخت وي، ځينو خو خبه تر خبو هم پورتـه کـړې او د همـدې 

سيايس ګروهو او اندونو له کبله يې وسله پـر اوږو کـړې او دا اوولـس کالـه 

مـدې مختلفـو يې ډزولې هم ده او ځينې نور يې په ډېره زياتـه کچـه د ه

 ګروهو د ټکر په وجه قرباين شوي هم دي.

اوس نو که له پنځه لس مليونه اټکليز نفوس څخه لس مليونـه ) لـه پنځـو 

مليونو ډېرو وړو او زړو پرته( چې هغـوى هـم د خپـل ذهـن پـه کچـه پـه 

خپلمنځي يا عام سيايس بحث او مشاجرو کې برخه اخيل، خو بيـا هـم کـه 

او يوازې )لس مليونه( تنه په نظر کـې ونيسـو، نـو  دوى په پام کې ونه نيسو

که دوى لږ تر لږه د ورځـې )يوسـاعت( پـر سـيايس خـبو او مشـاجرو تېـر 

کړي، نو افغانانو به يوازې او يوازې د ورځې )لس مليونـه سـاعتونه( وخـت 

پر بې نتيجې سيايس خبو تېر کـړى وي. پـه دې بحثونـو کـې لـه عـادي 

، تروو او سختو خوا بدوونکو بحثونو او فزيکي بحثونو څخه نيولې تر ترخو

ګوزارونو پورې شامل دي. که د يوې ورځې تلف شوي وخت په يوه کـال 

درې سـوه پنځـه شـپېته( نـو × ( ورځو کـې رضب کـړو ) لـس مليونـه771)

مساوي کېږي له )درې ملياده او شپږ سوه پنځوس مليونه سـاعته( او کـه دا 

افغانستان د سـيايس رنـد ډېـرې سـختې په دې تېرو شلو کلونو کې چې د 

ګرمې شپې ورځې دي رضب کړو: )درې مليارده شپږ سوه پنځوس مليونـه 

ساعتونه رضب شل کلونه( مساوي کېـږي لـه )درې اويـا مليـارده( سـاعتونو 

 رسه.

دا وخت مو يوازې او يوازې پر دې تېر کړ چې ګنې دا ګروهـه او يـا دا 

وړتيا لري. )درې اويا مليارده شخص تر هغې بلې عقيدې او شخص څخه ل

ساعته( هغه وخت دى چې په ياده موده کې به د نړۍ هـېڅ قـوم پـر دې 



 نيمه پېړۍ يون/ افغانستان په سيايس کږلېچ کې

0172 
 

موضوعګانو نه وي تېر کړى، ځکه هغوى پوهېږي چـې: ))وخـت لکـه رسه 

 زر دى((

د افغاين ټولنې د اوسني پېر د ډېرو سياستوالو او سياست لوبېدونکو يـوه 

اســت د عقيــدې تــر پــولې اوچــت لويــه نيمګړتيــا داده، چــې: )) دوى سي

کړى(( او چې څوک د چا سيايس تګالرې ته تروې وګـوري، ګنـې د هغـه 

عقيدې ته يې په سپکه کتيل. څرنګه چې ځينې  عقيده يي ذهنونه د هېڅ 

ډول نيوکې تاب نه لري، نو په دې ډول فزيکـي عمـل تـه د الس غځـونې 

چـارو د برابرولـو هڅه کوي. په اکرثو ټولنو کې سياست د ژوند د تخنيکي 

لپاره يوه اغېزمنه وسيله ګڼل کېږي او لـه ګروهـو )عقايـدو( رسه يـې لـوى 

واټن وي، اکرثه تلپاتې ګروهې په خپـل ذات کـې سـپېڅلې وي او د ډېـر 

وخت لپاره پـايېږي، خـو سياسـت د ورځـې لـه غوښـتنو رسه سـم بـدلون 

عمـالً مومي. هغه څه چې په ځينو ګروهو کې جايز نه وي، په سياست کې 

جايز ګڼل کېږي. له همدې کبله ځينې کسان سياست تـه ))ښـه لوبـه(( نـه 

 وايي.

زموږ پـه ټولنـه کـې هـم ددې لـوبې لوبغـاړي ورځ پـر ورځ خپـل ځـان 

څرګندوي، پروين سپېڅيل نن سپېڅيل نه دي او د نن سپېڅلو نـه بـه سـبا 

ه پنځـه ته پرده اوچته يش. د افغاين ټولنې په تېر شل کلن او په تېره بيـا پـ

لس کلن سـيايس ډګـر کـې د فکـري او سـيايس نـاروغيو ښـه لـوى کتـاب 

غوړېدىل دى. ددې کتاب په پاڼو کې لولو چې څنګه يو شـمېر ))لويـان(( 

لکه د ماشومانو په څېر سهار پر جګړو اخته وي او ماښام بيـا د ملګرتـوب او 

س پخالينې خبې کوي. د ماشومانو په جګړو کې خو يوازې ) د هغـو د ال 

جوړې کوډلې( ورانېږي، خو د دوى په دښمنۍ کې ښـارونه او هېوادونـه، 
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د ماشومانو په دوستۍ کې خو بېرته مينه او محبـت رايش، خـو د دوى پـه 

دوستۍ کې بيا هم د يوې بلې دښمنۍ او دسيسـې توپـان پـروت وي. لـه 

دې کبله خو د نړۍ نامتو ليکوال ويکتورهوګو دوى ته د کرکې پـه سـرتګه 

و وايي: )) دا هغـه خلـک دي چـې لـومړى مـوږ پخپـل مـند کـې ګوري ا

وجنګوي وجنګوي او ټول مو قتل کړي، خو بيا وروسته رايش او زمـوږ پـر 

قبونو کېني، د سولې تړون السـليک او د جګـړې پـاى اعـالن کـړي((. د 

ويکتورهوګو ددې خبې ژوندۍ بېلګې موږ په خپل هېـواد کـې لـرو. پـه 

ه ښارونو کې قسمونه، د هېواد په دننه او بهر کې مسجدونو کې سوګندونه، پ

قسـمونه وشـول، لوزونـه وشـول او مــات شـول، هـديرې جـوړې شــوې او 

 ښارونه وران شول، خو لوبه روانه ده ال.

د همدې سيايس لوبو په بهري کې د هېواد يو زيات شمېر مخور، پوهان، 

ليکوال او د ليـد څښـتنان لـه دغـه او هغـه ګونـد رسه د اړيکـو، اوډلتيـا او 

ددغې او هغې ګروهې د پاللو په نوم د مړينې ښکار شول. هېواد په ذهني 

ټکولـو ډول پر بېالبېلو ډلو ووېشل شو او ميل شتمني يې د مخالفو لورو پـه 

کې وشيندل شوه. کله چې سيايس آرونه تر پښو الندې شول، نـو د برچـې 

منط  پر ټول هېواد حاکم شـو، ټـول هېـواد د اور پـه ملبـو وملبـول شـو. 

ددې جګړې دروندواىل دومره زيات و، چې د نـړۍ ډېـرې لـويې جګـړې 

هم وررسه پرتله کېدى نه يش. د ساري په توګه د امريکا متحده ايالتونو لـه 

ــه(  ــه ټن ــيم مليون ــوارلس ن ــې )څ ــري ک ــول به ــه ټ ــړې پ ــام رسه د جګ ويتن

ــوه زون  ــتان د ي ــو د افغانس ــړي دي، خ ــتعامل ک ــواد اس ــدونکي م چاودې

)ختيزې سيمې( د جګړې د ټولو کلونو د ټولو غاړو له خوا استعامل شـوي 
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چاودېدونکي مواد په اټکليـز ډول تـر دې رقـم زيـاتېږي. پـاتې ال د ټـول 

 ې اندازه.افغانستان د جګړ 

ــولنيزو  ــاور محــوه کــول، د ټ مــذهبي کــړکېچ، عقيــده يــي بحــران، د ب

ارزښتونو بې ارزښته کول، د روان شل کلن سياست بله پايله ده. د قـومي، 

ژبنيو او سيمه ييزو کينو راټوکول هم د يو واحد ولس پر وجود يو کرغېړن 

د ژونـد د ګوزار دى، له نامرشوع سيايس الرو او د ټوپک د ميل په واسـطه 

خړوبولو امکانات هم د همدغه عرص د سياسـت زېږندنـه ده. د رو ، نـاوړه 

چاالکۍ د ګروهو غلط کارول، لوټ، زندۍ کول، وژنه او نـور ددې مهـال 

د سياست د رغنده توکو پـه توګـه د عمـل پـه ډګـر کـې  لـوبېږي. ځينـې 

سيايس ډلې او ګوندونه د دغې او هغې ګروهې تـر پـردې النـدې د خپلـو 

ړنو د توجيه لپاره وسايل او داليل لټوي او د يوه ښـه کـار لپـاره د يـو بـد ک

عمل پر رسته رسولو باندې سرتګې پټوي، خو په اکرثو او بيا هـم پـه ډېـرو 

ګروهو کې به هېڅکله هم څوک دا )آر( ونه مومي چې د کـوم نېـک کـار 

 لپاره دې يو کرغېړن کار د پيالمې په توګه وکـارول يش، هغـه هـم داسـې

 ناوړه کار چې بېخي د راتلونکي نېک اند او کار ريښې هم له بېخه وبايس.

د ياد وړ خبه داده چې په سياست او تاريخ کې معموالً پر نتيجې بحث 

 کېږي. د ښې کړنې نتيجه، نېکه او مثبته او د بدو بده ارزول کېږي.

لنډه دا چې زموږ ولس په تېر شل کلن سيايس بهري کې د زهـرو پـه هـر 

وټ پسې بل ګوټ تېر کړى او همدې منفي سياست د يـو طـاعون، نـري ګ

رند او رسطان په څېر زمـوږ د ولـس، ټـولنيزو، فرهنګـي او د ژونـد د نـورو 

ډګرونو رګونو ته الره کړې او هغـه يـې زبېښـيل او مـروړيل دي. دا رنـد ال 

دوام لري، خو اوس دا پوښتنه رامنځته کېږي، چـې دا رنـد بـه همداسـې 
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ي او که نور زموږ د ولس له سـتوين د دې خپسـې جګـول پـه کـار دوام لر 

 دي؟ او هم د حل د الرې دا لعل د کوم ښامار په خوله کې دى؟

په لنډيز رسه ويالى شو، ټولې هغه منفي هڅـې چـې پـه تېـر شـل کلـن 

سيايس بهري کې تررسه شوي او پورته مو په لنډيز رسه يادونه وکـړه، د هغـو 

تررسه کول، د ټولنې د فرهنګي کچې اوچتول، د معکوسې )مثبتې هڅې( 

ټوپک د منط  ختمول، له ګروهو نه د ګروهو خال  کـار نـه اخيسـتل، لـه 

ولس، وطن او عقيدې رسه رښتينې مينه، په واک کې د مسلکي معيـارو پـر 

بنسټ د اشخاصو ټاکنه، د مرش لپاره د مرشتوب آرکانو پوره کول، ولسـواکۍ 

و يو لړ نـور الملونـه )عوامـل( پـه ګـډه رسه کـوالى ته په درنه سرتګه کتل ا

 يش، زموږ د ټولنې د روانې سيايس ناروغۍ د عالج لپاره يوه نسخه يش.
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 پښتو او د پښتنو مرض احتياط

 
 

پر هره ټولنه چې افراط او تفريط واکمن يش، ټولنه له خپل انډولـه وځـي 

او د استاد الفت په اند د يوه پرځاى دوه تنه تلفات ورکوي. مرضـ احتيـاط 

هـم د تفـريط يـو ډول دى، چـې زيـان يـې لـه افـراط رسه خپـل انـډول 

دواړه حالتـه برابروي ، ځکه خو د اسالم سپېڅيل دين د افـراط او تفـريط 

 مردود کړي او منځنى حد يې غوره بلىل دى.

مرض احتياط نه يـوازې يـوه ټـولنيزه نـاروغي ده، بلکـې د يـو شـخص د 

ځاين ژوند د ښېرازۍ او ودې پر وړاندې خنډ اچوونکې نـاروغي هـم ده. 

استاد الفت په ټولنيز ژوندانه کې د مرض احتياط پـر نـاروغۍ د يـوه اختـه 

مرضــ احتيــاط يــې د جرئــت وزرونــه تــړيل او  کــس حالــت بيــانوي، چــې

داوهامو سيورى يې ورته پر ذهن خور کړى دى. دا کار ددې سبب شوى 

چې دا کس د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې يش. اسـتاد الفـت وايـي: )) 

دا ليکنه له نن څخه يوولس کاله دمخـه ليکـل شـوې وه او د پښـتنو 

مهـال  يوه متداوم رند ته په کې اشاره شوې ده. دا ليکنه بيـا همغـه

))د پښتو ژبې د ودې اړتيا او الرې چارې(( په هغه کتاب کې چـاپ 

شوه، چې د پښتني فرهنګ د ودې او پراختيا ټولنې لـه خـوا چـاپ 

شوى و. په دې اثر کې د بېالبېلو افغان ليکوالو هغه ليکنـې راټـولې 

شوي، چـې د پښـتو ژبـې د ودې او اړتيـا پـر محـور راڅرخـي او د 

 ليکل شوي دي.همدې رضورت پر بنسټ 
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شمى اکا زموږ په کور او کيل کې په ډېرې هوښيارۍ مشـهور و او هـر چـا 

راتلل. د ده د هوښـيارۍ او احتيـاط  چې به کومه مشوره غوښتله ده ته به

يوه نښه دا وه چې ده تر اخره پورې خپل کور ته برق راونه ووست او ويل 

به يې که کله برق شارټ يش نو حري  به واقع يش او کور به مې وسـوزي. 

د ده دا عادت و چې په موټر کې به نه سورېده او ډېر لرې ځاى ته به هـم 

له چپه کېدلو وېرېده او احتياط يـې کـاوه. پياده روان و ځکه چې د موټر 

هو! دى له ډېره عقله پياده ګرځېده او کور کې بـه يـې رڼـا هـم ډېـره لـږه 

 وه.((

د پښتو ژبې د خدمت او پالنې په باب هم د ځينو پښتنو چلند دې مرضـ 

احتياط ته ورته دى. يـو شـمېر رو  انـدي، سياسـتوال او نـوم څرګنـدي 

پښتانه ددې لپاره له پښـتو پـالنې او ان پښـتو يـادونې او ګړنـې څخـه ډډه 

کوي، چې څوک ورته ژبپال او ملتپال )نشنليست( ونه وايي. دوى داسـې 

چې که يو ځل چا ورته نشنليست او فاشيست ووايه، دا تـور خـو  فکر کوي

نو بيا تر )کفره( هم بد تر دى، بيا خو چې هر څـومره ځـان سـپني کـړي، 

سپينېدى نه يش. د پښتو ژبـې دښـمنانو لـه ډېـرې پخوانـه د يـو مـنظم او 

سنجول شوي پالن له مخې پښتو ضد چارې اوډيل دي. په دې پښتو ضـد 

مدا يرغليز تبليغ او چلند دى چې دوى يـې د يـوې هڅو کې يوه هڅه ه

اسايس وسيلې په توګه کاروي، دوى ټول عمـر د پښـتو د ښـېرازۍ رګونـه 

زبېښيل، د پرمختګ په الر کې يې ورته خنډونه جوړ کړي او جوړوي يې، 

خو چې کوم انديال ) شعوري پښتون( ورته ووايي چې ولې؟ نـو بيـا پـرې 

شيست تور پـورې کـړي. زمـوږ ځينـې پـه زړه سم له السه د نشنليست او فا

سپېڅيل پښتانه يې د مکارۍ په همدغه جېل کې راګري کړي او ان تر دې 

وخت يې د خالصون الر نه ده پيدا کړې. که کوم هڅانـد پښـتانه لـه دغـه 

ژبني زبېښاک نه د وتلو رپى رپوالى، نو بيا زياتو پښتنو او نا پښتنو پرې پـه 
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ورې کــړى چــې د هېــواد د ورونــو قومونــو او  دې پلمــه د مالمتــۍ اور پــ

))مليتونو(( ترمند بې اتفاقۍ او ژبني تضاد ته ملن وهي. په افغانستان کـې 

د پښتنو او د هغوى د ژبنيو حقوقو د غصبوونکو ترمند د ورورۍ مثال هغه 

د اوښ او لېــوه د ورورۍ مثــال لــري: ))وايــي يــو وخــت د اوښ او لېــوه 

شوى و، دواړه پـه يـوه کـور کـې اوسـېدل، لـه ترمند د ورورۍ  يو تړون 

خپلو اوالدونو رسه يې ګډ ژوند کاوه، ټول به د يوې کورنۍ د غړو په څېـر 

اوسېدل، د دوى ترمند دا تړون هم شوى و چې د يو بل اوالدونه به خپل 

اوالدونه ګڼي او توپري به يې نه کوي، هر چا چې د دواړو ترمند توپري وکړ 

وند څو مـوده همداسـې تېـر شـو، يـوه ورځ لېـوه او هغه به مالمت وي. ژ 

اوښ دواړه د سارا پر لوري له کوره بهر شول، څرنګه چې د دواړو الس تـه 

څه ور نه غلل، نو وخت پرې ډېر تېر شو، نـو هـم د اوښ بچيـان او هـم د 

لېوه هغه ښه وږي شول، د لېوه د بچيانو نور تاب رانغى، نو ټوپ يې کـړ د 

مېږ يې ورتاو کړ، وينه يې وڅښله او غوښه يې وخوړه، اوښ د يوه بچي اور 

کله چې اوښ او لېوه دواړه کور ته راستانه شول، نو ګوري چـې د اوښ د 

بچي يوازې پوټکى پاتې دى او بس. اوښ چې دا حالت وليد نـو لـه ډېـر 

خفګانه يې چيغه کړه: ) هله زما بچى(.  لېوه چې د اوښ ) زمـا بچـى( غـږ 

ې پرې نيوکه وکړه او ورته يې وويل چې ته مالمت يې، ته واورېد نو فوراً ي

د ورورۍ پر اصولو نه پوهېږې، تا ولې زما او د خپلو اوالدونو ترمند تـوپري 

وکړ، تا ولې وويل: ) زما بچى( ايا زما بچي ستا بچي نه دي؟(( په افغانستان 

پـه کې له ژبني پلوه د پښتنو او پښتو ضد کسانو وروري همدغه مثال لري، 

دې هېواد کې پښتو او پښتانه تل په خپل حاکميت کـې هـم محکـوم وو، 

هم محروم، خو د مالمتۍ ګوته هـم دوى تـه نيـول کېـږي، هـم يـې ژبـه 

زبېښل کېږي او هم فاشيستان ګڼـل کېـږي. کـه يـو ناپښـتون ټـول عمـر د 

پښتنو ژبني حقوق زبېښي او يو پښتون هسې وويل چې ولې پښـتو؟ نـو بيـا 
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رتـه وايـي چـې تـه ولـې پښـتو يـادوې دا خـو نيشنليسـتي او سم له السه و 

 ))مليتي(( مسايل دي.

د پښتو ضد ډلو ټپلـو دغـو هڅـو، اغـزن چاپېريـال او نـورو نـادودو، لـه 

 فرهنګي او ژبني پلوه پښتانه پر څو ډلو وېشيل دي:

يو هغه ډله پښتانه دي چې خپله ژبه، خپل کلتوري، ميل او هېوادىن  -2

د ملت جـوړونې پـه بهـري کـې  د ژبـې پـر ارزښـت هـم مسووليت پېژين، 

پوهېږي او د افغانستان د ميل يووايل او خاورې د بشپړتيا لپاره د پښـتو پـر 

سرت اهميت او رول هم پوهېږي. دوى د انديالو هېوادپالو او ملت رغاندو 

پښتنو افغانانو په توګه د پښـتو ژبـې پالنـه، بډاينـه، وده او پرمختـګ خپلـه 

او په دې الره کې له هـېڅ ډول هانـد و هڅـې ډډه نـه کـوي.  دنده بويل

دوى په دې برخه کې دومره منډې ترړې کړي او کوي يې چې ان خـبه 

يې د ځاين ژوند د بلهارۍ )قربانۍ( تر بريده هم رسېدلې ده. په حقيقـت 

کې د همدغې ډلې د بې سارې قربانۍ، اند و هڅو برکت دى چې پښتو د 

و او د خپلو پښتنو د بې تفاوتۍ لـه چلنـدونو رسه رسه پرديو له يرغليزو هڅ

 تراوسه ژوندۍ پاتې ده او ال وده کوي.

دو ه ډله هغه پښتانه دي چې نه يوازې پښتو نه پايل، نه يې وايـي او  -1

نه يې ليکي، بلکې پر ضد يې هم دي. دا ډول پښتانه اکرثه پـه پښـتو ضـد 

يـو ځـاى پـر پښـتو ډزې  مورچل کې ناست دي او نورو پښتو ضد ډلو رسه

 کوي.

دې ډلې اکرثو پښتو هېره کړې، ليک او وينا په بله ژبه کـوي، د همغـې 

ژبې له لوسـت، وينـا، موسـيقۍ او خـبو خونـد اخـيل، خپلـې شخيصـ، 

اقتصادي او نورې ګټې هم په هامغه ژپه کې ګوري. پښتو ضـد ډلـو ټپلـو 

دارنـګ پښـتانه پـه لپاره دا ډول پښتانه د پښتو ځپلـو ډېـره ښـه وسـيله ده. 

پښتو دښمنۍ کې له اصيل ))سـتميانو(( نـه هـم څـو څپکـه تېـر دي، هـر 
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پښتون به يې ډېرې بېلګې ليديل وي. دا ډله کېدى يش ))ستمي پښتانه(( 

 وګڼل يش.

درېيمه ډله هغه پښتانه دي، چې د بې تفاوتۍ پر غونډۍ ناسـت دي،  -7

ېښې ګڼي، پـه دې ډلـه د نړۍ له ښه او بده خب نه دي او هر څه اسامين پ

کې اکرثه نالوستي کسان راځي. مرض احتياط کـاري هـم پـه همـدې ډلـه 

کې راځي، چې د ډېر احتياط له کبله ځانته د بې تفاوتۍ حـ  ورکـوي او 

دا ال هم پرې رسباري کوي چې، وهللا نو موږ ته خو دا او هغه ژبه يـو ىش 

ځي، چـې نالوسـتي، دي. بې تفاوتانو کې د پښتني ټولنې يوه غټه برخه را

ناشعوري، يو شمېر روحانيون او نور په کې راښکېل دي. پـه ټـوليز ډول د 

 پښتو په باب پښتانه پر همدغو دريو کټګوريو وېشل کېدى يش:

 شعوري پښتانه، پښتو ضد پښتانه او بې تفاوتان.

 اوس راځو دېته چې د ژبني فعاليت له مخې پښتانه په کومه کچه دي؟

ول ځواک پر دې برخه اوبه کېږي، چې له پښـتو ضـد د شعوري پښتنو ټ

پښتنو رسه مقابله وکړي. د خپل ځواک يوه برخه له پښـتو ضـد پښـتنو رسه 

ليکنۍ او ګړنۍ مقابلې ته بېلـه کـړي او خپـل وخـت هغـو تـه پـر قناعـت 

ورکولو تېر کړي او بله برخه يې د ستمي پښتنو له خوا پښـتو تـه د ور اړول 

له کړي. نو که شعوري پښتنو ډېـره تـوره هـم کـړې شوي زيان جبان ته بې

وي، ايله به يې دومره کړي وي چې د پښتو ضـد پښـتنو د هڅـو مخنيـوى 

وکړي. بې تفاوتان خو هسې هم وايي چې ژبه موږ ته بې تفاوته ده او موږ 

پرې کوم کار نه لرو، که چېرې موږ د ژبني فعاليت له مخې د پښتون قـوم 

يو چې دوه متضاد او متخاصم ځواکونـه يـو د هڅې وارزوو کېدى يش ووا

بل پر وړاندې مبارزه کوي او په پايله کې يو بل دفع کـوي. يـانې د دواړو 

وروستى حاصل صفر دى. په حقيقت کې د ژبني فعاليت له مخې د پښتنو 

فعاليت خنثى دى، ځکه چې يو مټ د بل مټ زور اوبه کـوي او د درېـيم 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  افغانستان په سيايس کږلېچ کې

 

0107 
 

رته کوم ځـواک نـه پـاتې کېـږي. د ژبنـي ګړي د ګوزار د مخنيوي لپاره و 

فعاليت له مخې کېدى يش، پښتانه او پښتو ضد ډلې ټپلې په اعـدادو کـې 

 هم افاده کړو:

د ساري په توګه دا خبه ټولو ته څرګنده ده چې په هېواد کې د پښـتنو 

نفوس د نورو ټولو قومونو د مجموعي شمېر دوه برابـر دى، يـانې پـه هـرو 

 س پښتانه او پنځه ناپښتانه دي.پنځه لسو تنو کې ل

اوس نو که موږ پښتانه يانې د ټول نفـوس لـه پنځـه لـس برخـې نـه لـس 

برخې پر دريو برخو وويشو، نو هره برخه به درې تنـه يش ) د يـوه تـن لـه 

محاسبې پرته( که چېرې په لسو پښتنو کـې درې تنـه پښـتو ضـد پښـتانه او 

به څلـور تنـه پـاتې يش. کـه  درې بې تفاوتان له دې شمېره وباسو نو ټول

چېرې موږ درې پښتو ضد پښتانه له ناپښتنو رسه يوځـاى کـړو نـو د هغـوى 

 شمېر به اتو تنو ته ورسېږي.

د بې تفاوتانو رول به هـېڅ نـه محاسـبه کـوو، خـو کـه چېـرې هغـه هـم 

محاسبه کړو نو د ناپښتنو شمېر بـه تـر دې هـم زيـات يش، ځکـه چـې بـې 

اري اکرثه د تلې پلې ته ګـوري، هـره خـوا چـې تفاوتان او مرض احتياط ک

 درنه وي همغې خواته ځان اچوي.

د شمېر له پلوه اته له څلورو رسه مقابل دي، د ژبني فعاليت له مخـې دا 

انډول ښيي چې په فرهنګي برخه کې د پښتنو تلفات بايد درې ځله زيـات 

ا لـه محاسبه يش، ځکه چې: يو کس له تا بېل شو  )لومړى تلف( دويـم سـت

مقابل لوري رسه يوځاى شو ) دويم تلف(، بېرته ستا په مقابل کې استعامل 

 شو ) درېيم تلف(.

که چېرې پـه فزيکـي جګـړه کـې د يـو لښـکر يـو عسـکر ووژل يش او د 

جګړې له ډګره ووځي، نو هغه په هامغه يـوه تلـف کـې حسـابېږي، ځکـه 

او کلتورونـو  چې د هغه رول نور د ابد لپاره ختم يش. خو د همڅنګو ژبـو
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تلفات داسې نه دي، هغه لکه د پښتنو په شان هـم ځـان وژين، هـم خپـل 

قوم وژين او هم بل ژوندى سايت. نو دا تلفات څو ځيل ) درې چنـده( او 

 ډېر درانه دي.

د پښتو ضد پښتنو ترڅنګ بې تفاوتان او مرض احتياط کاري هم د مقابل 

ژبنـى انـډول د پښـتو او  لوري په ګټه دي. څرنګه چې زموږ په ټولنـه کـې

پښتنو په ګټه نه و، نو دا ډله کسان تل هڅـه کـوي چـې واکمـن بهـري رسه 

ملګري يش، ځکه چې د راحت احساس وکړي. پښتانه احتيـاط کـاري بيـا 

په خپل کار کې د مرض احتياط تر وروسـتي بريـده ځـان رسـوي. ان کـه 

 اصـالً هـېڅ چېرې په يو ژبني او فرهنګي چاپېريال کې د ناپښتنو شـتواىل

مطرح نه وي او يا په هغه محـيط کـې هغـوى بېخـي وي نـه، نـو احتيـاط 

کاري يې ددې لپاره ګټې خوندي کوي، چې څوک ورته بيـا نشنليسـت او 

فاشيست ونه وايي. د ناپښـتنو  يـو چلنـد دا هـم دى چـې دوى پـه ځينـو 

حساسو وختونو او مسايلو کې له همدې ډول احتياط کارو پښـتنو څخـه د 

نو د استازو)!( په توګه ګټه اخيل. ځکه هغوى پوهېږي چې که دوى د پښت

پښتنو پر ضد هر ډول هڅه وکړي  دا ډول اشخاص کوم غبګون نه ښـيي، 

د شعوري پښتنو مخه هم د افراطينو او فاشيستانو پـه تـور د دغـو احتيـاط 

کارو، معتدلو او ورځچارو په واسطه په ډېر ښه ډول نيـول کېـدى يش. پـه 

ل په ژبنيو او فرهنګي مسايلو کې ژبنـى فعاليـت، اکـرثه د دوى پـه دې ډو 

 ګټه پاى ته رسېده.

د احيتاط کارو يوه بېلګه به هم وړاندې کړو: زموږ يو دوست ليکوال و، 

ګڼ شـمېر کتابونـه يـې لـيکيل وو، ده چـې څـومره مينـه پښـتو رسه لرلـه، 

تدالل کـاوه همدومره ان تر دې زياته يې فاريس رسه هـم لرلـه، ده دا اسـ

چې پښتو بايد دفاريس په غېږه کې وده وکړي او له فاريس پرتـه يـې وده 

ناممکنه برېښي. ده فاريس ژبې ته د دري ژبو او پښتنو خدمت د افغانستان 
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د ميل وحدت په ګټه کار پاله، خو د پښـتو پـر وړانـدې يـې دري ژيب پـر 

ژۍ يـوه خدمت مکلف نه ګڼل. نو ده ځکه د خپلې ذهنـي او فزيکـي انـر 

درنه برخه د فاريس ژبې خدمت ته بېله کړې وه. ده ان په پېښور کې چې 

يو بشپړ پښتني چاپېريال دى، د خپلې خپرونکې جريدې ژبنـۍ برخـه پـه 

( پښـتو ټـاکلې وه او د جريـدې پـه سـلو کـې 17( فاريس او )77سلو کې )

( رسمقالې يې هم په فاريس ژبـه وې. د پښـتنو لـه خـوا پـر ده بانـدې 77)

ډېرې اصويل نيوکې وشوې، چې دا کار پر هېڅ معيار برابر نه دى. خو ده 

د زړه له کومي دا غوښتل چې زموږ دري ژيب ورونه خوشاله کـړي، ځکـه 

يې نو ان په يو بشپړ پښتني چاپېريال کې هم د دوى ژبنيو حقوقـو تـه پـه 

 دومره درنه سرتګه کتل.

دري ژىب هـم د  ده په داسې يو چاپېريـال کـې کـار کـاوه چـې کـه ان

اخبار مدير واى، دري به يې دې کچې ته نه واى لوړه کړې، ځکه چـې د 

چاپېريال غبګون ته به يـې طبعـاً پـام و، خـو زمـوږ دې ليکـوال خپـل دا 

چلند که څه هم په څرګنده يوه بې انصاا او نا انـډويل وه، خـو بيـا هـم 

باله(( او تر وروسـتي ))د افغانستان د ميل يووايل او د ورونو قومونو په ګټه 

حده خپل دې اند او چلند ته رښتينى هم و. خو دومـره تېرېـدنې، زغـم، 

صداقت، پر خپله ژبه رلم او د بلې غوړونې بيا هم پښتو ضد اشخاص قانع 

نه کړاى شول، د همدې شخص په باب مې په کابل کـې د يـوه تـن دري 

چندين کتـابش  ژيب ورور له خولې واورېدل: ))او... هم افغان ملتى است

به پشتو چاپ شده.(( دې رسه سړي ته هغه متل راياد يش، چـې )) هنـدو 

ستړى او خداى ناراضه(( د دا ډول اشخاصو شمېر په لسـګونو، پـه سـلګونو 

ان په زرګونو وو، چې له پښتو نه يې دري ته ډېر خـدمت کـړى دى، خـو 

نسـتان کـې هغوى بيا هم د نشنليزم له توره پاک نه شـول. کـه مـوږ پـه افغا

دري ژبې ته د شوي خدمت او کـار جـاج واخلـو، نـو کـه د افغانسـتان لـه 
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تاجکو نه د پښتنو ونډه په کې زياته نه وي، نو کمه خو په هېڅ وجه نه ده. 

ايا بلې ژبې ته دومره سرت خدمت او خپلې ته دومـره خيانـت او لـه هغـې 

ه خالص کړي؟ رسه د بې تفاوتۍ چلند به موږ د فاشيزم له المنطقه تور څخ

 نه هېڅکله نه!

نو څه بايد ويش؟ ښه خبه داده چې موږ بايد خپل ځان وپېژنـو، خپلـه 

حافظه ترالسه کړو، نه خپل ح  نورو ته وبښو او نه د نورو حقـوق تـر پښـو 

الندې کړو. ښه کار دادى چې پښتانه دې پښتو ته خـدمت وکـړي او دري 

رو قومونـو او يـا زمـوږ د دري ژيب دري ته، که ټول پښتانه لکه د دنيا د نـو 

ژبو ورونو په شان د خپلې ژبې خدمت ته ور ودانګـي، نـو بيـا بـه پـر څـو 

برخو د پښتنو د وېش خبه هم له منځه الړيش. بيا به نو موږ هم نه په نورو 

ژبو کې مسخه کېږو، نه به له خپلې ژبې رسه د خيانت په بيه د بلې ژبـې د 

ذهني او رواين ناروغيو اخته کېـږو او نـه  خدمت بار اوچتوو، نه به پر سلو

به څوک رانه ګيله کوي. ځکه چې نورو ته د خدمت معيار بـه د هغـوى د 

خدمت په معيار پورې تړىل وي، که هغوى زموږ ژبې تـه پـه درنـه سـرتګه 

کتل او د هغې خدمت يې خپله دنده بللـه، موږ به هـم د هغـوى ژبـې تـه 

زموږ ژبه زبېښله او غوڅوله، نو زموږ ښه خدمت خپله دنده بولو او که نورو 

 سړيتوب به دا وي چې خپله ژبه وژغورو خو د بل ژبه هم غوڅه نه کړو.

زموږ وروري او دوستي بايد پر انساين اصولو والړه وي، راکړه ورکـړه مـو 

بايد پر عدل او انډول والړه وي، نه د اوښ او د لېوه وروري چې هـم يـې 

 م په ورورۍ کې مالمت يش!؟بچيان له منځه الړيش او ه
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 مدرسه او ښوونځى

 

 

 

 

 

 

ــه هغــه وختــه چــې افغانســتان تــه د اســالم د ســپېڅيل ديــن وړانګــې  ل

رارسېديل، نو زموږ ولس پرې خپل زړونه او ذهنونـه روښـانه کـړي دي، د 

څوارلس سوو کلونو په بهري کې  په ټوله اسالمي نړۍ کـې  هـېڅ هېـواد او 

چې زمـوږ هېـواد او افغـان قوم  د اسالم لپاره دومره  قرباين نه ده ورکړې، 

ملت  دومره بلهاري ورکړې ده، ځکه  خو د تاريخ پـه اوږدو کـې د زيـاترو 

نا اسالمي هېوادونو له خوا، افغانستان او افغان ولـس د يومتعصـب اسـالمي 

هېواد او يو متعصب ملت پـه توګـه  يـاد شـوى او ګڼـل شـوى دى، خـو د 

انۍ رسه رسه،  دوى  د اسـالمي اسالم  لپاره  د افغانانو له دومره سـرتې قربـ

هېوادونو په ډله کې  کوم خاص امتياز نه دى تر السه کړى، ان افغانسـتان 

د اسالمي کنفرانس  له غړيتوبه هم وکښل شو، د اسالم تر راتګ وروسته  بيا 

تــر دې دمــه  ان دپرديــو  يرغلګــرو  د اشــغال  او  واکمنــۍ  پــر وخــت  د 

 ټولنه کې خپل زيات اغېز لرىل او دا اغېز افغانستان روحاين  قرش په افغاين

 يې د ټولنې تر بل هر پاړکي زيات و او ال  دى.

دا ليکنه د طالبانو د قدرت په اوج کې، هغـه مهـال ليکـل شـوې وه، 

چې طالبانو د ښوونځي نوم پر مدرسې بدل کړ، ښوونځي يې هم پر 

مدرسو واړول او د ښوونځيو پر ضد عام کمپاين پيـل شـو. دا ليکنـه 

 مجله کې چاپ شوې ده.هامغه مهال په بدل نامه په هيله 
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زموږ  ټولنې  هر وخت د مال، پري او مرشد په غږ ، الرښـوونه او ملسـون د 

پرديو يرغلګرو او د وخت د واکمنو پر ضد  پاڅونونه پيل کړي او هغـه يـې 

دا چـې تـر اسـالم وروسـته  پـه له واک  و ځواکه را پرې ايستي دي. يـانې 

افغاين ټولنـه کـې د واک  د انـډول پـه ټينګولـو او نړولـو کـې د ماليـي او 

روحاين قرش اغېز خورا زيات و، خو د روحاين قرش دا اغېـز  او مهـم رول د 

تاريخ په اوږدو کې تل مثبت  نه و، کله کله له سپېڅلو مـذهبي ولولـو رسه 

مغـاړي شـوي، خـو تـر عمـل وروسـته  سيايس تدبري  اود واک  کنـرتول  ه

حاالت  له کنرتوله ويت او واک و ځواک  هم بيا د مال او روحاين لـه ګوتـو 

 وىت دى.

د افغاين ټولنې  د روحاين قرش له  خوا د ټولنې  د نورو رغنده خـواوو او 

روحانيت تر مند  توپري او د نورو خواوو د بې ارزښته ښودلو يو اوږد بهـري  

نا ماليي پاړکو تـر مـند  يـو ډول ښـکاره  او څرګنـد بېلـواىل هم دماليي او 

اوتضاد رامنځته کړى و، دغه راز په ټولنه کې د ټولنې د عامو وګړو  له خـوا  

د ماليي او روحاين قرش عـام  اقتصـادي سـپورټ او مالتـړ  هـم د هغـو  پـر 

وړاندې د مال او پري رښتينې اسالمي ژبه او دهغـې  کارونـه پڅـه کـړې وه،  

ځکه  خو د مال ځاين ګټو، زبېښيل اقتصادي حالت،  د خلکو له خوا د مـال 

د ژوند خړوب اود ځانسايت کلتور  د ګډ امتزاج  لـه کبلـه  د اسـالم  داسـې 

بڼه  رامنځته شوه، چې د نږه اسالم وړانګې د خلکو ذهنونو ته ونه رسـېدې 

ونه يو ځاى او په نتيجه کې د مذهب ، کلتور او سيمه ييز دود ځينې روايت

 کړاى شول او د اسالم شفافه  او رڼه  بڼه د خلکو  له نظره پټه شوه.

همدغه حالت  او همدغه  بهري  له نـورو اسـالمي ټولنـو  څخـه د افغـاين 

ټولنې  اسالم رابيل کړ او زموږ  ماليي قرش يې پر خپلـه  خـبه د افـراط تـر 

دو کې  يې نور اسالمي بريده ټينګار ته ورساوه، ان دا چې  د تاريخ  په اوږ

ټولنپوهان چلنج کړل، هغوى يې په نا اسالمي عقيده تورن کړل او يـا يـې  
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داسې وانګېرله  چې د هغوى عقيده سسته شوې او يا تـر اسـالمه پـه خپـل  

ځانګړي تعبري ځانسايت )محافظه کار( شوي، پـه دې ډول زمـوږ ټـولنې پـه  

د ماليـانو او روحـانيونو ډېرو علمي خواوو کې پرمختـګ ونـه کـړ، يـوازې  

 شمېر په کې زيات شو.

د نورو ټولو اسالمي ټولنو  په انـډول پـه افغانسـتان کـې  د روحـانيونو او 

ماليانو شمېر ځکه  زيات شو چې دلته د روحانيت په انډول  دټولنې نـورو 

برخو متوازن پرمختګ ونه کړ. ددې ملرېزې پيړۍ په پيـل کـې  پـه ټـول 

انيونو شمېر  اټکل  دوه نيم لکو تنو ته ورسېده، چـې  افغانستان کې  د روح

تنـه جـوړوي،  1-7د وخت د افغاين ټولنې د نارينه وګړو تقريباً  په سلو کې 

په افغانستان کې  د بزګرانو  شمېر هم تقريبـاً  همـدې حـد تـه رسـېده، لـه 

بزګرانو پرته د ټولنې  بل هېڅ پاړکي له شمېريز پلـوه لـه روحـاين قرشـ رسه 

يل نه شوه کوالى. څرنګه چې افغانستان يو زراعتي هېواد و، نـو تقريبـاً  سيا

همدغو دوه دوه نيم لکو بزګرانو د هېواد ټوله ځمکه کرله، د روحـاين قرشـ 

په ګډون يې د هېواد ټولو وګړو ته  ډوډۍ برابروله، خو کله چې  په هېواد 

د عرصـي کې  د عرصـي ژونـد اړتيـاوې زياتېـدلې، نـو ټولنـه اړه  وه چـې 

علومو له الرې خپلې نوې اړتياوې پـوره کـړي او پـه نويـو علومـو سـمبال 

کدرونه وروزي. په ټولنه کې  د عرصي علومو د تبليغ او دودولـو پـه برخـه 

کې چټک او ګړندي حرکت، د ځانسايت روحاين قرش د نظري مخالفـت لـه 

ېـواد  پـه امله، فزيکي ټکر او يو نا مطلوب  بحـران تـه الره اواره شـوه، د ه

ل کال پېک شو او يو نـوى  2770معارص تاريخ کې  دا ټکر لومړى ځل  پر 

متمدن دولت او دنوې ترقۍ  کاروان د تورې ارتجاع ښـکار شـو. تـر هغـه 

لنډه موده  وروسته بيا  کله چې  حاالت بېرته نورمال بهـري تـه  راوګرځـول 

هـم پـرې  شول او يو داسې نظام جوړ شو چې د روحانيـت  د تائيـد ټاپـه

لګېدلې وه او د ټولنې  د ترقۍ لپـاره يـې هـم يـوه سـرتاتيژي لرلـه، نـو د 



 نيمه پېړۍ يون/ افغانستان په سيايس کږلېچ کې

0100 
 

سلګونو عرصي ښوونځيو د جوړولو کار يې پيل کړ، خو بيا هم  د ښوونځي 

او مدرسې تر مند يو څرګند توپري او تضاد ليدل کېده، هر څومره چـې د 

مره پـه ښوونځيو  شمېر ډېرېده او خلک په عرصي پوهه سمبالېدل، همـدو 

ټولنه کې دمدرسې او مـال رول محدودېـده او تنګېـده، ان تـر دې بريـده 

چې  په ټولنه کې  د روحاين او ماليي پـاړکي رول تـه پـه نـه سـرتګه کتـل 

کېدل او خبه د هغوى د سپکاوي بريد ته ورسېدله، د پنځوسمو کلونو پـه 

وونځي ( پورې بېالبېل عرصي ښـ7777ترڅ کې  په ټول افغانستان کې  تر )

اود لوړو زده کړو څو پوهنتونونه جوړ شول او تـر څنـګ يـې څـو رسـمي 

دينې مدرسې، د رشعياتو پوهنځي او د اسالمي  څېړنو څـو مرکزونـه جـوړ 

شول. رسه له دې چې  د افغانستان د ښوونې او روزنې  په نصاب کې ديني 

مضامني  هم ځاى شوي وو ، خو لکه څنګه چې ښکاره وه دې مضامينو تـه 

ډېره پاملرنـه نـه کېـده اودماليـي پـاړکي د قناعـت وړ نـه وو، د دولـت پـه 

چوکاټ کې  د ديني مدرسو په انډول د عرصي ښوونځيو شمېر ځکه زيات 

وو، چې  د خپلې ټولنې اړتياوې پوره کـړي او پـر عـام و خاصـو ټولـو زده 

کړې وکړي، ماليـانو ددې انـډول دمخنيـوي او پـر سـيمه د خپـل اغېـز د 

پاره پر کليوايل سيمو او مسجدونو ډډه لګوله او په سلګونو مدرسې ساتنې ل

يې په کې فعالې کړې وې، چې د خړوب چارې يې پر ولس حوالـه شـوې 

وې، نتيجه دا شوه چې هغه څوک چې به له مدرسې فار  شو، پر عرصـي 

علومو به نه پوهېده او هغه څوک چې به لـه عرصـي ښـوونځيو فـار  شـو، 

لومو چندان نه پوهېـده او ان بـې تفـاويت بـه يـې وررسه هغه به پر ديني ع

کوله، په نتيجـه کـې  د دوى تـر مـند تضـاد نـور هـم  زيـات شـو، يـانې د 

مدرسې فار   مال  او له ښوونځيو څخـه فـار  )روشـنفکر( و او مـال بيـا پـر 

روښنفکر د الحاد او کفر تورونه پورې کول، روښـنفکر پـر مـال د مرتجـع او 

نه. يو شمېر روښنفکران بيا په خپلو هڅو  او چلنـد کـې  پرمختګ ضد تورو 
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دومره افراطي شول چې  ټولې مـيل، هېـوادنۍ او ان اسـالمي پـولې يـې 

ونړولې، د پرديو ايـډيالوژيو ښـکار شـول او پـردي يرغلګـر يـې هېـواد تـه  

راوبلل، له بده مرغه چې دا هېواد پلورونکي د روښـنفکرانو پـه نومونـو يـاد 

افغان ولس په تېره بيا د روحاين قرش ولولې يې راوپارولې،  شول، نو د ټول

رويس جرنال الکساندر مايورو  ليکـي چـې: مـوږ  يـو سـخت چلـنج رسه 

مخامخ وو، او هغه موږ محاسبه کړى نه و، هغه دا چې مـوږ د افغانسـتان لـه 

روحاين قرش رسه پر جګړه اخته شو. دى ليکي چې: دا وخت  په افغانستان 

مسـجدونو شـمېر تـر څلوېښـت زرو زيـات وو. دا څلوېښـت زره کې د ټولو 

ماليان او له هغو هـر يـوه رسه اټکـل لـس لـس طالبـان او نـور پـه لسـګونو 

مقتديان داټول زموږ پر ضد  راپاڅېدل چې ټول شمېر يې ميلونونو تنو ته 

 رسېده. 

د افغانستان روحاين قرشـ تـه چـې  د روسـانو پـر ضـد د روان جهـاد ښـه 

ته ورغلې وه او ټول ولس يې په خوله پاڅون  او عمل تـه تيـار  وسيله الس

والړ و، نو دپرديو پر ضد يې پر ګرمې مبارزې رسبېره د )ښوونځيو( پر ضـد 

هم جهاد اعالن کړ او څه کم درې نيم زره ښوونځي يـې دوړه کـړل او پـه 

 دې ډول يې له ښوونځي او )روښنفکر( څخه خپل تاريخي غچ واخيست.

ن د ښوونځيو د سيزلو له کبله د افغانستان پـه جګـړه ييـزه بهـري د افغانستا

کې  اټکل اووه ميلونه افغانان نالوسـتي پـاتې شـول. اوس  يـو ځـل بيـا  د 

مدرسې  طالب  او مال داسې بېشانه  ډول واک ته رسېديل چې نه يوازې د 

افغاين ټولنې په تاريخ کې يې سارى نه ليدل کېږي، بلکې دټولې اسـالمي 

پــه څــوارلس ســوه کلــن تــاريخ کــې هــم د مــال او طالــب د داســې   نــړۍ

ټولواکمنۍ بېلګه نـه شـته، مـال او طالـب اوس يـو ځـل بيـا پـه ښـوونځي، 

پوهنځي  او مکتب پسې اورلړوىن را اخيستى او داسې  توندې هڅـې يـې 

پيل کړي چې که چېرې همدا شان دوام ومومي يو وخت به د چاودنې او 
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ورسېږي اودمدرسې برخليک به هم هغه حالـت  غبګون سختې مرحلې ته

 ته ورسوي چې نن د ښوونځي او مکتب دى.

دوى له ښوونځي او مکتب رسه دومره حساسيت وښود چې ان نـوم يـې 

هم ورته له منځه يوړ، لومړى يې نوم ورته ختم کړ او بيا يې په نصـاب کـې 

، ورته دومره بدلون راوست چې هسې نوم يې د عرصي مدرسې پـاتې دى

( هم  څه په کې نـه شـته، نـور 17د عرصي علومو په برخه کې په سلو کې )

ټول ديني علوم  دي. ددې خبې منط  دا دى جې افغاين ټولنـه لـه مـال 

 او طالب پرته بل چاته اړتيا نه لري.

د طالبانو د رسـمي خپرونـو پـر اسـتناد اوس پـه افغانسـتان کـې  د ټولـو 

( ته رسېږي، چې د دوى په وينا  لـه 7177مدرسو شمېر )عرصي او ديني( )

( مدرسې تر اوسه پورې ټولې )نـږه دينـي( 2277دې جملې څخه يوازې )

مدرسې  او پاتې ال اوس هم  عرصي دي، د نږه مدرسې مانا داده چـې پـه 

سلو کې  سل بايد ديني مضامني په کې تـدريس يش اود عرصـي مدرسـې 

په کې تدريس يش، خو  مانا دا ده چې عرصي او ديني مضامني دې دواړه

په عميل ډول داسې ده چې  اوس رښتيا هم په ديني مدرسو کې سـل پـه 

سلو کې  مضامني ديني دي، خو په عرصـي  هغـو کـې  اتيـا پـه سـلو کـې 

مضامني ديني دي، يو څوک  چې په سلو کې اتيـا برخـې دينـي مضـامني 

 ولويل هغه څخه بيا مال جوړېږي او که انجنري يا ډاکټر؟

وايي  د هغو  مدرسو شمېر چې د ښوونې او روزنې وزارت له خوا   طالبان

متويلېږي )يوولس سوو ( ته رسېږي، که  په هره مدسه کې  د طالبانو شمېر 

( تنه وګڼو نودا به پنځه نيم لکه طالبـان يش او کـه  د نارسـمي دينـي 177)

ه مدرسو شمېر  هم همدومره اټکل کړو، نو خبه  بـه يـو مليـون طالبـانو تـ

ورسېږي، که په پاکستان او ايـران کـې  د روزل شـويو طالبـانو شـمېر هـم 

همدومره محاسبه کړو نو په څو راتلوونکو کلونو کې به په افغانسـتان کـې د 
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ټولو ماليانو شمېر اټکل دوه مليونه  تنه يش او که د افغانستان ټـول اوسـنى 

لـس مليونـه  نفوس، په )بهر او داخل کې ( شل مليونـه تنـه محاسـبه کـړو )

ښځې(  نو په راتلونکو کلونو کې به په هرو لسـو تنـو نارينـه و کـې دوه تنـه 

ماليان وي. په سلو کې  )لس تنه(. کـه دوه مليونـه  ماليـان د خپلـو دينـي 

زده کړو تر څنګ يو بل کار او کسب زده نـه کـړي او د عرصـي علومـو پـه 

، جګـړه ځپلـې برکت ځانته کار او کسب پيدا نه کـړي، نـو فکـر نـه کېـږي

افغاين ټولنه به د دومره کسانو چې پـه توليـدي او اقتصـادي کـار کـې يـې 

 اغېز ناڅرګند دى، د خړوب ررفيت ولري.

خداى )ج(  دې وکړي چې داسـې  ونـه انګېـرل يش، چـې دا ليکنـه  د 

هېواد د  ماليي پاړکي چې تل  يې د هېواد او ولس په ژغورنه  او الرښـوونه 

ونډه اخيستې او د قربانۍ ميدان تـه وتـىل دى، د بـل کې تر هر چا زياته 

رنګ ښودلو لپاره  شوې ده، بلکـې  دا ليکنـه  ددې لپـاره ده چـې  اوس د 

هېواد  دټولو ديني، سيايس، اقتصادي، پـوځي او نـورو چـارو الرښـوونه د 

ماليانو پر غاړه ده ، که دوى د ټولنې د ټولو خواوو تـر مـند  او دهغـوى  د 

توازن  ګامونه پورته نه کړي، نوکېدى يش د ټولنې  يـوه خـوا  ودې  لپاره م

ــاهۍ   ــه  د تب ــډول خــراب يش او ټولن ــاريش رامنځتــه يش، ان کــږه يش، ان

خواته الړه يش، چې بيا به يې نه مال تنستې راټينګوالى يش، نه امـي او نـه 

هم روښنفکر. لکه څنګه چې خدا پاک )ج( خپل نظام )ټولو کاينـاتو( کـې 

انډول  ټينګ کړى چې د هغه  په برکت  دټولې نړۍ او  کاينـاتو  داسې  يو

ژوند دوام لري. داسې د خداى )ج(  خليفـه )حرضـت انسـان( تـه هـم پـه 

کارده چې د ټولو خواوو توازن وسايت، له واکمنو ماليـانو نـه هـم دا هيلـه 

کېږي چې  د اعتدال الره خپله کړي، افراط او تفريط  ونه کړي ځکه چې 

 راط او تفريط زموږ ټولنه تباه کړې او تباه کوي يې.همدې اف
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 ولس ريږيره کې ګپه 

 
 

 

وه او  دا ليکنه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال  په مستعار نامه ليکل شـوې

 د هغو تر سقوط څه موده وروسته په هيله مجله کې چاپ شوې ده.
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 طالبان، بتان او بتپاالن

 
 

کله چې طالبانو په باميانو کې د بودا تاريخي مجسمې ړنګـې کـړې، 

نو دا ليکنه پر همغه مهال په مستعار نامـه شـوې وه او همغـه مهـال د 

ګڼـه کـې چـاپ شـوې ده،  مـه(7کال په ) (ل2707)هيلې مجلې د 

 دادى دلته يې يوځل بيا درنو لوستونکو ته وړاندې کوو:
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 ې-

پېهۍۍۍې ړيۍۍۍه 
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گويه ک 
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ليديست
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 که طالبان سقوط يش؟

 عظيم رانگيزى                                   

ديوک

کړ 

چۍې 

ېۍو ډ

منۍه ريو

ځۍل ېرۍ 

  هچېمرړڅولندههرړ

ځينۍه 

يړيسلټه

ځلددېي نګکيي
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 طالبان سقوط شول ېچ

 بلر

 

درې ورځـې پـه کابـل کـې وم او بيـا  زه د طالبانو تـر سـقوط وروسـته

پېښور ته د خپلو فرهنګي کارونو لپاره الړم، دا زما د همغو درې ورځـو 

 يادښتونه دي، چې بيا په هيله مجله کې هم چاپ شول.
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ښۍۍۍ غلو
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 طالبان دي؟ ټول پښتانهايا 
 

 
 

 

 

 

کک

دا ليکنه د طالبانو تر سقوط وروسته په مستعار نامه د هيلې مجلـې د 

 ( ګڼه کې خپره شوې ده.2کال په ) (ل2772)
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 القاعده كه الفايده؟

 

 
 

دا ليکنه د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسـته چـې هـره خـوا کـې د 

القاعــدې د ځپنــې اوازې خپــرې وې، ددې ډلــې پخــواين پلويــان 

اوس ددې ډلې نوي دښمنان وو او د امريکا د مرسـتو سـيالب پـرې 

کې چـاپ شـوې را خور و، ليکل شوې او همغه وخت په هيله مجله 

 ده.
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 غوړه مايل په سياست کې

 

 

 
 

 

ياره ژوند هم عجيبه لوړې  ژورې لـري، وګـړي پـه کـې هـر ډول ټيـټ 

وپاس ته مجبورېږي، هغـه څـوک چـې د ژونـد د نـاخوالو دې ډول ټيـټ 

وپاس تـه رس نـه ټيټـوي او پـر مسـتقيمه الره روان وي، لـه غرونـو رسه رس 

جنګوي، په عامـه افکـارو کـې دې ډول خلکـو تـه رسمتبـه اشـخاص ويـل 

الح لـه حـاالتو رسه سـازش نـه کـوي او خپلـه کېږي، چې د دوى په اصـط

روزي په خپله لغته وهي، ډېر کم اشخاص د زمـانې دې ډول تـور وبـريک 

رسه مقابلې ته تيار دي، خو کله چې برياىل يش، نو بيا سم برياىل وي، بيـا 

د ټولنې نور ګڼ اشخاص پرې راټول يش او ورتـه وايـي چـې يـاره بېشـکه 

ونو ته ټينګ کړ، که څه هـم مـوږ درتـه چې ځان دې  دې سختيو او کړاو 

ډېر وويل، چې ډېر احتياط پکار دى، د ټولې کورنۍ ژوند او خپـل رس تـه 

دې خطر دى، خو تاسو د خپل ژور فکر او ټينګ هوډ پر آس سـواره وئ. 

په هېڅ ډول خطر کې دې راى نه وهله، نـو همـدا علـت و،  چـې مقصـود 

ړ يو، هر ډول خدمت چې وي منزل ته ورسېدى، موږ هم ستاسو تر شا وال 

په شپه او ورځ د رس پـه سـرتګو ورتـه تيـار يـو، خـو اوس هـم يـوه مشـوره 

درکوو، هغه دا چې ځان رسه به ډېـر احتيـاط کـوې، د رس دښـمنان دې د 

رس تر وېښتانو هم زيات دي، خداى مه کړه چې څـه خواشـينوونکې پېښـه 

ته راکـړي، نـو مـوږ يـې رامنځته نه يش. چې ته نه يې بيا که ټوله دنيا موږ 

ګڼـه  مـه(1کـال پـه ) (ل2771)دا ليکنه هم د هيلې مجلې د 

 کې خپره شوې ده.
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څه کړو، ته اوس رس يې رس، نه دې دي اورېديل چې سـل دې ومـره خـو 

دسلو رس دې مه مره، نو که اوس ته پر موږ لورېږې د خپـل رس خيـال دې 

ساته. په ټولنه کې لوړ مقام ته رسېديل دا ډول اشخاص چې خپل ځـان د 

ورو يـې  شهرت په دې ډول څپو کې وويني، نو ځان تـرې ورک يش، ورو

منفي اړخونه پر مثبتو هغو زيات يش او د شخصيت دړنګېدو الره يـې اواره 

يش، کله چې دا ډول اشخاص له خپل برم او پر مته راپريوزي، نو په ټولنه 

کې د نرمو او خوږو خولو خاوندانو ته يو ځـل بيـا د خـب بـازار ګـرم يش، 

نه منل او د نـورو  څومره مې ورته وويل چې دا کارونه مه کوه، نو زموږ يې

يې منل، حال يې دا شو، ځينې بيا په کې دا هم وايي، ياره! ))که مې سل 

هغه خداى بې الرې کړى په الر نه شـو(( ))نصـيحت  -نصيحتونه ورته کړل

پر غافالنو اثر نه کا، د سړې اوسـپنې خوشـې ټکـول دي(( ))زړګيـه خـوره 

زمـا دې نـه  نصـيب دې شـول دردونـه چـې -داغونه چې زما دې نـه منـل

منل.(( عمـومي ارزونـه دا يش چـې ټـول مسـئوليت لـه برمـه غورځېـديل 

شخص پر غاړه پرېوزي او غوړه ماالن له زيان  او مسئوليته ځان يـوې خـوا 

ته ښه خوندي کړي، يو شـمېر سياسـتوال او واکمـن بيـا داسـې وي، چـې 

غوړه مايل او غوړه ماالن يې سخت بدي راځي، مخـامخ سـتاينه د غنـدنې 

په مانا انګېري، له همدې امله يو شمېر غوړه ماالن غندي، غوړه مـايل يـې 

منع کوي او  ان له دندو يې ګوښه کوي، له داسې اشخاصو رسه پـه مقابلـه 

کې ساده غوړه ماالن خپل مقام او موقف له السه ورکوي او يوازې هوښيار 

ړه غوړه ماالن خپله جالـه پـورې ويسـتالى يش، پـه اصـطالح دوديـزه  غـو 

ماالن ماته خوري او ځاى يې ماډرن غوړه ماالن نييسـ، د ترکيـې اوټـولې 

نړۍ مشهور طنز ليکوال عزيز نسني په عمومي ډول غوړه مايل پر دوه ډلـو 

 غريب غوړه مايل.  -1رشقي غوړه مايل  -2وېشلې: 
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عزيز نسني رشقي غوړه مايل يوه دوديزه غوړه مايل بويل، د هغه پـه نظـر 

ت کې يې نور ارزښت او اغېز له منځـه تلـىل، پـه رشقـي په دې معارص وخ

غوړه مالۍ کې سـتاينه پـه مسـتقيم او  مخـامخ ډول تـر رسه کېـږي، جـار، 

قربان، بال  دې واخلم، ستا غـم دې پـر مـا يش او داسـې نـور الفـا  ددې 

غوړه مالۍ افاده ييز لوښي دي. چې ډېر زيات سـولېديل او کليشـه شـوي 

ن )متقاعدين( بې نوښته ليکوال اودرباري مامورين دي، اکرثه زاړه ماموري

له همدې ميتود څخه کار اخيل، د عزيز نسني په نظر په اوسني وخت کې 

غريب غوړه مايل د زيات چلند وړ ده، په غريب غوړه مـالۍ کـې هـد  پـه 

نامستقيم ډول انتقالېږي، نامستقيمه ستاينه چې په يو نه يـو ډول پـه دويـم 

ب شخص ته ور ورسـېږي، پـر هغـه شـخص ډېـره اغيـز يا درېيم الس مطلو 

 ښندي، نظر دې ته چې خپله يې څوک د يو چا له خوا واوري.

لکه څنګه چې پر ماشوم بانـدې نامسـتقيمه ښـوونه او روزنـه زيـات اغېـز 

لري، او هغـه يـې بـې فشـاره او بـې تکليفـه زغمـالى او جـذبوالى يش، نـا 

ده، عزيـز نسـني هـم پـه خپـل مستقيمه ستاينه او غوړه مايل هم همداسې 

طنز کې د رشقي او غريب غوړه مالۍ دوه عمـيل بېلګـې د ښـاروالۍ د دوو 

مامورينو په وجود کې وړاندې کوي او وايي چې: رشقي غوړه مال د نوي 

ښاروال له تقرر او پېژندنې رسه سم، هغه  ته په دوديـزه غـوړه مـالۍ، جـار 

پـر رس همداسـې سـيورى دې شم، زما د سرتګو تور يـې، خـداى دې زمـا 

لره... پيل وکړ،نوي ښاروال له غـوړه مـاالنو سـخته کرکـه لرلـه او دا يـې د 

مرشانو د انحرا  يو خطرناکه وسيله ګڼله، نوډېر ژر يې غږ وکـړ، چـوپ شـه 

غوړه مايل مه کوه، زما له غوړه ماالنوبد راځي ، غوړه مال سم لـه السـه رس 

پـه دواړو سـرتګو څـه چـې حضـور  تر نامه پورې ټيټ کړ، او ويې ويل: ))

فرمايي(( د دوديزوال تر څنګ بل مـاډرن غـوړه مـال مـامور هـم ترشـيف 

درلود، چې له مودې راهيسې يـې د دوديـز وال غـوړه مـال، غـوړه مـايل 
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څارله، خو په دې ډول غوړه مالۍ کې يې مهارت نه درلود، نو ځکه خو په 

ر په دې پوه شو چـې د ښاروالۍ کې  ډېر مطرح نه و، کله چې ماډرن مامو 

زاړه مامور زړه غوړه مايل له موده لوېدلې اودنـوي ښـاروال دا ډول غـوړه 

مايل بده راځي، نود خپل  نوي هرن پر متثيل يې پيل وکړ، په غرمنۍ کې 

به يې د ښاروال څنګ ته ځـان ورسـاوه، ښـاروال چـې بـه د خـوراک پـر 

، لـږ پـه نسـبتاً تـروه وخت د څښاک اوبو ته الس کړ، نو ده به يې الس ونيو

لهجه به يې وويل )) فکر کوم دا اوبـه تصـفيه شـوي نـه دي کـه لـږ انتظـار 

وکړې، نو تصفيه او يا جوش کړې اوبـه بـه در کـړو نوښـه بـه وي(( مـاډرن 

غوړه مال به د ډوډۍ پر وخت له ښاروال څخه ترکاري او نور هغه څيزونه 

وو، دښـاروال لـه مخـې چې روغتيا ته د خطر د پېښېدو احتامل به په کې 

لرې کول، اوپر روغتيا ساتنه به يې ډېر ټينګار کاوه، ښاروال ورو ورو ځـان 

رسه داسې فکر کاوه، چې وهللا زما نږدې دوست هـم دى دى. ځکـه چـې 

هېڅوک ان زما خپله کور ودانه زما د روغتيا دومره خيال نه سايت لکه دى 

منښـت او ګرانښـت پيـدا يې چې سايت. نو د ښاروال په زړه کې يې زيات 

کړ، د ماموريت له عادي پوسته يې ورو مديريت ، رياست او بيا يې خپلـې 

مرستيالۍ ته پورته کړ، کله چې ماډرن مامور د مقام اومنزلت لوړې پوړۍ 

ته ورسېد، نوزوړ غوړه مال يې يوه ورځ غىل دفرت ورغى تر دوديزې غوړه 

حبه زه خـو پـه دې  د زړه لـه مالۍ او روغبړ وروسته يې ورته وويل: )) صا

تله خوشاله يم چې زما د شعبې يو مامور داسې يو لوړ مقام ته ورسېد، چې 

ان زما خولۍ هم وررسه غوړو کې لوېږي، خو اوس دا راته ووايـه چـې زه 

له دې خپلې دې پنځه ويشت کلنې تجربې رسه  رسه وروسته پاتې شوم او 

ه دا دومـره لوړمقـام اولـوړې ته  ولې په دې کمه مـوده کـې او کمـه تجربـ

پوړۍ ته  ورسېدې؟ فقط کـه پـه دغـه راز مهـارت او علـت مـې صـيب رس 

 راخالص کړئ((.
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مرستيال صېب ورنږدې شو او ورو يـې غـوږ کـې ورتـه وويـل: ))مـامور 

صيب ستا غوړه مايل چې ده  هغه زړه غوړه مايل ده، دې ته رشقـي غـوړه 

مخــامخ ســتاينه ده او زړه  مــايل  وايــي، ددې دوران اوس تېــر شــوى، دا

شوې، ددې دوران نور تېر شوى، اوس د نوې غوړه مـالۍ دوران دى،دې 

ته غريب غوړه مايل وايي، د غريب غوړه مـالۍ يـو اسـايس رکـن نامسـتقيمه 

ستاينه ده، ددې ستاينې يو ډول دا دى چې ته په يو داسـې ځـاى کـې د 

وک وي، چې ستا غټانو ستاينه کوې،چې په هغه ځاى کې دغټانو داسې څ

ستاينه هغه ته ورسوي، دا کار هغه ته داسې تلقينېږي، چـې ګنـې دى زمـا 

رښتني دوست دى اوس پـوه شـوې کـه نـه ؟ درشقـي او غـريب چـاپلويس 

عمده فرق همدا مستقيمه او نا مستقيمه ستاينه ده هيلـه لـرم چـې اوس بـه 

ويـې دې رس خالص شـوي وي((. زاړه مـامور ورو دتائيـد رس وخـوزاوه او 

ويل: ))رښتيا چې زما د غوړه مالۍ وخت تېر شـوى دى((. رشقـي ټـولنې 

اکرثه رسه ورته کلتور لري، ستونزې يې دي که نيمګړتيـاوې يـې دي، کـه 

ټولې رسه ورتـه نـه دي خـو اکـرثه يـې رسه ورتـه دي، اوس راځـو خپلـې 

ټولنې ته، خپلې ښاروالۍ ته، خپل دربار ته، چـې دلتـه حـاالت څـه ډول 

ه دي او که نـه دي؟ پـه افغـاين ټولنـه کـې د غـوړه مـالۍ لـړۍ د دي، ورت

سلطان محمود غزنوي له دورې رانيولې بيا د کرزي صيب تر دربـار پـورې 

رارسېږي، د تاريخ په دې بېالبېلو پړاوونوکې دې ډول اشخاصو په ډله ييـز 

اويا هم په انفرادي ډول خپل شخصيت متثيـل کـړى دى، دربـاري غـوړه 

وروستۍ نتيجه دستايل شوي شـخص ناکـامي راوتـې، د غـوړه ماالنو دکار 

ماالنو له السـه د دربـارونود ړنګېـدو غـټ علـت دا دى، چـې پـه دربـار او 

حکومت کې غټې او وړې نيمګړتيـاوې وي، کلـه چـې چـارواکي د خپـل 

دربار له غوړه ماالنو څخه دخپل چار چلند پـه بـاب پوښـتنه وکـړي، چـې 

ن الس په نامه ورته ووايي: صيبه کارونه ډېـر څنګه دي حاالت؟ نو غوړه ماال 
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ښه دي په دې ډول يې لومړى شخص محارصه کړى  وي ، دا ډلې د ولس 

اودربــار تــر مــند حايــل وي او هغــوى هېڅکلــه د واقعيتونــو ليــدو تــه نــه 

پرېږدي، د دربار خپل رضورتونه هم  کله کله داسې وي، چې رسمي غوړه 

ه دې ډول خپلو هڅو تـه د پخـوا پـه شـان ماالنو ته اړتيا لري، چارواکي پ

دوام ورکوي اوپه پاى کې ګړنګ ته برابر يش، متحداملال غوړه مـاالن پـه 

ټولنه کې په عادي ډول له تقبيح او تطميع پرته د عـادت لـه مخـې خپلـې 

 غوړه مالۍ ته دوام ورکوي.

د طالبانو د واکمنې پر مهال زما يو اشنا طالـب چـارواکي راتـه وويـل: )) 

ره يون صيب دا د پخوانيو اخبارونو کليکسونونه که دې راتـه پيـدا کـړي يا

واى، چې د هغو شاعرانو او ليکواالنو نومونه مې پـه کـې پيـدا کـړي واى، 

چې کمونستانو ته يې شعرونه ويل، چې يو څه سزا خو ورکړو((، مـا هامغـه 

څـه  وخت طالب چارواکي ته وويل: ))انډيواله کليکسونونو او اخبارونو تـه

رضورت دى؟ همدا خپل ورځني اخبارونـه وګـوره، تاسـو تـه چـې څـوک 

شعرونه ليکي همدغه دي او بس، همدا راونيسئ اوسزا ورکړئ، ټول مشـکل 

حلېږي((، طالـب چـارواکي وويـل: ))دا څـه وايـې؟ (( ماوويـل: ))بېخـي 

واقعيت وايم،ځکه لکه څنګه چـې ستاسـو او ستاسـو دنظـام صـفت کـوي، 

هم کړى، اود سباين به هم وکړي، هغه شاعران چې تاسـو داسې يې د تېرو 

نه ستايي، تېر نظامونه يې هم نه دي ستاييل اوسباين به هم ونـه سـتايي((، 

چارواکي وويـل: )) مـوږ خـو يـوه ايـډيالوژي لـرو، خلـک مـوږ د خپلـې 

ايډيالوژۍ له خاطره سـتايي((. مـا وويـل  چـې ايـډيالوژي خـو پـه واک 

لب خو تر واک د مخه هم ايـډيالوژي لرلـه، ولـې پورې منحرصه نه ده، طا

ــدرت برکــت دى، د  ــول د ق ــې ســتايي؟ دا ټ ــه ســتايه، چــې اوس ي چــا ن

ايډيالوژۍ نه دى، بل هر نظام ځانته يوه ايډيالوژي يـا شـعار لـري، غـوړه 

ــر ژر دې ډول ايــډيالوژيو تــه ور  ــر خاونــدان ډې ــاالن او د سســت فک م
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چينـې لـه السـه ورکـړي، شـعارونه تسليمېږي، کله چې دا شعارونه د زور رس 

خپله اتومات ړنګ يش، طالب چارواکي يـو ځـل بيـا وويـل: ))وت رښـتيا 

دې وويل، خو يوه خبه ده، دا کسان چې ته يې يـادوې وهللا ښـه خلـک 

دي، نيمه شپه چې زه ورته ټيلفون وکړم، چې هله په دې موضوع راته يـو 

ه را رسولې وي، تاسـو غونـدې شعر يا ليکنه راولېږئ، سبا يې وختي دفرت ت

خلک وهللا که د يو نظام په ښه هم راشئ، يو کرښه هم چاتـه نـه ليکـئ((. 

طالب زما شخيص ملګرى و، ګپ ته مـو دوام ورکـړ، مـا وويـل کلـه چـې د 

طالبانو واکمني ړنګه يش، نو تا به بېرته کويټې تـه پنـاه ور وړې وي. کابـل 

کمني رامنځته يش او ستاسـو پـه کې به ستاسو پر ځاى يو پښتون دښمنه وا

نامه به له هر پښتون څخه غچ اخيل، نو کېدى يش زموږ غوندې خلکو هم 

په کابل کې ګوزاره ونه يش، بيا نو چې کله کويټې کې رسه مخامخ شو، نـو 

بيا به ګورو چې د چا خبه کره ده. همدا د طالبانو نظام  و، چې يـو نـارم 

پېښور کې په موټر کې رسه همسـفر شـو، شاعر اشنا مې مخې ته راغى او په 

شاعر راته د مرحوم امان هللا ساهو نه ډېر رس وټکاوه، ماترې پوښـتنه وکـړه، 

ولې ساهو صيب خو ډېر د کار سړى و، ذهناً او روحاً يې تر ماديـاتو سـويه 

اوچته ده، هغه وويل ما د خپلو شعرونو مجموعه چاپولـه، دا د مجاهـدينود 

پل ځاين لګښـت مـې دا مجموعـه چاپولـه او ددې حکومت دوره وه، پر خ

لپاره مې يو څه لګښت برابر کړى و، کتاب مې ساهو صيب ته د ايـډيټ او 

کمپوز لپاره ورکړ، هغه ما باندې د کمپوز دومره پيسې کېښودې چې ټـولې 

تيارې کړې پيسې مې په کمپوز ورکړې او چاپ ته يې هېڅ پيسې پاتې نـه 

موعه مې چاپ نه شوه، رسه له دې چې هغه شوې، هامغه و چې د شعر مج

وخت زه له ساهو صيب څخه ډېر زيات خفه وم، چې ولې ددومره اوچتـې 

پايې سړي داسې کار رارسه وکړ، خو اوس ترې ډېر زيات خوشـاله يـم، مـا 

وويل د خوشالۍ علت دې څه دى، ده لږه مالګينه خندا وکړه، يون صېب 
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چې دا شعرونه ټول ما دمجاهدينو په تانه به يې څه پټوم اصيل خبه داده 

دوره کې وييل وو، مجاهدينو اود هغوى د قومندانانو ډېر زيات صفتونه پـه 

کې راغيل وو، کله چې  طالبان راغلل، نو دا ټول يې پسې واخيسـتل اوس 

اکرثو ته ټوپکيان او پاټکيان وايي، زما پـه شـعرونو کـې د هغـوى د اکـرثو 

چېرته دا مجموعـه چـاپ شـوې واى، اوس بـه نومونه هم راغيل وو، نو که 

طالبانو زه له سپېږمو نه تړىل وم، خـو د خـداى فضـل و چـې دا مجموعـه 

چاپ نه شوه او هغه تاوان باندې هم خوشاله يم چې په کمپوز راغى او پـه 

دې هم خوشاله يم چې نورې پيسې رارسه نه وې، کـه نـورې پيسـې رارسه 

خداى به مې پرده کړې وه، ما وويـل واى نو هامغه وخت مې چاپوله، خو 

ښه نو اصيل خبه دا ده چې ساهو صيب ته دعا کوې، چـې دا رسـۍ يـې 

له غاړې درته وېستې ده، ده وويل خداى دې خري او برکت ورکړي، ساهو 

صيب ال هغه وخت ژوندى و، د دنيا له بدرنګيو رسه يې ډغرې وهلې، چې 

حـث وکـړ، هغـه کـټ کـټ يوه ورځ مې په يوه ناسـته کـې وررسه همـدا ب

وخندل او زنګانه ته يې ټک وکړ، خداى دې دده کور له غنمو ډک کـړي، 

دا شعرونه مېرونه يې ماته راکړل، راته يې وويل چې دا هم کمپـوز کـړه او 

هم ايډيټ کړه او بيا پرې يوه رسيزه هم وليکه او ګوره چې په رسيزه کـې 

نـو لـه يـوې مخـې د  راته لـږ پـام وکـړې، مـا چـې کلـه دا نظمونـه وکتـل،

مجاهدينو د قومندانانو ستاينې وې او داسې ستاينې چې خپله مجاهـدينو 

هم نه شوې زغمالى، بل سـړيه تـه خـو ټـولې دنيـا تـه معلـوم يـې چـې د 

مجاهــدينو ســيورى دې پــه کــاڼو ويشــته، کــه يــو مجاهــد د کــوم مجاهــد 

قومندان صفت وکړي، نو ځه بال ورپسې، نو ته خـو داسـې يـو څـوک يـې 

پرچمي نظام کې تر ټولو منىل شخص وې، جهاد موږ کـړى  -چې په خلقي

دى او ګرم دا دى، ټوله نړۍ حريانه ده، چې له دې قومندانانو نه دا ولـس 

څنګه وژغوري اودا يې ستاينه کوي، لنډه دا چې دا نظمونـه مـې ولوسـتل 
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او زما يو ملګري ته مې ورکړل چې ورته کمپوز يې کړي، په دې فکـر کـې 

چې په څه ډول يې د چاپ مخه ونيسم، ځکه دا نه يوازې خپله ده تـه  وم،

په تاوان ده، ځکه چې سبابل نظام رايش په دې مجموعه به دده پوسـتکى 

وبايس،  بلکې پښتو ادب ته سپکاوى دى، چې پـه اوسـني اديب بهـري کـې 

داسې منونې په اصطالح شعري ټـولګې ټـولنې تـه وړانـدې کـوي، مـوږ د 

کلونو کې په سپېدې مجله کـې داسـې شـيان نـه دي چـاپ  جهاد په ګرمو

 کړي، نو اوس چې جهاد ختم شو ولې دا شعارونه له موږه تېر يش.

نو فکر مې وکړ چې د ده دا بېله کړې پانګـه پـه کمپـوز مرصـ  کـړم، د  

کمپوزر ورځ به هم ښه يش او دا به هم ژر ددې وس پيدا نه کړي چې بيـا 

وعه چاپ کړي.کله چـې دفـرت تـه راغـى مـا پيسې راټولې کړي او دا مجم

وويل صيب دا خو غټه مجموعه ده څومره پيسـې دې ورتـه تيـارې کـړي، 

هغه وويل )...( کلدارې، ما ويل داخو يوازې د کمپوز هـم نـه کېـږي، نـو 

چاپ به يې په څه يش کوې، سړى ډېر حريان پاتې شـو ويـې ويـل، خـري 

پيسې يـې پـه کمپـوز کـې دچاپ غم به يې بل وخت کوو، نو تيارې کړې 

الړې اومجموعه يې تر ننه چاپ نه شوه او زه پوره يقـني لـرم چـې نـن بـه 

ماته دعا کوي، نارم شاعر په موټر کې ماته وويل، چې يوه مجموعه خـو د 

ساهو صېب له السه هغسې شوه، چې کيسه مې درتـه وکـړه، اوس مـې يـوه 

يې کړې، ايـډيټ   بله مجموعه تياره کړې که ددې غم راته وخورې کمپوز

يې کړې او يوه ښکلې غوندې رسيزه پرې وليکـې او چـاپ يـې کـړې، مـا 

وويل، نه څنګه د ساهو صيب غوندې يې غم وخورم،  که بل ډول هغـه پـه 

خندا شو نه بل ډول، مـا ورتـه وويـل مـوږ د شـعرونو مجموعـه نـه چـاپوو، 

ى شـم علمي، تدرييس، څېړنيز او نـور کتابونـه چـاپوو،خو زه دومـره کـوال
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چې ستا مجموعه يو ښه کمپوزر ته ورکړم، خو رشط به په کـې دا وي چـې 

هېڅ داسې شعر به په کې نه پرېږدم چې په هغه کې د طالب او يا کوم بـل 

زورور سـتاينه راغلـې وي، ښــه پـه خنداشـو ويــې ويـل: داشـعرونه ټــول د  

ه ويـل طالبانود دورې شعرونه دي، طبعاً د هغوى ستاينه په کې شته، ما ورتـ

چې زه خو داسې شعرونه نه پرېږدم چې د طالبانو ستاينه په کـې وي، هغـه 

بيا په خنداشو، يون صيب د همدې لپاره دا مجموعه تا له درکوم چـې تـه 

په کې چا  وکـړې مانـه هسـې تـوکيل سـتاينه کېـږي، پـه ځـان هـېڅ نـه 

پوهېږم، خو دخلکو صفت راڅخه کېږي، ما ورته وويل يو ځل خـو سـاهو 

رګه ژغورىل يې، دا ځل به دې زه انشاهللا له خطره بچ کړم. ځکـه چـې له م

طالبان به اخر له منځه ځي او بيابه خلکو تـه د طالـب د سـتاينې پـه جـرم 

نيوىل يې، ښه دا ده چې همدااوس ترې تېر شې، طالب بې لـه هغـې هـم 

تا ته چندان ارزښت نه درکوي، چې صفت يې وکړې، او که ونه کـړې. پـه 

ړاوکې هم ددې ښاغيل نـارم د نظمونـو ټولګـه چـاپ نـه شـوه، دا طالبي پ

ډول نارامن زموږ په ټولنه کې يو نه دي په لسګونو دي. يوه ورځ په دفـرت 

کې ناست وم چې زموږ يو ملګري عزت هللا شمسزي ته لـه بهـر نـه ټيلفـون 

راغى، هغه د )...( صيب د شعرونو پر کمپوز باندې چټـک او رضبتـي کـار 

کله چې مې شمسزي نه پوښتنه وکړه چې څوک يادوې؟ ولې نه پيل کړئ، 

يې پېژنې؟ )..(صيب ! ما وويل هغه خو قومنـدان نـه و څـه؟ اوس شـعرونه 

ليکي، شمسزي يو غټ ناچاپ کتاب زما مخ ته کېښود، ما چـې لـږ رس رسي 

وکــوت د شــعرونو ښــه ))ګــل ګلــزار(( پــه کــې جــوړ و، يوقومنــدان او بــل 

سپک کړي او ټولې ناخوالې يې ورته يـادې کـړې قومندان يې ښه د مزې 

وي، په نظمونو کې يې وزين تېروتنې هم وې، شمسزي ته مې وويـل: څـه 
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کوې دې رسه؟ هغه وويل: زه خو دا سړى ښه نه پېژنم، خـو د چـا لـه خـوا 

چې رالېږل شوى هغه زموږ او ستاسو ملګرى دى، خفه کولې يې نه شو،که 

چـاپ ارزي، دا ډېـر لګښـت هـم غـواړي، نه دا مجموعه خـو وهللا کـه پـه 

تقريباً پنځه سوه يا شپږ سوه مخه کېږي، زه به يـې ورتـه د )...( پـه سـرتګو 

کمپوز اوايډيټ کړم که نه خو دچاپ وړ نه ده، ښاغيل عـزت هللا شمسـزي 

دا مجموعه په ډېر تکليف کمپوز او ايـډيټ کـړه، وزين تېروتنـې يـې هـم 

دکمپوز ټـول لګښـت يـې دولـس زره  ورسمې کړې او چاپ ته تياره شوه،

کلدارې شو او د ايډيټ ح  الزحمه يې ده ورته معا  کړه، الزمه وه چـې 

د شعرونو يا نظمونو ليکونکى د کمپوز لګښتت راولېـږي او خپلـه مجموعـه 

چاپ ته يويس، د کمپوز په بهري کې د مجموعې د خاوند له خوا پرله پسې 

ه چـې کمپـوز خـالص شـو ، نـو ځوابونه راتلل چې کمپوز څنګـه شـو؟ کلـ

شمسزي ورته وويل چې څوک  راولېږه چې مجموعـه يـويس، دې وخـت 

کې د طالبانو او امريکايانو تر مند ټکر پېک شـو، پـه نتيجـه کـې د طالبـانو 

نظام ړنګ شو، پر مجموعې څومياشـتې تېـرې شـوې، د شمسـزي لـه خـوا 

اونـد ځواب ورولېږل شـو، چـې د کمپـوز لګښـت راولېـږه، د مجمـوعې خ

وويل: وروره لګښت مګښت نه شته، اوس خو طالبان سقوط شـول،زما پـالر 

هم دا شعرونه چاپوالى نه يش، وروره زه بېخي له مجموعې تېر يـم تـه لـه 

کمپوزه تېر شه، تا ته دې درپاتې وي. د يو نـارم لـه خـوا د پـردۍ غـوړه 

د  مالۍ نتيجه دا شوه، چې شمسزي په کې دولس زره کلدارې تاوان وکـړ،

انفرادي غوړه مالۍ خو دا حال و، په دربار کې هم دا حال دى، د کـرزي 

صيب په دربار کې دوه ډلې خلک زيات اغېـز لـري، يـو د ټوپـک پـه زور 

 واک ته رسېديل اشخاص او دويم غوړه ماالن.
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د ټوپک په زور واک ته رسېديل اشخاص د هـرې خـبې د ويټـو کولـو 

دې بريايل شوي چې ځان ته په دربـار واک لري او درباري غوړه ماالن پر 

کې ځاى پيدا کړي او د نورو با استعداده کسانو مخه ډب کړي، پـه اکـرثو 

هغو برخو کې چې ولس له حکومـت څخـه د زيـاتو کـارونو هيلـه لـري، د 

 همدغو دوو ډلو له خوا له ځنډ وخنډ رسه مخامخېږي. 

بـه هـم د  که چېرې په دربار کې همداسې حالت روان وي، نـودا دربـار

نورو دربارونو پر برخليک اخته يش، په مجموعي ډول پـه سياسـت کـې د 

کيڼې او ښـي رشقـي او غـريب غـوړه مـالۍ نتيجـه د حکومتونـو او مـوثرو 

 اشخاصو له منځه تلل دي اوبس.
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په افغانستان کې د نوې رسشمېرنې په 

 باب څو اندېښنې

 
 

دې کې هېڅ شک نه شته، چې په هره ټولنه او هېواد کې د هغو د وګړو 

اقتصــادي ودې، ټــولنيزې دقيقــه رسشــمېرنه د هغــو ټولنــو او هېوادونــو د 

سوکالۍ او فرهنګي سمون لپاره يو اسايس کار او عامل دى. له يوې عادي 

کورنۍ نه نيولې بيا د هېواد ترکچې پورې د ټولو ورځنى او کلنى لګښـت، 

 ګټه او عايدات د هغو د شمېر له مخې معلومېږي.

 رسشمېرنه د څو مشخصاتو له مخې تررسه کېږي او د هرې برخې د اړتيـا

د پوره کولو او پرمختيـا لپـاره پالنونـه جـوړېږي، لکـه د جـنس، عمـر، زده 

کړې، سيمې، قوم او نورو ځانګړنو له پلوه. په هغو هېوادونو کـې چـې يـو 

واحد قوم اويس او د ميل شـعور کچـه يـې اوچتـه وي، کـه لـه هـره پلـوه 

رسشمېرنه تررسه يش، نو له چا رسه تشويش ځکه نه وي، چې په رسشـمېرنه 

ې د درغلۍ امکان نه وي او څوک نه وي چې د ټولنې کومـه خـوا درنـه ک

او زياته وښيي، خو په هغو هېوادونو کـې چـې د اکرثيـت تـر څنـګ نـور 

قومونــه يــا اقليتونــه اوســېږي، پــه دې هېوادونــو کــې تــر ټولــو حساســه او 

بهري کې د رسشمېرنې د بن تر پرېکړې وروسته د منځمهالې ادارې په 

ــا د  ــه م ــونه وو، دا ليکن ــه دې اړه تشويش ــو اوازه وه او پ ــررسه کول د ت

همدغو تشويشونو په اړه ليکلې او هامغه وخت په ګوربت مجلـه کـې 

 چاپ شوې ده.
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ــه دې  ــه ځــانګړې توګــه کــه پ جنجــايل موضــوع همــدا رسشــمېرنه ده. پ

بـات او عـادل حکومـت هـم موجـود نـه وي. کـه هېوادونو کې سـيايس ث

اکرثيت د زور او فشار له امله د واک ټول امتياز ترالسـه کـړى وي، نـو بيـا 

خو د اقليتونو يا لږه کيو پر رس خاورې دي او که چېـرې د کـومې بهرنـۍ 

السوهنې او يا هم د کورنيو عواملو له کبله واک کـوم اقليـت تـه رسـېدىل 

لـې دا ـي بقـا او د واک د انحصـار لپـاره هڅـه وي، نو بيا خو دوى د خپ

کوي، چې په هر ډول خپل شمېر زيات وښيي او پر رسشمېرنې خپل اغېز 

 پرېبايس.

افغانستان کې د اکرثيت ترڅنګ ګڼ شمېر لږکي قومونه هم اويس، چې 

ټول په ګډه د افغان ملت هډونه جوړوي، زموږ په هېواد کې رسشمېرنه او 

ره واىل هغـه جنجـايل مسـئله ده، چـې حـل يـې د هر قوم د نفوسـو څـوم

رضوري دى. د يوه قوم مدعيان هم پر خپل شمېر قانع نـه دي، لـه کلونـو 

راهيسې له رسشمېرنې څخه يـوه حساسـه سـيايس موضـوع جـوړه شـوې، 

ځينو له دې موضوع څخه سيايس ګټه پورته کړې او ځينو زيـان زغمـالى 

 دى.

پـه دې نظـر دي چـې پـه دې کې هېڅ شک نه شته چـې ټـول افغانـان 

افغانستان کې يوه دقيقه او ناپلوې رسشمېرنه تر ډېرو کـارونو يـو مهـم کـار 

دى، خو رسشمېرنه به د چا له خوا کېـږي او څرنګـه بـه تـررسه کېـږي؟ پـه 

افغانستان کې اوس رسشمېرنه د هغې د ټولنيز، اقتصادي، فرهنګي او نـورو 

د سيايس ارزښـت پـه ټاکنـه ارزښتونو په پرتله زيات سيايس ارزښت لري. 

کې لورى يا طر  ډېر زيات رول او اغېز لري، نو دلته هم همـدا پوښـتنې 

رامنځته کېږي، چې دا رسشمېرنه به د چا لـه خـوا تـررسه کېـږي؟ د چـارو 

عميل مامورين به يې څوک وي؟ له کومې سيايس ډلې رسه به خواخوږي 

نو تل ته چې څـوک لري او د چا له خوا به ګومارل شوي وي، د دې پوښت
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ننوزي، نو بيا وررسه دا تشويشونه پيدا کېږي، چې کېدى يش په رسشمېرنه 

کې درغـيل ويش، دلتـه بـه د ځينـو هغـو تشويشـونو يادونـه وکـړو چـې د 

 اکرثيت افغانانو په زړونو او فکرونو کې په دې باب موجود دي:

کې ځينې خلک په دې خبه خوشاله دي، چې د افغانستان په چارو  -2

د ملګرو ملتونو او لويو ځواکونو پښه دخيلـه ده، نـو کېـدى يش، دوى پـه 

رسشمېرنه کې مرسته وکـړي او دقيقـه رسشـمېرنه تـررسه کـړي. دا د يـوې 

فکري فرضيې په توګه ښه نظر دى، خو په خواشينۍ رسه بايـد وويـل يش، 

 چې په عميل ډول په افغانستان کې ملګري ملتونه، د امريکا متحده اياالت

او اوس وخت نور مطرح هېوادونه لکه ايران، روسيه، هند او نور د هېـواد 

د اکرثيت )پښتنو( پر وړاندې د کورين ائتال ، چې په رس کې يـې د نظـار 

شورا ګـروپ دى، برخـه ګرځېـديل دي او همـدوى د نظـار شـورا اسـايس 

مالتړي او سپورټران دي. له بهرنيانو رسه خپلې سـيايس ګټـې مطـرح دي، 

ه افغانستان کـې د اقليـت او اکرثيـت حقـوق او نـه دکـوم يـوه بشـپړه نه پ

سوکايل او ارامي. اوسمهال د نظار شورا او د همدې بهرنيانو سـيايس ګټـې 

پر يوه ليکه والړې دي، څه چې دا هېوادونه غواړي هغه نظار شورا تر رسه 

کوي او څه چې بيا د نظار شورا کـورنۍ غوښـتنې او د واک انحصـار دى، 

ه بيا هغوى ورته تررسه کوي. د همدغسې يو سـيايس سـازش پـه نتيجـه هغ

کې د هېواد نور قومونه په تېره بيا اکرثيت پښتانه له خپلو اوسـنيو سـيايس 

حقوقو محروم شوي او د نورې محرومېدنې اټکل او امکـان هـم شـته. يـو 

څو بېلګې به يې هم وړاندې کړو: د همدې ملګـرو ملتونـو، امريکامتحـده 

تو او نورو په خوښه او فشار د بن ناعادالنه غونډه جوړه شوه او اسـايس اياال 

واک يې نظار شورا ته وسپاره، له يوې ولسوالۍ نه شپږ تنـه وزيـران شـول. 

کسيز کمېسيون جـوړ کـړ چـې پـه  12بيا يې د لويې جرګې لپاره ځانګړى 

لـه پښتون مېشتي واليتونه له استازيتوبه محروم کړل، خـو  27هغه کې يې 
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يو واليت )پروان( څخه يې درېيو تنو ته پـه کـې غړيتـوب ورکـړ. همـدې 

او د پنجشــېر يــوه  (17)ولســوالۍ  (27)کميســيون بيــا د بدخشــان واليــت 

ولسوالۍ څلورو ولسواليو ته پورته کـړې او د تنظيمـواکۍ ناثبـت شـوي او 

شفاهي فرمانونه يې زموږ پر ولس تحميل کړل، له اداري واحدونو پرته يې 

ناپښتون مېشته سيمو په تېره بيا تاجـک مېشـته سـيمو تـه د څوکيـو شـمېر 

يب غـړو کـې يـې هـم زيات او د پښتون مېشتو سيمو هغه کم کړ، په انتصـا 

ډېرې ډنډۍ ووهلې او څه چې يې خوښـه وه، هغـه يـې وکـړل. دا ټـولې 

هڅې ددې لپاره وې چې په بېړنۍ لويه جرګـه کـې د پښـتنو شـمېر راکـم 

کړي او دوى په راتلونکي کې هم ځانته يو حقوقي بنسټ جـوړ کـړي او د 

 دوى په اند که اينده کې نورې لويې جرګې جوړېږي د همـدې معيـار لـه

مخې بايد جوړې يش، ځکه چې دا جرګه خو د ملګـرو ملتونـو تـر قـانوين 

چرت الندې جوړه شوې ده. خو نظار شورا له دې ترکيب رسه رسه بيـا هـم 

په لويې جرګې کې سرتګې خوږې نه شوې او د وېرې احساس يې وکړ، لـه 

خپلو بهرنيو پلويانو رسه يې مزي وځغلول، خپل خوښې کابينه يـې جـوړه 

جرګې ته يې هم هېڅ وړاندې نه کړه. له دې بيان څخه مې مقصـد کړه او 

دا و چې دغه بې انصاا چا وغندله او چـا يـې مخـه ونيولـه؟ ايـا نـړۍ نـه 

پوهېږي چې پـه اوسـني وخـت کـې واک لـه ملـت رسه دى او کـه يـوې 

ولسوالۍ ته سپارل شوى؟ واک له ولس رسه دى که له ټوپـک او ټوپکيـانو 

دې پوښــتنو تــه ځــري يش بيــا پــوهېږي چــې رسه؟ هــر کلــه چــې څــوک 

 راتلونکې رسشمېرنه به څرنګه وي؟

په پيل کې داسې هيله کېده، چې ملګري ملتونه به د بـن د پرېکـړې  -1

پر اساس د رسشـمېرنې لپـاره يـو ځـانګړى کمېسـيون جـوړوي. خـو اوس 

داسې څرګنده شوه چې دا کار يوازې د احصايې مرکزي ادارې ته سـپارل 

س د نظار شورا تـر واک النـدې ده، بهرنـۍ رسچينـې بـه لـه شوى، چې او 
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دوى رسه يوازې مايل مرسته کوي. که چېرې دا اداره د واکمن ګروپ تـر 

ســيوري النــدې خپــل کــار تــه دوام ورکــړي، نــو پــوره بــاور دى چــې پــه 

افغانستان کې به د قومونو د نفوس شـمېرنې پـه برخـه کـې داسـې درغـيل 

 فغانان، بلکې نړۍ به هم ورته حريانه يش.رامنځته يش، چې نه يوازې ا

دا خبه هم څرګنـده نـه ده، چـې دوى پـه رسشـمېرنه کـې د خټـې  -7

)نسل( او ژبې ترمند توپري کوي او که نه هر چا چـې دري خـبې وکـړې، 

هغه تاجک او هر چا چې پښتو خبې وکړې، هغه پښتون ګڼـي، کـه ژبـه د 

ې ډېر هغه قومونه يا د هغـو يـوه قوميت معيار وګڼل يش، نو په افغانستان ک

برخه چې خپله ژبه يې هېره کړې او بله يې خپله کړې، خپـل قوميـت لـه 

السه ورکوي، که ژبه معيار وګڼل يش نو هزاره ګان هم بايد په تاجکو ورګډ 

يش، خو واقعيت دادى چې هزاره ځان ته قوم دى او تاجک ځان ته، پـه 

و خپله ژبه هېره کړې، خو دغـه دا هرات ښار کې يو زيات شمېر پښتنو قبيل

مانا نه لري چې تاجکان شوي، مانا دا چې هر دري ژىب تاجـک نـه دى او 

هر پښتو ژىب پښتون نه دى، دې ټکي ته بايد په راتلـونکې رسشـمېرنه کـې 

 خاصه پاملرنه ويش.

په افغانستان کې ځينې نور داسې قومونه شته چې د سيايس امتياز او  -1

دى يش، خپل قومي هويت پټ کړي او واکمن ګروپ يـې فشار له امله کې

د خپل قوم په شمېر کې حساب کړي، د دې درغلـۍ احـتامل ډېـر زيـات 

دى. ښه به وي چې يوه بېلګه يې وړاندې کړو. په ننګرهار او لغامن کـې د 

ياد وړ شمېر پشه يان اويس، دوى ځانګړى قوم دى او ځانګړې ژبـه لـري، 

کې اويس نو دو ه ژبه يـې پښـتو ده. خـو پـه څرنګه چې د پښتنو په مند 

اوسني وخت کې د دوى يو څو تنه قوماندانان له نظـار شـورا رسه اړيکـي 

لري او د هغوى له خوا ورته ويل شوي چې تاسو خو اصالً تاجکان ياسـتئ 

او يو نيم ته خو يې چې تذکره ورکړې، نـو قـوم يـې ورتـه تاجـک لـيکىل 
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متيازونه او فشارونه او قـومي درغلـۍ د دى. دغه ډول سيايس، اقتصادي، ا

يوه قوم د هويت د ختمولو لپاره يوه هڅه ده او پـه راتلـونکې رسشـمېرنه 

 کې د دې ډول هڅو احتامل خورا زيات دى.

ډېرې پښتون مېشته سيمې د غرو او درو په ملنو او سختو ځايونو کـې  -1

چېـرې د پرتې دي، چې تګ ورته خورا زيات لګښت او ستړيا غواړي، کـه 

رسشمېرنې غړي ميل اشخاص نه وي، نو کېدى يش چې ډېرو سـيمو تـه د 

اقليمي، ترانسپورټي، امنيتي او نورو ستونزو له امله هـېڅ الړ نـه يش او کـه 

همدا الملونه پلمه کړي، کېدى يش ډېرې دا ډول سـيمې بېخـي لـه يـاده 

 وايستل يش او يا يې هم شمېر د اټکل له مخې ډېر کم وښودل يش.

د اټکل او ځينو رسشمېرنو له مخې په افغانستان کې د کوچيانو شـمېر  -7

دوه مليونه تنه شاوخوا اټکل شوى دى، څرنګه چې دوى دا اً په سفر کې 

وي، نو شمېرنه يې ګران کـار دى او زيـات لګښـت غـواړي، کېـدى يش د 

رسشمېرنې مسوولني د دوى په باب هم همغه پورتنۍ پلمه تکرار کړي، نـو 

يې د حل ښـه الره داده چـې د کوچيـانو د شـمېرنې لپـاره خپلـه لـه  دلته

 کوچيانو څخه يو کميسيون جوړ يش او دا دنده هغوى ته وسپارل يش.

په ځينو پښتون مېشتو سيمو کې دا دود اوس هـم حـاکم دى چـې د  -0

خپلو ښځو نومونه چاته نه ښيي او دا سخت رشم ګڼل کېـږي دا او دې تـه 

ي ستونزو د حل لپاره ښه داده چې د رسشمېرنې په غړو ورته د نورو کلتور 

کې د هرې سيمې خلک شامل وي، که چېرې په ځينو سيمو کې د ښـځو 

رسشمېرنه ممکنه نه وي، نو د نارينه وو له شمېر رسه دې مسـاوي او يـا هـم 

تر هغو يو دوه فيصده زياته ځکه اټکل يش چې د جګړې په کلونـو کـې د 

 وو د تلفاتو شمېر زيات و. ښځو په پرتله د نارينه
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په مجموعي ډول ډېـره د اندېښـنې خـبه داده چـې د رسشـمېرنې د  -7

غړو )مامورينو( په ټاکنه کې به قومي انډول او تناسب ساتل کېږي کـه نـه؟ 

که چېرې د مامورينو په استخدام کې دې اصل ته پاملرنه وشوه، نو بيا هم 

ونيول يش او که دا ترکيب هـم د کېدى يش، تر ډېره حده د درغليو مخه 

کابل د اوسنۍ ادارې د ترکيب په شان وي، نو بيا يې نتيجه هم همداسـې 

 يوه اړخيزه بوله.

بله ډېره د اندېښنې خبه داده چې که په افغانستان کې دقيقه رسشـمېرنه 

ونه يش او د ټول ملت قناعـت پـرې حاصـل نـه يش، نـو افغانسـتان بـه پـه 

ي بحران رسه مخامخ يش. هغه چا چې د درغلـۍ داخل کې له نوي حقوق

له الرې خپل شمېر زيات ښودىل هغوى به ملګري ملتونه او نړيوالـه ټولنـه 

د خپل حقوقي سند په توګه ميدان ته وړانـدې کـوي، چـې دا رسشـمېرنه 

خو هغوى کړې، دا څنګه نه مني؟ او کـه هغـه څـوک چـې قصـداً زيـامنن 

ى بـه وايـي چـې ملګـرو ملتونـو او شوي او شمېر يې راکم شوى دى، هغو 

نورو بهرنيانو خو تاسو ته د خپلو سيايس ګټو د خوندي کولو لپاره پـه هـره 

مرحله کې تر حده زيات امتيازونه درکړي وو، نو دا خو نـه ستاسـو حقـوق 

وو او نــه دررسه ملــت منلــه، چــې يــوې ولســوالۍ تــه دې پــه لنډمهالــه او 

رتونه ورکړل يش او پر پاتې حکومت منځمهاله اداره کې تر شپږو زيات وزا

دې هم خېټه واچوي. همدا بحثونه او جنجالونه بـه تـر ډېـره روان وي او 

کېدى يش خـبه جنـګ جګـړو تـه هـم ووځـي، يـانې لـه رسشـمېرنې بـه 

رسښندنې جوړې يش. نو د حل ښـه الره يـې داده چـې رسشـمېرنه دې د 

ــدې د رښــتيني، ــر مســتقيمې الرښــوونې الن ــو ت ــواک او  ملګــرو ملتون خپل

ځانګړي کميسيون له الرې تر رسه يش، د کميسيون غړي او نـور مـامورين 
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بايد د دولت غړي او مامورين نه وي او نه پـه کـوم سـيايس تنظـيم پـورې 

تړاو ولري، د هر واليت او ولسوالۍ وګړي دې په کـې شـامل وي، ملګـري 

ت او ملتونه دې هم هڅه وکړي چې په ټولو ممکنو وسيلو د اوسني حکومـ

په تېره بيا د نظـار شـورا د السـوهنو مخـه ونييسـ او پـه رښـتيا دې هـم د 

رسشمېرنې لپاره يو ازاد او ناپېيىل چاپېريال رامنځته کړي او که داسې نـه 

وي، نو له هغه خريه چې زموږ ملت ته رش جوړېږي، زموږ ملت هغـه خـري 

کومـت نه غواړي، هېڅ رسشمېرنه دې نه کېږي، دا کـار دې يـو نورمـال ح

ــړکونو او  ــې اوس د س ــوې پيس ــې ش ــه دې بېل ــډول يش او دې ت ــه وځن ت

 روغتونونو پر جوړولو ولګول يش.
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 ايله جاري جرناالن او مارشاالن

 
موږ هم عجيبه خلک يو، کله څوکۍ لرو، خو سړي ورته نه لرو، کلـه بيـا 

سړي لرو خو څوکۍ ورته نه لرو، کله بيا داسـې هـم وي، چـې د يـو مقـام 

کـې  لپاره دوه درې کسه په رسمياتو کې درج وي، خو عميل کفايت په يو

هم نه وي، کله بيا داسې وي چې رتبې او نومونه يې غټ وي، خو کارونـه 

يې واړه وي، کله بيا داسې وي چې تحصيل کړي اشخاص مو په بازار کـې 

کراچۍ چلوي،  خو د بازار او کوڅې خلک پر مقامونو ناست وي، کله خو 

بيا داسې هم وي، چې د حکومت د مرش تخت مو يـو ځـاى وي او بخـت 

ځاى وي، د پاچاهۍ تخت يې په مرکز کې پاتې وي، خو پاچـا پـه يې بل 

کليو او غرو رغو کې رسګردانه ګرځـي، کلـه پاچـا بهرنيـان دعـوت کـړي او 

ولس يې مخالفت ته راپورته يش، خو کلـه کلـه بيـا د پاچـا لـه السـه ولـس 

دومره په تنګ يش، چې بهرنيانو تـه زړه ښـه کـړي، چـې بهرنيـان مداخلـه 

ه غضبه يې خالص کړي، کله بيا پرچميان، ملحـدين او نـور وکړي او دده ل

روسان دعوت کړي او مجاهدين يې په مقابل کې راپاڅېږي ، کله کلـه بيـا 

مجاهدين د روس ملن ونييس او د تېرو جګړو بښنه ترې وغـواړي او خپـل 

مالتړ ته يې راوبويل، کله کله بيا په يو کار کې د کار کوونکو تر  شمېره کار 

 ن ډېر يش او کله کله هم په هېواد کې د عسکرو پر ځاى  جرناالن .فرمايا

دا ليکنه هغه مهال شوې وه چې پـه افغانسـتان کـې د مـيل پـوځ او 

پوليسو يوه منظمه قطعه هم نه وه، خو تنظيمي جـرناالن تـر شـمېره 

سکرو د جرناالنو شمېر زيات و. دا ليکنه هم پـه هيلـه ويت وو او تر ع

 مجله کې خوندي شوې ده.
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کله کله پر ښځو داسې ناتار رايش، چې له نارينه و سو  نه يش کوالى او 

کله کله د بيا د ښځو د ژبو تنستې خالصې يش او  نارينه داسې سپک کـړي 

لکه د باد بڼکه، خو لنډه دا چې کله داسې کېږي او کله هسې، پـه همـدې 

 کله داسې او کله هسې کې  زموږ هېواد  او ولس هر څه بايلول.

اوس يو ځـل بيـا د همداسـې ريشـخنديو، تراژېـديو  او کميـډيو وخـت 

کميـډي( ورتـه ځکـه وايـو چـې داسـې مسـئله بـه  -راغىل دى، )تراژيـدي

وګورې چې له ډېره قهره به دې ورته خندا رايش، اصالً خو  به غم وي، خو 

ې له ډېره قهره او تاوه به دې په خنداکړي، لکه حميد تا به داسې کړي، چ

بابا چې د هغو  رسو کړو پسونو د رسونو په باب چې پر کراچۍ ايښـي اوپـه 

اور سوي وي، سپني شوي او سپني غاښونه يې له ورايه خلکـو تـه ښـکاري 

او هرڅوک داسې فکر کوي، چې ماته خاندي، خو هغـوى د اور پـه ملبـو 

هغو هر څه اخيستي وي او هغه له ډېره تـاوه خانـدي، کړېديل وي، اور له 

 شاعر دغه حساس نزاکت ته متوجه شوى، نو ځکه خو يې وييل دي:

 لکه رس د پسه په اور غاښونه سپني کا

 ه غـمه خـندا راغــلهـالره لــې مــهس

نو موږ چې اوس هم د خپل سوي لوي هېواد او ولس حالت ته ګورو او 

يايس لوبغاړو او لوبو نندارو او ريشخنديو ته ګورو، نـو په تېره بيا د هغو د س

 موږ ته هم له ډېره غمه خندا رايش.

وګورئ ټول پوځ مو تاال شو، ټانکونه، مـوټرې او وسـايل يـې کبـاړ او پـر 

ګاونډيو هېوادونو وپلورل شول، پوځيان او عسکر ټول وپاشل شـول، لـس 

س عسکرۍ ته نـه کاله کېږي چې هېڅوک هم د عسکرۍ د مکلفيت پر اسا

دې جلب شوي، يو منظم روزنيز پوځي مرکز مو فعال نه دى، د رابطانو او 

وړو رابطانو د روزنې مرکز نه شته، خو د جرناالنو د روزنې مرکز فعـال دى، 

څو ورځې د مخه يو چا کيسه کوله چې په کورينو چارو وزارت کـې عسـکر 

صـاحب منصـبان، نه شته، ټول صاحب منصبان دي او هغـه هـم لـوړ رتبـه 



 نيمه پېړۍ يون/ افغانستان په سيايس کږلېچ کې

0717 
 

نوکومه شعبه کې چې چاى په کـار يش، د شـعبې مرشـ پـر بـل مـادون امـر 

وکــړي، ))جــرنال صــاحب يــک ګــيالس چــاى خــو بيــار(( مانــا دا چــې د 

افغانستان جرناالن دومره بې ارزښته او دومره ډېر شول، چې اوس د شعبې 

 د پياده کار ورځنې اخيستل کېږي. 

ى، چې د يوې پېړۍ په لر او بر کـې دا هغه مېړين ملت ته يوسپکاوى د

يې دوه نړيوالې امپراتورۍ ړنګـې کـړې، د جرناالنـو پـه مسـئله کـې ال بلـه 

کميډي دا ده چې دا اکرث جـرنال صـاحبان  زيـاتره د يـوې سـيمې او ان 

زياتره د يوې ولسوالۍ دي، علت يې دا دى چـې نـور مرشـان او جـرناالن 

ړاندې الړل، چا ډګر جرنال او يې د خپلو سيمو دي،هغوى بيا تردې هم و 

چا ځانته د سرت جرنال رتبې ورکړې، ښاغيل محمد قسيم فهيم چې اصـالً د 

کابل د ابو حنيفه مدرسې زده کوونکى و او هغـه هـم تـرې نيمګـړې پـاتې 

ده، ځانته له مسلکي معيار)!( رسه سم د )مارشال( رتبه ورکـړه، نـو همدلتـه 

ادېږي ) هسې ما لـره لـه غمـه خنـدا ده چې سړي ته هغه د شاعر خبه را ي

راغله(. دا د ټولې نړۍ په عسکري تاريخ کې يوازينى استثنايي کيس دى، 

نو اوس دې خپله فهيم صيب، زموږ د ولس وګړي او هر نړيوال يـو ځـل د 

څو شېبو لپاره فکر وکړي او د خپل ضمري په هنداره کې دې وګـوري، پـه 

سکرو پرته هېڅ اردو نه لـري  او هغه  هېواد کې چې اوس له څو تنظيمي ع

هر څه دې متاليش وي، هلته د مارشال رتبې ته څه اړتيا شته؟ که په ټـول 

هېواد کې له يو منظم عسکري کنډک نه نيولې تـر يـوې قـول اردو پـورې 

چې لږ تر لـږه د مرحـوم داود خـان د وخـت پـه معيـارونو برابـر وي، يـوه 

ووايي چې سـل پـه اليل پـور  پوځي قطعه موجوده واى نو بيا به هم سړى

دي دا يوه هم د همده مبارک، خو چـې پـه ټـول ملـک کـې يـوه منظمـه 

 پوځي قطعه موجود نه وي،نو دا سرت جرنايل او مارشايل څه مانا؟
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خو که  چېرې  دا سرت جرنال او مارشال صـيب واقعـاً د خپلـو دې رتبـو 

ګ کـړي، د مستح  وي، نو لږ تر لږه، خو دې په کابل کې سم امنيت ټينـ

ملګرو ملتواوبهرنيـانو دومـره سـرتو پوځونـو تـه څـه اړتيـا ده، خـو دا سـرت 

حقيقت بايد زموږ اوسني جرناالن او مارشاالن د زهرو د يو ګـوټ پـه څېـر 

له ستوين تېر کړي، چې که نن هم د ملګرو ملتو او امريکـا متحـده ايـاالتو 

ه  به دا چړچـې او نـه پوځونه له کابله ووتل، نو نه به دا پوځي رتبې وې اون

به دا پوځيان وي، نه به مارشاالن، نه به دا نارص خان وي نه بـه يـې دا رسه 

رسه اوښان ، دا صاحبان کېدى يش چې بېرته خپل مکان او ورته زمان تـه 

الړ يش، چې له کومه ځايه راوستل شـوي دي، خـو مخکـې تـر دې  چـې 

، ښه به وي چـې د اوسني واکمن بېرته پر خپل پخواين برخليک اخته يش

شکرانې ملـوند اداکـړي  او خپـل رب تـه رس ټيـټ کـړي او خپلـې تېـرې 

تجربې تکرار نه کړي اوکه نه کېدى يش يو ځل بيا پر هامغه تېـر برخليـک 

 اخته يش.
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 دي؟ ړلپاره و  د اسايس پوستونو څوک

 

لنړبې

دا ليکنه ما د بېړنـۍ لـويې جرګـې د جوړېـدو پـه درشـل يـانې دې 

انتخاباتو په بهري کې کړې وه او هغـه وخـت چـې زه پـه جرګې ته د 

جالل ابـاد کـې د همـدې جرګـې لپـاره پـه ختيـزو واليتونـو کـې د 

انتخاباتو د کميسيون مسئول وم، نو دا ليکنـه مـې پـه هغـې جريـده 

))جرګه(( کې چې د همدې دفرت له خوا پـه موقـت ډول خپرېـده، 

رو ملتونـو د چاپ کړه، خو څرنګه چې هغـه وخـت دې دفـرت د ملګـ

( رسه په ګډه کـار کـاوه او د UNAMAمرستو ځانګړي دفرت يوناما )

هغوى له خوا ددې دفرت سيايس او اقتصادي مالتړ کېـده، نـو ځکـه 

خو په جالل اباد کې د يوناما د دفرت مرش ښاغيل کـاوون کـاکړ ددې 

چاپ شوې جريدې وېش مناسب ونه بالـه، همغـه و چـې دا جريـده 

يو څه بدالنه وروسته بيا دا ليکنه د هيلې مجلـې د  ونه وېشل شوه، تر

( ګڼه کې چاپ شوه، دا دى دلتـه دا ليکنـه يـو 7کال په ) (ل2777)

 ځل بيا خپروو:
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 لوخې د خپل قام بد غوښتل))

 ((يې په اوبو کې وچ شورس  
 

 

 

 

 

کلنو خونړيو او جنجاليزو پېښو دا ثابته کړه چې  17زموږ د هېواد تېرو 

 نه پر بهرنيو پرديو او نه هم پر کورنيو پرديو او غليامنو باور شته.

تره کي، حفيظ هللا امني، ببک کارمل او ډاکټر نجيب هللا د نورمحمد 

سيايس تېروتنو، ښويېدنو او جنايتونو، له پرديو رسه د انډيوالۍ او بيا د 

 هغو د ناوړه انجام، پخې تجربې پريښي دي.

نيمه جهادي، الحادي او نيمه الحادي شخصيتونو د  -د يو شمېر جهادي

پرتې دي، د طالبانو د افراطي مسخه کېدنې تجربې هم زموږ مخې ته 

حرکت نتيجه هغه وروستۍ پخه تجربه ده چې د افغانستان د سيايس بهري 

د تجربو جام يې تر مورګو ډک کړ. خو ددې ټولو تجربو له منځه يوه بله 

پخه تجربه هم ترالسه شوه، چې هغه په هېواد کې په اکرثيت او اقليت 

يل چلند و. هغو سياستوالو پورې د تړليو مرشانو سيايس شخصيت او عم

چې د رسې، شنې او سپينې ايډيالوژۍ تر اورنيو ګوزارونو الندې يې 

خپل ميل هويت او ميل ارمانونه وسېځل او ميل پولې يې ړنګې کړې، نن 

په خپل هېواد کې ځاى نه لري او له عامې کرکې رسه مخامخ دي. هغو 

تبارز لپاره سياستوالو چې له قومونو يې د خپل سيايس شخصيت د 

مورچلونه جوړ کړي وو، که د عام ملت په ذهن کې د کرکې وړ شول، خو 

دا ليکنه مې د لنډمهالې ادارې پرمهال کړې وه او بيـا همغـه وخـت 

 په ګوربت مجله کې چاپ شوه.
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په خپل قوم او قبيله کې يې ځان ته د منښت او ګرانښت ځاى پيدا کړ او 

په اصطالح هوجره او هديره يې معلومه شوه. خو هغه سياستوال چې ميل 

ه کبله يې او قومي بېس او بنسټ يې نه درلود او د صداقت د نشتوايل ل

ايډيولوژيکي مبارزه بريالۍ نه شوه، نو په ولس او نړۍ کې يې د پښې 

 ايښودلو ځاى ورک شو.

د هېواد د اوسنۍ لنډ مهالې ادارې مرش ښاغىل حامدکرزى د هېواد په 

اوسنيو حساسو رشايطو کې له همدغسې پخو تجربو څخه تېرېږي، 

انۍ پخې تجربې راتلونکې څو مياشتې به دا معلوموي، چې دى هم پخو 

تکراروي او که نه په هېواد کې د اکرثيت او اقليت د متناسبې تساوۍ 

لپاره کار کوي؟ د څو تېرو اوونيو له دولتي چار چلند څخه خو داسې 

ښکاري چې ښاغىل حامدکرزى خو يا هسې خپلې شپې تېروي او په 

اصطالح د نظار شورا ارادې ته يې ځان تسليم کړى او يا هم فرصت ته 

 ګوري او له تدبري نه کار اخيل.

ښاغيل کرزي ته به بايد دا حقيقت ښه په ښکاره په زبات رسېدىل وي 

چې که دى )پښتون( نه واى نو شايد هېڅکله هم په دغسې بحراين 

رشايطو کې د دولت د مرش په توګه نه واى ټاکل شوى. نړيوالو د دې 

پښتنو پرته څوک د حقيقت جام پر رس راواړاوه چې په افغانستان کې له 

دولت مرشي نه يش کوالى، د دې هېواد د سيايس ثبات لپاره همدا يوه 

ښه کره نسخه او کييل ده چې د دولت مرش بايد پښتون وي. نو ښاغيل 

کرزي صيب ته چې د هېواد د يوه اکرثيت د استازولۍ په هيله دا سرت 

په ښه  مسووليت ورکړ شوى، له همدې امله ورته هم بايده دي چې هغه

وجه تررسه کړي. اوس ټول ملت ويک دى، څوک پر چا باندې د لعل پر 

ځاى کوټي لعل نه يش تېروالى، د کرزي صيب مرشي بايد په دې مانا نه 

وي چې د دولت رئيس دې يوازې پښتون وي او نور ميم زر ما ټول د 
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ستميانو او که په غوڅ ډول وويل يش ټوله د يوې ډلې. د معارص 

په دې دوه نيم سوه کلن تاريخ کې هېڅکله هم داسې نه دي افغانستان 

تېر شوي، چې اهليت، مسلکي وړتيا او شخصيت له په پام کې نيولو پرته 

دې د هېواد درې او په حقيقت کې پنځه، شپږ، اووه او يا اته مهم 

وزارتونه دې د يوې ولسوالۍ وګړو ته ورحواله شوي وي او هغوى دې بيا 

و پرته په ډېره سپني سرتګۍ د خپل کيل، سيمې، ژبې او له مسلکي معيارون

قوم هر کس او ناکس ته د هغه تر استعداد او لياقت پورته څوکۍ ورکړې 

وي. له بده مرغه چې نن نظار شورا په همداسې يوه دريد کې ده او دا 

 لوبه يې روانه کړې ده.

ېړو، بيا که موږ دولتي څوکۍ د افغانستان او د افغانيت په دايره کې وڅ

خو نو دا مهمه نه ده چې شامليوال ته زياتې څوکۍ ورکړل شوې که 

جنوبيوال او ختيزوال ته، خو په دې رشط چې دې څوکيوالو رسه د ټول 

ملت غم او ټول هېواد خبه مطرح وي) د قوم، ژبې او سيمې خبه ورته 

 وړاندې نه وي. خو اوس دا حقيقت ټولو ته معلوم دى چې ستميانو، نظار

شورا او د اقليتونو د حقوقو ټولو مدعيانو ته د ټول افغانستان او ټول ملت 

د ګټو په انډول خپلې ځاين، ژبنۍ، سيمه ييزې او قومي ګټې ډېرې د پام 

وړ دي، ځينې داسې ډلې او کسان هم شته چې ان د افغانستان له تصور 

 او شتوايل رسه هم مخالف دي، له اکرثيت رسه کينه خو ال پر ځاى

پرېږده، خو که اوس هم څوک دا واقعيت نه مني،ـ نو دوى به د چا خبه 

 د فيل په غوږ کې ويده وي.

موږ دا نه وايو چې کرزى صيب دې پر ټولو لويو پوستونو پښتانه مقرر 

کړي او نور قومونه دې له دولتي څوکيو بې برخې کړي. کرزى صيب 

ه الزمه ده چې د ټولو اوس د ټولو افغانانو مرش دى، نه د يو قوم. ده ت

قومونو د شمېر د تناسب له مخې په دولت کې د هغوى متناسبه مساوي 
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برخه د اهليت، مسلک او شخصيت په پام کې نيولو رسه تضمني کړي. د 

دې خبې سپينول هم په کار دي چې ځينې ځان غرت کسان کله کله 

د دې  ((!(د افغانستان د ټولو قومونو حقوق رسه برابر دي) ))وايي چې 

جملې راهري مانا تساوي، خو اصيل مانا يې ناتساوي ده. ځکه که د ټولو 

قومونو حقوق مساوي وي، نو د افغانستان تاجکان په تېره بيا پنجشېريان 

حارض دي چې د لغامن او ننګرهار له شاړو )پشه يانو( رسه برابر حقوق 

دي چې د واخيل او خپلې څوکۍ وررسه ووېيش؟ ايا هزاره ګان حارض 

افغانستان له هندوانو رسه برابر حقوق واخيل؟ هېڅکله حارض نه دي. ددې 

جملې بڼه بايد داسې واړول يش: ) ټول افغانان رسه برابر او مساوي حقوق 

لري(. ځکه چې هر افغان که هغه پښتون وي که هزاره وي، تاجک وي که 

دې يو شان ازبک، پشه يي وي که نورستاىن او که نور د قانون پر وړان

حقوق لري او د قومونو حقوق بايد د هغو د شمېر د انډول له مخې 

ورکړل يش، د ډېرو ډېر د لږو لږ، نه د قومونو د نومونو له مخې، په دې 

 ډول به اصيل فردي تساوي رامنځته يش.

اوسنى حکومت او په تېره بيا کرزي صيب ته په کار دي چې د اوسني 

و له مخې وکړي، نه د قومي معيارونو له حکومت تقرر د مسلکي معيارون

مخې، خو که چېرې زموږ د اقليتونو د حقوقو يوشمېر مدعيان د قومونو 

خبه مطرح کوي، چې په ټوله نړۍ کې تراوسه دا کار نه دى شوى، نو بيا 

خو بايد د قومونو د شمېر تناسب په پام کې ونيول يش. خو که په واقعيت 

ر په پام کې ونيول يش نو بيا خو د نظار کې د قوم، ژبې او سيمې شمې

 شورا ټاټويب ته يو وزارت هم نه رسېږي.

د کرزي صيب او نورو ټولو هغو مرشانو او هېوادوالو چې د لويې جرګې 

مالتړ کوي، دې خبې ته هم بايد پام وي، چې که په اوسنۍ شپږ 

ا مياشتنۍ دوره کې يو ځل افغان ضد کسانو په دولت کې ځاى ونيو او د

ويروس يو ځل په دولتي ادارو کې خور شو، نو دوى په اسانۍ رسه 
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کوالى يش د لويې جرګې د جوړېدو بهري ټکنى کړي او يا پر لويې جرګې 

هم خپلې غوښتنې ومني. که هغه وخت د لويې جرګې د برخوالو پرېکړه 

پر دوى فشار راوړي، نو بيا هم کېدى يش خبه خونړيو جګړو ته ووځي، 

ى مخکې هم د قدرت د انحصار لپاره خونړۍ جګړې کړې ځکه چې دو 

وې او هر ډول سيايس او اخالقي بېرشمۍ ته هم حارض دي. اوس هم هغو 

خلکو رسه واک دى چې دوى نه يوازې د لويې جرګې له ماهيت، بلکې د 

 هغې له نامه رسه هم حساسيت لري.

د تر ټولو بده پېښه دا وشوه چې اوس وخت کې جنګي جنايتکاران 

))بن(( د تړون تر پردې الندې د خپلو ناوړه ارمانونو د بري په لټه کې 

 دي.

په هر حال که کرزي صيب او نور مخور ميل شخصيتونه په اوسنۍ 

اداره کې، ددې افغان ضد او هېواد ضد ويروس )ستميت( مخه ونه نييس، 

نو دوى به هم د تاريخ له سخت او نوم بدي چېلنج رسه مخامخ يش، د 

په نظر خداى مه کړه د کرزي صيب رول به هامغه د غفورزي  ځينو

صاحب په شان وي، چې د پروفيسور رباين په دولت کې د هغه شخيص 

صدراعظم و او انجام به يې هم د هغه په شان وي، ځکه چې د کرزي 

صيب په اوسنۍ اداره کې يو لوړ پوړي ستمي نظار شورايي واکمن له يو 

وييل وو: ))چه کرزى باشد چه غفورزى((.  چا رسه په خصويص خبو کې

افغانان بايد خپلو ميل ګټو ته جدي پام وکړي، له قومي، ژبنيو او سيمه 

ييزو تعصبونو څخه الس واخيل. بايد په جدي توګه د واک او قدرت له 

انحصار څخه تېر يش، موږ بايد متوجه شو چې کار بايد اهل ته وسپارل 

ليت تر خوشالۍ قربان کړي، نو خداى يش. که کرزى صيب اکرثيت د اق

مه کړه برخليک به يې د لوخو په څېر يش، چې د خپل قام سپکه يې 

غوښته اورس يې په اوبو کې وچ شو. خو کرزى بايد هېڅکله ځان داسې 

 يو بد برخليک ته تسليم نه کړي.
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 بېړنۍ لويه جرګه:

 وړانديزونه څوانتقادونه او  څويو 

 
 

د لوييـ  جركگيـ  لپـاره ليكليـ  وه او  دبېړنۍ دغه ليكنه ما

غوشگتل مي  هلته يي  واوروم، خو د وخت د كمـي لـه املـه 

وروسته مې بيـا د هيلـې مجلـې د ددي  اورول نا ممكن  شول 

ګڼه کې چاپ کړه، دا دى دلته يې يـو  مه(1کال په ) (ل2772)

 ځل بيا د قدرمنو  لوستونکو مخې ته ږدم.
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 حاجي عبدالقدير او بېړنۍ لويه جرګه

 حقيقتونه() څو خاطرې او څو 

 

 

 

 
 

د سيايس، ټولنيزو او کلتوري شخصيتونو ژوند، له ډېرو لوړو ژورو ډک 

وي او د اوج او زوال ټکي لري. همدغه ټکي د يو سيايس، ټولنيز او 

 کلتوري شخصيت د تبارز او شهرت سبب ګرځي.

حاجي عبدالقدير هم د خپل 

سيايس ژوند په بهري کې ډېرې 

لوړې ژورې ليديل دي، زما په 

نظر درې مهمو مسلو او په هغو 

کې د حاجي عبدالقدير غوڅ او 

مثبت رول د هغه شهرت ميل 

 کچې او اوج ته ورسوه.

په جالل اباد کې د سولې  -2

 مرشانو راټولونه: لپاره د جهادي

جالل اباد ښار ته د مجاهدينو 

په راتګ رسه د حاجي عبدالقدير 

غټه مېړانه دا وه چې دا لرغوىن او 

کلتوري ښار يې له لوټ، تاالن او تباهۍ څخه وژغوره، دا وخت پر ټول 

دا ليکنه د حاجي عبدالقدير د تلني په مناسبت ليکل شوې وه او      

 ))د دستار سړى(( د مقالو په ټولګه کې چاپ شوې ده.
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افغانستان داسې حاالت خواره وو، چې د متدن هېڅ مرکز او د هېواد د 

مني خوندي نه وو. خو د حاجي عبدالقدير په هېڅ لوى ښار وګړي او شت

مرشۍ د ننګرهار جهادي شورا پر دې بريالۍ شوه، چې جالل اباد له 

تنظيمي او خپلمنځي جګړو وژغوري او دلته د سولې، جرګو او مرکو ټغر 

خور کړي. حاجي عبدالقدير يوازې په ننګرهار يا ختيزو واليتونو کې د 

هڅه يې وکړه چې په کابل او ټول سولې پر ټينګښت بسنه ونه کړه، 

 افغانستان کې سوله او امن ټينګ يش.

کابل ته يې د روغې جوړې لپاره په لسګونو ځله د سولې هيئتونه 

ولېږل، خو کله چې په کابل کې د جګړې د ټولو غاړو پر وعده خالفۍ 

مطمني شو، نو بيا يې ټولو تنظيمي مرشانو او پر جګړې اخته لوريو ته بلنه 

ه، چې جالل اباد کې رسه جرګه يش او په هېواد کې د سولې او ورکړ 

 روغې جوړې راوستلو لپاره موافقې ته رسه ورسېږي.

حاجي عبدالقدير ددې غونډې لپاره هر اړخيزې هلې ځلې وکړې، 

چې دا غونډه کوټلې او مثبته نتيجه ورکړي، هغه وخت اکرثه سيايس 

وايل پر دې برياىل شو، کتونکي او عام خلک حريان وو، چې څنګه يو 

چې رس کښه، نه ايلېدونکي او نا متعهده تنظيمي مرشان د ډېرو ورځو لپاره 

پر يوه مېز رسه کېنوي، ان د دې ګواښ تر کچې پورې چې که چېرې 

روغې جوړې ته رسه ونه رسېږي، نو يو هم له غونډې څخه رانه وتالى نه 

 ه.يش، دې نه اټکلېدونکي کار دده شخصيت ډېر وځالو 

د بن کنفرانس: د افغانستان په اوسني سيايس بهري کې د بن کنفرانس  -1

يو ځانګړى مقام لري، دا کنفرانس رسه له دې چې له سيايس او د 

امتيازونو د وېش له پلوه ډېر زيات نا انډوله و، خو بيا هم پر دې برياىل 

انه شو، چې په افغانستان کې د سيايس ژوندانه او فعاليت لپاره يوه اډ

جوړه کړي. په دې کنفرانس کې د شامل ټلوالې تله خورا درنه وه، الحاج 
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عبدالقدير هم دا وخت ددې ټلوالې يو مطرح غړى ګڼل کېده، خو 

حاجي عبدالقدير د بن په غونډه کې له پيله يوې غټې خال ته متوجه و، 

دا خال په غونډه کې د هېواد د اکرثيت يانې پښتنو دمناسب استازيتوب 

واىل و، کومو پښتنو چې په دې غونډه کې ګډون کړى و، هغوى هم د نشت

شامل ټلوالې تر دومره اغېز الندې راغيل وو، چې د هغو اکرثو هم په 

دري ژبه خبې کولې، حاجي عبدالقدير د پښتنو د اکرثيت او د پښتو د 

محکوميت او محروميت درد احساس کړ او د اعرتاض په ډول يې غونډه 

ه وخت اکرثو افغانانو د حاجي عبدالقدير دا حرکت او جرئت پرېښوده، هغ

تائيد کړ او ويې ستايه، خو يو نيم به په کې دا تبرصه هم کوله، چې 

حاجي عبدالقدير ته شامل ټلوالې وييل وو، چې ته دا چيغه پورته کړه، 

مقصد غونډه اخالل يش او په دې ډول به ټول قدرت لکه د اوس په شان 

 ې يش.ټلوالې ته پات

د بېړنۍ لويې جرګې د انتخاباتو په بهري کې مو يوه شپه له حاجي صيب 

عبدالقدير رسه ناسته درلوده او همدا پوښتنه مې وررسه مطرح کړه او ومې 

ويل: حاجي صيب رسه له دې چې اکرثه پښتانه ستا پر دې جرئت او 

حرکت خوښ شول، خو يو شمېر نظرونه داسې هم شته چې وايي تاسو د 

ل ټلوالې په خوښه د غونډې د اخالل په خاطر دا کار کړى و. تاسو شام

 په دې اړه څه وايئ؟

حاجي صيب وويل: )) يونه! اوس خو هغه وخت تېر دى زه خبه 

سپينه کوم، خلک به هر څه وايي ما دا هر څه د پښتنو په خاطر کړي وو، 

ځکه پښتانه ددې وطن اکرثيت دي، په ټول کنفرانس کې يو ټکى پښتو نه 

وه، نو څه به مې کول، غىل ناست واى ښه وه، که اعرتاض مې کړى واى؟ 

نفرانس نه راووتلم د ټولې دنيا سفريان راپسې راغلل، چې کله چې له ک

راشه که نه غونډه بېخي له منځه ځي، د دنيا مخ مې وکه او غونډې ته په 
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دې خاطر ورغلم چې د غونډې د اخالل او ړنګېدو مسئوليت په ما رانه 

يش، بيا به سبا خلکو ويلې چې ګوره که نه دې غونډې نتيجه ورکوله، 

حکومت جوړېده خو حاجي قدير په کې لغته ووهله، نو افغانستان کې 

ځکه غونډې ته بېرته ستون شوم، مقصد زما چې کوم هد  و د پښتو غږ 

اوچتول هغه مې تررسه کړ، نور چې خلک څه خبې کوي هغه د خلکو 

کار دى((. د بن کنفرانس حاجي عبدالقدير ته د هغه د همدغه جرئت له 

 د ټولو پښتنو په مند کې مطرح کړ. امله غټ شهرت وباښه او دى يې

بېړنۍ لويه جرګه:  د بېړنۍ لويې جرګې تر جوړېدو دمخه زه په ختيزو 

واليتونو کې د لويې جرګې لپاره د انتخاباتو مسئول وم، دا وخت مې له 

حاجي عبدالقدير رسه څو ځله ليده کاته وشول، دا وخت ماته ال ښه 

پېښو او بهريونو کې د نورو څرګنده شوه، چې په دې وروستيو سيايس 

سيالو قوماندانانو او سياستوالو په انډول د حاجي عبدالقدير استعداد او 

جرئت لوړ دى. د روان سيايس بهري او د هغه راتلونکې نتيجه ښه ارزوالى 

يش، پر دې هم ښه پوهېږي چې زموږ ګاونډي هېوادونه او نور نړيوال په 

ده د افغانستان د سيايس ډګر د  افغانستان کې څه غواړي او څه کوي.

راتلونکي په باب هم ښه وړاندوينه کوالى شوه، د خپل واک او د نورو د 

واک په انډول، کچ او مېچ ښه پوهېده، همدغې تجربې دى د دې وړ 

کړى و، چې د خرپ په ځاى کې خرپ وکړي او د ترپ په ځاى کې ترپ 

ې له مخې په سياست او د احتياط په ځاى کې احتياط، د عوامو د ارزون

کې سازش او احتياط د سياستوالو اخالقي شخصيت ته زيان رسوي. عام 

ولس اکرثه وخت د خرپ او ترپ سياستوال خوښوي، خو حاجي 

عبدالقدير د جرئت، احتياط او وليس پوهې له امتزاج څخه خپل سيايس 

 ژوند رغوىل و.
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پخواين کال د ثور مياشت وه، يو شمېر جهادي ډلو د  (ل2702)د 

حکومت يو شمېر ملېشو رسه د جبل الرساج د تړون پر اساس د ائتال  له 

امله د کابل نسبي واک ترالسه کړى و. دې ائتال  اساساً قومي بڼه لرله او د 

هېواد له اکرثيت رسه د کرکې پر بنسټ جوړ شوى و، زه اسمعيل يون او 

ټر روح هللا د زما دوه نور ملګري ډاکټر محمد ابراهيم شينوارى او ډاک

مه نېټه له کابله جالل اباد ته په دې نيت  (7)کال د ثور پر  (ل2702)

راغلو چې دلته له يو شمېر جهادي مرشانو رسه، چې دا وخت اکرثه په 

جالل اباد کې وو، وګورو، د جبل الرساج د ائتال  د ناوړه مقصدونو په اړه 

ان ډېر زيات مرصو  وررسه خبه وکړو. دلته د جالل اباد نوي واکمن مرش 

وو. کله چې حاجي صيب عبدالقدير ته زموږ ليک ورغى، نو هغه 

وغوښتلو د ماښام او مازيګر د ملانځه ترمند موږ ته د مالقات وخت راکړل 

شو، کله چې مو د جبل الرساج د ائتال  او د هغه د راتلونکو پايلو په باب 

ئتال  دومره د خبې وکړې، نو حاجي صيب وويل: )) خري نو چې دا ا

پښتنو په خال  دى، زه حکمتيار ته هم نه ګورم، زه خپله درې لکه لښکر 

 لرم دا ټول ورپسې خوځوم...((

کله چې موږ بيا ټينګار وکړ چې ددې ائتال  اصيل ريښه بهر ته رسېږي 

او هغوى د پښتنو پر ضد دا ائتال  جوړ کړى او دا خبه مو نوره هم ټينګه 

بدالقدير ودرېد او زما الس يې کېکاږه او ويې کړه، نو حاجي صيب ع

ويل: )) پالن داسې دى چې په دې دور کې پښتنو ته قدرت نه ورکوي، 

 وينه تويول پرې په کار نه دي...((

حاجي عبدالقدير د هغه وخت په سياستوالو کې د ګوتو په شامر کسانو 

هنو ښه له جملې څخه و، چې د پردې تر شا د ګاونډيو هېوادونو په السو 

پوهېده او پر دې هم پوهېده چې دده خپل الس تر تېږې الندې دى. 

تر دې کتنې پوره لس کاله وروسته زه په ختيزو واليتونو کې د بېړنۍ 
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لويې جرګې د انتخاباتو مسئول شوم، دا ځل د وريفه يي مکلفيت له 

مخې اړ وم چې د ننګرهار وايل حاجي عبدالقدير رسه وخت پر وخت 

دوو مياشتو په بهري کې مې څو ځله وررسه وکتل. دا ځل د تېرو وګورم. د 

لسو کلونو په پرتله له يو بل حاجي قدير رسه مخامخ شوم، زيات وخت به 

يې دا خبه تکراروله چې )) دا ځل زه هېڅ غري قانوين کار نه کوم زموږ 

 ټول رضورتونه پوره دي دا ځل موږ کار کوو((.

څوکيو د وېش خبه مطرح شوه، نو  کله چې د بېړنۍ لويې جرګې د

ننګرهار او ټولو ختيزو واليتونو ته په کې کمه ونډه ور رسېدلې وه. حاجي 

صيب موږ وغوښتلو په دې کتنه کې په جالل اباد کې د ملګرو ملتونو د 

( مرش کاوون کاکړ، له کابل نه د بېړنۍ UNAMAمرستيال هئيت د دفرت )

يال او غړى پوهاند عبدالعزيز او لويې جرګې د خپلواک کميسيون مرست

رسمحق  سيد امني مجاهد او زه اسمعيل يون شامل وو. د شپې ناوخته مو 

د جالل اباد په قرص کې خبې پيل کړې، د دولت له خوا نور هېڅوک نه 

وو، حاجي صيب خپلې خبې داسې پيل کړې: )) د ننګرهار او نورو 

ع نه يم، زه دا نه منم، تر ختيزو واليتونو څوکۍ کمې دي، زه پر دې قان

څو چې ماته د څوکيو د زياتولو ژمنه رانه کړاى يش، زه ولسواليو ته 

ستاسو هئيتونه د کمپاين لپاره نه پرېږدم. زه ددې انتخاباتو او د لويې 

جرګې په ماهيت او صالحيت ښه پوهېږم، خو زه نه غواړم، زما په سينه مار 

کړي، زه غږ پورته کوم، سبا به زه  تېر يش او دا وېش د قانون بڼه خپله

دلته وايل نه يم، خو ننګرهاريان به ماته وايي، چې حاجي قديره ستا په 

واليت کې موږ باندې دا رلم شوى و او تا د خپل واليت له خاطره غږ 

 پورته نه کړ او موږ باندې دا قانون شو((.

کړى او  حاجي صيب قدير دا هم وويل: )) ما په بن کې هم دا غږ پورته

اوس يې هم پورته کوم.(( ما په کابل کې کرزي صيب ته هم په داسې 
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حال کې دا خبې وکړې چې کريم خلييل او محق  هم ناست وو، ما 

وويل چې زموږ څوکۍ کمې دي او موږ پرې قانع نه يو، خو کريم خلييل 

او محق  وويلې چې نه کميسيون عادالنه فيصله کړې او سيټونه يې ښه 

ما محق  ته وويل چې عادالنه به يې خود کړى وي، چې زما وېشيل. 

سيټونه يې هم تاته درکړي، که ته زما په موقف کې واى، نو بيا به دا تاته 

 معلومه شوې واى چې عادالنه دي که نه؟((

د حاجي عبدالقدير د غوښتنې او په ختيزو واليتونو کې د انتخاباتو د 

ټونه ختيزو واليتونو ته زيات شول ( سي20دفرت په ګډو هڅو په پاى کې )

او دې زياتوايل د اسايس قانون د لويې جرګې د څوکيو پر وېش هم 

مثبت تاثري وکړ او ننګرهار بيا تر کابل وروسته د افغانستان د ټولو واليتونو 

 په مند کې په لومړۍ درجه راغى.

د بېړنۍ لويې جرګې په ټول انتخابايت بهري کې ده هېڅ ډول منفي 

خله ونه کړه، بلکې د انتخاباتو له دې سيمه ييز کميسيون رسه يې هر مدا

ډول همکاري وکړه، ان له کابل څخه د دولتي امکاناتو په زور د جميعت 

په تېره بيا د نظار شورا يوه ګومارل شوې ډله، چې د انتخابايت پروسې د 

د فعاليت اخالل او متاثره کولو لپاره يې فعاليت کاوه، په ټينګه وترټله او 

مخه يې ونيوله او ورته يې وويل چې دا خپلواک کميسيون دى، دولت او 

 نور تنظيمونه بايد د دوى په کار کې مداخله ونه کړي.

تقريباً د لويې جرګې د انتخاباتو په پاى کې حاجي صيب له موږ څخه 

هيله وکړه چې يوازې د قبايلو د څوکيو د وېش په برخه کې که وررسه 

نو کميسيون ته به ګټورې مشورې ورکړي او د څوکيو وېش  مشوره ويش،

به په عادالنه ډول تررسه يش، ددې کار علت دا و چې ده په قباييل سيمه 

کې ډېره زياته پېژندګلوي لرله. کله چې په ټولو ختيزو واليتونو کې 

انتخابايت بهري له کومو ځاين تلفاتو پرته په ډېر ښه ډول تررسه شو، نو 
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لقدير په همدې مناسبت په يوه جوړه شوې لويه غونډه کې د حاجي عبدا

خوښۍ او مننې څرګندونه وکړه، له پوهاند عبدالعزيز، رسمحق  سيدامني 

مجاهد، کاوون کاکړ او اسمعيل يون څخه يې مننه وکړه او کور وداىن يې 

ورته ووايه. حاجي صيب وويل: )) انتخابات ډېر سخت کار دى، مړي په 

به هر ماښام راډيو ته غوږ نيوىل و، کله چې به خبونه کې کېږي، ما 

رشوع شول نو زړه به مې درب درب کاوه او ويل به مې هللا خري چې څو 

 به مړه وي خو د خداى)ج( په فضل چې هر څه ښه تېر شول.((

کله چې په ختيزو واليتونو کې انتخابات ټول خالص شول، نو د څلورو 

غوښتل او په سپني غر هوټل کې يې د سال واړو واليتونو وکيالن يې راو 

مشورې غونډه جوړه کړه، ورته يې وويل: )) تاسې ته سپينه خبه کوم هر 

څه فيصله شوي دا جرګه مازې د قانونيت لپاره ده. اوس په کابل کې د 

څوکيو وېش روان دى، هر څوک بايد خپل ح  مخکې تر مخکې تثبيت 

ړم که تاسو ماته واک راکوئ نو زه کړي، زه خو د مرشقي واليتونو ح  غوا

به کابل ته الړ شم او ستاسو په مناينده ګۍ به هم څو تنه بوځم، هلته به د 

خپلو حقوقو خبه مطرح کړو.(( ټولو وررسه ومنله او ټولو په ليکيل او 

شفاهي ډول حاجي صيب ته واک ورکړ. حاجي صيب په دې وخت کې 

ه په کابل کې به دوه حويلۍ د پر اداري رئيس ملک نظري غږ کړ: ))ملک

مرشقي د وکيالنو لپاره ونيسې، هر څومره کرايه او خرچه چې راځي پروا 

نه کوي، دا وکيالن به هلته اوسېږي او نور مرشقيوال چې کابل کې کارونه 

لري او د اوسېدو ځاى نه لري دا به د ټولو لپاره د يو مېلمستون حيثيت 

کابل ته ځي د هغوى خرچه هم برابره لري. ټول وکيالن چې له دې ځايه 

کړئ!(( حاجي صيب تر نورو وکيالنو دمخه کابل ته ورسېد او هلته د 

پردې تر شا د کابل له واکمنو رسه د راتلونکي نظام، مرشتابه او د څوکيو د 

وېش په باب پر خبو اترو مرصو  شو. د کابل تر تګ دمخه يې ماته په 
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) زه، کرزى صيب، خليلزاد، فهيم او يوه خصويص ناسته کې وييل وو: )

څو تنه نور رسه ناست وو، خبه مو رسه غوټه کړې، ما خليلزاد ته وويل دا 

ځل نو د بن د قرارداد په شان معاملې دررسه نه منم، چې هر څو مو يو 

ګروپ ته ورکړي دي.(( حاجي صيب دې خبې ته هم اشاره وکړه، 

 شنهاد کړى دى.(())چې د کورنيو چارو وزارت يې ده ته پي

کله چې حاجي صيب د پردې تر شا د سيايس معاملو پر حل او فصل 

 بوخت و، نو دې کې دا څو ټکي ډېر زيات مطرح و:

 زعامت نه د پخواين پاچا اعليحرضت محمد راهر اړول. -2

 د پروفيسور برهان الدين رباين د کانديدۍ مخنيوى -1

 امت ټاکنه.دلويې جرګې په واسطه د حامد کرزي د زع -7

 د کابينې د څوکيو وېش. -1

حاجي عبدالقدير له پورتنيو څلورو مهمو ټکو څخه په درېيو کې برياىل 

شو، خو په يوه کې پاتې راغى. دا وخت په لويه جرګه کې په پښتنو 

مرشانو کې تر ده بل مطرح شخص نه و، زعامت ته د اعليحرضت له 

اعلحيرضت په کورنۍ کچه کانديدۍ نه دده نه مالتړ ددې سبب شو، چې 

 د قدرت يو غټ عنرص له السه ورکړي.

له کانديدۍ نه د استاد رباين د مخنيوي په الر کې هم دده رول ډېر 

مهم و، تر جرګې دمخه يې يوه ورځ استاد رباين ته وويل: )) استاد دوست 

نزديکت کيست؟ استاد طبعاً وويل: شام )حاجي قدير(. حاجي عبدالقدير 

ويل: ))خري که ما دوست نزديکت هستم همني ما بريت راى ورته بيا و 

منيتم، ديگه کس بريت راى ميته؟(( استاد رباين ته يې وښودله چې زما په 

شان يو نږدې دوست درته رايه نه درکوي، له نورو خلکو به څه ګيله 

کوې. استاد رباين ددې په مقابل کې دا رشط کېښود چې خري 

نديدوي. د نظار شورا او نورو جهادي ډلو اعليحرضت به هم ځان نه کا



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  افغانستان په سيايس کږلېچ کې

 

0777 
 

نظر هم همدا و چې اعليحرضت به ځان نه کانديدوي. دې ټولو او نورو 

بهرنيو عواملو د اعليحرضت د کانديدۍ مخه ونيوله، خو استاد رباين ته د 

غوڅ قناعت او ځواب په برخه کې د حاجي عبدالقدير رول ډېر زيات 

 اغېزناک و.

عليحرضت او استاد رباين انرصا  ددې سبب شو، له کانديدېدو نه د ا

چې ښاغيل حامدکرزي ته په بشپړ ډول الره اواره يش. له ښاغيل 

حامدکرزي نه د حاجي عبدالقدير هر اړخيز مالتړ ددې سبب شو، چې نه 

يوازې د خپلو پلويانو په رايو کې يې ضايعات رانه يش، بلکې نور خلک 

کې يو وخت ددې خطر پېک شو چې هم ورته رامات يش، په لويه جرګه 

د اعليحرضت ګڼ شمېر پلويان له جرګې څخه بايکاټ وکړي. دا خلک 

همدارنګه په دو ه درجه کې د کرزي پلويان هم ګڼل کېدل، که چېرې 

دا خلک له جرګې وتيل واى، نو د کرزي صيب انتخاب ته هم غټ خطر 

ت ته هم پوره متوجه کېده او په خپله د کميت له پلوه د جرګې مرشوعي

 زيان اوښته.

حاجي عبدالقدير ددې خطر په رفع او دفع کې غوڅ رول ولوباوه او د 

پاچا هغه ناخوښه پلويان چې د ګڼو داليلو له مخې ناخوښه وو، قانع کړل 

چې له جرګې څخه بايکاټ ونه کړي، تر لويې جرګې يوه ورځ دمخه 

په دې غونډه کې تنظيمي مرشان د ښځينه وکيالنو پر وړاندې ودرېدل، 

لومړى حاجي عبدالقدير خبې وکړې اوپر ميل وحدت يې ټينګار وکړ، 

خو چا کوم اعرتاض ونه کړ، کله چې د استاد رباين نوبت ورسېد، نو تر 

خبو وروسته تر سختو اعرتاضونو الندې راغى، ټول اعرتاضونه ښځمنو 

که کېدو سبب وکيالنو وکړل، استاد الجوابه و او غونډه د هغه د زياتې پي

 شوه.
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په بېړنۍ لويه جرګه کې يوازينى ټکى چې د حاجي عبدالقدير پخواىن 

شخصيت يا په  بن کنفرانس کې د هغه استقامت يې د پښتنو په مند کې تر 

پوښتنې الندې راوست، هغه په ډله ييز ډول د ختيزو واليتونو پر وکيالنو 

ر د اکرثو پښتنو غږ کول و، چې ټول د )قاسميار( مالتړ وکړئ، دا کا

وکيالنو خوښ نه شو، او خلکو داسې ويل چې هغه کوم حاجي قدير و 

چې د بن کنفرانس کې يې هغه چغه پورته کړه او دلته په معکوس ډول 

حرکت کوي، کله چې حاجي صيب قدير په لويه جرګه کې د قاسميار په 

پلوي غږ پورته کړ، نو ما همغه شېبه حاجي صيب ته وويل: ))حاجي 

يب دا څه کوې، دا کار هم تاته په تاوان دى هم ټولو پښتنو ته او بل دا ص

کار د انتخاباتو له اصولو رسه هم جوړ نه دى، ځکه رايې پټې دي، د هر 

چا خوښه ده چې هر چا ته رايه ورکوي، داسې په جار اعالن کول ډېر 

 زيان پېښوي... دا وخت حاجي صيب ماته ډېر په قهر شو او ويې ويل: ))

يونه! چوپ شه ډېرې خبې مه کوه بيا به وروسته خبې کوو، تا او 

 مياخېل دا درې ورځې ماته د رس په کاسه کې اوبه راکړي.((

د شاه محمود مياخېل اختالفات چې هر څه وو، وو به، زه پر هغو تبرصه 

نه غواړم خو ماته  حاجي صيب ځکه په قهر و چې څو ځله يې وکيالن 

البېلو موضوعاتو په باب يې ورته خبې وکړې، هر ځل راټول کړل او د بې

به ما د حاجي صيب څنګ ته ځان ورساوه او ورته ويل به مې چې د 

څلورو مهمو وزارتونو موضوع هم ياده کړه، هغه غوښتل چې دا موضوع 

علني نه کړي، ځکه دوى په خپل مند کې موافقې ته رسېديل وو، خو 

هلېز کې يې کونج ته بوتلم، راته يې يوه ورځ يې له السه ونيومل او د

وويل: )) مرشقي ته يې داخله وزارت منىل، شامل رسه مې زور برابر نه 

دى، ډېرې زياتې پيسې او وسلې لري، که نور هر چا رانه زيات امتياز 
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واخيست بيا مې غاړه کې لنګوټى واچوئ او کش مې کړئ، چې حاجي 

عذابوئ...(( له شامل ټلوالې قديره ته بې غريته وې، نور مې څه ته په 

رسه د زور د نا انډولۍ او امتياز خبه يې د مرشقي وکيالنو په يوه عامه 

 غونډه کې هم وکړه.

کله چې زه د اکرثيت رايو په ګټلو رسه د لويې جرګې د لومړي منيش 

په توګه انتخاب شوم او پر خپلې څوکۍ کېناستم، نو يوه وړه ټوټه کاغذ 

شو، په کاغذ کې ليکل شوي وو: )) يون صيب زه مې پر مېز کېښودل 

تاسو ته ددې لويې کاميابۍ مبارکي وايم، حاجي قدير(( کله چې ما دا 

کاغذ ولوست نو بيا مې الندې د کيڼ الس لومړي کتار ته وکتل، چې 

حاجي صيب يې په منځنۍ برخه کې ناست و. ما ورته رس وخوځوه او 

ما له دې شېبې څخه ډېر خوند  دى په سرتګو او شونډو کې موسکى شو،

او لذت واخيست، ځکه زه پوهېدمل چې زما په انتخاب حاجي صيب 

څومره خوشحاله شوى او ده دا کار د مرشقي واليتونو او ځان لپاره يو 

برى ګاڼه، رسه له دې چې په بېړنۍ لويه جرګه کې ما خپل ځان او ټول 

ورو ډول ډول ګواښونو پښتانه محروم ګڼل، تر لسګونو روحي فشارونو او ن

 الندې وم، خو دا هر څه مو په چوپه خوله زغمل.

کله چې جرګه رسامً پيل شوه، نو يوه ورځ مې په تفريح کې حاجي 

صيب قدير رسه وکتل، ما ويل د قاسميار صيب موضوع کې درنه خلک 

خفه دي. هغه وويل اوس به يې درته ووايم: )) اصيل خبه دا وه چې 

محکمې لپاره کانديد و او دا د ډېرې مودې لپاره کار قاسميار د سرتې 

دى، لويه جرګه يوازې د شپږو ورځو لپاره ده، ما يوه معامله کړې، د 
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قاسميار مالتړ مې ددې لپاره وکړ، چې هغه بل امتياز موږ ته پرېږدي، 

دولت ما رسه ژمنه کړې چې سرته محکمه به فضل الهادي شينواري ته 

 کار وکړ...((.ورکوو، نو ځکه ما دا 

په لويه جرګه کې يوه ورځ زما مېرمن )ارين يون( د استاد رباين د 

ل کال 2717وخت ))ميل رسود(( د غږېدو په اړه احتجاج وکړ او دا يې د 

د قانون او د اوسنۍ لويې جرګې د داخيل طرزالعمل خال  عمل وګاڼه، 

مهاجرتونو او د طالب دغه راز يې په شاميل واليتونو کې د ډله ييزو وژنو، 

په نامه د پښتنو د ځورونې په اړه خبې وکړې، د شامل ټلوالې پر مرشانو 

دا خبې ښې ونه لګېدې، نو حاجي صيب ته يې شکايت وکړ، حاجي 

صيب د غرمې ډوډۍ پر مهال له ما څخه پوښتنه وکړه او ويې ويل: ))دې 

وکړې دا خورکۍ چې د مرشقي والياتو د ښځو په مناينده ګۍ خبې 

څوک ده؟(( ما وويل ولې څه خبه ده؟ حاجي صيب وويل: ))ډاکرت 

عبدهللا او دلته ځينې نور وزيران په قهر دي، چې دا انتقادونه يې موږ ته 

راجع دي. نو ما ځکه تانه پوښتنه وکړه چې دا څوک ده؟(( ما ورته وويل: 

هر  ))حاجي صيب دا زما مېرمن ده(( حاجي صيب وويل: ))بس پوه شوم

 څه يې چې وييل ښه يې وييل.((

د لويې جرګې په بهري کې ښاغيل حامدکرزي د مرشقي واليتونو وکيالنو 

ته د خبو اترو پر وخت وويل: ))تاسو د جمهوري رياست مرستيايل 

غواړئ که يو مهم وزارت؟(( له مهم وزارت څخه يې مقصد د کورنيو چارو 

وزارت(( هغه وويل: )) ښه ده  وزارت و. ټولو وکيالنو ورته وويل: ))مهم

 پوه شوم((.
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د لويې جرګې د پاى پر ورځ د موقت پارملان د جوړونې په باب د 

شامل ټلوالې او نورو وکيالنو ترمند د نظر اختال  پيدا شو، خو حاجي 

عبدالقدير د بن د تړون له مخې وضاحت ورکړ او د موقت پارملان 

 واره کړه.جوړولو مسئله يې د پخو داليلو له مخې ا

کله چې د لويې جرګې د وروستۍ ورځې په پاى کې کابينه اعالن شوه، 

نو د حاجي صيب قدير پر ځاى تاج محمد وردګ د کورنيو چارو وزارت 

د وزير په توګه ټاکل شوى و او داسې څرګنده شوه چې يو ځل بيا د 

 معاملو له پاسه معامله شوې ده.
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 افغانستان ملت دى كه افغان؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دا لکينه ما هغه وخت وکړه چې کله مـې د بېړنـۍ لـويې جرګـې د 

ټاکنو کړنالره ترالسـه کـړه، دا  مهـال، تـر دې دمخـه او تـر جرګـې 

وروسته، ان اوسمهال هم دا اصطالحګانې سمې نه کـارول کېـږي، 

د اسايس قانون په لويه جرګه کې هم )) د افغانستان ملـت(( لغـوي 

په قصدي او ناقصـدي ډول تېـره  تېروتنه په پښتو او دري منت کې

شوې او په نورو حقوقي متنونو کې هم کلـه کلـه پـه همـدې ډول 

تکرارېږي، خو د اسايس قانون انګلييس منت چـې آر )اصـل( مـنت 

ګڼل کېږي، هلته دا نقيصه رفع شوې او همدارنګـه د افغانسـتان پـه 

غه اړه په نورو حقوقي متنونو کې دا نقيصه نه شته. زما دا ليکنه هام

( ګڼه  کې چاپ شـوې 2کال په ) (ل2772)مهال د هيلې مجلې د 

 ده.
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كرزي د  ښاغيلد  څخهايا له نظار شورا 

 خالصون الره شته؟؟

 

 

 

 

 

کـال  (ل2772)دا ليکنه د منځمهالې ادارې پر مهال د هيلې مجلـې د

 ګڼه کې چاپ شوې ده. مه(1په )
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څوک جنکساالر، پاټکساالر او 

 ټوپکساالر دی؟

 

 

دا ليکنه هم د منځمهالې ادارې پر مهال پـه هيلـه مجلـه کـې چـاپ 

 شوې ده.
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د افغانستان د راتلونيك ولسمرش 

 څرنګوالید انتخاب 

 

دا ليکنه هم هغه مهال شوې وه چې نـه د اسـايس قـانون لويـه جرګـه 

جوړه شوې او نه هم د انتخاباتو کميسـيون او قـانون معلـوم وو، خـو 

افغانسـتان جوړښـت تـه هغه څه چې زما په نظر ملت ته په ګټه و او د 

يې ګټه رسوالى شوه، ما د همغه انتخابايت سيستم غوښـتنه کـړې ده، 

له نېکه مرغه ددې ليکنې زياتې  برخې وروسته پـه انتخابـايت سيسـتم 

کې عميل شوې، خو يو څه تشويشونه الهم پـر ځـاى پـاتې شـول. دا 

( ګڼـه 1ل کـال پـه )2772ليکنه هم پر هامغه مهال د هيلې مجلـې د 

 چاپ شوې ده. کې
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ات، راتلونکې لويه جرګه، انتخاب

 تشويشونه، اټکلونه او وړانديزونه

 

 
 

دا ليکنـه مـاتر بېړنـۍ لـويې جرګـې وروسـتته ليکلـې وه، او هامغــه 

ګڼه کې چې د يـاد  مه(7کال په ) (ل2772)وخت د هيلې مجلې د 

وږي( رسه سمون خوري، چاپ شوې ده، ددې ليکنـې -کال )زمري

پرمهال معلومه نه وه چې د اسايس قانون د جوړېدو بهـري بـه څنګـه 

وي، ددې قانون د تصويب لپاره به لويه جرګه څنګه جوړېږي؟ څـو 

مياشتې وروسته د قانون جوړونې بهري پيل شـو، بيـا نـږدې يـو نـيم 

اسايس قانون لويه جرګه جوړه شوه، تر هغه وروسـته کال وروسته د 

بيا د جمهوري رياست او ميل شورا لپاره انتخابـات وشـول، خـو مـا 

چې له نـږدې نـه دا ټـول بهريونـه څـاريل او پـه خپلـو سـرتګو مـې 

ليديل، نو په دې ليکنه کې چې ما کوم تشويشونه او اټکلونه څرګنـد 

بـدل شـول، دادى ددې  کړي وو، د هغو يو زيات شمېر پر واقعيت

 ليکنې د اټکلونو ارزونه د خپلو قدرمنو لوستونکو قضاوت ته پرېږدم.
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 کې درې مهم ټکيپه راتلونيك اسايس قانون 

 
 

 

هغه وخت چې د اسايس قانون د تسـويد کميسـيون جـوړ شـو، نـو دا 

کال  (ل2772)ليکنه ما کړې وه او پر همغه مهال مې د هيلې مجلې د 

( ګڼه کې چاپ کړه، شاوخوا يونيم کال د اسايس قانون د تسويد 1په )

او تدقي  موده وه او بيا د اسايس قانون لويه جرګه جوړه شـوه، ددې 

ليکنې تر ليکلو وروسته زه  تقريباً په دې شاوخوا يو نيم کلن بهري کـې 

د اسايس قانون د جوړولو د پروسې د يوه کارکوونکي پـه توګـه پـاتې 

وم، بيا په لويه جرګه کې هم د اسايس قانون د داراالنشـا غـړى وم او ش

تر خپلې وروستي حده پورې مې پـه دې بهـري کـې د خپـل ملـت او 

هېواد لپاره صادقانه هلې ځلې کړي، خو کومـه وړاندوينـه چـې مـا د 

اسايس قانون تر لويې جرګې شاوخوا يونيم کال دمخه کـړې وه، زه د 

د ټول کار پـه بهـري او پـه تېـره بيـا د اسـايس  اسايس قانون د جوړولو

قانون په جرګه کې له هغو رسه مخامخ شوم، دا چـې د اسـايس قـانون 

په جرګه کـې او تـر هغـه دمخـه او وروسـته څـه وشـول، زمـوږ اکـرثه 

هېوادوال خب دي. زه نه غواړم هغه مسايل دلته راوسپړم، خو دومـره 

بل پسې واقع شـول او روحـاً وايم هغه څه چې ما وييل وو، هغه يو پر 

ډېر خوشاله يم، چې يو شمېر ملت ضد هڅـې ناکـامې شـوې. دا هـم 

 تاسو او دا هم دا ليکنه:
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راتلونکې عمومي ټاکنې، څو خطرونه او 

 څو وړانديزونه

 
د بن د تړون له مخې د اسايس قانون تر تصويب  وروسته  بايد په 

افغانستان کې عمومي ټاکنې تر رسه يش، جمهور رئيس د ولس د مستقيمو 

و پټو رايو له الرې وټاکل يش او اوسنۍ انتقايل اداره خپل ځاى يوه ا

منتخب حکومت ته پرېږدي، د اټکل له مخې  د اسايس قانون د تصويب  

په لويه جرګه کې به د نظام د جوړښت پر درېيو  ډولونو سخت بحثونه  او 

شخړې رامنځته يش: مرشوطه شاهي نظام، په دې کې به شاه د واک 

دا ليکنه هغه مهال شوې وه چې نه د اسايس قانون لويه جرګه جـوړه 

شوې وه، نه د انتخاباتو کميسيون جوړ شوى  و او نه هـم د انتخابـاتو 

لپاره کـوم طرزالعمـل ترتيـب شـوى و، خـو تـر دې ټولـو وړانـدې د 

جمهوري رياست د عمومي ټاکنو په اړه تشويشونه وو او اندېښنې وې. 

ويشونو او اندېښـنو تـه د ځـواب مونـدلو پـه نيـت دا ليکنه همدغو تش

ليکل شوې وه. کله چې لويه جرګه جوړه شوه، د انتخاباتو کميسيون 

او بيا قانون جوړ شو او وروسته بيـا ټـاکنې تـررسه شـوې، نـو پـه دې 

ليکنه کې يو شمېر تشويشونه رفع شول، خو بيا هم په دې ليکنـه کـې 

پر خپـل ځـاى او الينحلـه پـاتې  يو شمېر راغيل اټکلونه او  تشويشونه

شول او تر نن ورځې زموږ ولس کړوي. داليکنه هامغه مهال د هيلـې 

 ( ګڼه کې چاپ شوې ده.7کال په ) (ل2772)مجلې د 
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اجرائيوي ځواک به صدراعظم رسه وي، چې  د پارملان د  سمبول وي،

اکرثيت غړو په تائيد به ټاکل کېږي، په رياستي نظام کې به   جمهور 

رئيس د واک رسچينه وي، چې  د ولس  د مستقيمو رايو په نتيجه کې به 

ټاکل کېږي، يو، دوه يا درې مرستياالن به لري، کېدى يش صدراعظم  

ري، خو اصيل اجرائيوي ځواک به جمهور رئيس رسه ولري او يا يې ونه ل

 وي.

په پارملاين نظام کې جمهور رئيس سمبوليک رول لري، صدراعظم به د 

پارملان د اکرثيت غړو په خوښه ټاکل کېږي، د حکومت )اجرائيه ځواک( 

په راس کې به واقع وي، که لويه جرګه  له دې درې واړو نظامونو څخه 

کې تصويب کړي، نو انتخاباتو ته اړتيا ده. دا چې هر يو په اسايس قانون 

انتخابات به څرنګه تر رسه کېږي، راي ورکوونکي به څرنګه تثبيتېږي او د 

رايو ورکولو مرکزونه به د کومو معيارونو له مخې څومره، څرنګه  او کومو 

ځايونو کې تثبيتېږي؟ د ډېر غور او بحث موضوع ده، چې پر ټول 

دهغو د نتيجو پر څرنګوايل ژور اغېز اچوي. ټاکل شوې انتخابايت بهري  او 

م کال د جون پر مياشت  عمومي ټاکنې تررسه يش ، څوک  1771ده  د 

چې په عمومې ټاکنو کې د رايې يا ووټ ح  لري، ددې کسانو ثبت او 

راجسرت خورا ګران کار دى او که له ډېر دقت څخه په کې کار وانه 

ي ټاکنو  قانونيت هم تر پوښتنې خيستل يش، نو کېدى يش د عموم

الندې راويل، په انتخاباتو کې تر ټولو مهم اصل  دا دى چې  د رايې وړ 

خلکو له درېيو دوه برخې  او يا هم اکرثيت بايد حتمي ثبت او راجسرت 

 يش.

په دويم ګام کې مهم اصل دادى چې له همدې ثبت شويو کسانو دوه 

کې ګډون وکړي، که چېرې دا پورتني ثلثه او يا هم اکرثيت په انتخاباتو 

دواړه اصلونه بريايل او عميل نه يش، نو بيا دټاکنو قانونيت او مرشوعيت تر 
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پوښتنې الندې راځي.د افغانستان په راتلونکو عمومي ټاکنو کې دغه دواړه 

اصلونه له سرتګو ګواښ او چلنج رسه مخامخ دي. دلته  غواړو دغو دواړو 

کو ګواښونو او د هغو د حل الرو په باب څو اصلونو ته د ورپېښېدون

 څرګندونې وکړو:

په دې برخه کې  د رايې ورکوونکو ))وټرانو(( د راجسرت ستونزې: -الف

 کوالی شو، دې الندې ستونزو ته نغوته وکړو:

دا يو څرګند واقعيت دى چې افغانستان  يو  جغرافيايي ستونزې: -2

غرىن هېواد دى، چې تر اوسه  يې د غرونو په ملنو کې  پرتو سيمو اولرې 

کليو، بانډو ته سړکونه نه دي غځېديل او ګڼ شمېر خلک په همداسې 

سيمو کې ژوند کوي، چې د ډله ييز ارتباط او پيوستون الرې يې غوڅې 

 يا محدودې دي.

يا نيمه تحصيل کړي اشخاص چې د ووټرانو د تثبيت هغه تحصيل کړي 

دنده پر غاړه لري، په اسانۍ رسه زړه نه ښه کوي چې داسې سختو  سيمو 

ته الړ يش، چې هلته د موټر الره نه وي او څو ساعته  يا څو ورځې پيل 

مزله ته په کې اړتيا وي، نو په دې وجه  په لکونو هغه افغانان چې  په دې 

ي اود ووټ استحقاق لري له خپل دې ح  څخه سيمو کې اوسېږ

 محرومېږي.

تر اوسه ال هم افغانستان کې د کليو، لرې پرتو  کلتوري ستونزې: -1

سيمو او لويو ښارونو تر مند  کلتوري واټن او ان تضاد موجود دى، 

انتخابايت کميسيون او د ووټرانو د تثبيت کميسيون طبعاً  په لويو ښارونو 

هم څرګنده ده چې  دا کميسيون به تر زياته حده  کې جوړېږي او دا

خپل غړي له همدې ښاري تحصيل کړو او يا هم نيمه تحصيل کړو 

اشخاصو څخه پوره کوي، دې کسانو ته ګرانه ده چې  د بېالبېلو  ولسواليو 
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د خلکو  پر کلتوري خوى او بوى ښه بلد يش او هغوى دې ته رامات 

 ه ځانونه ثبت کړي.کړي، چې په ښه زړه او پراخه ټنډ

ښځې د هېواد نيم نفوس جوړوي، لکه څنګه  د ښځو ستونزه: -7

چې نارينه د ووټ ح  لري، ښځې هم د ووټ ح  لري، تر اوسه ال په 

لرې پرتو، کليوايل او ان په ځينو  ښارونو کې  د خلکو ذهنيت دې ته تيار 

چې  نه  دى، چې ښځې  دې په انتخاباتو کې  ګډون وکړي، که فرض کړو

د هېواد غوڅ اکرثيت  ښځې  د ووټ  له ح  څخه محرومې شوې او 

اقليت نارينه هم د بېالبېلو عواملو له امله  ثبت او راجسرت نه شول،  نو د 

عادالنه انتخاباتو لومړى اصل يانې دوه ثلثه اکرثيت خپله له منځه الړ، د 

ې ګټې او يوه محروم اکرثيت په حالت کې  د اقليت  تر مند  انتخابات ب

 بې مانا دي.

دا يو تريخ واقعيت دى چې اوس په هېواد کې  امنيتي ستونزه: -1

رسارسي سوله نه ده ټينګه شوې، د مرکزي حکومت د واک مزي ال د 

هېواد  ګوټ ګوټ ته  نه دي رسېديل، همدا اوس د ټول هېواد په کچه 

ن په زيات داسې ولسواالن شته، چې  په  ولسواليو کې ولسواال  (17)تر 

خپل رس مقرر او برحال دي، خو په کابل کې  له کورنيو چارو وزارت رسه 

هېڅ رسميت نه لري او نه له دې وزارت څخه معاشونه اخيل، د هېواد پر 

بېالبېلو  برخو  واکمن  مختلف  جنګساالران او مختلفو تنظيمونو  ته وفادار 

لپاره د   اشخاص واکمن دي، نو په داسې يو حالت کې  د انتخاباتو

عمومي راجسرت پروسه له ډېرو سختو امنيتي  چلنجونو رسه مخامخېږي. 

يوه بله مهمه مسئله دا ده چې د ووټرانو د راجسرت او نومليکنې پروسه بايد  

د ملګرو ملتونو او نورو نړيوالو ادارو تر څارنې  او کنټرول الندې تررسه 

کوونکي د افغانستان له يش. خو همدا اوس د ملګرو ملتونو د دفرتونو کار 

مهمو ښارونو پرته  اکرثو ولسواليو ته د امنيتې ستونزو له امله هېڅ سفرونه 
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نه کوي، که چېرې د ملګرو ملتونو  د استازو د نشتوايل په حالت کې په 

کومه ولسوالۍ کې په خپله د افغاين ګروپونو له خوا  د نومليکنې پروسه تر 

 ونيت او مرشوعيت تضمني څوک کوي؟رسه يش، ددې کار د شفافيت، قان

يو زيات شمېر تحصيل کړي افغانان پر بېالبېلو  تنظيمي ايډيالوژيو 

وېشل شوي، زيات احتامل دى، چې د انتخاباتو کميسيون د راجسرت 

پروګرام کې به هم ونډه ولري، نو ددې خطر شته  چې  دوى به د ثبت او 

ام کې وسايت او د خپلې راجسرت پر وخت خپلې تنظيمي لېوالتياوې په پ

 خوښې اشخاص به ثبت کړي.

د راجسرت پر وخت  د عامه شعور د کچې د ټيټوالي ستونزه: -1

يوه ستونزه دا هم ده چې ډېر خلک  د انتخاباتو پر ارزښت او ماهيت سم 

نه پوهېږي، کېدى يش له نوم ثبتونې او راجسرت رسه چندان لېوالتيا ونه 

ته پاتې يش، نو دا ټول عوامل ددې سبب ښيي اويو شمېر خلک بې تفاو 

 ګرځي، چې د ووټرانو  شمېر د هغوى تر اصيل شمېر راکم يش.

د افغانستان  د نفوسو يوه درنه  د کوچيانو د نومليکنې ستونزه: -7

برخه کوچيان تشکيلوي، چې د بېالبېلو  رسچينو په استناد يې په ټول 

دى، کوچيان سخت او ( ميلونو وګړو تر مند 1-1هېواد کې شمېر د )

ګرځنده ژوند لري، د ژمي مېنه يې پر يوه ځاى او د دويب يې پر بل ځاى 

وي او پاتې  وخت يې په سفر تېرېږي، کېدى يش، د کوچيانو  د نفوس له 

ياد شوي رقم څخه نيميايي يې د ووټ مستح  وي، که چېرې د کوچيانو 

و زموږ د ولس يوه د نومليکنې لپاره يوه  اسايس تګالره جوړه نه يش، ن

 درنه برخه به  له انتخاباتو بې برخې پاتې يش.

کله چې په هېواد کې  د ووټرانو د  د ووټرانو د انتخاباتو ستونزې: -ب

راجسرت لړۍ پاى ته ورسېږي، او انتخابات پيل يش، نو انتخابات به هم  له 

 يو لړ ستونزو رسه مخامخ وي او چې دلته يې د ځينو يادونه کوو:
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د انتخاباتو کميسيون  د انتخابايت حوزو د تثبيت  ستونزه: -2

کېدى يش، هڅه وکړي چې د خلکو  د راټولېدو په مهمو مرکزونو  لکه د 

واليتونو، ولسواليو په مرکزونو او ځينې نورومهمو ځايونو کې د رايې 

ورکولو مرکزونه جوړ کړي،  دا مرکزونه  کېدى يش له بېالبېلو کليو واټن 

زيات شمېر خلک به  زړه ښه نه کړي چې له لرې  ځاى څخه  په  ولري، نو

خپل لګښت د رايې ورکولو مرکزونو ته الړ يش او که دا لګښت کومه خاصه 

 ډله ورکوي، نو انتخابات  به هم د هغوى په ګټه متام يش.

تر ټولو غټه  د ښځينه ووټرانو د انتخابايت حوزو ستونزه: -1

ونزه ده، چې  حارضې به نه يش، تر خپل کور ستونزه  د ښځينه ووټرانو ست

او کيل بهر  چېرې لرې د انتخاباتو مرکزونو ته الړې يش، په انتخاباتو کې 

د ښځو د ګډون په باب  پوهاوى هم يوه بله  ستونزه ده چې ښځې  به 

 وررسه الس او ګرېوان وي.

لکه څنګه چې مو  د کوچيانو د انتخابايت حوزو ستونزه: -7

ونه وکړه، کوچيان ګرځنده ژوند لرې، نو دوى ته ستونزمنه ده دمخه  ياد

چې يو  يا څو واحدو مرکزونو ته د رايې اچونې لپاره الړ يش، نو په دې 

ډول  که دوى تر دې د مخه زيات راجسرت شوي هم وي، نو زياتې رايې 

 به  يې نا استعامله پاتې يش.

بېره  يو شمېر پر پورتنيو يادو شويوستونز رس  متفرقه ستونزې: -1

نورې ستونزې هم شته، لکه ترانسپوريت، لوژستيکي، د وخت کمى، 

تبليغايت، ذهني، سيايس، تخنيکي او نورې ستونزې، چې د انتخاباتو  د 

کميسيون  ګروپونه به وررسه الس او ګرېوان وي، خو اوس راځو دې ته 

رته چې  دا ستونزې  د حل الرې لري او که نه؟ که چېرې د حل الرې و 

ونه لټول يش  يا پيدا نه يش او بيا  دا ستونزې پرې حل نه يش او دا يادې 
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شوې ستونزې همداسې الينحله پاتې يش، نو بيا خو ښه دا ده چې  بېخي 

د راجسرت لړۍ پيل نه يش  او نه عمومي انتخابات تررسه يش، ځکه چې په 

دي او تر  داسې  رشايطو کې  د عادالنه  انتخاباتو تررسه کول  ناشوين

ناعادالنه انتخاباتو، نه انتخابات ښه په دې دي، چې د نا عادالنه انتخاباتو 

په نتيجه کې  د انتخاباتو  د مرشوعيت او تائيد تر چرت الندې  يو نا عادالنه 

مرشتوب ډېر دروند بار دى چې د ولس پر اوږو پرېوزي او که هسې له 

وغځوي، نو هغه  کې د انتخاباتو پرته يو خپلرسى حکومت  خپل واک 

ولس مسئوليت ځکه ډېر زيات  نه دى، چې دوى خو انتخابات کړي نه 

 دي،په خپل رس راغىل او په خپل رسبه بېرته ځي.

خو زموږ په کلتور کې د ا متل دى چې که غر هر څومره لوړ دى پر رس 

يې الر شته ، د هر مشکل او هرې ستونزې حل الرې شته، چې که  په ژور 

يص او عمل پرې ويش ستونزې وررسه حلېدى يش، نو د ډول تشخ

پورتنيو ستونزو  دحل او عادالنه انتخاباتو د تررسه کولو لپاره دلته څو 

 وړانديزونه کوو:

 د ووټرانو د نومليکنې لپاره عمومي سرتاتيژي: -2

د رايې ورکوونکو د راجسرت لپاره بايد تر هرڅه لومړى يوه ليکلې 

ټولو هغو اړخونو ، ستونزو او حل الرو ته په کې  سرتاتيژي جوړه يش او 

اشاره ويش، چې عادالنه ټاکنو ته زيان رسوي دا ليکلې سرتاتيژي بايد د 

انتخاباتو د کميسيون ټولو دفرتونو او کار کوونکو ته ورسول يش او هغوى 

 پرې ښه ځان پوه کړي.

 د نومليکنې لپاره د افراد و جذبونه:  -1

کميسيون به په مهمو واليتونو او ممکن په هر واليت  طبعاً د انتخاباتو 

کې ساحوي دفرتونه  جوړوي، کله چې  ساحوي دفرتونه  په خپل تشکيل 

کې د نومليکنې لپاره افراد جذبوي، نو دا بايد د ټولو اداري واحدونو د 
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نفوسو، جغرافيايي موقعيت او دهغو اداري  واحدونو اتنيکي جوړښت د 

ګوايل له مخې په پام کې ونييس، د هرې ولسوالۍ او څومره وايل او څرن

هر اداري واحد لپاره بايد د همغې ولسوالۍ تحصيل کړي اشخاص 

 استخدام کړي، چې د همغې سيمې د خلکو په خوى بوى ښه بلد وي.

 دښځو نومليکنه: -7

په ډېرو کليوايل سيمو کې  ال عام ذهنيت دې ته جوړ نه دى، چې 

يا دې په ټاکنو کې ګډون وکړي، نو ددې ښځې دې راجسرت يش او 

ستونزې د حل يوه الره دا ده، چې د نومليکنې لپاره دې په غوڅ ډول 

نارينه کار کوونکي نه استخدامېږي، په هره ولسوالۍ کې لس شل تحصيل 

کړې او نيمه تحصيل کړې ښځې  پيدا کېږي، همدا ښځې  دې د راجسرت 

له خوا راجسرت يش، په دې  په پروګرام کې جذب يش او ښځې دې دښځو

 ډول به د حساسيت مخه ونيول يش.

 د عامه ذهنيت دښه وايل حل الره: -1

د عامه ذهنيت د کنرتول او ښه وايل لپاره ښه الره داد ه چې د راجسرت 

په پروګرام کې د کيل مرش، ملک او روحانيون يا مال امامان هم شامل يش، 

ضد د تبليغايت کمپاين مخه ونيول په دې ډول به د راجسرت د پروګرام پر 

 يش او ټول به په واحده پروسه کې رشيک يش.

 د کوچيانو د ستونزې حل: -1

د کوچيانو د راجسرت لپاره ښه الره داده چې د راجسرت په  پروګرام کې  

خپله د کوچيانو دخېلونو استازي شامل يش، ددې د ټولو خېلونو شمېر 

که د راجسرت په پروګرام کې د  خېلونو په شا وخوا کې دى، نو 217

 استازو ته ونډه ورکړل يش، کار به ډېر اسانه يش. 217کوچيانو لږ تر لږه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/  افغانستان په سيايس کږلېچ کې

 

0071 
 

 د  انتخابايت حوزو د ستونزو حل: -7

هر څومره چې د انتخابايت حوزو شمېر زيات وي، په همغه اندازه رايې 

په شاو ( زرو 17ورکوونکو ته اسانتيا پېښېږي، د ټول افغانستان په کچه د )

خوا کې جامع مسجدونه دي، که د هر جامع مسجد مخه او يا د هغه انګړ 

يوه انتخابايت حوزه وګڼل يش او دوه ورځې د ټولو انتخاباتو لپاره په پام 

کې ونيول يش، يوه ورځ د ښځو او يوه ورځ د نارينه و لپاره نو په 

 انتخاباتو کې د ډېرو خلکو د ګډون احتامل شته.

 مسلکي اشخاصو جذبول:د فني او  -0

په انتخابايت پروسه کې  چې هر څومره زيات مسلکي او فني اشخاص  

داخل يش، د ټاکنو د بري چانس زياتېږي، د راجسرت له پروګرام نه نيولې 

بيا تر عميل انتخاباتو پورې ددې ټولې لړۍ لپاره په کار پوه اشخاصو ته 

 اړتيا ده.

هري دا ټولې ستونزې او حل الرې په عمومي ډول که موږ د انتخابايت ب

په ژور ډول په پام کې ونيسو او هغه ګام پر ګام عميل کړو، نو د عادالنه 

انتخاباتو د بري چانس زياتېږي او له دې پرته  انتخابات د وخت، پيسو او 

 نورو امکاناتو ضايع کول دي او بس.
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 د خدمت معيار
  

 

 

 

 

په وروسته پاتو ټولنو کې دکار وېش په پوره او منظم ډول نه وي 

رامنځته شوى او يا ورته ډېر ارزښت نه ورکول کېږي، تخصيص څانګې 

جوت ځاى نه لري او يا يې دکار مخه نيول کېږي، مسلکي کادرونه دخپل 

کار ته هم الس وغځوي او خپل آر مسلک ترڅنګ اړ دي دويم او درېيم 

ژوند خړوب کړي، همدغه او ځينې نور الملونه وي، چې وروسته پاتې 

ټولنه نوره هم وروسته پاتې سايت او دپرمختګ مخه يې نييس. کله چې په 

يوه ټولنه کې دکار وېش نه وي رامنځته شوى او د ټولنې ټول وګړي دکار 

چه او معيار هم نه پر وېش قانع شوي نه وي، نو د خدمت کولو ک

معلومېږي. ځکه څنګه ارزوالى شو چې چا په کومه برخه کې، څومره او 

څنګه کار کړى دى؟ کله چې په ټولنه کې کار وېشل شوى نه وي، د خلکو 

او په تېره بيا دعوامو غوښتنې هم خپله موخه نه يش څارالى، بلکې ډېر 

ې يو چا د خپل نسبي ځله بې ځايه هم وي. د بېلګې په توګه که په ټولنه ک

خدمت او هڅې له کبله يو څه نوم وګاټه او د خپلې څانګيزې پوهې له 

الرې يې ټولنې ته يو ګټور کار وکړ، نو عام وګړي له هغه نه دنورو هر ډول 

اړتيا وړ کارونو د رسته رسولو هيله لري. طبعاً دا ډول کارونه د هغه شخص 

ګڼـه کـې مـه (7کـال پـه ) (ل2707)دا ليکنه هم د هيلې مجلـې د

 خوندي شوې ده.
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لې نه يش پوره کوالى، دا کار په وس پوره نه وي، نو ځکه خو دعوامو هي

په خپل څانګيز کار کې د ده پر ګټيل نوم هم ناوړه اغېز کوي او په نتيجه 

کې په يوه ځانګړې څانګه کې د ټولنې د يوه خدمتګار خدمت هم له 

 ياده وځي.

زموږ په شان وروسته پاتې او وروسته پاتې ساتل شويو ټولنو کې 

ډېرو سياستوالو او نورو دخدمت  دخدمت کولو بله لويه ربړه داده، چې

په نامه شعارونه ورکړي، خو وروسته يې رس خيانت ته وتىل دى. د 

))خدمت (( شعار اوس په عامو خلکو کې دومره بې باوره شوى، چې 

څوک دخدمت نوم واخيل، نو دخلکو په ذهن کې خيانت تداعي کېږي، 

باور نه  نو اوس که يو څوک د رښتيني خدمت هيله هم لري، څوک پرې

کوي. ان که څوک د خدمت عميل بېلګې وړاندې هم کړي، بيا هم 

ځينې وايي: )) دا خو ځکه داسې خدمتونه کوي او ځان ښه سړى کوي، 

چې خلک تېر بايس په دې کې يې هم چل دى((. زموږ په ټولنه کې د 

ټولنې اصيل خدمتګاران په يوه او بل نامه تورن، بدنام او دعوامو د ټيټې 

کچې دناباورۍ ښکار شوي. زموږ په ټولنه کې بله سرته نيمګړتيا ذهني 

داده چې خدمت په مسلک او کار کې نه افاده کېږي، بلکې په اند او 

ګروهې پورې تړل کېږي، هرې سيايس او ګروهمنې ډلې دخپل واک 

پرمهال خپل نالوستي او نامسلکه کسان پر مسلکي پوستونو او څوکيو 

نډ مهالې خو ډېرې ځپونکي او شامتبونکې اغېزې کېنول او ډېرې توندې ل

يې پرېښودې. له څو تېرو او غبګېدونکو پېښو څخه د مسلک خاوندانو او 

نورو ډېرو پوهانو ته دا نهييل پيدا شوه، چې ياره )) افغانستان د استثناتو 
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هېواد دى دلته هر ناممکن ىش ممکن او هر ممکن ىش ناممکنېدالى 

کار وه چې رس مو په خپل مسلک کې سپني کړ او  يش(( نوموږ ته څه په

 د زړه وينې مو وڅښلې؟

ځينې کسان هر خدمت د ګروهې په تله تيل) دکار السته راغلې )رې 

او مېوې ته نه ګوري، بلکې دېته ګوري چې دا د چا په هڅه رامنځته 

شوي دي. دلته په واقعيت کې دهر خدمتګار کار دهغه د اخالقو او 

اره کې مطالعه او ارزول کېږي: )) پالىن ښه ډاکرت دى خو ګروهې په هند

افسوس چې عقيده يې خرابه ده. زه به دپالين انجنريي څه کړم چې 

عقيده کې ټينګ نه دى، پالىن به ښه تکړه پوهاند وي خو په پالين ګوند 

 کې دى او پالىن...((.

لکې دلته پر دې بحث نه کېږي، چې پالين ټولنې ته څه وړاندې کړل، ب

د يو چا د خدمت او سړيتوب معيار په دې پورې تړل کېږي، چې دده په 

ذهن او فکر کې څه ګرځي؟! د ټولنې يو شمېر وګړي بيا دهمدغه ذهني 

ابهام په تلې هر څه تيل، هغه هم داسې چې هر څوک له خپل ځان رسه 

دخدمت ارزونې او ټاکنې لپاره بېالبېل معيارونه لري. څرنګه چې په ټولنه 

کې دخدمايت کارونو وېش نه دى رامنځته شوى، نو دخدمت معيارونه هم 

نه دي مشخص شوي او نه يې بريدونه ټاکل شوي دي. له دې کبله که 

هرڅوک او د ټولنې هر خدمتګار په يوه ځانګړې څانګه کې ټولنې ته د 

زياتو خدمتونو جوګه هم يش، بيا به هم د ټولنې د ټولو وګړو په ذهن او 

 يو شان مقبوليت ونه لري، نو خدمتګار بايد څه وکړي؟.فکر کې 
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کله چې په ټولنه کې د يو چا د خدمت معيار معلوم نه وي او يا په ټولنه 

کې دخدمت د ارزونې کچه راټيټه وي، نو خدمتګار طبعاً د اوږدې او 

ستړې کوونکې مبارزې له کبله نهيىل کېږي، د ده دا نهييل نه يوازې دده 

روحي ژوند ناوړه اغېزه کوي، بلکې د ده پر کورنۍ هم پر فزيکي او 

اغېزښندي او همداسې ټولې ټولنې ته غځېږي. کله چې څوک په ګانده 

)اينده( کې د يونېک او غوره کار دخدمت تکل کوي، نو چې د تېرو 

خدمتګارانو د ژوند حال او وروستى برخليک وويني، نو په خپل کار کې 

ځينې خو په کې بېخي له خپل پالن کړي  ټکنى او پښه نيوىل کېږي او

 کاره تېرېږي.

ددغسې حرکت په نتيجه کې په ټولنه کې دخدمتګارانو شمېر راکمېږي، 

دخدمت کچه ټيټه او ټولنه شاته پاتې کېږي. د بنسټيز کار درسته رسولو په 

مقصد او په ټولنه کې دخدمتګارانو دنهيلۍ دمخنيوي لپاره يوه غوره او 

ده، چې هر څوک په ټولنه کې د خدمت او نېک کار د اسايس الره دا

رسته رسولو هيله لري، نو له رسه دې په زړه او ذهن کې دقربانۍ او 

بلهارۍ روحيه وروزي او د هېڅ ډول مادي او مانيز امتياز هيلې دې نه 

لري، ځکه چې د خدمتګارانو او د ټولنې دعام ولس د ذهني کچې ترمند 

عام خلک ددې ذهني وس نه لري چې خپل زيات واټن دى، د ټولنې 

پالونکي او خدمتګاران ونازوي او د ځواک څښتنان د لنډ مهايل عيش او 

عرشت له کبله د ټولنې دخدمت او د هغو د خدمتګارانو دپاللو جوګه نه 

 دي او نه هغو ته خپل پام را اړوي.
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که چېرې د هرې برخې خدمتګار ځان له اروايي پلوه داسې تسکني 

چې: ))همدا مې ټولنه ده او همدا يې معيارونه، خو دې رسه رسه بيا کړي 

هم ورته په يوې الهي، ميل او هېوادنۍ مينه کار کوم او د هېڅ ډول 

مادي او مانيز امتياز هيله نه لرم(( نو بيا خو کېدى يش چې له ډېرې 

ذهني او رواين ستړيا او نورې نهيلۍ رسه مخامخ نه يش، ځکه چې ده له 

خپله ټولنه او د هغې معيارونه تليل دي. که خدمتګار په همدې رسه 

روحيه په ټولنه کې کار وکړي او نور هم دا الره تعقيب کړي، نو 

دخدمتګارانو شمېر به زيات يش او ټولنه به هم دپرمختګ پر لوري روانه 

يش، کله چې ټولنه نسبي او بيا نور پرمختګ وکړي، نو په ټولنه کې د 

و او معيارونو د بدلون امکان هم زېاتېږي، بيا به نو ټولنه په ځينو ارزښتون

ټاکلو معيارونو هم خدمتګار پېژين او هم خاين، خو تر هغه دمخه د استاد 

روهي په اند: )) په وروسته پاتې ټولنه کې دخدمت او شخصيت معيار 

معلوم نه وي(( خدمتګار بايد له هر چا څخه د ډېر عزت او پالنې هيله ونه 

 ري او د قربانۍ په زغملو رسه خپل کارونه تررسه کړي.ل
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 فكري خال

 

 

 
 

ډک

 دا ليکنه د هيلې مجلې په يوه ګڼه کې خپره شوې ده.
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 مجاهد او جنګساالر
 

 

 

 

 

 
 

 

له سيايس پلوه د ))مجاهد(( اصطالح په افغانستان کې د سيايس بحران 

( ل کال وروسته استعامل شوه او پر افغانستان باندې د 2710تر پيل )

شوروي يرغل په ټولو کلونو کې يې دمذهبي او ميل مرشوعيت ټول 

پړاوونه ووهل، نو ځکه په همدغه دوران کې ))مجاهد(( د ولس د زړونو 

او د منښت او ګرانښت مراتب يې حاصل کړل، ان تر دې  تل ته ننوت

بريده چې که يو ))مجاهد(( د رشيعت تر پولې اخوا هم ځينو کارونو ته 

الس ور ووړ، نو خلکو پرې پرده خوروله او ويل يې خري دى پروا نه کوي 

مجاهد دى... رښتيا هم افغان ولس د جهاد په لوښي کې د خپل هېواد د 

لپاره بې سارې قربانۍ ورکړې او خپل ځان يې دنړۍ  ازادۍ او رسلوړۍ

په ولسونو کې د يوه اتل په توګه تثبيت کړ ، په پاکستان کې اوو او په 

ايران کې اتو کمونيزم ضد او حکومت مخالفو سيايس تنظيمونو چې 

اکرثو يې تر شوروي يرغل دمخه په دې هېوادونو کې ځالې کړې وې، په 

هادي مرشوعيت حاصل کړ او د جهاد مرشي شوروي يرغل رسه ځان ته ج

يې راخپله کړه، ولس له ناچارۍ اړ و د شوروي پر ضد جهاد ته دوام 

ورکړي، که څه هم په لوږه ګېډه او تش الس دې وي، سيايس تنظيمونو 

ته دا ښه فرصت و، چې د افغان ولس او د شوروي مخالفو هېوادونو په 

ــر  ــاالر پ ــد او جنګس ــې د مجاه ــوې وه، چ ــه وخــت ش ــه هغ دا ليکن

اصطالحاتو په رسـنيو کـې تـود بحـث روان و او بيـا هامغـه مهـال د 

 ګڼه کې چاپ شوې ده. مه(7کال په ) (ل2777)ګوربت مجلې د 
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عرب او نورو ترمند يو حايل تېره بيا امريکا متحده اياالت، سعودي 

رامنځته کړي، له هغوى څخه وسلې او پيسې ترالسه کړي او ضمناً دا ورته 

هم په ګوته کړي چې د ولس رهبي زموږ په الس کې ده او دا ټول ولس 

موږ راپاڅوىل دى. د همدغه مهارت په نتيجه کې سيايس پوځي، 

ان او شوکت تېر تنظيمي مرشانو د جهاد په ټول بهري کې د شهرت ښه ش

کړ، کله چې شوروي لښکرې له افغانستان څڅه ووتلې نو تر هغه وروسته 

جهادي مرشوعيت هم ورو ورو کمزورى شو، هغه جهادي ډلې او تنظيمي 

مرشان چې تر دې دمخه يې هر روا او ناروا عمل مرشوع ګڼل کېده او 

رسه مذهبي جذبه يې پر سيايس تدبري ډېره غالبه وه، له سخت چلينج 

مخامخ شول، د دې ډلو مرشانو سيايس منط  ډېر کمزورى او تر جګړه ييز 

بهري ډېر شاته پاتې و، د شوروي لښکرو تر وتو وروسته په افغانستان کې 

مذهبي او ميل جنګ ورو ورو پر سيايس او قومي جنګ بدل شو، دا 

داسې يو حالت و چې اکرثو جهادي مرشانو پرې دمخه فکر نه و کړى، د 

د نړيوال مالتړ په همدې وختونو کې ورو ورو کمېده، د جبهې ليکې جها

کمزورې کېدلې او د واک د نيونې لپاره په پټه او ښکاره تر مذهبي 

ارزښتونو اخوا ائتالفونه او سازشونه جوړېدل، يو شمېر جهادي او جهادمنا 

ډلې په کابل کې له يو شمېر الحادي او قومي ډلو رسه د سازش په لټه کې 

وې، څرنګه چې دا ډول هڅې د ميل ګټو پر ضد وې، نو د عامه ش

مرشوعيت پر ځاى يې عامه کرکه راوپاروله. د سازش او ائتال  له الرې پر 

کابل باندې بېالبېل او مختلف تنظيمونه واکمن شول او وررسه ټول هېواد 

ته د نامرشوع جګړې ملبې خورې شوې، هر ځاى ته ټوپکواکي وغځېده. 

ره ترينګيل شول، چې هېواد ته د تجزيې خطر پېک شو، ولس حاالت دوم

له دې حالت تر پوزې راغى او خبه د انفالق تر بريده ورسېده، پخوانيو 

جهادي ارزښتونو خپل رنګ او خوند بايلود. پخوانيو سيايس او مذهبي 
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اصطالحاتو ته نوې نومونې راووتې، قومندان، ټوپکي، ټوپکوال، نامسووله 

ه مار ټوپکساالر، جنګساالر او داسې نور. ددې نومونو يو اشخاص، جګړ 

غټ علت دا و چې پخواىن مجاهد د خپلو عملونو له مخې نننى مجاهد 

نه و. مجاهد او جهاد له معنوي پلوه د بهرين يرغل پر وړاندې له مبارزې 

څخه خپل مرشوعيت ترالسه کاوه، خو نن چې هره خوا خپلمنځي جګړه 

ارېدل، دې جنګ بله مانا لرله، دا د قدرت لپاره د رشوع وه او ټوپک ک

هوسونو جنګ و، څرنګه چې د جنګ بڼه بدله شوله، همداسې د جنګ 

اصطالحات او مفاهيم هم بدل شول. د پخوانيو مجاهدينو يوشمېر ډلې او 

اشخاص چې په نوي جنګ کې راښکېل وو، له دې نويو اصطالحاتورسه 

له چې پخوانۍ سپېڅلې تورې يې سخت مخالفت کاوه، دوى هڅه کو 

اوسنيو نامرشوع امتيازاتو او کړنو ته مرشوعيت ورکړي او د تېرې تورې په 

برکت خپله اوسنۍ ګناه بابيزه او بښلې وښيي، خو دې خبې ته يې پام نه 

و، چې پخواىن شغل هېڅکله هم د اوسني شغل ځاى نه نييس او نه يو د 

نانواى و، بيا يې نانوايتوب بل پرځاى کارېږي، مثالً پخوا يو څوک 

پرېښود، او قصايب يې پيل کړه، اوس د قصاب پر دندې او غويل والړ دى، 

نو څوک ورته د نانواى خطاب نه کوي، بلکې قصاب يې ګڼي. د ځينو 

مجاهدينو په اړه هم همدا مثال صدق کوي، يو وخت کې يو چا جهاد 

او پسولىل و نو خلکو کاوه او ځان يې د جهاد پر ټولو اصولو برابر کړى 

ورته مجاهد ويلې، خو کله چې همدې خلکو د جهاد تر پولو پښې واړولې 

او نورو کارونو ته يې الس کړ، نو بيا خلکو ورته نور اصطالحات چې د 

هغوى له عمل رسه منطب  او مصدق وو وکارول، که چا د خلکو د 

ک درلود هغه ځورونې لپاره ټوپک ګرځاوه، هغه ته د ټوپکي او که چا پاټ

ته د پاټکي اصطالحات وکارېدل. حقيقت دادى چې له جهادي حالت نه 

نامرشوع ټوپکي حالت ته د ځينو اشخاصو اوښتل يوه پروسه وه، هر 
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څوک چې په دې پروسه کې شامل وو، هغوى دويم نومونه خپل کړل. د 

طالبانو د واکمنۍ پر مهال ټوپکوال او پاټکوال ټول له يوې مخې د 

په يوه ګوټ کې را ايسار کړاى شول، خو د امريکا د متحدو اياالتو  هېواد

د پوځي يرغل په نتيجه کې د ټوپکوالو مرشان يو ځل بيا را ژوندي شول، 

په سيايس او پوځي برخه کې يو ځل بيا ورته تر خپل استحقاق او 

استعداد پورته امتيازات ورکړاى شول، ولس له همغه پيله د طالبانو پر 

پر دا ډول بديل خوښ نه و، خو امريکايي ځواکونو او نړيوالې  وړاندې

ټولنې د خلکو د هيلو خال  ټوپکوال په زياتو امتيازاتو ونازول، ولس له 

همغه پيله دې خلکو ته د دوى د شان مطاب  اصطالحات وکارول، هغوى 

چې تر ټولو زيات ټوپک او وسله وال اشخاص يې درلودل او په دولت 

لو زيات امتيازات ترالسه کړي وو، د جنګساالر او ټوپکساالر کې يې تر ټو 

 په نومونو ونومول.

په دې تېرو دريو کلونو کې د جنګساالر پوځي اصطالح ډېره زياته 

سيايس مانا او اغېزه راخپله کړې، هر څوک جنګساالر يادوي او غندي 

يې، خو  هېڅکله هم چا کوم شخص جنګساالر ته ګوته نه ده نيولې او 

څوک يې په دې نوم نه دى نومويل. جنګساالران هم هېڅکله دا اصطالح 

پر ځان نه مني او د داسې اصطالح کارونه د مجاهدينو توهي ګڼي. دا 

چې په افغانستان کې اوس څوک جنګساالر دى او څوک مجاهد، مخکې 

پرې په ضمني ډول تبرصه وشوه، خو يو ىش چې حقيقت دى هغه دادى 

تان کې جنګساالران شته، هم په دولت کې دي او هم چې اوس په افغانس

تر دولته بهر، يا رسمي او نا رسمي جنګساالران دواړه شتواىل لري، د 

جنګساالرۍ اصطالح هم بايد په دقي  ډول وکارول يش، که يو څوک 

مجاهد ته جنګساالر ووايي، نو بېشکه دا د مجاهد په ح  کې رلم دى او 

الر ته مجاهد وايي، دا نو بيا تر هغه زيات ګناه ده، خو که څوک جنګسا
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رلم دى او ګناه ده، په حقيقت کې هر هغه څوک چې د وسلې په زور تر 

خپل استعداد او استحقاق پورته امتياز ترالسه کوي، هغه جنګساالر دى، 

که هغه پخوا هر څوک و سپني و که تور، مجاهد و که نه و، د جنګساالر د 

ګڼې او بدګڼې د محاسبې وړ نه دي، بلکې د تعريف په باب پخوانۍ ښې

هغه اوسنۍ کړنې د محاسبي وړ دي. د پخوانيو ښېګڼو په مقابل کې د 

اوسنيو بدګڼو بښل داسې مانا لري، چې موږ نارو  ته د اصيل درملو پر 

ځاى تاريخ تېر درمل ورسوو، طبيبان پر دې پوهېږي چې نارو  ته تاريخ 

 يش. تېر درمل څومره زيان وررسوالى
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 رسشمېرنه که رس غوڅونه؟

 
د بن د توافقاتو له مخې د افغانستان د دولت يوه دنده دا ګڼل شوې 

وه، چې په افغانستان کې به عمومي رسشمېرنه تررسه کوي، نړيوالې ټولنې 

ې کار او چار کې به له افغان دولت رسه مرسته ژمنه کړې وه، چې په د

دا ليکنه هغـه مهـال شـوې وه، چـې پـه افغانسـتان کـې د امتحـاين 

احصايې بهـري پيـل شـوى و او د احصـايې پـه اړه تـاوده بحثونـه او 

تشويشونه روان وو، په ځينو واليتونو کـې چـې امتحـاين رسشـمېرنه 

سـته اخيستل شوې وه، هلته هم د درغلۍ زيات احـتامالت وو، ورو

بيا په ننګرهار کې موږ د رسشمېرنې پـه اړه يـو علمـي سـيمينار هـم 

جوړ کړ، چـې ګـڼ شـمېر افغـان ليکوالـو، څېړونکـو، د احصـايې د 

مرکزي رياست لوړ پوړو چـارواکو او همدارنګـه د ځينـو کورنيـو او 

بهرنيو موسسو استازو په کې ګـډون کـړى وو. پـه دې سـيمينار کـې 

اهدو لـه مخـې، دا امتحـاين  احصـائيه موږ د مستندو داليلـو او شـو 

نيمګړې او له درغلۍ  ډکه ثابته کـړه. چـې دا مهـال زمـوږ د ځينـو 

څېړونکو السته ورغيل وو. په دې اړه زما نورې ليکنې هم شته چـې 

هغه به يـو ځـل بيـا خپـرې کـړم. دا ليکنـه همغـه مهـال د هيلـې د 

( ګڼه کې چاپ شوې ده. درانه لوسـتونکي يـو 2کال په ) (ل2771)

ځل بيـا ددې حساسـې موضـوع پـه هکلـه ددې ليکنـې لوسـتو تـه 

 رابومل.
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کوي. د بن پرېکړې تقريباً له خپل وخت و مهال رسه عميل کېږي، خو نه 

کټ مټ او سل په سلو کې، خو تراوسه چې څوک د بن د پرېکړو جاج 

اخيل، نو تر زياته بريده يې عميل بڼه خپله کړې ده. البته د بن د پرېکړو 

شمېر درغلۍ، تېروتنې او تېرويستنې شته او په په عميل برخه کې هم يو 

 راتلونکي کې يې هم اټکل کېدى يش.

د بن په توافقاتو کې پر رسشمېرنه زيات ټينګار ځکه کېده، چې دا نه 

يوازې د افغانستان د بيا رغونې، جوړونې او پرمختګ لپاره يو اسايس المل 

اسايس ستونزه و، بلکې د سيايس چارو د سمون او رغون په الر کې يوه 

هم ګڼل کېږي، رښتينې رسشمېرنه د سيايس او قومي ډلو د سيايس 

غوښتنو په کنرتول، تثبيت او السته راوړنه کې اسايس رول لري. په 

افغانستان کې رسشمېرنه په تېره بيا د قومي ماهيت له مخې يوه ډېره 

حساسه سيايس موضوع ده، د هرې مرشوع او نا مرشوع سيايس، اقتصادي 

و بلې غوښتنې لپاره د قومونو کميت وار له واره دمخه کېږي او د ا

 ستونزې د حل معيار او محک قومي شمېر ګڼل کېږي.

څرنګه چې په افغانستان کې ال تر دې دمخه يوه ډېره دقيقه، کره، پوره 

او ټولو غاړو ته د منلو وړ رسشمېرنه نه شته، نو ځکه هره سيايس او ټولنيزه 

ويت او حقوقو تر چرت الندې يې خپل ژوند تضمني ډله چې د قومي ه

کړى، په هېواد کې د رسشمېرنې له يوه اوږده ابهامه ناوړه ګټه پورته کوي 

او د هغه قوم، چې دوى ورته منسوب دي، د شمېر کچه دومره لوړه ښيي، 

چې واقعيت نه لري، په دې ډول په افغانستان کې له قومي پلوه د 

 ياته مبالغه کېږي.رسشمېرنې په ښودنه کې ز

هغو رسشمېرنو چې د ځينو بهرنيو غرت هېوادونو او کورنيو غرت 

رسچينو له خوا تررسه شوي او پر واقعيت والړې نه دي، موضوع نوره هم 

پسې پېچلې کړې ده. د بېلګې په توګه ځينې رسچينې په افغانستان کې 
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سبه کړې، ( محا71-77زموږ د هزاره وروڼو مجموعي شمېره په سلو کې )

که دا د يوې فرضيې په توګه همدومره وګڼو، نو همدومره يا تر دې زيات 

شمېر د تاجکو ورونو له موجوديت څخه هم هېڅوک سرتګې نه يش 

( رقم محاسبه کړو، نو 71-77پټوالى، خو که موږ د فرضيې په توګه همدا )

( فيصده يش، د افغانستان په 07-77د دوو قومونو مجموعي شمېر به )

قومي شمېرنه يا يادونه کې معمواًل ازبکان تر هزاه ګانو وروسته يادېږي، نو 

( فيصدو پورې اټکل يش، 77-11که دا هم د پورتنۍ فرضيې له مخې له )

( فيصدو پورې ورسېږي، 77-77نو د درېيو قومونو مجموعي شمېر به )

، ( فيصده که دا نور قومونه لکه ترکمن، پشه يي، نورستاين17-27پاتې )

ا اق، قزلباش او نور محاسبه يش، نو سل په سلو کې پوره شول، په دې 

ډول نو په افغانستان کې د پښتنو د اکرثيت خبه خو ال څه چې بېخي يې 

د موجوديت پوښتنه راوالړېږي؟ داسې او دې ته ورته احصايې له واقعي 

ري او رښتيني حالت څخه د يوه لوري غوښتنه او تقاضا لوړوي او د بل لو 

منفي غبګون راوالړوي، ځکه نو د سيايس غوښتنو په طرح کولو کې له 

رسشمېرنې ناوړه ګټه پورته کېږي. هغه وخت چې په افغانستان کې د 

تذکرې له مخې د نفوس ثبت او راجسرت پيل شوى، نو دا هيله ډېره 

پياوړې کېده، چې د وخت په تېرېدو رسه به د نفوسو دقي  شمېر هم 

بيا به دا مسئله د يوې سيايس ستونزې په توګه نه مطرح معلوم يش او 

کېږي، خو په افغانستان کې پرله پسې منفي بدلونونو او اوښتونونو نه 

يوازې دا هيله ټکنۍ او ځنډنۍ کړه، بلکې نورې ستونزې يې هم راوالړې 

 کړې.

د ناوړه سيايس بدلونونو ترڅنګ د احصايې د کارکوونکو السوهنه، 

و سيمه ييز ليدلوري هم ډېرې منفي اغېزې وشيندلې، له درغيل، قومي ا

کومه وخت چې د تذکرو وېش پيل شوى نو وررسه سمه، قومي اړونه او 
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بدلونه هم پيل شوې، په انفرادي  او ډله ييز ډول د يوه قوم هويت ختم 

شوى او په احصائيه کې يې په قصدي درغيل شوې ده. د دې کار يو غټ 

اکرثه مامورين ناپښتانه وو. نه يوازې د پښتنو  علت دا و چې د احصايې

شمېر په کې کم و، بلکې د نورو قومونو لکه ازبک، پشه يانو، نورستانيو، 

بلوڅو او نورو شمېر هم په کې کم و، همدا علت و چې د نفوس په ثبت 

او راجسرت کې دا ټول قومونه ډېر مترضر شوي دي. اکرثو تذکرو ته به 

تذکرې منت پښتو، خو هغه ځايونه چې بايد په قلم تاسو پام کړى وي، د 

په کې څه وليکل يش، هغه دري دى. زما په خپله تذکره کې يې د سن په 

کور کې ليکيل: )) چهارده ساله شصت((. ) پر شپېتم کال څوارلس کلن( 

د سرتګو او وېښتانو رنګ او نورې ځانګړتياوې خو پرېږده، له دې څخه 

 ه مامورين پر پښتو نه پوهېدل.ښکاري چې د احصايې اکرث 

په ټوليز ډول ډېرو کمو پښتنو تذکرې اخيستي، ددې يو علت دا و چې 

په افغانستان کې د تذکرې ترالسه کول د ژوند يو ډېر مهم رضورت نه ګڼل 

کېده، هغو کسانو چې تذکرې يې نه دي اخيستي، هغو خو د قومي 

يې مامورينو د درغلۍ هويت د بدالنه زيان نه دى زغمالى او نه د احصا

ښکار شوي، خو هغه چا چې تذکرې اخيستي پر ګڼ شمېر يې دا څپه تېره 

شوې، هغه پښتانه چې نالوستي وو، هغوى ته چې د احصايې مامور صيب 

هر څه په تذکره کې ليکيل دا نو د هغه مهربانۍ پورې اړه درلوده، يو 

ر ځاى )تاجک( زيات شمېر دا ډول خلکو ته په تذکره کې د )پښتانه( پ

ليکل شوي، کلونه پس چې يې زامن لوستوال شوي او هغوى د خپل پالر 

تذکره کتلې، نو بيا دې منيګړتيا او تېروتنې ته متوجه شوي چې نږه 

 پښتانه ته تاجک ليکل شوي دي.

د ننګرهار د رسه رود په ولسوالۍ کې څو تنه داسې وو، چې پر خپلې 

جبارخېلۍ او پښتونواله يې رسماتوه، خو کله چې يې خپلې تذکرې 
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وکتلې په تذکره کې يې ورته تاجک ليکل شوي وو، يو چا د رسه رود له 

يوه جبارخېل رسه ګپ لګاوه او ورته يې وويل: )) اينه بيادر خوب شد که 

هم جبارخېل پيدا شد ما خو ديگم به اونها نزديک شديم، برى در تاجک 

ما از پشتونوليت الپ ميزدى خوب شد که اخر برى ما خړ شدى (( 

جبارخېل وويل: ))وال چه بگويم ديگه اونا نبشته کده.(( هغه مخکې ورځو 

کې د حصارک ولسوالۍ يوه مخور وويل: ))تاسې ال د رسخرود ولسوالۍ د 

ياست ان زموږ په ولسوالۍ کې جبارخېلو ته تاجک  جبارخېلو غم وړي

 ليکل شوي دي.((

زما يو بل ملګرى په جرمني کې اويس او د کونړ زېږ پښتون دى، په پښتو 

او پښتونولۍ کې تر تورې هم تېره دى، په ټب ساپى دى، هغه راته وويل: 

)) ... دا الڅه کوې چې زما او د حاجي صاحب )مقصد يې خپل پالر و( 

تذکره کې هم تاجک ليکل شوي دي.(( دې رسه ټولو وخندل. د په 

پښتنو يو شمېر سيمو کې څلور پينځه لسيزې مخکې کسبګرو ته چندان په 

ښه سرتګه نه کتل کېدل. اکرثه کسبګر له اقتصادي پلوه د وروستۍ طبقې 

خلک وو، نو دې کسبګرو به رسه له دې چې ټول پښتانه وو، خو ځان به 

رو له وېرې کوم خاص قومي ګروپ پورې نه تړه، کله چې يې د نورو زورو 

به د تذکرې د وېش وخت راغى، نو دوى خو به د احصايې مامور ته له 

وېرې خپل قوم نه ښوده، نو بيا خبه د احصايې د مامور ترحم ته پاتې 

 کېده او د هغوى ترحم خو معلوم و.

وکړه چې په  يوه ورځ مې له خپل ملګري شېرعلم امله وال څخه پوښتنه

تېرو وختونو کې د تذکرو د وېش برخه کې دغسې درغلۍ شوي، تاسو پشه 

يانو کې خو به د چا په تذکره کې تاجک يا پښتون نه وي ليکل شوى؟ 

هغه وويل: )) دا عجيبه خبې کوې ټول ده نور له تاجکو ډک دى، 

داسې  څومره چې دې په کار وي زه به يې سبا درته راوړم.(( ما ويل نه بابا
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به نه وي هغه وويل: )) دوه ورځې ماته وخت راکړه(( دوه درې ورځې 

وروسته يې ګڼ شمېر تذکرې راوړې هغه وويل دا يې منونه ده، زه نه شم 

کوالى ټولې تذکرې درته راټولې کړم. په ځينو تذکرو کې پشه يانو ته 

وده پښتانه خو په اکرثو تذکرو کې پشه يانو ته تاجک ليکل شوي وو، څو م

وروسته زه خپلې ولسوالۍ ) الينګار( ته الړم، د اسايس قانون لپاره د عامه 

خبونې يوه غونډه وه، د الينګار ولسوالۍ له بېالبېلو درو څخه د بېالبېلو 

قومونو له خوا استازي او مرشان په کې ناست وو، د اسايس قانون پر ګټو، 

ورورۍ خبې وشوې، د افرادو پر حقوقو، ژبو، فرهنګ او د قومونو پر 

کله چې خبه د قومونو ورورۍ ته راورسېده، نو يو تن پاڅېد او ويې 

ويل: )) زه د ساالو درې اوسېدونکى په قوم پشه يي يم، جهاد مې کړى او 

اوس د يوه مکتب مدير يم، دا څنګه حقوق دي، زه به د خپلې درې د 

؟(( موږ حريان ټولو پشه يانو تذکرې درته راوړم چې څه يې په کې ليکيل

شو، چې څه يې په کې ليکيل، ده يو ځل بيا ناستو خلکو ته وويل: ))زموږ 

د درې خلک په قوم څه دي؟(( ټولو ويل: )) پشه يان(( ده بيا وويل. )) 

دا نو ولې يې موږ ته په تذکرو کې ليکيل: تاجک.(( ده زياته کړه: )) 

اجک نه شته که وي ورونو د تعصب له مخې دا خبه نه کومه، لغامن کې ت

هم ددې غرو رسو کې څه کوي؟ مقصد مې دادى چې اوس دا قانون 

جوړېږي، موږ يې مالتړ کوو، خو سبا چې بيا تذکرې وېشل کېږي موږ رسه 

 داسې ټګي برګي ونه يش.((

تر الينګار وروسته موږ غريب نورستان ته الړو، په غريب نورستان کې پشه 

نه اوسېږي، هلته هم په يوه واړه خو د يان، ګوجر، نورستانيان او پښتا

مخورو او قومي مرشانو په يوه مجلس کې دننګراج له يوه وکيل )غالم 

سخي( څخه چې په قوم پشه يي دى، پوښتنه وشوه چې د الينګار پشه يانو 

شکايت کاوه چې زموږ په تذکرو کې يې تاجک ليکيل، ستاسو په تذکرو 
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ي، وکيل غالم سخي په خندا شو کې خو به چا ته داسې نه وي ليکل شو 

او ويې ويل: )) صيبه دا درې اکرثه پشه يان دي، پورته بيا نور قومونه 

ګوجر، وايګيل او وامايي دي. اوس خو دا شل کاله انقالب کې تذکرې نه 

دي تقسيم شوي پخوا داودخانۍ اوراهرخانۍ کې تذکرې وېشلې شوي، 

شوي، هغه وخت کې خلک هغو اکرثو کې زموږ پشه يانو ته تاجک ليکل 

ساده ګان وو، په دې نه پوهېدل چې دا څه مانا؟ اوس هم چندان نه 

پوهېږي، خو که دا ځل تذکرې واال راغلل، نو زه به ورته وايم چې پشه 

 يانو ته به پشه يان ليکي.((

د مرکزي نورستان وکيل ګل اعظم خان او د غريب نورستان وکيل عطاء 

ې ناست وو، هغوى وويل: ))په نورستان کې هللا خان هم په دې مجلس ک

هم دا حال دى کومې تذکرې چې دوى هغه وخت په نورستان کې 

 وېشلې دي په اکرثو کې يې نورستانيانو ته تاجک ليکيل دي.((

څه موده وروسته کابل ته الړم، له معمول رسه سم د پښتو د يو هڅاند 

ميش وروسته سماليس خدايي خدمتګار )...( ليدو ته ورغلم هغه تر ستړي 

راته وويل: )) خب شوې؟ ما ويل نه، څه يش نه، هغه وويل: )) د استاد 

رشاد مليس ته يې په تذکره کې تاجک ليکيل(( ما ويل رامله زه دې 

وارخطا کړم دا خو وړه خبه ده، ما ويلې چې خپله يې استاد رشاد ته 

ته تاجک از  تاجک ليکيل... هغه يو دم رابرګ شو د استاد رشاد مليس

براى خدا ډېر رشم دى ډېر بې غريته قوم، پښتون ډېر ويده قوم دى. هغه 

بيا زياته کړه چې استاد رشاد په دې خبه څومره خفه دى. )) ما هغه ته 

وويل تاته مې زموږ د يوه خپلوان د لغامن د الينګار د مولوي ګلندر خبه 

خپل کيل جومات ته يو نه ده کړې چې هغه په خپلو پيسو له پاکستان نه د 

لوډسپيکر راوړ او خلکو ته به يې هر سهار، ماسپښني او مازيګر وړيا 

نصيحت او تبليغ کاوه، خو هېچا هم ورته غوږ نه ايښوده او يو نيم به ال په 
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کې داهم ويل چې ددې )...( زوى ته ال ګوره موږ باندې خپل ياسني 

او نصيحت کوي، ځه پخوي، پالر به يې دکان کاوه اودى موږ ته وعظ 

 خپل پدري کسب دې کوه.

مولوي ګلندر د خلکو دې بې تفاوتۍ ډېر په تنګ او بې ارزښته کړ، 

بالخره د خپل لوډسپيکر مزي يې راټول او هغه يې د جومات له منارې 

څخه راکښته کړ. بله ورځ يې ماته وويل: )) ياره عزيزه دا پښتانه دا ددې 

وهللا په بات که څوک يې اصالح کړي، ولس خلک دا د ابو جهل قوم دى 

څو چې ارسافيل ورته په غوږ کې شپېلۍ ونه وهي وهللا که يې راويک 

کړې، ماته يې درس په کاسه کې اوبه راکړې او نور ما هم همداسې 

 پرېښودل ځئ چې هر طر  ځئ.(

)...( ته مې وويل چې تا څخه هم مولوي ګلندر جوړ شوى اخر به 

تې راټولې کړې، هغه په خندا شو ياره بېشکه چې دا دخپل لوډسپيکر تنس

د ابو جهل قوم دى دا نه اصالح کېږي، ډېر بې غريته دي او بېخ يې 

 وباسې هى((

جالل اباد ته راستون شوم، دفرت کې ال ناست نه وم چې  –له کابله 

يوځل بيا شېرعلم خان راننوت خوله يې له خندا ډکه وه او همدا يې ويل 

 ، نوى انکشا ( ما ويل څه اتوم دې کشف کړى که څنګه؟ ) نوى انکشا

هغه ويل اتوم نه هم بدتر. ما ويل څه دي؟ ده ويل: ))د پښتنو جوغه دار 

هم تاجک شو(( ما ويل دا څه وايې کوم جوغه دار؟ څوک يادوې؟ د 

پښتو جوغه دار څوک دى؟ خو همدا )...( درته يادوم چې کله د پښتو 

څوک سڼ هم نه يش کوالى او کله چاته د  خبه رايش دده په مخکې

خبو نوبت ورکوي، ما ويل هغه خو مې همغه ورځ وليد رو  او جوړ دى، 

څه خو يې نه دي کړي؟ امله وال وويل ته غوږ نيسه، که نه خبه داسې 

ده: )) ما غوښتل پر هغو مسايلو يوه مقاله وليکم چې مخکې مو پرې 
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غه وويل: ))هېر دې شول هغه د خبې کړې وې(( ماويل کوم مسايل؟ ه

تذکرو مسايل چې د خلکو قوم په کې بدل ښودل شوى دى(( ما ويل ښه 

ښه په ياد مې شو، ښه اوس کيسه کوه. امله وال وويل: )) د همدې ډول 

تذکرو د پيداکولو په لټه کې وم، هغه ورځ د روداتو بړو ته هسې د يوه کار 

واله )قباله( راکړه دا قواله هغه ستا د لپاره تلىل وم، يوه چا راته يوه زړه ق

ملګري )...( د نېکه په نامه وه، چې له دوو نورو کسانو څخه يې څه ځمکه 

اخيستې وه، قواله مې لوستله لوستله چې د )...( د نيکه په نامه مې 

سرتګې ولګېدې چې ګورم په قواله کې يې ورته تاجک ليکيل(( ما ويل نه 

او تاجک دا هېڅ امکان نه لري هغه هم په خندا شو بابا دا ناممکنه ده، بړو 

او ويې ويل: ))زه هم دې ته حريان يم چې هډه او ګني، بړو او 

تاجک.(( امله وال  سبا ته قباله راوړه، په قباله کې يې يو طر  ته قوم 

تاجک، بل طر  ته مومند او بل طر  ته شينوارى ليکيل وو. عجيبه خبه 

يې د يوه پالر دوو زامنو ) يوه ورور ته تاجک  خو داده چې په قباله کې

او بل ته مومند( ليکيل، قباله مې ښه وکتله ډېره پخوانۍ نه وه، د همغه 

مهال وه چې دري ژبو مرزايانو خلکو ته په شعوري او نا شعوري ډول په 

تذکرو کې د قومونو د اړولو لړۍ پيل کړې وه، ما امله وال ته وويل چې 

 نه يش چې پوټکى به دې وبايس، هغه ويل دا ټکه خو )...( درباندې خب

يوازې پر )...( نه ده رالوېدلې، ددې وطن پر زرګونو څه چې په لکونو 

خلکو رالوېدلې ده، زموږ د ډېرو خپلوانو همدا حال دى، دا  انجنري غني 

څومره شعوري او تکړه سړى دى، ته الړ شه وګوره د هغه په تذکره کې هم 

، ما ويل نه بابا!! ))امله وال ويل راځه رشط به وتړو(( تاجک ليکل شوي

امله وال زياته کړه: ))انجنري غني ال څه کوې  دا څو نوميايل حاجيان 

صاحبان او داسې نور حاجيان صاحبان چې اوس ځانونه د ټولو پشه يانو 

مرشان او ليډران ګڼي داسې اوازې او انګازې دي، چې د هغو په تذکرو 



 نيمه پېړۍ يون/ افغانستان په سيايس کږلېچ کې

0071 
 

يکل شوي، خو ما خپله شخصاً د هغوى تذکرې نه دي کې هم تاجک ل

ليديل او چک کول يې هم څه اسانه کار نه دى.(( ما ويل يه هکله امله 

واله زه دې وهللا پرځان شکي کړم هسې نه چې زما د پالر او نيکه په تذکره 

کې تاجک نه وي ليکل شوي. يو ځل بايد زه خپل ځان هم چک کړم. 

ړم، زړه مې درب درب کاوه، دخپل پالر زاړه لغامن کې خپل کور ته ال 

اسناد د دوبۍ، ايران او د حج سفر اسناد او پاسپورت مې پيدا کړل، په 

هېڅ ځاى کې مې د قوم لپاره د تاجک کلمه ونه ليدله، خو بيا هم زړه 

مې پوره تسل ونه کړ، ما ويل هسې نه چې د )...( کانه درباندې ويش، د 

اسنادو د ميندلو په لټه کې شوم، هېڅ پاڼه مې  خپل نيکه )هدايت خان( د

السته رانه وړه، له خپلې مور نه مې پوښتنه وکړه چې دنيکه مې کومه 

تذکره يا دهغه په نامه کوم اسناد پاتې که نه؟ هغې ويل: ))نه زويه نيکه 

دې ډېر پخوا مړشوى، ان هغه وخت چې پالر دې ال وړوکى هلک و، هغه 

و نور شيان نه وو، عکس چا نه پېژانده.(( بيا وخت کې تذکرې مذکرې ا

 مې زړه ولګېده.

دا خو  په ختيزو واليتونو کې دا حال و دا چې په لوګر و لويه پکتيا، 

غزين، لوى کندهار، هرات، بادغيس، بلخ، شامل ختيزو، مرکزي واليتونو 

او خپله په کابل کې به څه تېر شوي وي ؟د ختيزو واليتونو له دې څو 

 څخه يې پته لګي.بېلګو 

اوس دنړيوالې ټولنې په مايل مالتړ د افغانستان د حکومت له خوا په 

هېواد کې عمومي رسشمېرنه پيل شوې، خو دا رسشمېرنه دومره مرموزه او 

پټه ده چې هېچا ته يې پته نه لګي او هېچا ته يې معيار معلوم نه دى، 

د پايلو په باب مطبوعات پرې هم چندان تبرصې نه کوي او دولت يې هم 

ولس ته معلومات نه ورکوي. ملګري ملتونه په دې لړۍ کې په مستقيم 

ډول ګډون نه لري او نه يې چارې د هغوى له خوا سمبالېږي، ټول کار او 
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چار د احصايې د مامورينو په الس کې دى او ددې رسشمېرنې پايله هم د 

ه، لکه څنګه احصايې د مامورينو په رښتينوايل او درغلۍ پورې تړلې د

چې مو په افغانستان کې د احصايې د مامورينو پر تېر چلند باندې لنډه رڼا 

واچوله، نو د تېرې تجربې له مخې ويالى شو، چې پر اوسنۍ رسشمېرنه 

هم د رسشمېرنې د مامورينو ليد لورى )نظر( او فکر پوره پوره اغېز لري، د 

يې پر رښتيني ثبت تاثري مامورينو قومي، سيمه ييز او سيايس تړاو د احصا

 غورځوي.

د اوسنۍ احصايې اکرثه لوړ رتبه مامورين د طالب نظام تر ړنګېدو 

وروسته مقرر شوي، د تقرر ددې پړاو اکرثه اشخاص په يوه خاص تنظيم 

او ډلې پورې چې د دولت اکرثه حساس پوستونه يې اشغال کړي، تړيل 

احصائيه کې د خپلې دي. دا ډول مامورين په شعوري ډلو هڅه کوي په 

سيمې او قوم خواته ډنډۍ وهي او کله چې د عمومي رسشمېرنې نتيجې 

اعالنېږي، نو دوى به ډېره ګټه کړې وي، په نړيواله ټولنه کې هم ځينې 

هېوادونه او ځينې خاصې سيايس ډلې او ډلګۍ دې رسه مينه او لېوالتيا 

ل تر رسه نه لري، چې په افغانستان کې عمومي رسشمېرنه په دقي  ډو 

يش، ځينو دا ډول کړيو په افغانستان کې دلږکيو د حقوقو شعار راپورته 

کړى او ځينو ال دا فرضيه هم وړاندې کړې چې په افغانستان کې هېڅ 

قوم اکرثيت نه دى، ټول اکرثيت دي يا په بله وينا ټول برابر دي، دا 

بڼه  ډول کړۍ د کورنيو کړيو په مرسته غواړي، دې فرضيې ته عميل

 ورکړي او په افغانستان کې د اکرثيت او اقليت واقعيت له منځه يويس.

رسه له دې چې په نورو هېوادونو کې رسشمېرنه د ټولنيزې پرمختيا، 

اقتصادي ښېرازۍ او د ژوند د نورو چارو د سمبالښت لپاره تررسه کېږي، 

خو په افغانستان کې د رسشمېرنې غټ ټکى همدا قومي ماهيت دى، چې 

ه راتلونکي کې اکرثه سيايس او اقتصادي امتيازونه ور پورې تړيل دي. پ
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په هغو واليتونو کې چې تراوسه په اصطالح عمومي رسشمېرنه تررسه 

 شوې، هغه د الندې څو دليلونو له مخې دقيقه نه ده.

 هر کيل ته د احصايې مامورين نه دي ورغيل. -2

 څخه پوښتنه نه ده شوې.کوم کيل ته چې ورغيل هلته له ټولو خلکو  -1

ځينو کليو ته بېخي نه دي ورغيل، په احتاميل ډول يې احصائيه  -7

 اخيستې.

د احصايې هغو مامورينو چې په عميل ډول يې احصائيه اخيستې،  -1

هغوى اکرثو خپل فورمونه په پنسل ډک کړي، دا چې د کابل په مرکزي 

نې شوي، عوض دفرت کې هغه پاڼې په قلم په بل شکل ډکې شوي، سپي

شوي او ځينې حساس مسايل لکه قوم او ژبه په کې بدل شوي او که پر 

 خپل ځاى پاتې دي په دې باب هېڅ پته نه لګي.

هغو واليتونو کې چې احصائيه بشپړه شوې، د نويو ورغليو مهاجرينو  -1

 UNHCRاو داخيل بېځايه شويو رسشمېرنه به څنګه کېږي؟ که دوى د 

 UNHCRثبت شوي مهاجر په دې شمېرنه کې ورګډوي نو هغوى چې له 

 رسه هېڅ ثبت نه دي، هغوى به څنګه کېږي؟

ايا داسې کوم ارګان او تضمني شته چې که چېرې د احصايې  -7

مامورين د چا قومي او ژبني هويت بدل کړي، نو دا بدلون بېرته اصالح 

 درغليو مخه ونيول يش؟يش او په ټوليز ډول د احصايې د مامورينو د 

څرنګه چې د احصايې اکرثه مامورين دري ژيب دي، نو دوى چې  -0

هرې سيمې په تېره بيا پښتنو سيمو ته ځي نو څرنګه چې دوى په پښتو نه 

پوهېږي د سيمې له خلکو رسه په دري خبې کوي، هغوى چې وررسه په 

ري، د دري خبې وکړي، نو دوى هغه ټوله سيمه په دري ژبو کې شمې

احصايې د مامورينو له خوا پر ډکې شوې فورمې باندې هېڅ کليوال نه 

 پوهېږي، چې ده ته يې په شمېر، قوم او ژبه کې څه ليکيل دي.
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اکرث مامورين له کابله راځي، د واليتونو او ولسواليو د احصايې  -7

مامورين په دې کار کې چندان ونډه نه لري، دوى له سيمې رسه پوره بلد 

ي، هره هغه سيمه چې ددې مامورينو خوښه يش او د دوى لوکس نه د

 ګاډى هلته ورتلىل يش، هلته ورځي او له نورو سيمو رسه رسوکار نه لري.

اکرثو واليتونو کې ال پوره امن ټينګ نه دى، په دې واليتونو کې  -7

داسې سيمې او ولسوالۍ هم شته چې د احصايې مامورين خو ال څه چې 

امورين هم نه يش ورتلالى، دا په داسې حال کې ده چې د دولت عادي م

د احصايې مرکزي دفرت اعالن کړى، چې په دې واليتونو کې احصائيه 

بشپړه شوې ده، دا څنګه احصائيه ده له هوا څخه اخيستل کېږي که 

څنګه؟ د همدغو تشويشونو د رفع کولو لپاره د دولت له لومړۍ درجې 

ټينګ شول او دا ټولې اندېښنې ورته بيان واکمنو رسه دوه ځله متاسونه 

شوې، خو تراوسه ال په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې او دا لړۍ ال دوام 

لري. پوره باور دى هغه رسشمېرنه چې د درغلۍ له الرې تررسه يش په 

راتلونکي کې به د ټول هېواد په کچه سرتې ستونزې او کړکېچونه رامنځته 

غلطې احصايې څخه د څو احتاميل ستونزو کړي، دلته به لومړى له 

يادونه وکړو او بيا به څو داسې ټکو ته د وړانديز  په ډول اشاره وکړو چې 

 ددې ډول درغليو مخه پرې نيول کېدى يش.

له غلطې احصايې څخه به په هېواد کې يو لوى سيايس کړکېچ  -2

 رامنځته يش.

به هېواد کې د  اقتصادي پرمختيا او د پوهنې د ودې په برخه کې -1

 بېالبېلو سيمو او واليتونو ترمند انډول له منځه الړ يش.

په عمومي انتخاباتو، ميل شورا ) وليس جرګه( او سيمه ييزو جرګو کې  -7

به سيايس عدالت تامني نه يش، ځکه چې د وليس جرګې د څوکيو شمېر 

 به احتاماًل د نفوسو له مخې تررسه يش.
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  الره به ډب يش.د ټولنيز عدالت د تامني -1

د بلې رښتينې رسشمېرنې رضورت به راوټوکوي، پر دويم ځل  -1

رسشمېرنه به بيا په لسګونو مليونو ډالره لګښت ويش، که دا کار هم ويش، 

 نو په مجموعي ډول به پر رسشمېرنو د خلکو باور له منځۀ الړ يش.

بحثونه غلطه رسشمېرنه به د سيايس او فرهنګي کړيو ترمند سخت  -7

 راوپاروي او دا کار به د قومي دښمنيو سبب يش.

پر غلطه رسشمېرنه به ډېر زيات  مايل لګښت ويش او نتيجه به يې هم  -0

منفي وي، ددې غلطۍ د اصالح لپاره دوه برابره فکري او مايل لګښت ته 

 اړتيا ده.

د غلطې رسشمېرنې له مخې هغه امتياز چې ځينو ډلو او سيمو ته  -7

 کېږي، د هغو بېرته اخيستل د دښمنۍ معادل کار دى.ورکول 

غلطه رسشمېرنه کېدى يش د هېواد په اداري جوړښت کې د بدالنه  -7

سبب يش، ځکه ځينې سيمې او قومونه به د غلطې رسشمېرنې له مخې د 

 زياتو اداري واحدونو د جوړېدو غوښتنه وکړي.

ه يو چا څخه په غلطه رسشمېرنه کې له قومي او مانيز پلوه ل -27

رسغوڅېږي او پر بل باندې په مصنوعي ډول ايښودل کېږي، ناچل او 

 مصنوعي رسونه د چلېدو وړ نه دي.

په ټوليز ډول ناسمه رسشمېرنه په هېواد کې د لسګونو سيايس،  -22

ټولنيزو او قومي ستونزو د ټوکېدو سبب کېدالى يش،  چې د ټولو يادونه 

 يې دلته رضور نه ګڼو.

 رسشمېرنې د مخنيوي حل الره:د ناسمې 

تر ټولو دمخه بايد په اوسنيو رشايطو کې رسشمېرنه بېخي ودرول  -2

 يش.
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کله چې د جمهوري رياست لپاره انتخابات تررسه يش او يو منتخب  -1

حکومت رامنځته يش، نو کېدى يش په هېواد کې وررسه سوله او ثبات 

 هم ټينګ يش.

جوړښت کې دې پوره او چورلټ   د احصايې د رياست په تشکياليت -7

بدلون رايش، د هر قوم او هرې سيمې متناسبه استازي دې په کې تامني 

 يش، چې هېچا ته د درغلۍ چانس برابر نه يش.

په ټولو واليتونو او ولسواليو کې دې د احصايې دفرتونه فعال،  -1

 پرسونل دې مسلکي او پوره تخنيکي امکانات دې ورکړل يش.

 بېرته راستنېدو ته دې انتظار ووېستل يش. د مهاجرو -1

رسشمېرنه دې د ملګرو ملتونو او اسالمي کنفرانس او همدارنګه د يو  -7

 شمېر ميل ګوندونو د استازو تر څارنې الندې تررسه يش.

تر هغه پورې چې دا ټول رشايط برابر شوي نه وي، په افغانستان کې  -0

زو د راپيداکولو په مانا ده او تر احصائيه اخيستل په لوى الس د ګڼو ستون

 ګټې يې زيانونه څو ځله زيات دي دا رسشمېرنه نه، بلکې رس غوڅونه ده.
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راروانې ټاکنې غره توب، تدبري او 

 څو اټکلونه

 
 

د ژوندانه په ډېرو چارو کې خوش باوري يا غره توب په کار دى، خو په 

انتخاباتو او سياست کې خوش باوري په کار نه ده، په تېره بيا په انتخاباتو 

کې، ځکه د انتخاباتو نتيجه يو انجام شوى عمل دى، چې بيا نه راګرځي. 

بري پر اکرثه وخت هغه څوک ټاکنې باييل چې پر ځان ډېر غره وي. د تد

ځاى له تکب او د هوش پر ځاى له جوشه کار اخيل. هره رايه يې خپله 

ګڼلې وي او خپل هر مخالف ته يې په نه سرتګه کتيل وي. ټولې رايې يې 

د خپل ځان په ګټه پوره محاسبه کړې وي او ضايعاتو ته يې هېڅ پام نه 

ګڼلې  وي اړوالى. پر هر چا يې باور کړى وي او د هر چا رايه يې خپله

وي. دا ډول خلک اکرثه وخت په انتخاباتو کې ماتې خوري. وروسته بيا 

پر انتخابايت کميسيون، پر خپلو نږدې ملګرو، مخالفانو او اړوندو ادارو 

نيوکې کوي او په انتخاباتو کې د السوهنې او درغلۍ تور پورې کوي، 

 خو هوښيار سياستوال د وټونو  دقيقه محاسبه کوي، ان د عرضې په

دا ليکنه ما د جمهوري رياست تر عمومي ټولټاکنو دمخه کـړې وه 

کال د جمهوري رياست ټولټاکنو د (ل2771)او ګوربت مجلې پر 

مخه چاپ کړه. هغه وړاندوينه چې پـه دې ليکنـه کـې شـوې وه، 

 دانتخاباتو د بهري تر پايته رسېدو وروسته پر واقعيت بدل شو.
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انډول د خپلې تقاضا کچه ټيټه ښيي. په انتخاباتو کې معموالً درې ډوله 

 رايې موجودې وي:

پخې رايې، هغو رايو ته وايي چې رايه اخېستونکي  پخې رايې: -الف

پرې سل په سلو کې باوري وي او رايه ورکوونکو هم وررسه په شفاهي يا 

م الس د هغو د رايې د ليکيل بڼه ژمنه کړې وي او يا ده ته په دويم يا درېي

ورکړې ډاډ ور رسېدىل وي. دا رايې د رايې اخيستونکي له نظره پخې 

دي، خو ايا د ټاکنو د متخصص او کارکوونکي له نظره هم پخې دي که 

نه؟ نه هېڅکله پخې نه دي. د ټاکنو د عميل کارکوونکو له نظره هغه رايې 

م پخې نه دي. په چې د پردې تر شا په پټه اچول کېږي، هغه هېڅکله ه

دې رايو کې د پنځوسو رايو داسې احتامل دى چې بلې خوا يا خواوو ته 

به ځي ځکه هغه رايه ورکوونکي چې له يوه رايه اخيستونکي رسه د رايې 

ورکولو ژمنه کړې، له بل رسه يې هم کړې، په تېره بيا په داسې حال کې 

کې مطرح وي،  چې د مايل ګټو او واک د ورکړې د امتياز خبه هم په

رايې ورکوونکي هم  سل په سلو کې پر دې باوري وي چې د ده استعامل 

شوې رايې هم نه افشاء کېږي او رايه اخيستونکي ته هم هېڅ پته نه لګي، 

چې چا د چا په ګټه خپله رايه کارولې ده. په همدغو پخو رايو کې بيا په 

شته، خصوصاً په سلو کې د لسو رايو د غلط او ناسم استعامل اټکل هم 

وروسته پاتې ټولنو کې چې خلک نه پوره لوستوال دي او نه هم د 

انتخاباتو له پروسې رسه اشنا دي. خلک په اسانۍ نه پوهېږي چې څنګه 

خپله رايه خپل مطلوب شخص ته واچوي، د انتخاباتو له تخنيکي 

امکاناتو، لکه وټ کارډ، د کانديد صندوق، وخت او عمل څخه په ښه ډول 

ګټه نه يش اخيستالى. يانې هغه کانديد چې سل په سلو کې يې خپلې 

 دي. 17-77رايې پخې ګڼيل، په واقعيت کې د هغه رايې په سلو کې 
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دا هغه رايې دي چې په ولس کې شته   اټکيل يا احتاميل رايې: –ب 

خو کانديد يې په شخيص ډول له چا څڅه ژمنه نه ده ترالسه کړې، 

د کانديدانو د شمېر په تناسب وېشل کېږي. مثالً په  احتاميل رايې معموالً

يوه سيمه کې څلور تنه کانديدان دي، د اټکل له مخې يو کانديد کېدى 

يش له څلورو رايو څخه يوه رايه ترالسه کړي، د احتاميل رايو اټکل هم 

احتاميل دى. هر څوک چې ددې احتاميل رايو پر بنسټ د رايو محاسبه 

کوي په حقيقت کې خپل ځان تېر بايس او کانديد له د خپل ځان په ګټه 

 تدبريي امکاناتو لرې بايس.

ځينې رايې داسې هم وي چې نه يې شمېر معلوم  مبهمې رايې: -ج

وي او نه يې د چا په ګټه د استعامل احتامل، دا ډول رايې کېدى يش، 

بې تاثريه يا خنثى رايې وګڼل يش، خو نه سل په سلو کې بې اغېزې، خو 

تاثري څرنګوايل مشخصول يې ګران کار دى. په انتخاباتو کې د دوو  د

نورو رايو په انډول ډېر رول نه لري. په انتخاباتو کې هغه کانديدان 

همېشه بر ن دي، چې د رايو دقيقه محاسبه او د خپل ځان په ګټه د 

رايو ډېر ټيټ حد محاسبه کړي او د خوش باورۍ پرځاى د رايو د زياتولو 

يل الرو چارو غور کوي، داسې الرې چارې لټوي چې د احتاميل پر عم

او مبهمو رايو د راخپلولو سبب يش. اوس راځو دې ته چې په افغانستان 

کې د جمهوري رياست دا ګڼ شمېر کانديدان څومره پخې، څومره 

احتاميل او څومره مبهمې رايې لري، د کانديدانو د نفوذ او وټونو ساحې 

 هلته د وټونو احتاميل شمېر څومره دى؟کومې کومې دي او 

په افغانستان کې د جمهوري رياست لپاره د دې دوه ويشتو کانديدانو 

په جمله کې يې اکرثه کانديدان د شخيص عقدو، ځاين ګټو، د ځان د 

مطرح کولو او په اينده کې د امتياز لپاره پر منتخب جمهور رئيس د فشار 

په نيت والړ دي. يوازې د ګوتو په شامر راوړلو او د ائتالفونو د جوړولو 
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کانديدان شته چې په ولس کې له بېالبېلو الرو څخه يو څه رايې 

راخپلوالى يش. ځينې داسې کانديدان هم شته چې هغه ان د خپلې 

سيمې په کچه هم مطرح نه دي، پاتې خو ال د ټول افغانستان په کچه. له 

ى يش د افغانستان له کرزي صيب څخه پرته چې په احتاميل ډول کوال

بېالبېلو سيمو څخه رايې راټولې کړي، نور اکرثه کانديدان يوازې د خپل 

واليت او هغه قوم په دايره کې را ايسار دي، چې دوى ورپورې تړيل 

دي. د ډېرو کانديدانو شتواىل يو لړ ښېګڼې او بدګڼې لري، چې دلته به 

 ورته لږ شان اشاره وکړو:

ې دادي چې په هېواد کې به د ولسواکۍ متثيل ښېګڼې ي  ښېګڼې:  -2

وکړي. که څه هم په هېواد کې اوسنۍ ولسواکۍ د برچې تر څوکې او د 

B11  الوتکو تر وزرونو الندې راټوکېدلې، خو بيا هم خلک د پخوا په

انډول دا يو غنيمت ګڼي، اوسنۍ نړۍ د تصنع دنيا ده، هغوى هم که يو 

مقصد په تصنعي او متثييل ډول ىش په حقيقي ډول نه وي، خو چې 

وړاندې يش، خصوصاً زموږ په شان يوې اختناق ځپلې ټولنه کې، دوى 

پرې اکتفا کوي. په هېواد کې به يو زيات شمېر سيايس کدرونه د شهرت 

پوړۍ ته ورسېږي، پر ځان به باوري يش، ولس به د انتخاباتو له الرې د 

نه به يې خالص يش او تر دېموکراسۍ مترين وکړي، خلک به زړور او رسو 

ټولو مهمه دا چې دې مظلوم ولس ته به خپل قدر معلوم يش، د يو زيات 

شمېر هغو کانديدانو جيبونه به هم تش يش او پانګه به يې پر ولس تقسيم 

يش، چې غواړي د پيسو په زور رايې ترالسه کړي. سياستوال خصوصاً 

لو لپاره د ولس د عادي کانديدان به دې ته اړ يش، چې د رايې ترالسه کو 

فرد درناوى هم وکړي او ځينې به ال دې ته هم اړ يش، چې د خپلو 

سيايس مقاصدو د ترالسه کولو لپاره ولس ته څه نا څه ټولنيز او ودانيز 
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خدمتونه هم تررسه کړي. د ډېرو کانديدانو تر مند به ولس ته هم ددې 

 ايه ورکړي.چانس زمينه برابره يش، چې تر ټولو غوره شخص ته ر 

د ډېرو کانديدانو د شتوايل بدګڼې دا دي، چې انتخابات   بدګڼې: -1

له تخنيکي پلوه ستونزمنوي، د صندوقونو زياتواىل او يا هم په واحد ووټ 

کارډ کې د عکسونو زياتواىل ددې سبب ګرځي، چې يو زيات شمېر خلک 

زياته  خپل ووټ په دقي  ډول استعامل نه کړاى يش. په ووټ کارونه کې

تېروتنه رامنځته کېږي. کله کله د کانديدانو منفي رقابت خونړيو ټکرونو 

ته الره برابروي او کله کله بيا کانديدان د خپلو ځاين ګټو لپاره يو د بل پر 

ضد داسې ائتالفونه جوړوي، چې ميل ګټو ته زيان رسوي، کله کله داسې 

نه لوړ امتياز ترالسه  هم وي چې له ګټونکي رسه د ائتال  له الرې له هغه

کوي، په داسې حال کې چې په نورمالو رشايطو کې دوى هېڅکله د دې 

پوست لپاره  وړ اشخاص نه دي. يانې په وروستۍ نتيجه کې منتخب 

حکومت بيا يو بل ډول ائتالا شکل غوره کوي او ائتالا حکومتونه ډېر 

  کاواکه وي او همېشه د مصلحت او سازش پر ستنو والړ وي.

اوس راځو په افغانستان کې د انتخاباتو احتاميل نتيجې 

که څه هم مخکې تر مخکې د ټاکنو د نتايجو ارزونه څه اسان کار نه  ته:

دى او نه څوک په مطل  ډول حکم کوالى يش چې دا شخص يا ډله به 

حتامً برى ترالسه کوي، خو په انتخاباتو کې همېشه د ) احتامل( پر بنسټ 

و له بېالبېلو قرينو څخه سړى د نتيجې نسبي وړاندوينه ارزونه کېږي ا

کوالى يش. د انتخاباتو نتيجه اساساً د سيايس اکرثيت له مخې ټاکل 

کېږي. د سيايس اکرثيت په ترالسه کولو کې ډېر مسايل رول لري، لکه 

قومي، مذهبي اکرثيت، هغو ته منسوب اشخاص او د کانديدانو پراخه 

 امکانات، کورىن او بهرىن چاپېريال او نور. سرتاتيژي، کدرونه، مايل

څوک يې مني که يې نه مني په افغانستان کې د اوسنيو انتخاباتو محور 
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)قوميت( دى. تاسې وګورئ د جمهوري رياست هر کانديد دوو نورو 

قومونو ته منسوب اشخاص د مرستيال په توګه ټاکي، دا په دې مانا چې د 

که چېرې انتخابات د مسلک او سيايس  هغه قوم رايې راخپلې کړي، نو

پوهې پر بنسټ واى، نو بيا دې ډول انتخاب ته اړتيا نه وه، اوس په دې 

 کانديدانو کې ګورو چې د چا د نفوذ ساحه پراخه ده؟

د عيني واقعيتونو او د حامدکرزي د دوه نيم  حامدکرزى: -لومړى

ن شموله کلن عميل واک او سياست د تجربې له مخې دى يو افغانستا

شخص دى، که څه هم پښتانه له ده څخه ګيلې مانې لري. د ده د واک 

پر وخت لږکيو ته ان تر خپل استحقاق زيات امتياز ورکړل شو، هزاره او 

تاجک لږکيو ته ګڼ شمېر دولتي مقامونه او د دوو نويو واليتونو امتياز څه 

ږکيو نسبي ساده خبه نه ده. دى کوالى يش د دې دوو قومونو او نورو ل

مالتړ ترالسه کړي، د ده د دوو مرستياالنو ټاکنه هم پر دې برخه کې بې 

اغېزې نه ده. خو د کرزي د ووټونو اصيل ساحه پښتون مېشته واليتونه 

دي. پښتانه به له ګيلو او مانو رسه رسه اکرثه ځکه کرزي ته رايې ورکړي، 

ته، که چېرې د چې په کانديدانو کې د ده جوګه بل پښتون کانديد نه ش

انتخاباتو کميسيون په عادالنه ډول د کوچيانو او په پاکستان کې د افغان 

مهاجرو لپاره د راجسټر پروسه تضمني کړي، نو د کرزي د برياليتوب 

احتامل په باور بدلېدالى يش. لنډه دا چې کرزى د افغانستان له هر قوم 

يت رايې هم څخه يوه الزمه فيصدي رايې او د اکرثيت پښتنو اکرث

خپلوالى يش. لنډه دا چې که انتخابات له تخنيکي پلوه واقعاً عادالنه وي 

او په ټول افغانستان کې رايې اچوونکو ته يو شان او اسانه رشايط مساعد 

وي، نو د کرزي د ګټلو احتامل زيات دى. خو که په پښتون مېشته 

د دې احتامل  واليتونو کې د انتخاباتو لپاره ټول رشايط مساعد نه وي،
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شته چې کرزى د لومړي پړاو په انتخاباتو کې کامياب نه يش او ټاکنې 

 دويم پړاو ته ولوېږي.

د حامدکرزي د مخالفو کانديدانو په جمله  يونس قانوين: -دويم

کې يونس قانوين تر نورو غښتىل دى. قانوين ښه ژبور او د سياست په 

ه مايل امکانات لري، د نظار رموزونو پوه دى. دى د انتخاباتو لپاره پور 

شورا او جميعت تنظيم يوه غوښنه برخه يې مالتړ کوي، له پوهنې وزارت 

څخه يې المخکې تر مخکې يو سيايس وزارت جوړ کړى او د خپلې ايډيا 

پلوي يو زيات شمېر اشخاص يې په حساسو پوستونو کې ځاى پرځاى 

ې د ده الس قوي کړي، دى هيله من دى چې دا کسان به په انتخاباتو ک

کړي. دغه راز د کورنيو چارو وزارت په اړوندو ارګانونو کې هم د ده په 

الس مقرر شوي اشخاص ال پر خپل ځاى دي. د تاجکانو په مند کې په 

اوس وخت کې دى تر هر چا زيات محبوب دى. دغه ټول امتيازونه دى 

 ددې جوګه کوي، چې د کرزي د مخالفو کانديدانو په مند کې قوي

دريد ترالسه کړي، خو ايا دا ټول ددې لپاره کاا دي چې له کرزي 

 څخه ميدان وګټي؟ په څرګند ډول ويالى شو چې نه.

ښاغىل قانوين د پورتنيو برالسيو تر څنګ يو زيات شمېر داسې 

نيمګړتياوې هم لري، چې هغه د ناکامۍ کندې ته راکاږي: قانوين د 

ه د نړيوالې ټولنې جنګ د دورې محصول کدر دى چې نه وررس 

د وکراتيکه خوا موافقه ده او نه وررسه د افغان ولس اکرثيت ) قانوين 

هغه شخص دى چې د کابل په تنظيمي جګړو کې  يې د جميعت او نظار 

شورا د يو جګ پوړي غړي په توګه فعاله ونډه اخيستې او که چېرې د 

وين حساب کابل د ورانۍ حساب کتاب کېږي، نو قانوين هم له دغه قان

کتابه خالصېدالى نه يش. د امريکايي پوځونو په مټ د طالبانو د سقوط پر 

مهال د جميعت تنظيم د ملېشو له خوا د هېواد په شامل او نورو سيمو کې 
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يو زيات شمېر افغانان ځورول شوي، بې عزته شوي او جباً مهاجرت ته اړ 

جميعت نورو شوي دي. د دا ډول منفي هڅو سلسله هم قانوين  او د 

مرشانو پورې تړل کېږي. په پوهنې وزارت کې هم د ده سيمه ييز او  ژبنى 

تعصب څرګند و. د بېلګې په توګه د )معار ( جريده کې په سلو کې دوه 

برخې پښتو هم نه وه، د ده په وخت کې شپاړس نيم مليونه ټوکه دريس 

ونه ټوکه کتابونه چاپ شول، چې له هغې جملې څخه يوازې څلور نيم ملي

په پښتو او نور ټول په دري ژبه وو او بس. له دې ټولو خبو پرته د ښاغيل 

قانوين د ووټونو ساحه په لومړي ګام کې پنجشېر او نورې تاجک مېشته 

سيمې دي. د مسعودې جالل، عبدالحفيظ منصور، لطيف پدرام او ځينو 

ه دې نورو کانديدانو د نفوذ ساحه هم تاجک مېشتې سيمې دي، رسه ل

چې اټکل کېږي د دوى اکرثه به د قانوين په ګټه تېر يش، خو که کوم يو 

 تېر نه يش، نو بيا د قانوين پر رايو منفي تاثري کوالى يش. 

دغه راز د احمدشاه مسعود د کورنۍ په استازيتوب احمدضياء مسعود که 

له کرزي رسه رښتيا هم والړ وي، نو په تاجک مېشتو سيمو کې د ښاغيل 

وين زياتې رايې اوبه کوىل يش. په پښتون مېشتې سيمو او د نورو لږکيو قان

له سيمو څخه، د ياد وړ رايو په ترالسه کولو کې د قانوين د بري اټکل کم 

 دى.

خو دې ټولو برياوو او نيمګړتياوو رسه رسه قانوين تر بل هر کانديد 

ېږي او زيات کرزي ته خطر دى، خصوصاً که انتخابات دويم پړاو ته ولو

قانوين له دوستم او نورو لږه کيو رسه ائتال  وکړي، نو دا خوا نوره هم 

پياوړې کېږي. د قانوين غټه اشتباه اوس داده چې د تاج محمد وردګ 

په شان يو شخص يې د ځان مرستيال وټاکه، وردګ نه يوازې په پښتون 

 مېشته سيمو کې محبوبيت نه لري، بلکې ټول وررسه مخالف دي، قانوين

که د تاج محمد وردګ پر ځاى کوم با اعتباره پښتون مرستيال ټاکىل 
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واى، کوالى يې شول يو زيات شمېر رايې راخپلې کړي، خو دې کې هم 

هېڅ شک نه شته چې هېڅ با اعتباره پښتون به قانوين رسه دې معاملې ته 

 حارض نه يش.

د جرنال عبدالرشيد دوستم د  جرنال عبدالرشيد دوستم: -درېيم

نفوذ ساحه يوازې ازبک لږکي دي، په هغو کې هم ډېر مخالفان لري، د 

ترکمنانو زياته برخه يې هم مخالفه ده. د انتخاباتو له الرې د جرنال 

دوستم واکمني يو مهال کار دى، خو دوستم کوالى يش نورو ډلو او 

اشخاصو رسه د يوه ائتال  له الرې هغه ډله نسبتاً غښتلې کړي، امتياز هم 

 السه کړي او خپل ځان په دې ډول په سياست کې دخيل کړي.تر 

هاميون شاه آصفي د ملت بابا اعليحرضت  هاميون شاه آصفي: -څلورم

محمد راهر شاه رسه خپلوي لري، که بابا پر هاميون شاه آصفي د تاييد 

الس راکش کړي، نو ددې احتامل شته چې په پښتون مېشته سيمو کې يو 

راخپلې او ښاغيل کرزي ته سخت زيان ورسوي، خو  څه يا ډېر شمېر رايې

داسې اټکل کېږي چې د ملت بابا به د پخوا په شان د هېچا مالتړ هم ونه 

کړي، که داسې ويش نو هاميون شاه آصفي به د هغه تر خپل تصوره هم 

 کښته رايې وګټي.

دې کې هېڅ شک نه شته چې د ګيالين  سيد اسح  ګيالين: -پينځم

و پښتون مېشته سيمو کې زيات محبوبيت او مريدان لري، کورنۍ په زيات

خو دا محبوبيت تر ډېره کچه مذهبي دى نه سيايس، خلک اوس تر ډېره 

حده دا تفکيک کوالى يش چې مذهبي او سيايس ارزښتونه رسه بېل 

کړي. خو خپله سيد اسح  ګيالين د خپل مذهبي اغېز ترڅنګ په 

ي، خو دا دواړه اغېزې به يې هغه افغانستان کې خپل سيايس نفوذ هم لر 

وخت ال زياتې واى چې د ګيالين کورنۍ په سياست کې په يوه خوله 

واى. پريسيداحمدګيالين د کرزي د پلوۍ اعالن وکړ او دا کار د سيد 
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اسح  ګيالين د نفوذ ساحه ډېره راتنګوي نو په دې ډول سيداسح  

نه لري، خو که سيد ګيالين د ډېرو رايو په ترالسه کولو کې ازاد الس 

اسح  ګيالين هر څومره کمې رايې هم وګټي، د انتخاباتو په لومړي پړاو 

 کې د دې ټول زيان حامد کرزي ته رسېږي.

د پورته يادو شويو غټو کانديدانو ترڅنګ نور کانديدان هم شته چې په 

افغانستان کې ډېر زيات نفوذ نه لري او د دې ليکنې د اوږدوايل له امله 

 تېرېږو. ورڅخه

دا ليکنه په داسې وخت کې ليکل شوې، چې تراوسه ال ټول کانديدان 

پر خپل دريد والړ دي. د دې زيات اټکل دى چې د کانديدانو شمېر تر 

دې راکم يش، يو له بل رسه ائتال  وکړي. د واک پر وېش معامله وکړي. نا 

جملې څخه اټکله پېښې رامنځته يش. انتخابات ټال يش، د کانديدانو له 

څوک حذ  يش او داسې نور ډېر اټکلونه چې هره ورځ يې امکان شته، 

خو تر دې دمه چې د کانديدانو کوم جوړښت دى او پر هېواد کومه 

سيايس فضا خوره ده او که دا فضا همداسې دوام ومومي، ددې ډېر زيات 

احتامل دى چې ښاغىل حامدکرزى به د جمهوري رياست د ټاکنو 

 ګټونکى وي.
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 مومندن ګل خا محمد

 )د خوشال د دستار سړى(

 
لوى خان خوشال بابا په خپل مشهور اثر )دستارنامه( کې د يو ايډيال 

شخصيت، ټولنيز مرش او سياستمدار لپاره ))شل هرنونه او شل خصلتونه(( ټاکيل 

دي. په دې شلو هرنونو او خصلتونو کې د ځان پېژندنې ، پوهې، شعر، 

ار، د ليک سوداګرۍ، د نسب د څېړنې، د انځورګرۍ، د اوالدونو د روزنې، د ښک

او نور هرنونه او دمشورې، چوپتيا، نارينتوب، توکل، د عدل او انصا ، د ملک 

انتظام، د همت او نور خصلتونه شامل دي. د خوشال په نظر حميده خصلتونه 

ډېر دي  خو دا شل هرنونه او شل خصلتونه  داسې دي لکه سرتګې، چې  د چا 

په نظر که چېرې دا هرنونه په يوه  سواد ويش. نور هر کتاب په خپله لويل. دبابا

 شخص کې شته يش، نو )د دستار( د تړلو الي  ګڼل کېدى يش، که نه هسې خو: 

 د دستار سړي په شامر دي -چې دستار تړي هزار دي 
 

خوشال بابا د خپل ژوند په اوږدو کې د همداسې يو شخص په لټه کې و، خو 

شخصيت په تله پوره برابر نه  هغه وخت لکه چې څوک د بابا د ايډيال او بشپړ

شول، يوازې خپله خوشال بابا و، چې د انساين شخصيت دا پوړۍ يې وهلې 

 وې.

وروسته بيا په پښتنو کې داسې شخصيتونه لکه مريويس نيکه)رح( او سرت 

احمد شاه بابا  په پښتني ټاټويب کې وټوکېدل چې نه يوازېې د لوى خان 

مـه ګڼـه کـې خپـره (1)کال په  (ل2707)دا ليکنه د هيلې مجلې د  

 شوې ده.
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وو، بلکې ډېر هغه ارمانونه  او هيلې چې د د مرشتابه د اصولو په تله برابر 

 بابا  په ژوند کې  پوره نه شوې،  هغه دوى پوره کړې.

په شلمه پېړۍ کې  لوى څښنت  تعاىل پر پښتنو يو بل شخصيت چې د 

خوشال د ايډيالونو ممثل  دى، ولوراوه، دا شخصيت محمد ګل خان 

اند، وينه او  مومند دى، چې د خوشال د تورې او پښتونولۍ روح يې په

روح کې څپې وهلې. دى يو څو ګامه نور هم وړاندې الړ او د هغه ستم 

ستوىن يې ومروړه، چې پېړۍ پېړۍ يې زموږ ژبې ته زندۍ ور اچولې 

 وه.

دى د خوشال غوندې هم تورزن و، هم يې پوهه لرله، هم شاعر و، هم 

ت پر ژبپوه و، هم ورته خپل اصل نسب معلوم و، هم د هېواد د نوي پښ

ميل روزنه پوهېده، هم مېړىن و، هم يې د عدالت او انصا  تله په الس 

توکل و او هم  د ملک د  )ج(کې  وه، هم ډوډۍ مار و، هم يې پر خداى

انتظام  پر چارو پوهېده، دى نه يوازې د ځان په روحيايت پېژندنه 

 پوهېده، بلکې د خپل هېواد او قوم د قومي هويت او ځانګړتياو د ساتنې

او پالنې لپاره يې بې درېغه هلې ځلې هم کولې. ده ژبه د قوم پېژندنې 

اسايس المل باله، نو ځکه يې په دې برخه کې داسې سرت کارونه 

وکړل،چې پښتانه يې تر عمره هېروالى نه يش، ده د وخت نا پښتو ژيب 

پښتانه واکمنان دې ته اړ کړل،  چې  د هېواد د ميل او رسمي ژبې په 

ښتو حقوق ومني، يو خوځنده اديب بهري يې جوړ کړ، چې د ژبې توګه د پ

د پالنې او بډاينې لپاره يې اغېزمن کارونه وکړل، ان خبه يې تر دې را 

ورسوله چې  پښتو ژبه له يو زر کلن ستم نه خالصه او د نورو سياله يش. ده 

ډېر  د خپل ژوند تر وروستي بريده له پښتنو رسه خپله دا مينه وپاللـه او د

" سپني ږير توب پر وخت او د ژوند  په وروستيو کې يې هم، همدا ويل: 

. دى د همدې هيلې او " پښتو پښتو به وايم که وم وم که نه وم نه وم
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مبارزې په بهري کې سپني ږيرى شو، بابا شو،خو پښتو يې ځوانه کړه ) ته 

بابا،  ځکه شوې د پښتو غزله ځوان زه دې بابا کړم(. دى بابا شو،خود پښتو 

 يې نو اوس شعوري پښتانه د شلمې پېړۍ د ))پښتو بابا(( په نامه يادوي. 

د يو ميل مرش لپاره  د خوشال خان بابا د شلو خصلتونو  په مند کې يو 

هم د ملک د انتظام  خصلت دى، د شلمې پېړۍ پښتو بابا  د ملک په 

ه نن څخه چارو، انتظام او سمبالښت کې تر هر چا زيات دقي  و، ده ل

تقريباً شپږ لسيزې وړاندې د هغو زرګونو  نيالګيو تر څنګ چې اوسپنيز 

افغان واکمن )امري عبدالرحمن خان( او ځينو نورو مرشانو له خوا د هېواد 

په هغو سيمو کې  چې د پرديو له خوا ورته  په راتلونکي کې  خطرونه 

وخت داسې هم متوجه کېدى شول، نور زرګونه نيالګي کېنول او  بيا يو 

راغى، چې  شپېته کاله وروسته د بابا د الس نيالګي )ر او مېوې ته 

رسېديل وو، لوى ښامار )شوروي اتحاد( له ډېرې پخوا، افغانستان ته 

سرتګې نيولې وې، خو کله چې يې په ښکاره يرغل پيل کړ، نو ټول نيتونه 

ړى و او د يې رسوا شول، دوى  لومړى د ټول افغانستان د نيولو خيال ک

هندوکش غرونه يې خپله دفاعي  کرښه ګڼله. په همدې وجه روسانو  د 

 -لس کلنې جګړې په ترڅ کې د جګړې زيات اورونه د افغانستان په شامل

ختيد، جنوب، لويديد او جنوب غرب سيمو کې  بل کړي وو او ورو ورو 

لپاره  يې  په شامل کې  د پښتنو د تضعيف  او کمونې لپاره کار کاوه، ددې

يې  افغان ضد او ميل ضد عنارص هم وروزل،کله چې روسان په افغانستان 

کې پر خپلې ماتې باوري شول، نو خپل رول او نيت يې د ))اقليتونو 

حقوقو!(( تر شعار الندې ځينو خاصو ډلو، ډلګيو او عنارصو ته وسپارل، 

تونه څرګند هغوى هم  د روسانو  شعار او تبليغ  او د هېواد د ټوټه کولو ني

کړل. خو ميل مفکرين او مرشان  پر د ې پوهېږي چې  خپل هېواد  

 څنګه  له لرې او نږدې  خطرونو وژغوري.
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اوسپنيز واکمن امري عبدالرحمن خان  او نور پر دې پوهېدل چې د 

روسانو د نيتونو سرتګې خېرنې دي، نو ځکه يې د يو اوسپنيز مورچل په 

دېوال جوړ کړ او په اکرثو  هغو پوله ييزو سيمو تو ګه له افغان  قومونو  يو 

کې چې له بهرنيو هېوادونو څخه خطر راوالړېدالى شو، ځاى پر ځاى 

کړل، پښتو بابا  محمد ګل خان مومند  د افغاين  ټولنې  د ال افغاين کولو 

لپاره د تېرو  مرشانو هيلې ال پسې وغوړولې او افغان  قومونه يې رسه داسې  

واوډل چې  اوس يې هېڅوک  جال کوالى نه يش. په اوسني واوبدل  او 

سيايس، پوځي بهري کې يو مطرح شخص په يوه خصويص غونډه کې 

وويل: )) موږ د شامل له پښتنو څخه ډېر خوشاله يو، ځکه دوى د هېواد  

 د تجزيې مخه ونيوله((.

ه پښتو بابا  نه يوازې  د هېواد د جغرافيايي جوړښت  په پام کې نيولو رس 

د قومي توازن  د برابرولو په الر کې  درنې کارنامې کړي، بلکې افغانان يې 

له ښاري ژوند او د سوداګرۍ له چارو رسه هم ښه بلد کړي او کوم 

امکانات اوفکر چې هغه وخت د ده په واک کې وو، هغو ته يې  ورکړي. د 

ه خپله هېواد  د اوالدونو د روغې پالنې او روزنې په نيت يې  هغوى ته پ

 ژبه  ښوونځي جوړ کړل او په سلګونو  نور علمي او ميل کارونه.

خوشال بابا همدغسې يو شخصيت د دستار الي  بويل چې خپلو خلکو 

او خپل هېواد ته همداسې سرت خدمتونه او سرتې کارنامې وکړي، اوس 

له دې فاين نړۍ څخه د محمد ګل خان مومند د تګ ډېر کلونه کېږي، 

کارنامو او الس کېنولو نهالګيو  مېوه  او )ر موږ، زموږ ژبې او خو د  هغه د 

زموږ هېواد  ته رسېږي، نو الزمه ده چې  دى د شلمې پېړۍ د پښتو بابا، 

ميل مفکر، غازي او د لوى  خان خوشال بابا ايډيال شخصيت ) د دستار 

 سړى( وبولو.
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 د استاد رشاد سيايس شخصيت

 

 

 

 

 

ا و د ودې او د افغاين ټولنې  كله چه موږ د پښتو اد بيادتو تاريخي بهري 

ليكوال او  نودليكوالۍ او سياستوالۍ او ،ل پړاوونه ګوروېالبېتكامل ب

يو عجيب توازن او تناسب او يو پر بل باندي مقابل  سياستوال ترمند

امري كروړ  .ږيېزمو ترسرتګو كېاغ

جهان پهلوان هم شاعر، ليكوال او 

ليكوال  سياستوال و، پري روښان هم

ناز و انا او زرغونه انا  ،او سياستوال و

وې،  هم ليكوالې او سياستوالې

اود هغه ټوله كورنۍ ليكوال  خوشال

او سياستوال وو. دمريويس نيكه 

سياستوالۍ  كورنۍهم دليكوالۍ او

د يوې  ې، يب يب زينبصل پالىلادا 

پخې شاعرې او سياستوالې په توګه 

اوسه د تاريخ حافظه تانده ساتلې ، احمد شاه بابا او د هغه كورنۍهم  ال تر

 درنه پانګه لري، خپله احمد شاه بابا دڅنګ د شاعرۍ  د سياستوالۍ تر

له امريكروړه يا هم ان تر هغه دمخه  دا بهري وان خاوند و. لنډه داچېېد

استاد اکاډ يسـن پوهانـد عبدالشـکور رشـاد د دا ليکنه ما د مرحوم 

مړينې د څلوېښتۍ په درناوي کړې وه او بيا د استاد په يـاد د مقـالو 

 په يوه راټوله شوې ټولګه کې چاپ شوې ده.
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 )متېږي هم نه الد پښتو معارصو ادبياتو په پيل رسه او دادى  ىپيل شو 

اكرثه خپاره شوي مطالب په هغوليكوالو پورې کې رساج االخبار جريدې 

او هم سياستوال، عالمه محمود طرزي،  هم ليكوال وو ېاړه نييس چ

ليكوال او  ،ټول كندهاري او نور عبدالهادي داوي، مولوي صالح محمد

سياستوالۍ  د نورو سياستوال وو. په اماين دوره كې عبدالرحمن لودين او

 محمد ګل خان ،وغځوه او تر سقاوي اړو دوړ وروسته او ليكوالۍ دا دود

شان د ليكوالۍ او سياستوالۍ مزي مومند د خوشال ددستار دسړي په 

دسياست په مټ يې پښتو ژبې او ادب ته داسې ستنې  الپسې وپېيل او

 ېرې رنګينېد ميل ژيب اوادب ډ ودرولې چې تر هغه وروسته پرې زموږ

هم د  داعليحرضت محمد راهر شاه په پېركې بيا ،ماڼۍ ودانې شوې

 پينځو ځالندوو ادب رسه و نه شليدل، د پښت يليكوالۍ او سياستوالۍ مز 

ونه كې يستورو دويک زمليانو د ميل سيايس غورځنګ په جوړونه او پرمخب

سيايس افكارو په پنځونه او خورونه كې يې  ميل ولوباوه او د اغېزمن رول

 .واخيسته كارنده ونډه

 استاد عبدالشكور رشاد هم دپښتو ادبياتو د شپږم ستوري په توګه دويک 

د فعالې ونډې له امله همدا دود و کې غورځنګ  زمليانو په ميل سيايس

په لسيزه كې دميل مرتقي د وكرات ګوند دنرشايت  پاله او دو لسواكۍ

ارګان)مساوات( جريدې د امتياز خاوند په توګه يې د عميل سياست او 

 .ليكوالۍ ترمند اړييك وساتل

نيولې بيا ر په ګډون ، له امري كروړه راېادبياتو د ټول پ د پښتو د معارصو 

ټوله موده كې په عميل او نظري سياست  كلونو پورې 2710تر  2711تر 

ميل وياړونو د انځورونې  كې د ليكوالو ګډون د ميل افكارو د خورونې ، د

 او ملت جوړونې سبب شوي او پر يوه مستقيم خط يې همدغه ميل

 .ارمانونه پاليل او تعقيب كړي دي
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د اختناق او امتياز پر  په اساىن رسه ۍيانې دا مهال سيايس ميل وفادار  

 . وړاندې خپل لورى نه بدالوه

ليكوايل هم كړې، اكرثه يې په ولس كې  ځكه نو كه چا دا مهال سيايس 

واد كې ېپه ه كال وروسته چې (ل2710)منښت او ګرانښت لري. تر 

نو وررسه سم د سيايس باور او سيايس ، سيايس بحران رامنځته شو

چ هم رامنځته شو . همدغه وخت سيايس ېون بدلون كړكادل وفادارۍ د

هم وخت پر وخت  ىاكرثو ليكنو تګلور  ليكوالۍ يا سياستوالوليكوالو د

  .بدل شو

سيايس ليكنو پر وړاندې د بې باورۍ فضا  ولس پر ذهن د همدا مهال د 

او امتياز فشارونو هم  خوره شوه. د وخت غوښتنې، د نظامونو د اختناق

ليكنې  هټچې د يو او بل لوري په ګ ،ستلېمطرح ليكوال دې ته اړ و اكرثاً 

په ليكه يك  ىاو هم ځان په مستقيم ډول له عميل پلوه د هغو  يوكړ 

 .ودروي

سيايس تحريك  استاد عبدالشكور رشاد د ويک زمليانو له پاخه ميل خو 

او خپل دريد والړه  ىدا مهال ال پر خپل ځا څخه هغه پخه سټه وه چې

سيمې په كچه داسې يوه درنه  بلكې د ،د افغانستان زېاستاد نه يواوه. 

رسخوځونه او اشاره  چې هر نظام ته د تائيد ،ره وهېي او اكاډ يكه څمعل

وه  هغه نظام ته د مرشوعيت د بښنې مانا لرله. دا په داسې حال كې ېي

كال وروسته ټول نظامونه د مرشوعيت له همداسې يو  (ل2710)تر ېچ

 لشو ه ن څ نظام واكمن پر دې بريايلېمخامخ وو. خود ه سرت چلينج رسه

ي او سيايس وزن څخه د مله عل په مقابل كې د استاد وچې د زور او زر 

كابل كې  په ېخپل نظام د مرشوعيت لپاره ګټه پورته كړي.هر نظام چ

ى مغرور مرشتابه د استاد د فقري خانې ور ټكوال يو ځل يې رضور ،واكمن و

 .كې استاد ته د لوړ منصب دور كړې بلنه وركړېيې نظام  خپله او پ
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ډول خوږلنيو ته د خپل احساس رس ټيټ  ېڅكله د امتياز دېخو هغه ه 

اواكاډ يكو اداروكې د  يو وخت استاد په علمي ېنه كړ. ان تر دې چ

 دوام څخه هم ډډه وكړه او دكار دا ډولخپل پخواين ماموريت له دوام 

يوه غوره  ره.ېګټې رسونې په ما نا انګ او هغه ته د يې هم دنظام مرشوعيت

حكومت له خوا داكاډميسني د تمو كلونو كې د وخت ېشپ بيلګه يې هم په

حكومت استاد لومړى علومو  ،وركړه وه او كانديد اكاډميسني علمي رتبو

ونه منله، بيايې ددې علمي رتبې لپاره  دا بلنه ، خو هغهراوبولهاكاډمى ته 

ونه  بياهم خپلې سوانح ور ږلو بلنه وركړه، خواستادېدخپلو سوانحود ور ل

 چې دهغه سوانح دهغه ماموريت ،نو د وخت حكومت مجبور شو ،ږلېېل

ږي. دوخت ېعلمي رتبه كورته ورول اتر السه كړي او د و څخهله اسناد

ځكه چې  ،وه ېد مجبوريت له مخ ،له تله نه وهزړه  ينه دېحكومت دالور 

رشاد لوړه علمي سټه نه وه، نو كه  دا مهال دټول هېواد په كچه تراستاد

هغه ټيټو كسانو ته  نو تر ،حكومت استاد ته دا علمي پوړۍ نه واى وركړې

 د دا ډول علمي رتبووركول په اتومات ډول خپل مرشوعيت له السه

 .وركاوه

پرمهال يو ځل بيا واكمنو داستاد احساس او ميل دتنظيمي واكمنۍ  

دازموينې په تله كې واچوه، دامتياز او اختناق له دواړو ميتودونو  وزن

خو استاد يې له خپل دريځه يوسانتي مرت هم ونه  څخه يې كار واخيست،

ده، ېكې ملبول ك په ملبو اورد  خوځوه، همدا مهال، چې كابل په وينو او

پاچا  نو افغانانو له خوا به افغانستان ته دپخوايندملګرو ملتو او ځي

ده، اكرثو ېراهر شاه دبېرته راتګ يونيم غږ پورته كمحمداعليحرضت 

تېره بيا مغرورو بنسټپالو تنظيمونو به په يوه خوله دهغه  وسلوالوتنظيمونو په

مهال استاد دهمدې بنسټپالو ترټولو رسمتبه  دراتګ مخالفت كاوه، همدا

چې له اعليحرضت رسه  ،ليكيل وو ږه او په هغه كې يېېليك ولمرش ته يو 
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كې بايد تاسو  مخالفت نه ستا په ګټه دى او نه دملت. داعليحرضت په رد

نه له احساسايت چلند څخه، استاد په دې  ، له ډېر تعقل څخه كارواخلئ

قبيله كې ددې تنظيمي مرش دمخالفت له امله اوږدو احتاميل ميل او  ليك

پرده كې اشاره كړې وه، خو هغه وخت هغه تنظيمي  نو ته هم پهجنګو  يي

ما فكر  ېډوب وباله او ويي ويل چ فكر او خولو كې ه ييمرش استاد په قبيل

وروسته بيا داسې  نه كاوه چې استاد رشاد به هم قوميت پايل. لس كاله

 چې همدا بنسټپال دكابل هوايي ډګرته داعليحرضت هر كيل ،وخت راغى

. ېوكړ هم لمستياوې ېورغلل او بيا وروسته يې دهغه لپاره مجللې ملپاره 

لمستياوو كې ګډون ونه كړ. ترتنظيمي ېدې هركيل او م خو استاد بيا په

اختناق لړۍ پيل شوه، دطالبانو نظام  اختناق او اړو دوړ وروسته ديوه بل

دهېواد دماليي اوتحصيل  پركابل او دهېواد په زياتو سيمو واكمن شو،

او  څ داسې څركېي قرش ترمند يو غټ درز او تضاد رامنځته شو، هكړ 

دونيك ېچې له دې درز څخه هېواد ته دراپيدا ك ،دهېڅرا  نه ليدل ك

ريال او چلند ېهڅې وكړي او د طالبانو داغزن چاپه خطر دمخنيوي لپار 

فشار دكمولو سبب يش.  وى ددهغ په مهارولو او كنټرول كې مرستندوى او

دنابودۍ  مهال دهېواد ټول روشنفكره او تحصيل كړى پاړ ىك دا طالبانو

له ګواښ رسه مخامخ كړى و، استاد په ډېر دقت رسه ددې خطر مخنيوي 

او د افغانستان په علومو اكاډمۍ كې يې دپخواين ماموريت د  ته راودانګل

وغوښتل د طالبانو او روشنفكره قرش ترمند ديوه  الرې له بيا ژوندي كولو

دكمولو لپاره ډېرې هلې  يت غوره كړي، استاد ددې ميل خطرحيث هپل

او  خو كله چې يې وليدل باران پر كاڼوباندې اثر نه كوي ې،ځلې وكړ 

له كړه، ېنو خپله الره يې ب ،طالبانو دخپل سپوره منط  له اسه نه كوزيږي

په چې  ،داستاد ميل دريد هغه وخت الښه پسې څرګند شو طالبانوته

ديو  ،جوړ شوي سيمينار په ترڅ كې ديو ،كلتور وزارت كېاطالعاتو او 
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كې دګډون له  اغزن طالب چاروا يك له خوا دويک زمليانو په غورځنګ

 امله پر استاد دګناه پېټى بار شو، خو استاد دهغه بحث په ترڅ كې په ډېر

افتخار او جرئت رسه ورته وويل: "هو! زه ويک زملى وم، ويک زملى يم 

يم" دې خبې رسه دسيمينار طالب او ناطالب برخوال  هاو ويک زملى ب

دكور پر لوري رهي شو. اوس چې  هك حريان شول او استاد له سيميناره

خلكو ته  يش ځينو ىوهم او اختناق ښاماروژل شوى، كېد د طالبانو د

دايوه معمويل خبه ښكاره يش، خو هغه چا چې دطالبانو په اغزنې 

هغوى ته داستاد دا حركت دسيايس  ،ړيرې كېورځې ت واكمنى كې شپې

 .ده شهكاره بېلګه هاو اخالقي جرئت يو 

كله چې دطالبانو مرش په هېواد كې ديو سرت فرهنګي جرم درسته  

دتاريخي بتانو دماتولو( فيصله وكړه، نو استاد په همغو  رسونې )دباميانو

ك كې ږه، په ليېمحمد عمر ته يو ليك ول شپو ورځو كې دطالبانو مرش مال

تاريخي اثارو ړنګونه  په واضح ډول او په ټينګه غوښتنه شوې وه چې ددې

هم  دونىك زيان دى او خپله طالبانو ته يېېافغانستان ته يو نه جبان

عواقب ښه نه دي. يو زورور واكمن ته دقدرت داوج پرمهال د دا ډول 

يوازې داستاد رشاد غوندې دپخې ارادې خاوند ، ږلېڅرګند ليك ل

 .ى يش او بسكوال

قدرت له نييل راوغورځول شول او يو ځل بيا يې  د كله چې طالبان 

ته  جونګړېبيا د استاد رشاد  زړو ازمايل شويو ځاى ونيو، نو يو ځل

وروسته دلنډ مهالې  دكورنيو او بهرنيو واكمنو بهري ورمات شو. تر دې

استاد  ټولو لهم الس چارواكو يادارې له مرش نه نيولې بيا تر دويم او درې

خو استاد بيا هم د قناعت پرتخت  ،څخه په دولت كې دګډون هيله وكړه

، همدا مهال دملګرو لدېاو مقامونه ورته د بادبڼكې ښكار  څوكۍ ،ناست و

په حكومت او  ،ربراهيمي هم د استاد كورتهاملتونو ځانګړي استازي لخد
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ړې مراجعه ته ځانګ هغه ،دهغه دګډون لپاره ،روانه سيايس پروسه كې

سيايس  استاد دعميل ر براهيمي بلنه ونه منله. دا داخو استاد دلخد ،وكړه

چې په لنډيز رسه ورته اشاره شوه، په نظري  ،شخصيت څو بېلګي وې

البېلو ليكنو خصوصاً په شعرونو كې دهغه د ېب سياست كې دهغه په

ت په عميل او نظري سياس ى شو، كهشخصيت انځور په ډېر ښه ډول ليدال

رې ېت كې داستاد د برخې اخيستنې ټولې بېلګې موږ په دقت رسه له نظره

خپلې ليكوالۍ يا د  چې استاد ،نو په څرګند ډول به راته جوته يش ،كړو

پيله بيا تر ابدي سفر پورې يو مستقيم ميل سيايس خط  فكري بلو  له

 ،او امتياز پردې نه دى برياىل شوى څكله هم اختناقېتعقيب كړى او ه

يې هم په  چې دى له خپل ميل، هوډ، دريد او الرې واړوي، او يا

سياست كې پر منحني او منكرسې كرښې تګ ته مجبور كړي، دسيايس 

داختناق او امتياز د فشار  ،ارزونه كې د زمان او مكان حاالت شخصيتونو په

دي، هر سيايس يا فرهنګي شخص چې دوخت  دوه غټ فكټورونه ډېر مهم

امتياز د فشار له دواړو  داختناق او ،ه پر وخت مبارزه كړېله حاالتو رس 

او  نو دا ډول شخصيتونه مثبت ګڼل كېږي ،حاالتو څخه بر ن راووځي

دعامه منښت او ګرانښت جوګه ګرځي او ان دروحانيت مرتبې ته رسيږي. 

 .استاد رشاد له سياسې پلوه همداسې يو شخصيت و زما په نظر
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 ه رضورت؟د ښځو حقوق شعار دى ک

 
په افغانستان کې داسې يو دود چې شعارونه يو ډول وي او عملونه بل 

ډول، نيتونه صفا وي، خو تدبريونه کمزوري او نيمګړي، وينا خوږه وي 

خو عمل تريخ، لباسونه سپني وي خو زړونه او فکرونه تور او تياره، داسې 

ډېر کم خلک او کمې سيايس ډلې ليدل شوي، چې شعار او وينا يې له 

رسه سمون خوري، له همدې کبله اوس شعارونو خپل ارزښت له عمل 

السه ورکړى او خلکو ته ستړيا پېښوي، پر سيايس ډلو هم د خلکو باور 

کمزورى شوى، د خاين او خدمتګار مفاهيم هم کله کله يو د بل پرځاى 

کارېږي. د اعتامد او باور په دغسې يو بحراين حالت کې که څوک ډېر 

ڼه( شعارونه هم ورکړي او د عميل کولو لپاره يې هم د ښکيل او شفا  )را

زړه له تله هڅه و هاند وکړي، نو بيا به هم د ډېرو خلکو باور ځکه راخپل 

نه کړاى يش، چې تر دې دمخه د شعار او عمل د انطباق څېره رڼه نه ده 

تېره شوې. ))د ښځو حقوق(( اوس په افغانستان کې همدغسې يوه موضع 

غانستان کې له کلونو څه چې له پېړيو راهيسې له خپلو ده. ښځې په اف

اکرثو حقوقو څخه بې برخې وې او د طالبانو په واکمنۍ کې خو بيا د 

ښځو پر حقوقو داسې چاړه راکاږل شوه، چې هېڅ څانګې يې خپل رس نه 

شو پورته کوالى، ددغه کرکجن او تاوجن اختناق تر ختمېدو وروسته يو 

له دومره ګرمه شوه، چې اوس د ښځو څه چې ان دم د ښځو د حقوقو مسئ

د جهادي ماليانو په خوله کې هم د ښځو د حقوقو مسئله اوړي را اوړي، 

روښنفکران او د وکراتان خو ال پرځاى پرېږده، هغوى خو وايي چې دا 

کال لـه  (ل2772)دا ليکنه د ناهيد مجلې په لومړۍ ګڼه کې چې د 

 تلې( رسه سمون خوري، چاپ شوې ده.-)زمري
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خو زموږ د مبارزې اسايس برخه ده، د طالبواکۍ تر ړنګېدو وروسته په 

مسئله همدا د ښځو د حقوقو موضوع ده،  هېواد کې يوه تر ټولو ګرمه

اوس د ښځو د حقوقو د ترالسه کولو او دفاع لپاره نه يوازې خپلواکې 

ټولنې جوړې شوي، بلکې ځينې انجيوګانې هم په دې برخه کې د شعار او 

عمل تر بريده کار کوي او دولت هم د ښځو د چارو لپاره يو ځانګړى 

 وزارت جوړ کړى دى.

ده چې شعارونه ډېر يش، عملونه کمېږي، اوس  يو ځل دا طبيعي خبه 

بيا د ازمون وخت رارسېدىل دى، اوس به معلومېږي هغه ټولنې، دولتي او 

نا دولتي موسسې چې د ښځو د حقوقو شعارونه پورته کوي عمالً يې د 

 ښځو د ژوندانه د ښه وايل لپاره څه کړي او څه کوي؟

کرارېږي، چې عملونه تر شعارونو ايا يو ځل بيا خو به تېره تجربه نه ت

 قربان يش او يو ځل بيا د بې باورۍ فضا رامنځته يش.

دې کې هېڅ شک نه شته چې ښځه د ټولنې نيم بدن دى، هر کله چې 

په ټولنيز، سيايس او عميل ډګر کې د ښځو فعال ګډون محسوس نه وي، 

 ده. نو دا ددې مانا لري چې نيمه ټولنه فلج او له فعاليته غورځېدلې

ښځې له نارينه رسه برابر حقوق لري او دواړه بايد له خپلو ټولو حقوقو 

برخمن يش، که يو نارينه د ژوند، زده کړې او د بيان له ازادۍ څخه 

برخمن وي او د ټولنې د يو متمدن انسان په توګه وده وکړي، نو هغه 

هېڅکله د ښځو د حقوقو مخالفت نه کوي، که څوک غواړي په افغاين 

لنه کې په اسانۍ رسه ښځې له خپلو حقوقو برخمنې کړي، نو ښه الره ټو 

يې داده چې د نارينه او ښځو حقوقو ته د وخت او ځاى له پلوه په 

موازي ډول کار وکړي، ځکه که يوه خوا هم له خپلو حقوقو بې برخې 
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يش، پر بله خوا ناوړه  اغېز کوي، اوس په ټوليز ډول د ټولو افغانانو او په 

بيا د ښځو د حقوقو د ترالسه کولو لپاره د پخوا په انډول ډېر ښه  تېره

رشايط برابر شوي، له دې حاالتو څخه بايد ښه عميل او مثمره ګټه پورته 

 يش.

د ښځو د حقوقو ترالسه کول په واقعيت کې د ټولنې يو سرت رضورت 

دى، دا اړتيا بايد پوره يش او افغان مېرمنې له خپلو ټولو حقوقو څخه 

برخمنې يش، خو دې ټکي ته مو بايد ژور پام وي، هسې نه چې ښځې په 

دې شعارونو کې بېخي ورکې يش، يو ځل بيا تېرې تجربې تکرار يش او 

 بيا هم په ټولنه کې د بې باورۍ فضا رامنځته يش.
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 تهران په کابل کې

 
 

هسې خو له پېړيو او په تېره بيا له لسګونو كلونو راهييس پر افغانستان د 

ې د اسالمي جميعت او پر ايران كلتوري تاثريات موجود و، خو په كابل ك

ځينو برخو د وحدت ګوند د نيمواكه واكمنيو په بهري يك دا تاثريات ال 

پيس جوت او څرګند شول، د اسالمي جميعت مرش خو په ايران يك 

افغانستان او ايران يو ژيب هېوادونه وګڼل او له ايران څخه يې د زيات 

وند بنسټ خو هسې فرهنګي او ژبني اغېز شيندين هيله وكړه، د وحدت ګ

هم په ايران كې ايښودل شوى، ريښې يې هم له هامغه ځايه خړوبېدلې او 

خړوبېږي، ځكه خو يې تر هرچا زيات ځان د امام خميني د خط پريوان 

ګڼل او ايران پالنه يې خپله اصيل دنده شمېرله، د ايران فرهنګي، ژبني، 

يات شول چې د مذهبي، اقتصادي او سيايس تاثريات هغه وخت ال پسې ز

طالبانو حكومت د امريكايي پوځونو په السو ړنګ او واك يو ځل بيا 

اسالمي جميعت، ميل اسالمي جنبش او اسالمي وحدت ګوند، چې درېو 

واړو ته د ايران مرستو د نوش دارو حيثيت درلود، السته ورغى. لكه څنګه 

د او چې د افغان_شوروي په جګړه يك د جګړې دروند زيان شوروي اتحا

په خپله افغانستان وزغمه، خو امتياز يې نورو هېوادونو په تېره بيا پاكستان 

واخيست. دغيس د طالبانو د سقوط بار د امريكا متحده اياالتو او نورو 

دا ليکنه د طالبانو تر ړنګېـدو وروسـته پـه افغانسـتان کـې د ايـران 

واک وځواک په باب د اندېښنې په توګـه ليکـل شـوې وه، پـه  زيات

هوسۍ او ښکال مجلو کـې چـاپ شـوې هـم ده او دادى دلتـه يـې 

 يوځل بيا قدرمنو لوستونکو ته وړاندې کوو:
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هېوادونو اوچت كړ، خو ګټه په كې تر هرچا زياته ايران وكړه. د اسالمي 

نو تر سقوط جميعت او وحدت ګوندونو ځواكونه چې كابل ته د طالبا

وروسته سم اليس داخل شوي وو، د حكومت اكرثه حسايس، فرهنګي، 

سيايس، اقتصادي او تخنييك څوكۍ يې اشغال كړې، آن د هېواد نږدې 

اكرثه بهرين روابط او استازۍ هم د ايران پلوه ډلو تر كنټرول الندې 

راغلل. د هېواد په غرب كې داسې ايران پلوه اشخاص يو ځل بيا واكمن 

ول، چې كلونه كلونه پرې ايران خپله پانګه لګولې وه، ايران په افغانستان ش

كې د حكومت له دغه حالت نه د خپلو ميل او سيايس ګټو لپاره اعظمي 

ګټه پورته كړه او په لسګونو ډوله قراردادونه يې له افغاين اړخ رسه السليك 

نه داسې وو، كړل، دا قراردادونه خصوصاً د فرهنګي ))همكارۍ(( قراردادو 

چې د ايران په ګټه او په مجموع كې د افغانستان په زيان متامېدالى 

 شول.

ايران تر دې حده د افغانستان په کورنيو او ميل چارو يك دخيل شو 

چې د اسالمي جميعت طرحه شوى رسود چې په افغانستان كې اوس په 

وچ زور د ))ميل رسود(( په نامه غږېږي، په ايران كې كمپوز شوى او 

موزيكال شوى دى. په فاريس ژبه د افغانستان په ميل رسود يك د ايران 

يا ده، كله چې حامد كرزي ته د كورنيو چارو په وزارت كې د خاصه لېوالت

احمدشاه مسعود د لوى عكس تر چرت الندې د قدرت د انتقال مراسم 

تررسه كېدل، نو د جميعت رسود ته د احرتام په خاطر ټول ګډونوال 

پورته كړاى شول، د ايران د بهرنيو چارو وزير هم د دې غونډي يو واكمن 

وال و، ده د خپلو خبو په ترڅ كې د دې رسود ډېر مېلمه او يو وينا

توصيف وكړ او ويې ويل چې دى يې تر ډېر تاثري الندې راووست، كله 

چې حامد كرزي ته واك ولېږدول شو، نو داسې تصور كېده چې د ايران 

واك او اغېز به د حكومت په دننه يك ورو ورو راكم يش، نه يوازې دايس و 
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ه هم بدتره شوه، ايران د خپل اغېز مزي نور هم نه شول، بليك خبه نور 

وغځول او دايس وخت هم راغى چې كرزي صيب د شېخ محمدآصف 

محسني پر وړانديز او غوښتنه د كابل حبيبيې لېسې ته مخامخ يوه ساحه د 

 يو لوى فرهنګي او علمي مركز جوړېدو لپاره د ايران په واك كې وركړه.

خوشال بابا د لېسې ملكيت و، يانې  عجيبه خبه دا ده چې دا ساحه د

ليليه وه چې كلونه كلونه ترې افغانانو ګټه پورته كړې، پرته له دې چې د 

چا ملكيت او حقوقو ته پام ويش او يا هغه معوضه يش دا ملكيت د ايران 

پلوه ډلو په واك يك وركړل شو، اوس ايران په دې سيمه يك د يو لوى 

ى دى او په نږدې راتلونيك كې به د كمپليكس د جوړولو كار بشپړ كړ 

 ګټي اخيستنې لپاره تيار يش.

دا به په افغانستان يك د شيعه ييزم د پراختيا او د مذهب تر پردې 

الندې د ايران د پراختيا غوښتنې يو اسايس مركز وي، چې هر كال به په 

سلګونو تنه د مشخصې مذهبي زدكړې تر څنګ د ټاكلې موخې په پام يك 

نيولو رسه سيايس زدكړي محصلني روزي، دا كار به په افغانستان كې نه 

ې قومي ستونزې راوالړې كړي، بلكې د مذهبونو ترمند به د ټكر يوه يواز 

اسايس وسيله هم يش، د دې پر ځاى چې د مذهبونو ترمند تفاهم او 

پوهاوى رامنځته يش او د اختال  وړ ټيك په مذاكره او منارره حل يش، 

اختالفات به نور هم ژور يش او بيا به ورو ورو فزييك ټكر ته الره اواره 

دا نه كنرتولېدونكې احتاميل پېښې په داسې حاالتو كې رامنځته  كړي،

كېږي چې د افغانستان په نوي اسايس قانون كې د حنفي مذهب او 

جعفري مذهب دواړو د رسميت خبه هم په ابهام يك تېره شوې ده. په 

افغانستان يك د حنفي مذهب ژورې او عرصي زدكړې نه شته او كه څه 

يوالو نا رسمي مدرسو كې له دوديزو كلتوري او هم دي، نو هغه په كل
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فتاوي مسايلو رسه د امتزاج له مخې تررسه كېږي، چې د پاخه منط  

ستنې نه لري. په هند، پاكستان او ځينې نورو اسالمي هېوادونو كې چې د 

احنافو مدرسې او پوهنتونونه دي، هغو ټولو ته د سني مذهبه افغان 

ازې د پاكستان د احنافو په مدرسو يك افغان طالبانو الس رىس نه شته، يو 

طالبانو ته د زدكړې يو څه نا څه امكانات شته، چې هغه هم په منظم او 

سيستامتيك ډول نه دي او له كوم ځنډ او خنډ پرته يې څوک تر پايه 

پورې نه يش تعقيبوالى. د افغانانو لپاره د پاكستان په ديني مدرسو يك 

و هغه دا چې هلته مذهبي زدكړي څه نا څه د يوه بله ستونزه هم شته ا

داسې سيايس اغېزو تر سيوري الندې دي چې همېشه يې د افغانستان 

ميل ګټې زيامننې كړي دي. نو كه هلته څوك مذهبي زدكړې تررسه هم 

كړي، له سيايس پلوه د افغانستان د ميل ګټو د زيان په بيه متامېږي. بله 

رسو يك زدكړې كړي، هغه د شيعه ييزم خوا چا چې د ايران په ديني مدا

تر څنګ د ايران پالنې روحيه هم پايل. اوس چې د ايران سيايس السونه 

د هېواد تر زړه )كابل( پورې غځېديل، نو په افغانستان يك د ايران پالنې 

او ايران خوښونې روحيه نوره هم پياوړې كېږي. د ايران د سيايس 

يس جبهه هامغه ژبنۍ او فرهنګي مذهبي اغېز ترڅنګ د هغوى بله اسا

هغه ده، چې د اوسني حكومت په دننه كې د واكمنو فرهنګي او سيايس 

چارواكو په ملګرتيا پر مخ بيول كېږي، ځيني ازادې ملت ضد خپرونې 

چې له بهرنيو رسچينو څخه خړوبېږي، هم په دې بهري كې د ايران پالنې  

دولتي او نا دولتي خپرونو له  روحيه تعقيبوي. د ايران په ملسه په خپله د

خوا د افغانستان پر دوديزې ميل ترمينالوژۍ )اصطالحاتو( څرګند يرغل، 

خپله د افغانستان له اسايس قانون رسه ډاګيز مخالفت دى. كله چې څوك 
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د افغانستان دولتي ټلويزيون، افغان ټلويزيون، طلوع، آيينه ټلويزيون او 

حاتو په كارولو رسه فكر كوي، چې دا د نور ګوري، نو د گڼو ايراين اصطال 

ايران محيل ټلويزيوين چينلونه دي. عجيبه ده داسې شپه هم راغلې چې 

له دې يادو څلورو ټلويزيوين خپرونو څخه يو وخت څلور بېال بېل ايراين 

فلمونه خپاره شوي، نو هلته له خلكو رسه دا پوښتنه پيدا كېدله چې دا 

انو ټېكه كړي كه څنګه؟ د افغانستان د اطالعات ټلويزيونونه لكه چې ايراني

او كلتور وزارت خو له خپل نامه څخه نيولې بيا تر خپلو امكاناتو پورې تر 

زياته بريده په خپل قدرت، د ايران پالنې په چوپړ كې دى او د دې 

وزارت وزير ښاغيل سيد مخدوم رهني خو ان د افغانستان له ميل 

او ويل يې: ))موږ اصالً ميل ترمينالوژي نه  ترمينالوژۍ څخه هم منكر دى

لرو((. ايران په داسې حال كې چې په افغانستان يك د كلتوري، مذهبي 

او سيايس يرغلونو له الرې زياتې برياوې ترالسه كړي، په اقتصادي برخه 

كې هم تر هر چا دمخه دى. افغانستان د ايراين شيانو، نفتو او نورو 

ښه ماركيټ دى او په دې برخه يك نږدې دى چې  توليداتو لپاره تر ټولو

له پاكستان او چني څخه د افغانستان اقتصادي بازار خپل كړي. ايران نه 

يوازې د پاكستان په انډول د نسبتاً ښو شيانو د توليد له الرې د افغاين 

بازارونو د را خپلولو په حال كې دى، بلكې د حكومت په داخل يك د 

يې هم د دې زمينه ځان ته برابره كړې، چې ډېر سيايس نفوذ له الرې 

اقتصادي قراردادونه د ځان په ګټه را خپل كړي. هوټلونه جوړ كړي، 

هوايي رشكتونه پرانيزي او د لوړ پوړو ودانيو د جوړولو قراردادونه وكړي. 

ايران په مجموعي ډول په افغانستان كې د لويو اقتصادي تاسيساتو د 

ه هغې جملې له تركمنستان څخه د افغانستان جوړونې مخالف دى، چې ل
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له الرې پاكستان او بيا نورو هېوادونو ته د غازو او تېلو نلليكې غځول دي، 

ايران غواړي دا نلليكه د ايران له الرې تېره يش او اقتصادي گټه يې ايران 

ته پاتې يش، په همدې وجه په افغانستان كې د مشخصو سيايس اتنييك او 

لو د تقويې له الرې د افغانستان سيايس وضعه بې ثباته سايت. پوځي ډلو ټپ

لنډه دا چې اوس ايران د افغانستان په چارو يك په هر اړخيز ډول دخيل 

دى او كه د خالصون يوه دقيقه الره يې و نه لټول يش، نو د روسيې او 

پاكستان په شان به د افغانستان د تباهۍ سبب يش. د افغانستان دولت ته 

ار ده مخكې تر دې چې خبه د بحران حد ته ورسېږي د ايران د په ك

مذهبي، كلتوري، سيايس او اقتصادي اغېز د كمولو لپاره يو دفاعي 

 سيستم او حل الره ولټوي او بيا هغه عميل كړي. 
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 د سمون په لټه 

 )د سيايس او ټولنيزو ليکنو ټولګه( 

 

 

 

 محمد اسمعيل يون

 

 

 

 

 

 

 ل کال۶۹۳۱
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 د سمون په لټه  د کتاب نوم: 

 اسمعيل يونمحمد  لـيکـــــوال: 

 د افغانستان ميل تحريک، فرهنګي څانګه خـپرونـدی: 

   www.melitahrik.com  وېــبپـاڼـه:

 ضياء الرحمن ضياء  کمپوز: 

 فياض حميد  پښتۍ ډيزاين:

 ټوکه ۶۱۱۱   چــاپشمېـر:

 م۲۱۶۵ل کال/  ۶۹۳۱ چــاپـکـــال:

 (۳۸خپرونو لړ: )د تحريک د 

 (۱۹ليکوال د خپرونو لړ:    )
 

يادونه: د چاپ  حقوق له ميل تحريک رسه خوندي دي او  د کتاب د محتوا مسولیت  ليکوال 

 پورې اړه لري.

  

http://www.melitahrik.com/
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 د تحريک يادښت

ه لوونه لپګ پيل رې يګ خ  ر ل )ل ٤٨٠٨(د وفخ نات ن  لو ت و ک د       

هېهوديويه سوه ژ نګ رړې يه چې د دې ر ل پګ بهيو رې بۍګ )شۍل عنهونهنۍګم    

بېال بېل د نو  علمو  ودبو وي لهينيز و  د خ لې لهينې تګ يړونۍدې رۍها.   

م ۍۍګ نېټۍۍګ پۍۍهده وي د  ۍۍهې  ١٣ لۍۍو ت و ۍۍک دو ژ نۍۍګ د  ۍۍ د رۍۍ ل د رۍۍب پۍۍو )  

ديويۍه تۍګ   پوتمينې غهنډې پګ تۍو  رۍې  ۍې شۍل عنهونهنۍګ علمۍو و ۍ د هېهو       

 مل ٤٨٠١)يړوندې رړل.  لو ت و ک پګ   ده غهنډه رې ژ نۍګ يرۍړه چۍې د    

م ٤٢٢سۍل )  لۍ ل پۍګ بهيۍو رۍې بۍګ ونشۍ د وهلل د خۍدو  )جم پۍګ ن ۍو  لۍهل           ر ل

ا. طرييۍو خرۍوه ده چۍې دو    هعنهونګ بېالبېل علمو و  د لهينې تګ يړوندې ر

ت و ۍک   وخه  لوس نګ ر د نګ د   ډېو (    (  د وي ( مت تګ وړتي  يوا  

لينم ههډ رړ  چې خ لګ دو ژ نګ بګ ه  د تېوې ژ نې پۍګ څېۍو عملۍ  رۍها.     

ژ نۍۍګ رۍۍړي  مسۍۍل عنهونهنۍۍه)دو و ۍۍو چۍۍې ست سۍۍه پۍۍګ س  رۍۍې د  د همۍۍدې  

چۍې د چۍ پ    ۍګ وغهنۍدا.  لۍو ت و ۍک هيلۍګ          و  دي يګ  ملې څخۍګ د  

ړا. يوا چې يګ دې و و څخګ بګ ( ه  هېۍهوديول پۍګ (ړه پۍهدې لټۍګ پهدتۍګ رۍ      

 لۍۍو ت و ۍۍک يۍۍګ لهيۍۍه هخۍۍه ييکهويۍۍه  ژبۍۍ ړينکه  سۍۍمهنچ دي   ۍۍ يو وي  

 ينها  وسۍتندي  نه وي چۍ پ چۍ دي څخۍګ چۍې ددې و ۍ دي د چۍ پ پۍګ دې         

 ه بۍل سۍوه  وسۍتګ وي  لاوتيۍ  رۍړې وي دو فوهناۍو بهيۍو         ې لهل بهيو رې 

 د (ړه يګ ره ې  ننګ رها وي رهد يدونو يدتګ يو و.   ې بو  ي  رړ 

 د فوهنم د ښېوو(  پګ هيلګد هېهود 

 د وفخ نات ن  لو ت و ک فوهناو څ ناګ
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 د مظلوم اکرثيت چغه

د ولسواکۍ  له ټولو ستونزو سره سره، د هغې يو لوی ارزښت د بيان 

د ازادۍ ارزښت دی. دافغانستان د اساسي قانون پر اساس هر افغان د 

د دورې  بيان حق لري، د پخواني ولسمشر )حامد کرزي( د حکومتولۍ

تر ټولو ستره السته راوړنه د بيان د ازادۍ ساتل و. پهه دې مانها  هې 

رسنيو )  اپي، غږيزو او تصويري( ټولو تر يو حده د بيهان د ازادۍ لهه 

 برکته، له سانسوره پرته د ولس د غږ  د پورته کولو وړتيا پيداکړه.

 دد بيان د خپلواکۍ په برخه کې له ځينو برياوو سره سره پهه هېهوا

کې د اوږده سياسي اختناق، په واقعي بڼه د ولسواکۍ نه عملي کېهدل 

او په پای کې د ملي مصلحتونو تر نامه الندې د ملي خيانت د دسيسهو 

برالسی او داسې نورې ستونزې ددې سبب شوې  ې ال هم ډېر مسايل 

د رسنيو له انعکاس او شخوند څخه پټ پاتې شي. که قدرمن او وياړلي 

ال محمد اسمعيل يون صيب ورته ژ ور پام نه وای کړی، نو استاد پوهنو

د خاموش اکثريت په زړه کې به ډېرې ناويلې خبرې همداسې پټې پاتې 

 شوې وای.

يون د تنظيمونو او طالبانو په دورو کې د ګڼو داسې مسهايلو  استاد

په باب  ې د ولس درد او فرياد و، خو  ا يې د او تولو جرئت نهه شهو 

خالقي جرئت الس پورې کړ او د هغوی فرياد يې د يوه ملي کوالی، په ا

رسالت په توګه پورته کړ. تر هغه وروسته په تېره څه دپاسه يوه لسيزه 

کې استاد يون په لسګونو مقالې، مرکې او ويناوې په همدې پار ترسهره 

 کړې  ې د مظلوم اکثريت غږ نړيوالو ورسوي. 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

0717 
 

حق  يغه يې پورتهه کهړه او استاد د وهم  وپتيا ماته او د  قدرمن

دادی نن له همدې شور او ځوږ  څخه د را پورته شويو مقالو يوه ښکلې 

ټولګه تاسو قدرمنو لوستونکو ته وړاندې کوي. ددې ټولګې ) د سهمون 

په لټه(  ارزښت په دې کې دی،  ې ګڼې داسې ليکنې په کې ځای پهر 

کې هم د ورته ځای شوي  ې له تخنيکي او علمي پلوه به په راتلونکې 

غلطيو د سم سمکي او د نهورو غلطيهو د مخنيهوي لپهاره تهرې کهار 

واخيستل شي. ګڼو محصلينو ته به د تحقيق او شننې لپاره مواد  برابر 

کړي او ګڼو مضرو احتياط کارو ته به پر خولې سوک شهي  هې کهه د 

ولس غږ نه غبرګوي، دوی به هم له معقول غبرګون سره  هرو مرو مخا 

 مخ شي.

) ولسمشرۍ او ولسي جرګې ( په اړه پهه کهې ګهم شهمېر  ټاکنود 

داسې حقايق په ګوته کړي  ې هغه وخت په يو نه يو ډول تر سانسهور 

الندې راغلي وو، له ولسه پټ پاتې شوي وو، خو استاد يون په مېړانه د 

خپلو ليکنو له الرې هغه خپاره کړل، پخواني ولسمشر )حامدکرزي( ته 

محتهوا د  هوا اکثريهت  يغهه ده  هې د وخهت  د پرانيستي ليک

ولسمشر يې دېته مجبور کړ،  له استاد يون سره له نږدې وګوري، د کار 

او عمل لپاره يې ميکانيزمونه جوړ کړي،  ې د ورته سهتونزو د تکهرار 

 مخه پرې ډب شي.

مهم غږ  ې استاد يون په مېړانه په لومړي سر کې د ليکنهو  ټولوتر 

او وروسته له دې غږه ولسي مبارزه راوټوکېهده او د  په بڼه را غبرګ کړ

تاريخي مسوليت په بڼه يې د ګڼو نورو مبارزو ځوانانو لهه خهوا  مالتهړ 

وشو، هغه د هويت د تذکرو په اړه د قدرمن استاد يون شننه  وه. افغان 

دښمنه عناصرو زموږ ولس ته د ورکاوي داسې يوه توطيه جوړه کړې وه 

تروړل کېده او هم اسالمي، خو د اسهتاد يهون   ې هم ترې ملي هويت

مبارزې او ددې مبارزې د مالتړ په مټ عامه پوهاوي ولس دېته  متهو 
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کړ،  ې الرو کوڅو ته را ووځي او ګم نور ځوان مبارزين ورسره يوځای 

شي. همدا مبارزه وه  ې افغاني روښانتيا تهه يهې الره ههواره کهړه. د 

اړه يهې )شهل( داسهې داليهل د وخهت افغان هويت د مالتړ او ذکر په 

حکومت ته وړاندې کړل،  ې حکومت هم په مجبور شهو، د ولهس دې 

 غوښتنو ته غوږ ونيسي،  خو عملي کېدو ته يې ال هم الره پاتې ده.

توګه ) د سمون په لټه ( کتاب به له لوستونکو سره مرسهته  لنډهپه 

ځوږه خبر شهي،  وکړي  ې د ګڼو پټو خبرو، رازونو، او غږونو له شور او

له ګڼو سره به د ژور تحقيق او څېرنې په برخه کهې مرسهته وکهړي او 

ځينې به دېته وهڅوي  ې حقيقت که هر څومره تريخ وي، بايد  ې د 

 بيان هوډ يې وشي او له ولس سره شريک شي.

نور نو دا ټولګه خپله ستاسو مخې ته پرته ده، هره ليکنه يې مشهخ  

ي، ددې ټولګې پر ههره ليکنهه، ليکنهه او حاالت او حوادث تشريح کو

ليکنې کېدالی شي، خو زه نه غواړم د لوستونکو او ددې ټولګې ترمنځ 

خنډ شم، ښه به وي  ې هر څوک په خپله ژر ) د سمون په لټهه( کهې 

شي. دا هم تاسو او دا هم )د سمون په لټه( د څېړنيزو او شننيزو ليکنو 

 دا ټولګه.

 په درناوي

 محمد ځالندپوهنيار فيض 

۶۹۳۱/۶۱/۰۱ 

 کابل پوهنتون
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 ولې د سمون په لټه؟

)د سمون په لټه( زما د هغهو بېالبېلهو ليکنهو ټولګهه ده  هې مها تهر 

ل( کال وروسته ليکلي دي. يوه نيمه ليکنهه بهه د يهاد کهال د ۶۹۸۱)

وروستيو وختونو هم په کې وي، خو نورې ليکنې تر ياد کهال وروسهته 

ليکل شوي دي. ددې ليکنو زياته برخهه پهر خپهل وخهت د  هاپي او 

خپره شوې ده او يو څو داسې ليکنې په کهې برېښنايي رسنيو له الرې 

دي  ې هغه ال تر دې دمه نه دي خپرې شوي او لومړی ځل به پهه دې 

اثر کې خپرې شي. دا ليکنې تر ډېره حده سياسي او ټولنيز رنګ لهري 

او پر همدې موضوعاتو  رڼا خپروي. البته ما تر دې د مخه هم يو شهمېر 

ل( کال هغه مههال ۶۹۸۱پر )سياسي او ټولنيزې ليکنې کړي  ې هغه 

( کلنې ليکوالۍ  ټول راټول کړی کار سره منظم کړ ۰۹ ې ما د خپلې )

 اا شوې، تر هغه وروسته نو بيا داسې ليکنې او يا هم ځانګړی اثار نه 

وو  ې هغه د تېر په شان د يوې بستې يا پيکېج په شکل وړاندې کړم، 

م د ځانګړو او متفرقهو ل( کال وروسته مې بيا وپتيله، کله  ه۶۹۸۱تر )

اثارو او ليکنو شمېر زيات شي، نو بيا به يې د يوه پيکېج په بڼهه خپهل 

ل( کال مې وروستي وختونه دي، ۶۹۳۱ولس ته ډالۍ کوم. اوس  ې د )

غواړم بيا خپل ولس ته خپل ځينې ځانګړي اثار او همدارنګه د بېالبېلو 

ې دوه عنوانهه ل( کهال مه۶۹۸۳ليکنو ټولګې وړاندې کړم، البته پهر )

مستقل اثار هم  اا کړل، خو نور کارونهه ال روان وو. اوس بيها خپهل 
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ولس يو ښه پيکېج ډالۍ کوم، په دې پکېج کې هم نږدې لهس عنوانهه 

بېالبېل اثار شامل دي  ې دا ټولګه هم د همدې پيکېج يوه برخهه ده. 

 ل( کهال۶۹۸۱دا د هغو سياسي او ټولنيزو ليکنو يوه ټولګه ده  ې تر )

ل( کال تر وروستيو پورې په بېالبېلو وختونو کهې، ۶۹۳۱وروسته بيا د )

پر بېالبېلو موضوعګانو ليکل شوي دي. ددې ليکنو ههد  دادی  هې 

حقيقت بيان شي او د واقعيتونو د بيان په نتيجه کې رغاوی او سهمون 

رامنځته شي. په دې کې هم شک نه شته،  ې له دې ليکنو سهره يهو 

ت هم کړی او ال به يې نور حساسيت هم راوپارېږي، شمېر خلکو مخالف

خو پر دې هم پوهېږم  ې پر عام ولس ښې لګهي او د هغهوی د ټپونهو 

لپاره به يو تسکين وي، طبيعي خبره ده  هې د بلهې ههرې مظلهومې 

ټولنې په شان زموږ په ټولنه کې هم اکثريت مظلوم دی او ډېرو کمو ډلو 

ات امتياز ترالسه کړی او دې لړۍ ته او يا اشخاصو تر خپل استحقاقه زي

ال هم دوام ورکوي. دا ډول اشخاص طبعاً پر داسې ليکنو نهه يهوازې دا 

 ې خوابدي کېږي، بلکې منفي غبرګون هم ښيي، خو که د يو لهوی او 

عظيم اکثريت لپاره يو څو محدودې ډلګۍ او اشخاص خفه ههم شهي، 

 تورو برېښ هم وکړي ودې کړي.

و لسيزو کې زه له ډېرو زياتو ګواښونو او خطرونو سره په تېرو درېو څلور

مخامخ شوی يم، خو څوک  ې ددې ډول خطرونو او ګواښونو د رفعې 

او دفعې اصلي واک ورسره دی، پر هغه مهې ډډه لګهولې. ))د خوشهال 

خټک تکيه پر ذوالجالل ده((، د ملکيار بابا خبهره ))څښهتن مهو مهل 

ا رايه مه وهه، پر لوی اهلل مهې دی((  ې څښتن دې مل وي، نوره پر  
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توکل کړی او خپل هوډ او تکل مې غښتلی کړی، نو ځکه مې دا دومره 

 اوږد او ستونزمن مزل تر دې دمه رارسولی دی.

دا هره ليکنه د يوې خاصې موضوع پر  ورليز راڅرخي او دا موضوع يا 

مها د  پېښه بيا د خپل زمان او مکان د حاالتو او نورو حوادثو زېږنده ده.

هرې پېښې په اړه پر خپهل وخهت غبرګهون ښهودلی دی. د ليکهوال 

غبرګون به څه وي؟ پرته له ليکنې! همدا مې په وس کې و، همهدا مهې 

کړي او اوس ډېر خوشاله يم  ې دا هر څه مې ليکلي او ثبهت کهړي او 

که نه نو ډېر حاالت او پېښې به همداسې د تاريخ له حافظې وتهې وي. 

نه دي، نور ډېر مثبت شيان هم شته، ))دا خو ته ولوله يوازې دا ليکنې 

نورې خبرې مهې پهه زړه پهاتې دي.(( يهو بهل )زر  -په سترګو کې دي

مخيزه( کتاب هم راروان دی  ې اوس يې ډاګيزول نه دي په کار: ))نهه 

دي د ويلو هغه څه  ې ما ليدلي دي(( ډېر مرموز، پټ او نيمه ښهکاره 

ې ولولئ، خو لږ وخت به غواړي، لږې رڼهايي شيان به تاسو په هغه اثر ک

ته به منتظر شو، دومره رڼايي ته  ې لوستونکي يې د لوستلو پر مههال 

 په تکليف نه شي.

لکه څنګه  ې د مخه مو يادونه وکړه، دا ليکنې د خپل وخت او خپلهو 

شرايطو محصول دي او د همدې خپلو حاالتو انځورنه کوي، ماضي کې 

کي کې  ې څه پېښېږي؟ په هغو معيهارونو دېتهه  ې څه وو او راتلون

نظر نه شي کېدی، البته ماضي، حال او راتلونکي يو بل سره ارګانيهک 

اړيکي لري، )پرون( د )نن( پالر او د )سبا( نيکه دی او )نهن( د )سهبا( 

پالر، خو په دې ليکنو کې يوازې د )نن( اړوند مسايل څېړل شوي دي. 

دلي يو، )پرون( خپهل پښهت درلهود او ځکه  ې موږ په )نن( کې ټوکې
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)سبا( خپل نسل لري، د هر ليکوال او انديال دا دنده ده  هې د خپهل 

 وخت د ناخوالو انځور وکاږي.

کاشکې دا ليکنې او په ټوله کې دېته ورته اثار د راتلونکي لپاره د ښهه 

پيغام رسولو وسيله شي او يا لږ تر لږه راتلونکي ته خو د حال يو انځهور 

ورته به وايئ  ې -ړي: ))شهيدو! تاسو نه که هلته  ا پوښتنه وکړهورک

وطن کې بهېدلې اوښکې(( زه غواړم د همدغو اوښکو او اوسېلو  انځور 

راتلونکي نسل ته ولېږدوم. دا  ې ما به ددې ټولنيزو، سياسي پېښو او 

ناخوالو په انځورنه کې څومره موثره هڅه کړې وي، دا قضاوت ددې اثر 

و او راتلونکي پښت ته پرېږدم، خو کوم څه  هې څرګنهد دي لوستونک

هغه دادي  ې څه مې په وس کې وو هغه مې له خپهل ولسهه نهه دي 

سپمولي. که نيوکه مې کړې، که مې د  ا د خبرې ترديد کړی او يا مې 

پر يوې خبرې ټينګار، يوازې په دې نيت و  ې حقيقت څرګند شهي او 

ه کې وم او ال بهه دې مبهارزې تهه سمون رامنځته شي، د سمون په لټ

دوام ورکوم. نور نو تاسو او دا هم )د سمون په لټه(، تاسهو پهوهېږا او 

)سمون( مو  او زه به درنه د نور سمون په هيله )د سمون په لټهه( کهې 

 شم.

 په دېر درنښت

  ستاسو سمونپالی )يون( 
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په وليس جرګه کې د يوه درېيم قوت د 

 تياړ جوړولو ا

( مې دورې د لومړي کال پر مهال شوې ۶۵د وليس جرګې د ) )دا ليکنه

 ده او د همغه وخت د حاالتو او غوښتنو انځورنه کوي.(

ږ
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 افغانستان اوسني حاالت څېړنه او ارزونهد 

ل(کال په وروستيو کې شوې وه، جمهور ۶۹۸۱دا تحليلي ليکنه او ارزونه د )

رييس، نورو مطرح شخصيتونو او اړوندو ارګانونو ته ورلېږل شوې، خو  ا پرې 

سر ونه ګراوه، دادی دلته يې دهغه وخت د حاالتو د يوه تحليل او ارزونې پهه 

 کوم.توګه وړاندې 

 امنيتي حاالت: -الف

په افغانستان کې د امريکامتحده اياالتو په پوځي زور د طالبانو د نظهام 

 تر ړنګېدو وروسته امنيتي حاالت پر دغو دريو برخو وېشالی شو:

دا هغه مرحله وه  ې طالبهان د  د طالبانو تر سقوط وروسته پړاو: -۶

متحدينو )شمالټلوالې(  امريکايانو په زيات پوځي زور او د هغو د کورنيو

په مرسته له نظامي پلوه مات او ړنهګ شهول، د طالبهانو او القاعهدې 

نيټورک زيانمن او دوی د افغانستان په کليو، بانډو، لرې پرتو سهيمو او 

تر ډيورنډ کرښې اخوا په قبايلو سيمو کې تيت و پرک او پټ شهول. دا 

غوی د متحدو کورنيو هغه مهال و  ې طالبانو له بهرنيو ځواکونو او د ه

وسلوالو ډلو پر وړاندې جګړه نه شوه کوالی. دې پهړاو نهږدې دوه دوه 

نيم کاله دوام وکړ، دا همغه وخت و  ې اضطراري لويه جرګه، اساسهي 

قانون لويه جرګه، د جمهوري رياست او ملي شهورا انتخابهات ترسهره 

 شول.

انتخابهاتو  تهر جمهوري رياست د  د طالبانو د دفاعي حالت پړاو: -۰

وروسته حکومت بيهاهم ائتالفهي بڼهه غهوره کهړه، اداري فسهاد او د 
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جنګساالرانو واک په حکومت کې ال زيات شو، د خلکو رايو او نظريو ته 

 ندان ارزښت ور نه کړل شو، همدغه و  ې د خلکو او حکومت ترمنځ 

فاصله زياته شوه، له دې خال څخه طالبانو ګټه پورته کهړه، بېرتهه يهې 

نونه منظم کړل او په ډېرو ساحو کې يې د دولتهي ځواکونهو او ان د ځا

بهرنيو ځواکونو پر ضد د دفاع او خرا او ترا جنګ تهوان پيهدا کهړ، 

طالبانو او د هغوی بهرنيو مالتړ کوونکو ته دا وخت، د دولتي او بهرنيهو 

 ځواکونو نيمګړتياوې او جنګي ظرفيت هم معلوم شو.

څومره  ې دولهت پهه اداري او   لت پړاو:د طالبانو د تعرضي حا -۹

مالي فساد کهې غرقېهده او د دولهت جهوړونکي بېالبېهل او مختلهف 

تنظيمونه او اشخاص په حکومت کې پر امتيازاتو ورانېدل، نو همغهومره 

طالبانو ته د تنفس او ودې زمينه برابرېده، دا مهال طالبانو خپل بهرني 

ونډيو هېوادونو په تېره بيها لهه روابط هم سره منظم کړل او له ځينو ګا

ايران او پاکستان څخه يې    وسلې هم واخيسهتې او د وسهلو د هغهو 

دولتي او نادولتي قا اق وړونکو له الرې يې هم وسلې ترالسهه کهړې 

 ې د افغانستان له شمال څخه تر جنوبه د وسلو پر قا اق بوخهت وو. 

ګورياليي جنګونو  طالبانو ددې وس پيدا کړ  ې د ځان وژونکو حملو او

تر څنګ پر منظمو جبهه يي جنګونو هم الس پورې کړي او له حکومت 

څخه د ولسواليو په ګډون پراخې سيمې الندې کړي. د نړيوالو رپوټونو 

پر اساس اوس د افغانستان حکومت د افغانستان په سلو کې يوازې پر 

ولت )دېرش( برخې خاورې حاکميت لري اوکه په دې پاتې برخه کې د د

د دولتي مخالفو قوتونو د واک وېش سره محاسبه کړو، نو دا حاکميهت  

الپسې متالشي کېږي، ځکه  ې دا واک هم د بېالبېلو جنګساالرانو او 

 تنظيمونو ترمنځ وېشل شوی دی.
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اوسني امنيتي حاالت په تېرو اوو کلونهو    اوسني امنيتي حاالت: -۱

ارونو کې اختطا ، وېره کې تر بل هر وخت څخه ډېر خراب شوي، په ښ

او تښتونه عامه شوې  او له لويهو ښهارونو د پهانګوالو فهرار روان دی. 

روښنفکران او د قلم خاوندان هم ځهان مصهنون نهه ګڼهي، نهادولتي 

 موسسې او بهرني وګړي ټول ځان په خطر کې احساسوي.

د دولتي پوليسو او ملکي مامورينو تلفات زيات شوي او د ملي پهو  د 

د مرګ ژوبلې کچه هم او تهه شهوې، ددې ترڅنهګ نړيوالهو  سرتېرو

پوځي ځواکونو،ملکي وګړو او همدارنګه د مخالفو طالبانو ټولو د مهرګ 

کچه او ته شوې ده. دا ددې مانا ورکوي  ې د جګړې سهاحه پراخهه 

 شوې، جګړه درنه شوې او ال د درنېدو په حال کې ده.

 راتلونکي حاالت او پرمختګونه: -ب

نکو حاالتو په اړه مخکې تر مخکې خبرې او وړاندوينهه کېهدی د راتلو

شي پوره دقيقه نه وي، خو هغه څه  ې د اوسنيو حاالتو له مخې يهې 

احتمال کېدی شي، حاالت په مجموعي ډول د ښه والي پر لهوري روان 

نه دي. د راتلونکو حاالتو پر وړاندې دا ستر سياسي  يلنجونهه پراتهه 

 دي:

ځينې سياسي ډلې لکه پخوانی  ت انتخابات: د جمهوري رياس -۶

ل کال د جهوزا پهر مياشهت د انتخابهاتو  ۶۹۸۸شمال ائيتال  او نور د 

ترسره کېدل غواړي، خو حکومت د ميزان پر مياشهت او ان تهر هغهه 

وروسته د انتخاباتو ترسره کېدل غواړي، پهه دې ډول دا يهو سياسهي 

بحران دی، امنيتي وضعه هم داسې ده  ې د عادالنه انتخاباتو ترسهره 

ت ترسره هم شي، نو کېدل ناشوني کوي. که په داسې حالت کې انتخابا
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دهېواد اکثريت )پښتانه( به په کې ګډون ونه کړای شهي، د پښهتنو د 

 نشتوالي په حالت کې به انتخابات مشروعيت ونه لري.

که انتخابات ترسره نه شي نو بيها    که انتخابات ترسره نه شي: -۰

به هم هېواد له يو سياسي بحران سره مخامخ شي، د حل يو ضمني او 

)لويه جرګه( ده  ې نوی زعامت ټاکالی شي، خو پهر لويهه  نسبي الره

جرګه هم کېدالی شي ځينې کورنۍ او بهرنۍ موثره سهر ينې خپهل 

 اغېز وشيندي او په ښه او عادالنه ډول پرېکړه ونه کړای شي.

په هر حال افغانستان ته په راتلهونکي کهې د يهو سياسهي بحهران د 

 .ورپېښېدو قوي وېره شته

 د اوسنيو سياسي او پوځي ځواکونو تناسب: د افغانستان -ج

( ۳۱په رسمي ډول خو په افغانستان کې له عهدليې وزارت سهره تهر )

زيات سياسي ګوندونه ثبت دي او يو زيات شمېر ال تراوسه ثبت شهوي 

هم نه دي، خو فعاليت کوي، دا ټول ثبت او ناثبت شوي ګوندونه او ډلې 

نه لري، مهوږ دلتهه يهوازې له يوې مخې ولسي، سياسي او پوځي قوت 

هغو ډلو ته لنډه اشاره کوو  ې سياسي، قومي، مذهبي، ولسي، پوځي 

 او اقتصادي قوت يې محسوس دی.

يوه مذهبي او نظامي ډله ده  ې اوس د دولتي او نړيوالهو  طالبان: -۶

ځواکونو پر وړاندې ستر  يلنج دی، که  ېرې نړيوال ځواکونه نهه وي، 

دولتي سياسي ډلې د طالبانو د نظامي زور او قهوت نو نورې دولتي او نا 

تاب نه لري، د نړيوالو ځواکونو د نشتوالي په حالت کهې کېهدی شهي 

اوسنی حکومت د څو ورځو په بهير کې د طالبانو له خوا ړنګ شهي. د 

يادونې وړ ده  ې طالبان مهذهب پلهوه ډلهه ده، سياسهي تفکهر يهې 
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مي تفکر نه لري، خو د دوی کمزوری او نظامي فعاليت يې زيات دی، قو

مخالفين )پخوانۍ شمالټلواله( دوی پر قهومي او قبيلهه يهي تمهايالتو 

 .تورنوي

د برهان الدين ربهاني   اوسنۍ ملي جبهه )پخوانۍ شمالټلواله(: -۰

اسالمي جمعيت ددې جبهې اصلي محرکه قوه او د ثقل مرکز دی، له نا 

متجانسو سياسي ډلو جوړه ده، هره شېبه يې د وېشل کېدو امکانهات 

شته، دا ائتال  اساساً قومي تمايالت لري، خو ظاهراً ملهي او اسهالمي 

ال  په الس رنګ  لري، د افغانستان د دولت اساسي رګونه د همدې ائت

کې دي، دا ائتال  پراخې کورنۍ او بهرنهۍ مهالي سهر ينې لهري او د 

افغانستان د ازادې ميډيا درنه برخه يې په الس کې ده، په ځينو سيمو 

کې رسمي او په ځينو کې نا رسمي ملېشې لري او همدارنګه قانوني او 

نا قانونه وسلې، د حکومت په داخل کې تر دې ډلې بله قهوي ډلهه نهه 

شته، دې ائتال  پخوا هم له روسيې او ايران سهره اړيکهي درلهودل او 

 اوس يې هم لري.

د خليلي په مشرۍ د افغانستان اسالمي وحهدت   :شيعه ګوندونه -۹

ګوند، د محقق په مشرۍ د افغانستان د خلکو د اسالمي وحدت ګوند، 

د مصطفی کاظمي د ورور په مشرۍ د ملي اقتدار ګوند، د محسني پهه 

ۍ د اسالمي حرکت او د صادق مدبر په مشهرۍ د ملهي انسهجام مشر

ګوندونه، د شيعه ګانو غهټ ګوندونهه دي  هې مهذهبي، سياسهي او 

اقتصادي قوت لري، ددې ګوندونو تفکر اساساً پهر قهومي، مهذهبي او 

 ژبنيو ګټو راڅرخي.
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د حکمتيار اسهالمي حهزب او د انوارالحهق احهدي افغهان ملهت:  -۱

م يو سياسي، مذهبي او نظامي قوت دی  ې د دحکمتيار حزب اوس ه

دولت او بهرنيو ځواکونو پر وړاندې جنګېږي، ځينې پخواني غړي يهې 

په حکومت کې هم شتته، خو له اقتصادي پلوه کمهزوری شهوی، کهه 

 ېرې بهرني قوتونه نه وي، نو تر طالبانو وروسته کېدی شي د دويمهې 

 ي.سياسي، پوځي او مذهبي ډلې په توګه څرګند ش

افغان ملت يو ديموکرات ګوند دی  ې ملي افکار لري، نظامي ډلهه نهه 

ده، يوه سياسي ډله ده  ې په حکومت او تر حکومته بهر يې يو شهمېر 

غړي فعال دي. ددې ډلو ترڅنګ نورې لويې وړې ډلې هم شهته  هې 

افکار يې همدې ډلو ته ورته دي او د هېواد په سياسي ډګر کې يې اغېز 

 دی، نو ځکه د ټولو له يادونو تېرېږو.ډېر زيات نه 

د پورتنيو ستونزو د يادونې ترڅنګ د افغانستان دولت له ځينهو نهورو 

 ستونزو سره هم مخ دی  ې دلته يې په لنډيز سره يادونه کوو:

د دولت  په داخل کې  پـر مهمـو پوسـتونو  دولتي اپوزيسيون:  .2

او بېرته  د دولـت  کار کوي، د دولت  امتيازات اخيل، امکانات يې کاروي

د ريفورمونو مخالفت کوي. ميل جبهـه  د هغـې بېالبېـل غـړي، د جمهـور 

رئيس لومړى مرستيال، ځينې وزيران. د امنيتي سکتور ځينې مهـم غـړي 

 ددې اپوزيسيون برخه ده.

په دولت کې کار نه کوي، خو تر  دولته نا دولتي اپوزيسيون:   .1

حکمتيـار اسـالمي حـزب ، يـو  بهر د دولت مخالفت کوي لکه طالبـان ، د

شمېر  پخواين جهادي  قومندانان او داسې نور... تر نا دولتي اپوزيسـيون 

 څخه دولت ته  دولتي اپوزيسيون ډېر خطرناک دى.
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کـه څـه هـم  د  دولت د سيايس انحارص پـه منگولـو کـې :  .7

دولت مرشـتابه  )جمهـور رئـيس( د خلکـو لـه خـوا ټاکـل شـوى، خـو  لـه 

رتـه نـورې اکـرثه څـوکۍ او مهـم دولتـي پوسـتونه  د جمهوري رياسـت پ

ــو رڅــوک نيشــ  اســالمي جمعيــت پــه الس کــې دي او پــه اســانۍ رسه ن

 زغمالى.

دا دولت که څه هم  د د وکرات دولت په نامـه   قومي انحصار: .1

يادېږي، خو  پر دولت  د يوې قومي ډلې)تاجکانو( زيـات انحصـار نـورې 

دولـت  او خلکـو تـر مـند  واټـن   قومي ډلې خفه کړي او پـه دې ډول  د

%  )شـپږ 7767رامنځته شوى دى.  د اوسني دولت په مهمو  پوستونو کـې 

% هزاره او پاتې نور 167% پښتانه، 1167(  تاجک، سلنهشپېته اعشاريه شپږ 

يو شمېر رسنۍ  چې گنـې د  ،قومونه  ونډه لري. دا په داسې حال کې ده

م قـانع نـه دي او کـرزى پـر تاجکانو ننګه کـوي، هغـوى پـر دې سـهم هـ

تورنوي، خو دې خوا  بيا پښتانه  د خپل کميـت لـه مخـې  پـه  ((فاشيزم))

 دې  حکومت له خپلې کمې ونډې  څخه نا راضه دي.

امنيتـي سـکتور هـم تـر ډېـره حـده د اسـالمي  امنيتي سکتور: .1

جمعيت  په الس کې دى، دا تنظيم نه غواړي د افغانستان  په ډېرو  سـيمو  

ه بيا په جنوب، جنوب غرب او رشق کـې امـن وي، ځکـه  کـه هلتـه په تېر 

امن رايش نو په کابل  کې  ددې ډلې  انحصار ختمېږي او نور خلک  هـم 

 په حکومت کې شاملېږي.

د حکومت پر وړاندې  بل غټ چلنج اداري فسـاد  اداري فساد: .7

 دى، چې اکرثه  لوړ او ټيټ رتبه مامورين  پرې ککړ دي. 

د خلکــو او دولــت غــټ ســتونزه  دا ده چــې   امنيتــي حالــت: .0

دهېواد  په اکرثو سيمو کې امنيـت ورځ پـر ورځ خرابېـږي، پـه ملکـي او 
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امنيتي ارگانونو کې  د يو شمېر بې کفايته  او د  دولـت د دولتـي  مخـالفو 

 سيايس ډلو واک  ددې سبب کېږي، چې امنيت ال پسې خراب يش.

پاکستان  پـه افغانسـتان  ايران او د ګاونډيو هېوادونو مداخله: .7

اوسمهال  چې ايـران  .کې  تر هر چا زياته مداخله کوي، په تېره بيا ايران

په افغانستان کې څومره واک او ځواک لري د نـړۍ هـېڅ هېـواد يـې  نـه 

لري، ايران  له يوې خوا  د حکومت  په داخل کې  خپـل پلويـان  تقويـه  

هم وسايل او پيسې ورکـوي او  کوي او بل پلو ته  دولت مخالفو طالبانو ته

په  دې ډول غـواړي نـاامني  دوام وکـړي. د ايـران  لپـاره  دا يـو طاليـي 

چانس دى، چې له خپلو  پخوانيو مخالفينو)طالبانو( څخه د امريکا پر ضد 

گټه پورته کړي. که طالبان  وژل کېږي هم ايران تـه يـې گټـه  ريس، کـه 

و کـه  سـيمه ورانېـږي هـم د امريکايان وژل کېږي هم دوى گټـه اخـيل ا

 پښتنو سيمه  ده، چې له مذهبي او ژبني  پلوه د ايران مخالفه ده. 

د افغانستان  د اوسنۍ ازادې ميـډيا زياتـه برخـه  د  منفي ميډيا: .7

ايران  له خوا کنرتول او متولېږي، د افغانستان  د پېښـو پـه منفـي ښـودلو  

انسـتان کـې د مثبتـو کې ددې ميـډيا  نقـش زيـات دى، دا ميـډيا  پـه افغ

 پرمختياوو په انډول منفي پېښې زياتې ښيي.
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 د کانديدانو مارکيټ

 

ل( کال د جمهوري رياست د ټهاکنو لپهاره د ۶۹۸۸يادښت: دا ليکنه پر )

نومليکنې د بهير د بشپړېدو پر مهال ليکهل شهوې وه او د همغهه وخهت د 

 سياسي انتخاباتي بهير انځورنه کوي.

 

ل( کال په بهير کهې د افغانسهتان د ۶۹۸۸)ټاکل شوې ده، د روان 

جمهوري رياست لپاره عمومي ټولټاکنې ترسره شهي. طبعهاً د ههرو دا 

ډول ټولټاکنو پر وړاندې ستونزې پرتې وي. د هېواد امنيتهي حهاالت، 

رقابتونه، ګډوډي، درغلي، د زر و زور استعمال، يو پر بل د تورونو پورې 

او سپورو الفاظو کارول، له انتخاباتو نه د ځينو کانديدانو کول، د سپکو 

په زور،  ل او هنر د ځينو کانديدانو ګوښهه کهول، د ټهاکنو د  ،بايکاټ

نتيجو نه منل، د ځينو کانديدانو  غې و فرياد، د کانديهدانو د پلويهانو 

ترمنځ حق و ناحق جنجالونه، ناندرۍ او داسې نور ګم مسايل د ټاکنو د 

 يعي ځانګړنې دي.بهير طب

خو زه په دې ليکنه کې دې پورتنيو ځانګړنو يوې ته هم نغوتهه نهه 

کوم، يوازې  غواړم د افغانستان د جمهوري رياست د راتلونکهو ټهاکنو  

لپاره د کانديدانو ظرفيت، کفايت او اخالقي جرئت ته د لوستونکو پهام 

د کمښهت را واړوم او دېته اشاره وکړم،  ې ددې ګم شمېر کانديهدانو 
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الرې  ارې هم شته او که نه؟  نو تر ټولو لومړۍ دا پوښتنه مطرح کوم، 

  ې څوک کانديدان دي او څوک نور کانديدېږي؟

:سريزه  

په مجموعي ډول د هر  ا ذوق او شوق  ې  پارېدلی، احساس يهې 

په څپو راغلی، نو پرته له دې  ې له عقل سره مشوره وکړي او ځان يو 

تله وتلي، ځان يې کانديد کهړی، کهومې نمهونې  ځل د خپل وجدان په 

 ې اوس يې ځانونه نوماند کړي، پر دې نمونو سربېره نورې څېهرې او 

نمونې هم په راټوکېدو دي،  ې په نږدې راتلونکي کې به يې شهاهدان 

يو، که هغه نمونې مو وليدلې، نو پر دې اوسنيو به شکر وکاږا! ښه بهه 

 ډلبندۍ لږه رڼا وا وو:وي،  ې دلته ددې کانديدانو پر 

 د کور و کلي کانديدان: -۶

دا هغه ډول کانديدان دي،  ې ان د خپلې مېرمنې او د کور د نورو 

غړو خبره هم پرې بره ده، د هغو ځواب هم نه شي ويلی، خپل کلي کې 

يې هم څوک نه پېژني، سيمه، ولسوالۍ او واليت خو ال څه کهوې. دده 

له ده،  ې ځان کاذب شهرت ته ورسهوي، لپاره، نو دا تر ټولو ښه وسي

لومړی خپلې مېرمنې ته خپل حيثيت او ت کړي،  هې دا دی زه خهو 

هم دومره يم،  ې ځان مې ان د افغانستان جمهوري رياست ته کانديد 

کړ، بيا به په خپلې ټولنې، کلي او ولس کې هم په پنځو کې يهاد شهي، 

جوګهه شهي او  غم، ښادي، واده، خيرات او فاتحې کهې بهه د ګهډون

 دشهرت په دې  وړيا وسيلې به دکاذب شهرت پوړيو ته ورسېږي.

 سيمه ييز کانديدان: -۰
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يو شمېر کانديدان په کې داسې دي،  ې يوازې د يوې سيمې يانې 

د يوې ولسوالۍ د يوې برخې يو څه کسان پېژني او يو شمېر کسان دی 

 ې دومهره  پېژني، دوی فکر کوي،  ې ټول افغانستان همدا دی، ځکه

خلک دی  پېژني. ددې ډول کانديدانو  د فکر دايهره ډېهره تنګهه وي، 

افغانستان په همدې  دايره کې ګهوري. اصهالً د خپهل هېهواد لهه دوی 

جغرافيايي، سياسي او ملي جوړښت څخه ناخبره دي. يو وخت زموږ پهه 

کلي کې يو ندا  و، خورا خدمتګاره او صادقه سړی و، خو په خپل ټهول 

ې له کلي لرې  ېرته نه و تللهی. د اعليحضهرت محمدظاهرشهاه عمر ک

ولسهوالۍ تهه  (الينګهار)وخت و، يوه ور  د کلي مشر يا خان ځان سره 

بوته، دا لومړی ځل و،  ې ده الينګار ولسوالۍ ليدله، نو لومړی ځل يې د 

ولسوالۍ پر پنځه لس تنو عسکرو سترګې ولګېدې،  ې د دېوال غهاړې 

ته منظم ناست وو او سپينې خولۍ يې پر سرو  وې. دا د ټولې ولسهوالۍ 

عسهکر ضربه(( يې ورته ويله. ده  هې دا دومهره  -عسکر وو،  ې ))قوۀ

وليدل، نو خپل مشر ته يې وويل: ))او باداره عسکر ګوره عسکر دا  هې 

 ما سره وای، نو ما پا اهي نيوله...((

نو پر دې سيمه ييز کانديدانو هم  همغه کانه شهوې،  هې پهه څهو 

عسکرو ټوله پا اهي نيسي، دوی د خپلې سهيمې پهه حسهاب، ټهول 

 افغانستان محاسبه کوي.

 نو کې ناکام کانديدان:د ولسي جرګې په ټاک -۹

د جمهوري رياست ټاکنو  ته  يو شمېر داسې کسهانو ههم ځانونهه 

کانديد کړي،  ې د ولسي جرګې لپاره په تېرو انتخاباتو کې يې واليتي 

څوکۍ هم نه ده ګټلې،  ې ورته ووايې هغه دې ونهه ګټلهه، نهو دا بهه 
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ېهره څنګه وګټې؟ نو سم له السه ځواب درکړي، واهلل نهو هلتهه خهو ډ

درغلي وشوه، اوس خو حاالتو هم تغير کړی، کرزي نه هم ټهول خلهک 

خفه دي، نو ځکه مو ځان کانديد کړی، نو  ې ورته ووايې: کهرزي نهه 

 ې خفه دي، نو له تا څخه خوشاله دي که څنګه؟ نو بيها وايهي  هې 

انتخاباتو کې د ځان کانديدي د هر  ا حق دی، موږ هم له همدې حقه 

 ې  نور داليل به بيان کړي.ګټه اخلو او داس

 د ولسي جرګې په ټاکنو کې بريالي کانديدان: -۱

د اوسنيو کانديدانو په ډله کې بيا يو شمېر داسې هم دي،  ې اوس 

د ولسي جرګې غړي دي، له هرې الرې  ې تللي، خهو تللهي او اوس د 

ولسي جرګې غړيتوب لري. دوی هم ځانونه کانديد کړي، ددې يوعلت 

ولسي جرګې لپاره په راتلونکو ټاکنو کې پهه ههېو وجهه  دادی،  ې د

خپل  سيټ نه شي ترالسه کوالی، نو په همدې پلمه ځهان جمههوري 

رياست ته کانديدوي، که سبا څوک ورته ووايي  هې ولهې دې ولسهي 

جرګې ته ځان کانديد نه کړ؟ نو  دی به ورته  ووايي،  ې دا نو زما لپاره 

ه کانديد کهړم، ځکهه  هې زه خهو شرم دی،  ې ځان ولسي  جرګې ت

جمهوري رياست ته کانديد وم. په همدې  کسانو کې زه داسې يو څوک 

( لکهه ډالهره ۸پېژنم،  ې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې يې نهږدې )

( زره شاوخواو کې رايې پرې پوره کړي، يهانې ۸مصر  کړل،  ې ايله )

سل امريکهايي ) ټول مصر  شوي ډالر تقسيم دده پر وټرانو، هر وټر ته

رسېدل. اوس يې نو بيا ځهان د جمههوري رياسهت څهوکۍ تهه  (ډالره

کانديد کړی دی، دې ښاغلي، د ولسي جرګې د کار په بهيهر کهې څهو 

نامشروع قراردادونه ترالسه کړل او يو څه پيسې يې اوس زېرمه کهړي، 
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غواړي په هغو د خلکو ضميرونه  واخلي، خو له دې ناخبره  ې که يوه 

رانيسي، نو يو لک رايې  ې د مجموعي رايو له جملې  (سل ډالره)رايه 

څخه په سلو کې يوه هم نه جوړوي، مجموعي  لګښت يې لس مليونهه 

ډالره کېږي، خو خدای دې دا وطن دومره نه ذليلوي،  ې يو لک ضمير 

پلوري  په کې پيدا شي. د ولسي جرګې اوسني غړي  ې د جمههوري 

مرضونه او غرضونه هم لهري، شمېر ر ګم رياست کانديدان دي، نور ډې

  ې د ليکنې د اوږدوالي له امله ورڅخه ډډه کوم.

 د لفظي ملي ګوندونو نا ملي کانديدان: -٥

يو شمېر ګوندونو،  ې په ځان پورې د ))ملي(( روستاړی تړلی و، له 

هغو څخه هم ځينې کانديدان ودرېدلي دي، خو نه ګنې د ګوندونو پهه 

استازۍ، بلکې په مستقل ډول او د ))ملي کانديد(( په توګهه. دلتهه دا 

پوښتنه پيدا کېږي،  ې که دا ښاغلي کانديدان رښهتيا ههم ))ملهي(( 

په هغو ګوندونو کې غړيتوب او مشرتوب ته څه حاجت و،  وي، نو بيا يې

 ې ال  ))ملي(( شوي نه دي، خو تش لفظاً ملي دي، بله خبهره دا  هې 

که  ېرې ددوی ګوندونه ))ملي(( وي، نو بيا خو دې د خپلو ګوندونو له 

خوا ځان کانديد کړي او که  ېرې يې ګوندونه ))ملي(( نه وي، نهو بيها 

وستاړی يا اصطالح لرې کړي. عجيب منطهق دی، دې ترې د ))ملي(( ر

ګوندونه يې ملي دي، خو کانديدان يې ملي نه دي، يها کانديهدان يهې 

ملي دي، خو ګوندونه يې ملي نه دي، خو پهه الفهاظو کهې ههر ځهای 

))ملت(( او ))ملي(( لفظ او اصطالح نه ګټه پورته کوي. دا کانديدان هم 

الح سهترګې تهورول کهوي، په واقعيت کې هېو نه دي، هسې په اصط

دوی  اکثره پر دې پوهېږي،  ې په هېو ډول، انتخابات نه شي ګټالی، 
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خو غواړي په انتخاباتو  کې د شهرت له الرې ځان او خپله ډله مطهرح 

کړي او بيا د تېر حکومت  په شان،  ې د مضر مصلحت منفور دود پرې  

 يازه برخمن کړي.واکمن و، يو ځل بيا خپل ځان او بيا خپله ډله له امت

 بهر مېشتي افغان کانديدان: -۱

يو شمېر بهر مېشتو افغانانو هم د کانديدۍ شوق کړی، په دې کهې 

په الحادي او جهادي ډلو پورې تړلي اشخاص ههم شهته او همدارنګهه 

ناپېيلي اشخاص هم، په دې کې بيا يو شمېر داسې دي،  ې هسې نوم 

کوي، په لويهديزو او متمهدنو يې په پنځو کې ياد شي، هم ورته کفايت 

ټولنو کې، خو د جمهوري رياست يو کانديد، بريالی وي که ناکام، خاص 

موقف لري، نو دوی غواړي که ناکام هم شي، نو په افغاني ټولنه کې خو 

هسې هم ژوند نه کوي  او خپله دويمه ټولنه يې  ې ده، په هغو کې خو 

به يهې  کلهه کلهه  به خپل موقف مستحکم کړي، په مجلسونو کې خو

يادونه کېږي،  ې: ))پالنکهی خهان د افغانسهتان جمههوري رياسهت 

پخوانی کانديد...(( په دې کې بيا بله کټه ګورۍ هغه کانديدان دي،  ې 

په تېرو حکومتونو کې هم  د ښه شان و شوکت او دبدبې خاونهدان وو، 

ا ډله خو له بېالبېلو وجو يې په حکومت کې د کار دوام تضمين نه شو، د

په ولس کې هم يو څه وزن لري، د هغې يو علت دا دی: يو زيات شهمېر 

خلک  فکر کوي،  ې د دوی تر شا امريکا والړه ده، که دا فرضيه رښتيا 

وي، نو کېدی شي دوی د حامدکرزي پر وړاندې قوي کانديدان وګڼهل 

شي، خو که  ېرې د دوی پر سر، رښتيا هم د امريکا د لورېينې سيوری 

او ولس هم پر دې پوه شو،  ې دوی يوازې په خپل سر راغلهي،  نه وي

يو سل  په اصطالح نو بيا خو د دوی په خپلو اوسنيو کمپاينرانو کې هم
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و اتيا درجې بدلون راتلالی شي. د دوی مثال عيناً لکهه د عبدالسهتار 

يهې د  سيرت په شان دی،  ې له خپل علميت او سړيتوب سره سهره

د ))لهوی عهالم او د ودانهۍ د  و ټهاکنو کهېجمهوري رياست پهه تېهر

سمبول(()!( )جنرال دوستم( پر وړانهدې سهخته ماتهه وخهوړه او لهه 

سياسي پلوه يې ))سيرت(( ته سخت زيان ورسيد. زموږ په ټولنه کې يو 

اوسنی ناعادالنه واقعيت دادی،  ې اکثره خلک هغه  ا پسهې ځهي، 

ه همدا اوس د يو څه  ې زر و زور ولري، شان و شوکت ولري او خلکو ت

د ورکړې توان ولري. يوازې علميت زموږ د ټولنې په اوسهنيو شهرايطو 

کې د قدرت معيار نه دی، د سړيتوب معيار به وي، خو د قدرت معيهار  

 نه دی.

 تنظيمي کانديدان: -۱

تنظيمونو بيا انډوخر جوړ کهړی، خپهل خپهل کانديهدان يهې ههم 

ه ههم غهوږ جنګهوي، د ارګ ودرولي، خو له نورو قوي کانديدانو سهر

دروازې يې هم ستړي کړي او بيا لکه د غنمو  راشه  ې وېشي، د وېش 

تله يې په السو کې ده.  دوی کې هم داسې د تورې سړی او کانديد نهه 

شته، خو مقصد اورېدلي يې دي  ې: ))زيارت کې بنډاره ده خورې تهه 

وا پهه تلهه هم په کې راځه...(( نو دې حالت ته  ې سړی ګوري، يوه خ

کې دې کانديدانو خپل ضميرونه ايښي او بله خوا امتيازونه، نو د تېهرو  

تجربو په رڼا کې  ې موږ ګورو، د امتياز په مقابل کې دا ډول ضهميرونه 

 همېشه مات شوي دي.
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 جبهه يي کانديدان: -۸

نظار شورا،اسالمي جمعيت او پخوانۍ شهمالټلواله  هې اوس ورتهه 

وايي. په واقعيت کې نه متحده ده او نهه ملهي، ))متحده ملي جبهه((  

دوی تر نورو ټولو کانديدانو،  د کانديداتورۍ مارکيټ زيات ګهرم کهړی  

دی، له نورو کانديدانو څخه يې توپير دادی،  ې نهورو اکثهرو ضهعيفو 

کانديدانو د يوه، دوه يا درېو قوي کانديدانو دروازې  ټکولي، خو دوی  د 

دي. دوی له هر  ا سره دي، خو له هېچا سره ټولو دروازې ستړي کړي 

نه دي، لکه ازادۍ راډيو کې  ې کله کله وايي: ))ازادي راډيو د هر  ها 

ده، خو د هېچا نه ده.(( او يا هم د ديني متنونو ماليي ژباړه  هې کلهه 

کله وايي: ))انسان نه دی پيداشوی مګر پيدا شوی دی...(( نو دوی هم، 

و له هر  ا سره دي، يا هم له هر ا سهره دي، ))له هېچا سره نه دي، خ

خو له هېچا سره نه دي.(( د جبهې منگی خو ال هغهه وخهت تصهنعي 

ښکارېده،  ې د بېالبېلو ماتو  شويو  ډلو او اشخاصو کودړي يې سره په 

مصنوعي پتري ټينګ کړل او د ))متحدې ملي جبههې(( پهه نهوم يهې 

م نه لهري. د جبههې د يوسست منګی جوړ کړ،  ې د يوه ګوزار تاب ه

همدغې وېرې له امله جبهه تراوسه پهر دې نهه ده ماتېدنې د  منګي د 

دوو  له بريالۍ شوې،  ې يو واحد کانديد  وړاندې کړي، سره له دې  ې

کلونو راهيسې يې  په وارو وارو  ويلي نن او سبا به خپل کانديد معرفي 

 کړو، خو )) دا نن او سبا(( تر)ننه( راونه رسېدل.

جبهه يان د هغو  مداريانو په شان دي،  ې  له سههاره تهر غرمهې 

پورې، خلک ځان سره په دې پلمهه مصهرو  سهاتي،  هې زه، مهار او 

، خو په پای کې خپل څادر او کڅوړې  راټهول وموشخورما په جنګ ا و
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کړي، خپل مار په کې وروا وي او خلکو ته وايي: ))خو څه لېونی نه يم، 

زما ګټه خو همهدا ده،  هې تاسهې مصهرو    ې دا په جنګ وا وم،

وساتم، پيسې درنه راټولې کړم،  که دا په جنګ  وا وم، نو يو خو ضرور 

له منځه ځي، نو زه به بله ور  څهه  کهوم؟(( نهو دا جبههه يهان ههم 

همداسې دي. دوی وېره لري، پر کومه ور   ې خپل کانديهد معرفهي 

ه نهه وه، يهو دم بهه کړي، نو جبهه  ې له پخوا څخه هم  ندان متحد

وپاشل شي او خلک به يې له اصلي ماهيته  خبر  شي، نهو ځکهه خهو 

متفرق او ځينې ځواکمن غړي يې د هر قوي کانديد په دروازو کې والړ 

دي او د لومړي مرستيال  د څوکۍ پر تجارت بوخت دي. په واقعيت کې 

د جبهې څو مطرحو غړو ټولو همدا مزي ځغلولي دي. کېدی شهي يهو 

ک وروسته د جبهې د کانديد په نامه معرفي شي، خو هغهه بهه پهه څو

واقعيت کې د نظار شورا او يا هم اسالمي جمعيت کانديهد وي  پهه دې 

 جبهه کې نورې راټاله شوې نامتجانسې ډلې او افراد به يې ونه مني.

 متفرقه کانديدان: -۳

 د پورتنيو ډول ډول کانديدانو ترڅنګ يو شمېر نور کانديهدان ههم

شته،  ې د جنس، مذهب او نورو نومونو په شعارولو سره يهې ځانونهه 

کانديد کړي او يا يې کانديدوي. دا ټول د کهاذب شههرت او نامشهروع 

امتياز په لټه کې دي، د قوي کانديدانو په ډله کې نهه راځهي، خهو پهر 

 انتخاباتي فضا پرازيت خپروالی شي.

 اوسنی ولسمشر حامدکرزی: -۶۱

سې روان وي، د اساسي او قوي کانديدانو له جملې که حاالت همدا

اووه کلنهۍ  ېڅخه يو هم اوسنی ولسمشر حامهدکرزی دی. دده تېهر
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واکمنۍ که څه هم ډېرې نيمګړتياوې لرلې، خو برياوې يې ههم ډېهرې 

زياتې وې. د جمهور رئيس په توګه دده د واک دوام هم د انتخاباتو پهه 

خ او نا عدالتهه واقعيهت  هې اوس معادله کې دده وزن زياتوي.  يو تري

زموږ د ټولنې د سياسي ژوندانه يهو منفهي دود ګرځېهدلی، هغهه لهه 

مشروع،  نامشروع ډلو او اشخاصو سره مثبت يا منفي ايتال  دی،  ې 

په افغاني ټولنهه کهې د سياسهت لهوري تهه بهدلون ورکهوالی شهي. 

و مطرح حامدکرزی په دې ډول ايتالفونو او سازشونو کې تر نورو اوسني

کانديدانو زياته تجربه لري. دی د نورو کانديدانو په انډول خپلو ايتالفي 

کېهدی  ددې سهبب ملګرو ته  تر حده  زيات امتياز ورکوي، دا کار ههم

د نورو کانديدانو پر وړاندې دده مټ غښتلی کهړي، دا پورتهه   ې شي

منفهي  ايتالفونه طبعاً د عدالت پر بنسټ والړ نه دي، خو د ټولنې د يوه

واقعيت په توګه يې په پام کې نه نيول،  د انتخاباتي بهير نا سمه ارزونه 

 ده.

د پورتنيو مختلهف الشهکله او متضهادو  ايتالفونهو او ګهم شهمېر 

کانديدانو شتوالي،  ولس  ته ګم شمېر اندېښنې پيدا کړي دي.  تر ټولو 

س  ستره اندېښنه د همدې ګم شمېر کانديدانو  شتوالی دی،  ې د وله

د ذهني  پاشنې اونارامۍ سبب ګرځي او هغوی نه شي کوالی،  تر ټولو 

 غوره کانديد په اسانۍ سره په نښه کړي.

 د ګم شمېر کانديدانو شتوالی به ددې سهبب شهي،  هې ټهاکنې

دويم پړاو ته وغځول شي او په دې حالت  کې به افغانستان لهه  احتماالً

تالفونو سره مخامخ شي، د سختو قومي، شخړو، بحرانونو او ملت ضد اي

ګاونډيو هېوادونو الس به ال را اوږد شي، په ايتالفونو کهې بهه د پيسهو 

نقش او امتياز ال زيات شي او په نتيجه کې به د ولس رايې په ډول ډول 
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امتيازونو، رشوتونو او مهارتونو وتروړل شي، داسهې يهو حکومهت بهه 

خوښي نظام نوم  رامنځته شي،  ې د ولس به خوښ نه وي، خو د ولس

به ورکول کېږي. دغو تشويشونو ته د حل کومه الره او يا الرې شته که 

 نه؟

زه فکر کوم  ې طبعاً هره ستونزه يوه يها څهو حهل الرې لهري. دا 

 اوسنۍ ستونزه هم حل الرې لري، دلته به يې ځينو ته نغوته وکړم:

 د اساسي قانون محتويات: -۶

ماده کې لهه محتهوايي پلهوه،  اساسي قانون په خپله دوه شپېتمه

 جمهوري رياست ته د کانديد دغه الندې ځانګړنې په ګوته کړي دي:

د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پالر څخه زېږېدلی  -۶))

 وي او د بل هېواد تابعيت ونه لري.

 د کانديدۍ پر ور  يې عمر تر څلوېښتو کلونو لږ نه وي. -۰

بشري ضد جرمونو او جنايت ارتکاب او يا له د محکمې له خوا د  -۹

 مدني حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوی نه وي...((

دا مشخصات طبعاً اکثره کانديدان او ان عادي افغانان پوره کهوالی 

شي. خو ددې مادې درېيمه فقره د غور وړ ده. ايا يهو څهوک  هې: ))د 

محکمې له خوا د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتکاب او يا له مدني 

حقوقو څخه په محرومۍ محکوم شوي وي..(( هغه به ازاد ګرځي که په 

وي؟ که  ېرې د محکمې په حکم له محکوميت سره سره زندان کې به 

يو څوک ازاد وګرځي بيا خو دلته نه قانون شته نه حکومت، نو ايها پهه 

داسې يوه قانوني خال کې ، هغه هم ))قانوني  ټاکنې(( شوني دي؟ بلهه 

خبره داده،  ې د روانې درې لسيزې سياسي جګړې په بهير کې کهوم 
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داسې کوم  حکم محکوم کړي؟ له دې غټ جنايتکاران، محکمې په هم

څخه معلومېږي،  ې دلته هېو مجرم او جنايتکار نه شته، نو دا کابهل 

بيا ))پرښتو(( وران کړی او دومره خلکو خپله ځانونه  وژلي دي؟ ستره 

محکمه بايد ددې مادې په رڼا کې د کانديدانو دوسهيې وڅېهړي او تهر 

ون تهه دې يخاباتو کميسهغه وروسته،  ې هر کانديد سپين شو، د انت

 وړاندې کړي.

يوه عجيبه انتيکه خو دا وه،  ې د جمهوري رياست په تېرو ټهاکنو 

کې،  ا  ې د سترې محکمې ودانۍ په درنو وسلو غلبېل غلبېل کهړې 

وه، نه يوازې قاضي القضات، بلکې عادي قاضيان ههم پهه مهنظم ډول 

ورتلالی، بيا همدې خپلو دندو ته، د جګړه مارو او جګړو له وېرې نه شو 

سترې محکمې له همغو ښاغلو څخه سپينې او بېګناه کهوترې جهوړې  

ټاکنو کې يې ورته د ګډون حهق ورکهړ. کهه  ېهرې سهتره  په کړې او

محکمه جنايتکارانو ته بيا د ګډون سپين سند ورکړي، نو دا به د افغان 

 ولس پر وړاندې ستره جفا وي او د سترې محکمې رنګ او ماهيت ته به

ډېر زيات زيان واړوي. که  ېرې د دوه شپېتمې مادې محتهوا تطبيهق 

شي، نه د هغې پروسيجر يا کاغذي بهير، نو پوره باور دی،  ې يو شمېر 

کانديدان به همدلته راکم شي، که ستره محکمه جرئت وکړي، نهو يهو 

شمېر کسان به اصالً هېو ځان کانديد نه کړي. ستره محکمه بايد ددې 

ر وړاندې، د خلکو له خوا مستندو شواهدو او اسنادو ته هم کانديدانو پ

پام وکړي او کانديدان تر کانديدۍ مخکې د خلکو د سهمو او نها سهمو 

 ادعاوو له مخې وارزوي.
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 د انتخاباتو قانون کې د تخنيکي معيارونو او تول: -۰

د انتخاباتو قانون  ې په ديارلسو څپرکو کهې ولسهي جرګهې تهه 

سه ال ولسي جرګې تصهويب کهړی نهه دی. پهه دې وړاندې شوی، تراو

قانون کې دې تخنيکي معيارونه يو ځل بيا وارزول شي. دلتهه کېهدی 

 شي دغه څو وړانديزونه موثر واقع شي.

 د باور کارتونو يا السليکونو د معيار لوړاوی: -الف

د جمهوري رياست په تېرو انتخاباتو کې د هر کانديد لپاره )لس زره 

کار وو،  ې کانديد يې بايد راټول کړي او د اعتبار په توګه  کارتونه(  په

د تضمين لپاره  (پنځوس زره افغانۍ)يې د نوماندۍ لپاره وکاروي او هم 

 وې.

د کارتونو شمېر او د پانګې تضهمين او د هغهو د کچهې لهوړاوی او 

ټيټاوی، د اساسي قانون له محتوا سره هېو ټکر نه کوي، دا د انتخاباتو 

په جزئياتو کې راځي، د انتخاباتو خپلواک کميسهيون کهوالی  د قانون

 هجهوړ ګڼه او ګوڼه شي دا رقم زيات او کم کړي. اوس  ې د کانديدانو 

، نو نه يوازې يې ولس ته ګم شمېر ستونزې  راوالړې کهړي، بلکهې هد

خپله د انتخاباتو کميسيون ته يې هم ستر مشکالت راټوکولي دي. نهو 

سيون، د انتخاباتو په قهانون کهې يهوازې همدغهه که د انتخاباتو کمي

تضميني معيارونه لوړ کړي، په يودم بهه د سهلګونو کانديهدانو شهمېر 

لسګونو ته راټيټ شي او له لسګونو به لسو ته او تر هغه به د ګوتو شمار 

کسانو ته راټيټ شي. دا کار به نه يوازې د انتخاباتو کميسيون تهه کهار 

و په لګښت کې به هم زيهات کمهی راشهي او اسانه کړي، بلکې د ټاکن

ولس ته به هم د انتخاب او غوراوي شرايط ډېر اسهانه کهړي. د يهاد وړ 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

0717 
 

خبره داده،  ې د انتخاباتو قانون تراوسه پورې د ملي شورا له خوا هم 

پاس شوی نه دی، نو دوی کوالی شي د تخنيکي معيارونو په برخه کې 

که  ېرې پخوانی معيار )لهس زره  هر ډول تغير راولي. د ساري په توګه

کارته( پر ) دوه لکه کارته( واړوي، نو مشکل به سلو کې لسو ته راټيهټ 

شي، تراوسه پورې د پخوانيو او اوسنيو وټرانو د کارتونو شهمېر پنځهه 

لس مليونه کسان اټکل شوی، نو که موږ يې اوسط محاسبه کړو )لهس 

لسو مليونو کارتونو په سلو  مليونه کارته( به شي. )دوه لکه کارته( ددې

کې ) دوه برخې( جوړوي، نو يو څوک  ې له سلو څخه دوه برخې تش 

باورکارتونه نه شي ترالسه کوالی، نو بيا به )په سلو کې پنځوس جمهع 

يو( رايې څنګه ترالسه کړي؟ د باورکارتونو ترالسه کول ډېر اسانه دي، 

لهي او بېرتهه يهې ځکه  ې يو کانديد مخامخ له يو  ا څخه کهارت اخ

ورکوي. مخامخ څوک، څوک نه خفه کوي، نو که يو څوک  اته د ډېهر 

کم احترام وړ هم وي، کارت ورکوي، خو رايه بيا بل شهی دی. هلتهه د 

وټر ضمير او د کانديد کيفيت او نور ګم مسايل رول لري. نو يهو څهوک 

کهې   ې په سلو کې دوه کارته نه شي تر السه کوالی، نو بيا به په سلو

)پنځوس جمع يو( وټونه څنګه ترالسه کړي؟ دا کهار بهه د ټولهو هغهو 

کانديدانو مخه ونيسي،  ې څوک دې څوکۍ تهه د نومانهدۍ لياقهت، 

ظرفيت او کفايت نهه لهري، يهوازې د ځهاني او دروغجهن شههرت او 

نامشروع امتيازونو په لټه کې دي، غواړي له دې انتخاباتي بهير څخهه 

 او ځان په پنځو کې حساب کړي.ناوړه ګټه پورته کړي 

په تېهرو انتخابهاتو کهې د  د مالي تضمين د معيار لوړاوی: -ب

جمهوري رياست لپاره )پنځوس زره افغانۍ( د تضمين په توګهه ټاکهل 
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شوې وې. د ولسي جرګې د هر کانديد لپاره )لهس زره افغهانۍ( ټاکهل 

ه شوې وې. شرط داو:که د ولسي جرګې هر کانديد د همغهه واليهت په

ټاکنوکې د ټولو استعمال شويو رايو له جملې څخه، په سهلو کهې )دوه 

 رايه( ترالسه نه کړي، نو لس زره افغانۍ يې بېرته نه ورکول کېږې.

د جمهوري رياست راتلونکو انتخاباتو کې هم په کار دي،  ې داسې 

يو شرط کېښودل شي. د ساري په توګه: که هر کانديد د ټولو استعمال 

رايهې( ترالسهه نهه  ٥له مجموعي شمېر څخه په سلو کې )شويو رايو 

کړې، نو د انتخاباتو ټول لګښت تقسيم پر ټولو والړو کانديهدانو، د ههر 

کانديد لپاره  ې څومره لګښت راغی، دا کانديد به يې پرېکوي او يا هم  

لږ تر لږه هغه لګښت  ې له نورمال حالهت پرتهه د زيهاتو کانديهدانو د 

پيدا شوی دی،  همدا لګښت دې پر کانديهدانو تقسهيم ودرېدو له امله 

شي او هر کانديد  ې معيار پوره نه کړ، د خپلې برخهې لګښهت بايهد 

 وزغمي.

دلته بيا کېدی شي، د کاذب شهرت  او د نورو ډول ډول امتيهازونو 

غوښتونکي کانديدان له دې نظر سره مخالفت وکړي او ووايي:)) غريب 

و دا د ولسواکۍ د اصل مخالف کار دی(( د کانديدان ددې وس نه لري ا

بشر حقوقو تش په نامه سازمانونه هم کېدی شي له دې طرحهې سهره 

مخالفت وکړي او د تش په نامه سياسي او ملي ګوندونو، بې کفايته او نا 

ملي کانديدان هم ورسره سخت مخالفهت ښهيي. ددې ډول احتمهالي 

ي کانديهدان،  هې د مخالفتونو پر وړاندې بايد وويهل شهي: دا ښهاغل

انتخاباتو د لګښت د لوړاوي سبب ګرځي او په پای کې دا بار د ولس پر 

اوږو پرېوزي، نو بايده دي،  ې د لګښت د ټيټاوي سبب هم شهي. بلهه 

خبره داده،  ې اوس يو څوک دومره کمزوری دی،  ې پهه سهلو کهې 
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پهل )پنځه( رايې نه شي اخيستالی، نو بيا ولې ټاکنو ته  ودرېهږي؟ د خ

ځاني شهرت لپاره د ولس د وخت د ضايع کېدو او د انتخاباتو د لګښت 

لوړاوي سبب ګرځي؟ که  ېرې د کانديدانو دا بهير سم او مهار نه شي، 

نو شمېر يې کېدی شي ان تر سلو تنهو پهورې ورسهي او کهه پهورتني 

وړانديزونه عملي شي، کېدی شي کانديدان تر لسو تنو هم زيهات نهه 

ت کې د ووټ کارت لګښت لهه سهلمې برخهې څخهه شي. په دې حال

لسمې ته راټيټېږي، د صندوقو شمېر، د ټرانسپورت لګښهت، د کهارت 

کارونې او کارت شمېر  وخت، همدارنګه نور ګم لګښتونه تقريباً په سلو 

( راټيټېږي، خو که  دا خبره عملي نه شوه، پر پورتنيو لګښتونو ۳۱کې )

ن ته هم اړتيا ده او تر ټولو بده يې ال دا سربېره د مامورينو د شمېر زياتو

 ې زموږ لوستو، کم لوستو او نا لوستو خلکو ته به ډېره ګرانه وي،  ې 

په دومره ګم شمېر کانديدانو کې د خپلې خوښې کانديد غوره کړي او 

تېروتنه په کې ونه کړي. ددغو ټولو سهتونزو اصهلي مسهولين همغهه 

نه پېژني، خو دی د ټول هېواد  کانديدان دي،  ې څوک يې په کلي کې

د مشرتوب دعوه کوي. بل په مالي تضمين کې خو څه حقوقي نقيصهه 

ځکه نه شته،  ې دا د  ا دکانديدۍ حقوق نهه سهلبوي، کهه  ېهرې 

کانديد په سلو کې تر پنځو زياتې رايې وګټلې نو مالي تضمين خهو يهې 

څوک  هسې هم نه سوزي، نو بيا يې مخالفت ته څه حاجت دی؟ که هر

له دې طرحې سره مخالفت کوي، نو له ورايه معلومېږي،  هې دی پهر 

ځان باوري نه دی،  ې په سلو کې پنځمه برخه رايې به  وګټهي او کهه 

ګټالی يې شي، نو بيا خو يې طبعاً مخالفت ههم نهه کهوي. ددې مهالي 

تضمين ترڅنګ نور تضمينونه هم کېدی شي په دې برخهه کهې مهوثر 
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راټولول او پر ههر  (دوه لکو کارتونو)تضمينه: يو د  تمام شي، خو دا دوه

 شوي کانديد کېدونکی انتخاباتي لګښت، ډېر څرګند دي.

د کانديدانو د کمولو يوه بله  د مخورو او پوهانو منځگړتوب: -۹

الره  اره داده،  ې  يو شمېر نېک، ناپېيلي مخور اشهخاص او پوههان 

لو کانديدانو سره وګوري او سره په خپل منځ کې جرګه شي او له بېالبې

له خپل کانديدۍ تېهر کهړي، دا کهار  يې دسال مشورې له الرې ځينې

کېدی شي يو څه  تاثير ولري، خو ډېر تاثير به ځکه نه لهري،  هې تهر 

اوسه ال اکثره کانديدان د خپل غرور پر نيلي سواره دي. کهه څهه ههم  

همدا اوس يو شمېر ليکوال او پوهان له ځينو کانديدانوسره  پهر خبهر 

منصر  کړي، خو هر يو اترو بوخت دي،   ې هغوی له خپلې کانديدۍ 

،  نيم منی په کې نه شته، هر يو همدا ديسره  ې ناست دي،  ټول من 

خبره کوي:  ې ما شا وخوا وکتل، داسې د کار سړی مې ونه ليهد، نهو 

ځکه مجبور شوم، ځان مې کانديد کړ، زه پر نورو يو څهه خهوبۍ لهرم، 

قربهاني  عقل و پوهه لرم، بهرنيان مې پېژني، داخل کې محبوبيت لرم،

مې ورکړې، سياسي پوهه لرم،  تر نورو يو څه زيات پوهېږم، له هر قهوم 

سره تماس لرم او سل نورې ځانګړنې به ځان پهورې وتهړي، دې سهره 

سره وايي: خوبيا هم زه ستاسو مخورو پوهانو خبرې شاته نه غورځوم،  

تاسې الړ شئ! نورو کانديدانو سره  هم خبرې وکړا، که تر ما مهو بهل 

ره ، پوه، هوښيار او اليقه کانديد پيدا کړ، داسې کانديد،  ې داخهل غو

او خارج کې يې خلک مالتړ وکړي،  نو بيا به زه هغهه تهه، ستاسهو پهه 

غوښتنه تېر شم،خو که تر نورو زه هوښيار او په سياسي مسهايلو پهوه 

يم، بهر او داخل کې هم مالتړ لرم، نو به بيا دا ډېره بې انصافي وي،  ې 

 ې ماته وايئ،  ې ته تېر شه او هغه ته وايئ  ې مه تېرېږه!تاس
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په دې باب ماته يوه کيسه راياده شوه: د ولسي جرګې لپاره په تېرو 

ټاکنو کې په يو واليت کې همداسې يو څوک کانديد و،  هې د زور پهر 

اس سور و،خو له عقل او منطقه پلی و، د ليک لوست له نعمت سره يې 

خلکو يې د خپلې واکمنۍ يوه توره او جاهالنه دوره هم جوړه نه وه، پر 

هم تېره کړې وه. د کمپاين پر وخت  يې د خپلې سيمې او خپل ټبر ګم 

خلک  هم راټول کړي وو، ډېر پسونه يې حالل کړي وو او خلکو ته يهې 

ښه ډوډۍ تياره کړې وه، کله  ې د سټيج سر ته پورته شو، نو خلکو ته 

سو ته وايم، ښه پوه شئ، زه کانديد يم پارلمهان يې وويل:  )) او خلکو تا

ته! نو اوس تاسې ته وايم دلته هر سړی والړ دی، تاسې خهو پهوهېږا، 

 ې زه هم مجاهد يم، قومي سړی هم يم، تر نورو هم زيات پهوهېږم، دا 

يم، خو بيا هم که تاسو  هم ځايونه ټول راته معلوم دي، تر نورو هوښيار

دا کړ،  ې هم مجاهد وي، هم ښه سهړی وي، تر ما دلته بل هوښيار پي

هم تر ما هوښيار وي، نو تاسې هغه ته رايه ورکړا او که نه،  ې زه خهو 

هم مجاهديم او ستاسې خپل سړی يم، هم پوهېږم، نو بيا خو  بايد ماته 

د غونډې په برخوالو کې يو سپين ږيري مخهور لهه يهوه  ((رايه راکړا!

:  )) حاجي صېب قومانهدان صهېب!  دا ګوټه  ګوته ورته کړه،  ويې ويل

خبره خو موږ نه شو کوالی،  ې په دې واليت کې به تر تا بل هوښهيار 

سړی وي، خو خدای دې بيخ د هغه سړي وباسي،  ې  پهه دې واليهت 

کې  اوسېږي او تر تا کم عقل وي((، نو دې کانديهدانو اکثهرو تهه ههم 

کميسهيون کهوالی دغسې ځواب په کار دی: خو په هر ترتيب،د ټاکنو 
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شي، نورې متبادلې الرې هم وڅېړي  ې د کانديدانو شمېر راکم کړي 

او زموږ ولس د دروغجنو کانديدانو له دې غالمغهال او جنجهال څخهه 

خالص کړي. د ګڼو کانديدانو شتوالی نه يوازې ولس او عامه شتمنۍ ته 

يو ستر جنجال دی، بلکې د قوي کانديدانو رنګه ههم پيکهه کهوي، د 

وی مخې ته هم تيږې تولوي، رسنۍ هم په خپلو الفهاظو ککهړوي، د هغ

ښه او بد، قوي او ضعيف کانديد توپير ګرانهوي، دا ډول کانديهدان کهه 

 ېرې په وروستيو شېبو د کوم قوي کانديد په ګټهه تېرېهږي، نهو لهه 

هغوی څخه هم بيا ډېهر نهاوړه نامشهروع امتيازونهه غهواړي. د قهوي 

حالت کې به قهوي کانديهدان د هغهوی شهوي  کانديدانو د ناکامۍ په

اقتصادي لګښتونه پرې کوي او د برياليتوب په حالت کې به له بريهالي 

کانديد څخه د زياتو هغو دولتي پوسټونو ورکهړه غهواړي،  هې قهوي 

کانديد ته به يې هم ورکړه په ګرانه او د ولس د حق د سهلبېدوپه بيهه 

 تمامېږي.

والی په هېو ډول هېواد ته په ګټه نه په هر حال د ګڼو کانديدانو شت

دی، د ولسواکۍ تمثيل نه دی، بلکې پر ولسهواکۍ يهو ډول ريشهخند 

وهل دي. دا کار  د ولس د ذهني انارشۍ سبب ګرځي، په سهيمه ييهزه 

کچه د دښمنۍ او نفاق يو المل کېږي، د انتخاباتو لګښت څهو  برابهره 

و پهه لسهګونو نهورې لوړوي. بل پړاو ته د ټاکنو د وړلو سبب ګرځهي ا

داليل،  همدغو ستونزو ته په پام سره داسې ګم شمېرناروغۍ راټوکوي. 

تخنيکي داليلو اونورو قانوني الرو  هارو  پهر  هغه وڅېړل شي او  ې 
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راکم شي، تر دې حده  ې په يو مناسب  پرې د نوماندانو شمېر  بنسټ

ه دې لهړۍ او واړه کارت کې ټول قوي کانديدان  ولس ته وړاندې شي. پ

کې کېدی شي نورې ګڼې ليکنې هم وشي، زه هيلهه مهن يهم د نظهر 

خاوندان او ملتپال افغانان زما دا وړانديز  پوره او کره کهړي او پهه ههر 

اړخيز ډول  يې وڅېړي. د انتخاباتو له خپلواک کميسيون څخه هيلهه 

و هلې ځلې وکړي ا لپاره لرم،  ې د رڼو، عادالنه انتخاباتو د ترسره کولو

د ګڼو کانديدانو له اسارته او ناوړه مهارته هم خپل ځهان او ههم زمهوږ 

ولس وژغوري او د کانديدانو پر دې اوسني ګرم مارکيټ د منطق سړې 

 اوبه تويې کړي.
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 مقابله که مفاهمه؟

 مناظره که محاسبه؟

دا ليکنه د جمهوري رياست د ټاکنو پر مهال د ښاغلي )حامدکرزي( 

اشر  غني احمدزي( د يووالي په باب ليکهل شهوې او ښاغلي )ډاکټر 

 ده.

له هغې ورځې  ې په افغانستان کې د جمههوري رياسهت د ټهاکنو 

موضوع مطرح شوه، نو ګم شمېر ملتپالو افغانانو سهره د کانديهدانو د 

تعدد او ډېرښت په باب اندېښنه پيدا شوه او اوس هم دا اندېښنه شته، 

انو لهه تعهدد څخهه راټوکېهدونکي ما هم خپله اندېښهنه او د نومانهد

خطرونه، اقتصادي او ټولنيز زيانونه په نورو ليکنو کې په ګوته کړي، نه 

، غواړم بيا پرې بحث وکړم. هره سياسي او ټولنيزه ليکنه د خپل زمهان

مکان او شرايطو محصول ده. اوس  ې کومهه ليکنهه کهوم تهر ټهاکنو 

 وروسته خپل دا اوسنی ارزښت له السه ورکوي.

) د کانديدانو مارکيټ( ليکنه کې زما هد  دا و،  ې د کانديهدانو د 

تعدد مخه ونيسو او )لکه ونه مستقيم په خپل مکان يم( ليکنه کې مې 

موخه دا وه، له هرې ممکنې الرې  ې وي، بايد ښاغلی کهرزی پهه دې 

قانع کړو،  ې د مرستيال په توګه د ښاغلي فهيم خان غوراوی خپلهه 

ل ملت ته  په تاوان دی، خو زموږ مخامخ خبرو، ليکنهو او ده او زموږ ټو

ويناوو د هغه خطر مخه ونه شوه نيوالی او نږدې شل ورځهې وروسهته 

کرزي صيب له هرې وجې  ې وه خپله پرېکړه وکړه. ما د يو افغان پهه 
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توګه خپله وروستۍ وسه وکړه او خپل وجداني مسنوليت مې رفع کهړ 

څه  ې مهې پهه وس کهې و هغهه مهې تهر او اوس روحاً ځکه ارام يم، 

وروستي بريده استعمال کړل. تر هغه وروسته په دې فکر کې وم  هې 

ددې اوسني ترکيب پر وړاندې بل ) ښه او ګټهونکی( بهديل کهوم دی؟ 

)ښه او ګټونکی بديل( په دې خاطر قيدوم  ې که يو بديل )ښهه( ههم 

ځهي. پهه وي، خو  ې د ګټلو قابليت ونه لري، له سياسي محاسهبې و

همدې سوچ کې وم، له ډېرو نيمګړتياوو سره سره يو نسبتاً )ښه بديل( 

پيدا شو، خو د ګټنې  انس يې ډېر کم او يا هم په نشت حساب و، پهر 

همدې وخت يو بل خطرناک بديل څرګند شو  شهمالټلواله او د هغهې 

اساسي زړي )نظار شورا(  ې د فهيم خان په وجود کې يهې د جمههور 

ړي معاونيت پوسهت تضهمين او لهه دې الرې يهې خپهل رئيس د لوم

سياسي حيات خوندي کړ،تر دې ال د لوړ امتياز پهه لټهه کهې شهوه. د 

ښاغلي ډاکتر عبداهلل عبداهلل په وجود کې يې يو نوی ترکيب جوړ او د 

جمهوري رياست لپاره يې کانديد کړ. د اسالمي جمعيت، نظهار شهورا، 

د ستم او پر م ډلې اساسهي ارکهان  ټول ماهيت او محتوا او همدارنګه

يې تر شا ودرېدل. پر دې وخت بيا يوې دقيقې محاسبې ته اړ شو،  ې 

اوس څه کول په کار دي؟ درې حالته وو: تر اوسني حالته د ښه حالهت 

د برياليتوب  انس ډېر کم دی، اوسني حالت ته دوام ورکوو؟ که تر دې 

و کې بيهاهم همهدا دوه  او بدتر حالت ته غاړه ږدو؟ په دې درېو حالتون

اساسي حالتونه ډېر مطرح وو او اساسي مقابله هم د همدې دوو ترمنځ 

 وه.

يو ځل مې بيا د افغانستان ټولې السلرې احصايې، د تېرو انتخابهاتو 

نتيجې، په هر واليت کې د وټرانو شمېر، د انتخاباتو کميسيون وروستۍ 
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شمېر خلکو نا رضايي، پهه شمېرنې، نا امنه ولسوالۍ، له حکومته د ګم 

انتخاباتو کې د حکومت د معهادلې رول، پهه دې ټهاکنو کهې د افغهان 

مهاجرينو نه ګډون، اوسنۍ خپلپاله او پرديپالهه ميهډيا، د کانديهدانو 

اقتصادي او تخنيکي امکانات، له انتخاباتو سره د يو شمېر پښتنو بهې 

، پښتنو تهه تفاوتي، په پښتنو کې د يو منظم سياسي سيستم نشتوالی

د ګاونډيو هېوادونو نيتونهه، د کانديهدانو اوسهېله، منطهق، د پښهتنو 

کانديدانو د شمېر زياتون، د حامدکرزي پر وړاندې د کهورنۍ او بهرنهۍ 

ميډيا  لند، د پردې پر مخ او د پردې ترشا د بهرنيو سياسهي اسهتازو 

تماعي نظرونه او نور ګم شمېر عوامل او داليل مې يو يو د رياضي او اج

منطق او اوسني سياسي واقعيت په فورمولونو کې وا ول، ښه مې  اڼ 

موږ ددې وس نه لرو  ې يهو ښهه  هم کړل، نتيجه همدا شوه  ې اوس

ايډيال حالت او يا لږ تر لږه تر دې اوسني حالت ښهه حالهت، بهري تهه 

ورسوو، خو که لږ تر لږه همدا حالت هم وساتو تر هغه بل لوی خطره به 

چ کړی وي،  ې تراوسه ال راغلی نه دی او که مخه يهې ونهه مو ولس ب

نيول شي، نو د بري ټينګ احتمال يهې شهته. خپلهه ډاکتهر عبهداهلل 

عبداهلل او د هغه تر شا  ې کوم ټيم او سيستم کار کوي، هغوی د وينها 

او عمل له مخې په افغانستان کې د اساسي بدلون غوښتونکي دي. په 

تو(( په مانا هغه څوک ښه پوهېږي  ې شهل نظام کې د ))اساسي تغيرا

کاله يې د نظار شورا او ستم ګروا پر ضد مخهامخ او شهعوري مبهارزه 

کړې وي. که ډاکتر عبداهلل د انتخاباتو تر  تر او ماسک الندې پهر دې 

ولس واکمن شو، نو هغه لوبې به پر دې ولس او په تېره بيا پهر پښهتنو 

ونه به هم درته د حيرت ګوته په وکړي،  ې تېر تاريخ کې، شوي جنايت

غاښ کړي. هغه ډله  ې د افغان او افغانستان له نامه سره حساسهيت 
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لري، د هغې د حاکميت تصوير به څه ډول وي؟ ددې ډلې هدفونهه پهه 

ترتيب سره دادي: لومړی پر پارلماني نظام د رياستي نظام بدلون، دويم 

پر لهوري حرکهت او پهه پړاو کې له پارلماني نظام څخه د فدرالي نظام 

وروستۍ نتيجه کې د افغانستان تجزيه. ددې ډلې د نېتونو او عملونهو 

په باب ډېر اوږده بحثونه کېدی شي، خهو دې ليکنهه کهې ټهول هغهه 

مسايل نه شي راټولېدالی. اوس راځو دې ته  ې د ښاغلي کهرزي لهه 

 خوا ښاغلي فهيم خان ته له دومره غټ امتياز سره سره بيا هم ډاکتهر

عبداهلل ولې ځان کانديد کړ؟ دې خبرې ته مې مخکې هم اشاره وکهړه، 

خو ددوی محاسبه داده،  ې په يو شمېر پښتون مېشهته واليتونهو او 

زيات شمېر ولسواليو کې جګړه روانه ده، نو دا کهار پهه ټهاکنو کهې د 

پښتنو طبيعي اکثريت زيانمنوي، د پښتون نسبه کانديدانو شمېر ههم 

 ې د پښتنو رايې ووېشل شي، په انتخابهاتو کهې د ددې سبب کېږي، 

کلتوري ستونزو له امله د پښتنو ښځو کم ګډون ههم دوی تهه هيلهه 

پيداکوي. په ځينو سيمو کې د پيسو بې درېغهه اسهتعمال، پهه ځينهو 

سيمو کې په ټاکنو کې درغلي او په ځينهو نهورو کهې د زور اسهتعمال 

ټاکنو کې لهه دوی سهره د ددوی هوسونو ته هوا ورکوي. همدارنګه په 

ايران، پاکستان او ځينو نورو هېوادونو پټې او ښکاره مرستې د دوی په 

فکر، ددې سبب کېږي  ې دوی به ټاکنې وګټي. فهيم خان او نور هغه 

جمعيتيان  ې په حکومت کې دي دوی ټول خپل منځ کې تفاهم لري، 

س پهه ددې زيات شواهد شته  ې  اکثريت دولتي جمعيتيان همهدا او

زغرده ډاکترعبداهلل ته کمپاين کوي. فهيم خان تراوسه پورې يوه خبره 

هم د ډاکترعبداهلل پر ضد نه ده کړې، دوی فکر کوي  ې کهه  ېهرې 

کرزی صيب بريالی شو، بيا به اکثريهت جمعيتيهان او نظهار شهورا واال 
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دفهيم خان د زور له امله په حکومت کې خوندي پهاتې شهي او فههيم 

په دې پلمه نور جمعيتيان او د خپلهې سهيمې خلهک پهه خان به هم 

حکومت کې ځای پر ځای کړي،  ې ده خهو ګنهې کهرزي صهيب تهه 

کمپاين کړی او ډاکتر عبداهلل به د زياتو رايو په لرلو سره د اپوزېشهن د 

مشر په توګه د مخالف د ))حيثيت او محتوا(( د ممثل په توګهه خپهل 

رو پنځو کلونو په شان د حاکميت ځان تثبيت کړي. په دې ډول به د تې

زياته برخه او هم څرګند سياسي اپوزېشن د دوی الس ته ورشي او لهه 

دواړو امتيازونو څخه به برخمن شي. دا هغه حالت دی  ې دوی بهه د 

او هېو ډول زيان به ورته نه رسېږي،  شي ))مبارزينو(( په توګه څرګند

هم به شهيدان او هم به  يانې په اصطالح په ژوندوني به هم غازيان وي

ژوندي ګرځي  له ښو امتيازاتو به برخمن وي. که  ېرې ډاکتر عبهداهلل 

بريالی شو، نو فهيم خان به ورسره د يو ستر مشاور او يا هم د دفهاع د 

وزير په توګه په لوړ مقام کې ځای ولري او ټول به په ګډه هغهه پالنونهه 

ل ددې وس لري  ې له تطبيقوي،  ې په زړونو کې يې ګرځي. دوی ټو

سهاره تر مازيګره خپلې ټولې تاکتيکي خوابدۍ سره هېهرې او تېهرې 

کړي، دوی که نه خلکي شته نه ستمي، نه اخواني شته، نه پر مي، نهه 

طالب شته او نه دا او نه هغه، خو اوس خپل حال ته ګورو  ې مهوږ پهر 

يو، ههم څومره ډول ډول ناروغيو اخته يو: هم ))حاکم(( يو هم محکوم 

))قاتل(( يو، هم مقتول او سل نور مرضونه  ې ضرور نه دي ټهول يهې 

دلته ياد کړو. د دوی روښنفکر او   ليکوال به هېڅکله د ډاکتر عبداهلل، 

رباني، مسعود او ان ببرک کارمل سپکه ونه وايي، خو زموږ ))ليکوالو(( 

او  د دې هېواد تر ټولو هغو شعوري شخصيتونو پسې قلمونه تېره کهړي

هغه څه ورپسې ليکي  ې که دوی ته ووايې مهرباني وکهړه، همدغهه 
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ليکنه دې په يو محفل کې په خپله خوله ولوله، نو دی به يې خپله ههم 

د سپوره او کرکجنو الفاظو له امله ونه شي لوستالی، نو په دغسې يهو 

حالت کې  ې له هرې خوا د تيارو د غشو بارانونه وي، د رڼا پر لهوري د 

ايستل اسانه کار نه دی. څو څو ځله مهې جمههور رئهيس تهه دا  الرې

مفهوم د خبرو او ليکنو له الرې ورسوالی،  ې تېره تجربه بايد تکهرار 

نه شي، د جمهوري رياست معاونيتونه بايد د قوميت د اصل لهه مخهې 

ونه وېشل شي، لياقت بايد په پام کې ونيول شي او که احياناً قوميت په 

ېږي، نو لياقت او کفايت دې ههم ورسهره مهل شهي او پام کې نيول ک

حتمي نه ده،  ې همدا قراردادي څېرې او سيمې  ې کليشهه شهوي 

همدا دې وي. دا داسې څېرې دي  ې هم يې تاسهو او ههم يهې  ، دي

ستاسو پلويان دې ولس ته سپينوالی نه شي. ما دا خبره هم ورسهولې 

و نورو واليتونو کهې تهر  ې پرته له هغې هم په هلمند، کندهار او ځين

لسو زياتې ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې نه دي، يو پنجشېر دې هم 

( دی  هې دا ۱،۹نه وي، ددې سيمې ټول نفوس د ټول هېواد په کچه )

پر انتخاباتو کوم خاص اغېز نه لري، که ته ترې څهوک د مرسهتيال پهه 

دوی سهره توګه هم راولې، بيايې هم رايه خپل بل کانديد ته ځي، ځکه 

 د داسې يو فکر دی،  ې ځه معاونيت خهو خونهدي شهو، اوس راځهه

د يو نظهر او  زېجمهوري رياست لپاره کار وکړه، خو زما وړانديزونه يوا

 وړانديز په توګه پاتې شول.

نه يم  ې يوه فرضيه يوازې لهه يهوه  څخه زه د هغو کسانو له جملې

ر کې وي او که هغه ونه اړخه مطالعه کوي او يا يوازې د يوه بديل په فک

شو، نو بيا الس تر زنې کېني. اوس زما وړاندوينه داده،  ې که  ېهرې 

ټاکنې ترسره شي او له ټاکنو پرته پر کوم بل بديل غور ونه شي، نو دوه 
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ښاغلی ډاکتهر )او بل  (ښاغلی حامدکرزی)کانديدان به سرته وځي: يو 

کې نتيجه ورکړي او يا بهه دی. يا به ټاکنې لومړي پړاو  (عبداهلل عبداهلل

هم دويم پړاو ته ځي، په دې دواړو حالتونو کې به همدا دوه کانديهدان 

مطرح وي. دا  ې ولې دا دواړه کانديدان تر نورو زيهات مطهرح دي، د 

نورو علتونو ترڅنګ ددې يو علت دادی  ې دواړه په حکومت او دولت 

ي برخهه د کې شريک دي. واقعيت خو دادی  ې د ټول حکومت نيماي

ښاغلي کرزي او د هغه د پلويانو پهه الس کهې ده او د حکومهت نهوره 

نيمايي برخه  ې قهريه قوه هم په کې شامله ده، د اسالمي جمعيت او 

 د ډاکتر عبداهلل د پلويانو په الس کې ده.

ټاکنو کې دولتي، اقتصادي او قهومي عنصهر ډېهر رول لهري، دواړه 

. د ايران د بې درېغه مرستو له امله کانديدان له دې عناصرو برخمن دي

د ډاکتر عبداهلل اقتصادي بېالنس د کرزي صيب په انډول قوي دی، خو 

د ډاکتر عبداهلل ډېره بده پخوانۍ سابقه په عامه افغاني ټولنه کې د هغه 

د برياليتوب کمزوری کوي  يو زيات شمېر پښتانه لهه ډاکتهر عبهداهلل 

ه يا پهه خپلهه خوښهه او يها ههم د څخه د هغه د پخواني  لند له امل

مجبوريت له مخې د ښاغلي کرزي مالتړ کوي، يو شمېر نورو اقليتونهو 

ته د زياتو امتيازاتو د ورکړې له امله، هغوی هم د کرزي ننګهه کهوي او 

که دا وفاداري يې تر پايه پاتې شوه، نو په لومړي پهړاو کهې د کهرزي د 

بداهلل په پښهتون مېشهته ګټنې  انس ممکنوي. په مقابل کې ډاکتر ع

سيمو کې له ناراميو څخه خوند اخلي او ګټه پورتهه کهوي، د کهرزي د 

ووټ په طبيعي ساحه کې دا ستونزې د هغه رايې راکموي. د اسهالمي 

جمعيت ځينې قانوني او نا قانانونهه وسهله وال ګروپونهه پهه پښهتون 

خاصو مېشته سيمو کې ناراميو ته په شعوري ډول لمن وهي او ځينو اش
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ته د پيسو د ورکړې له الرې غواړي د کرزي رايې راکمې کهړي. د نظهار 

شورا ټوله پاملرنه اوس کرزي ته متوجه ده، له ښهاغلي ډاکتهر اشهر  

غني سره اوس کار نه لري، ان د هغه له قوت او مرکو څخه خوند اخلي، 

ځکه  ې خپل اصلي رقيب يې نه ګڼي، خو که  احياناً د ښاغلي ډاکتهر 

غني احتمال تر کرزي صيب زيات وای، نو بيا يې ټهول کمپهاين اشر  

همغې خواته متوجه کاوه، دوی يو ځل بيا له هغه  لند څخه کار اخلي 

 ې طالبان يې د اسالمي حزب پر وړاندې تقويه کول. کله  ې طالبهانو 

اسالمي حزب له  هاراسياب څخه پورته کړ، نو دوی بيا پر طالبانو بريد 

البانو عقل سرته راغی  ې نه اساسي دښمن بل څهوک وکړ، هلته د ط

دی. اوس که نظار شورا اشر  غني سره کوم مستقيم کومک نه کوي، 

خو د اشر  غني له هغه قوت، قهر، مهارت او لياقت څخه  ې د کرزي 

پر وړاندې يې څرګندوي، سخت خوند اخلي او دواړه د يوه ګډ رقيب پر 

لېوالتيا لري. په داسې حال کې  ې وړاندې په ))مناظره(( کې د ګډون 

همدا نظار شورا او اسالمي جمعيت وو  ې پر کهرزي د زيهات ناقانونهه 

فشار له امله، له سياسي او دولتي ډګر څخه د ډاکتهر اشهر  غنهي د 

ګوښه کولو سبب شول، ځکه اشر  غني ددې عامل ګرځېدلی و،  ې 

يم خهان د په دولت کې د نظار شورا په خاص ډول د ))مارشهال(( فهه

قانونه مالي امتيازاتو او غوښتنو مخنيوی وکړي. هغه وخت مها د يهو ان

ځانګړې ليکنې او هم د بي بي سهي او نهورو  يوې افغان په توګه، هم د

راډيوګانو له الرې خپل غږ او ت کړ او ومې ويل  هې ښهاغلی ډاکتهر 

اشر  غني )) د خپهل لياقهت قربهاني شهو(( او دی مهې يهو ))سهتر 

(( وګاڼه، سره له دې  ې نه هغه وخت زه د ډاکتر اشهر  ريفورميست

غني د سياسي او اجتماعي کرکتر پلوي وم او نه هم اوس يم. خهو دده 
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د خپل لياقت او کفايت له مخې او په هېواد کې د اقتصادي سمون لهه 

امله ورته هر وخت درناوی لرم. زه پر دې هم پوهېږم  ې نظار شهورا او 

د ښاغلي کرزي په انډول ډاکتر اشر  غني ته  نورې افغان دښمنې ډلې

په ډېر کرکجن نظر ګوري، خو څرنګه  ې د واک د اوسنۍ معهادلې لهه 

مخې په اوسنيو ټاکنو کې د کرزي په انهډول د ډاکتهر اشهر  غنهي د 

برياليتوب احتمال کم دی، نو ځکه يې اوس د خپل لومړي رقيهب پهه 

و نا ويلو ستونزو، کږلېچونو توګه نه محاسبه کوي. خو له دې ټولو ويلو ا

او ابهاماتو سره سره ايا د ملي او شعوري مبهارزې د بهري لپهاره کهوم 

  انس او څرک هم شته که نه الس تر زنې کېناستل په کار دي؟

زه خو فکر کم  ې رښتيني او شعوري مبارزين همغه دي،  هې پهه 

م سختو حاالتو او ابهاماتو کې د سمې الرې څرک پيدا کهړي. اوس هه

حل الرې شته  ې که دقت ورته وکړو او په ټينګه ورته مبارزه وکړو، نو 

خپل ولس له دې بحرانه راايستالی شو. زما په نظر کېدی شي څو حل 

 الرې يې دا وي:

که انتخابات وشي، نو د اوسنيو امکاناتو، شواهدو او محاسبو لهه  -۶

 له جملې مخې د ښاغلي حامدکرزي او د ښاغلي ډاکتر عبداهلل عبداهلل

 څخه به يو د ټاکنو په اول يا هم په دويم پړاو کې بريالی کېږي.

که ډاکتر عبداهلل بريالی شي، نو د زيان اټکل يې همدا اوس مهوږ  -۰

کوالی شو، په تېره بيا پښتنو ته، نو په کار دي،  ې په ههر ترتيهب وي 

 مخه يې ونيول شي.

تر کرزي عبهداهلل ځينې کسان کله کله په خپلو خبرو کې وايي،  ې 

ځکه ښه دی  ې مخامخ دښمن دی  ې څه کوي مقابلهه بهه ورسهره 

کوو، دی بيا زموږ حقوق نه شي خوړالی! دا هغهه ضهعيفه منطهق دی، 
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 ې بايد ژر يې عالج وشي، دې ښاغلو ته بايد وويل شي، هغهه وخهت 

 ې دوی په واک کې وو، تاسې يې څه مخه ونيولهه  هې بيها بهه يهې 

ال د دوی پر وړاندې ځينو نورو مخهالفو تنظيمونهو ونيسئ، هغه وخت 

سره وسله هم وه، جګړه پيل شوه، دوی يې د خپلو پالنونو تطبيق تهه 

پرېنښودل، خو بيا هم يې دې ملت ته دومره زيان واړوه  ې بيا جوړونه 

 يې کلونه کلونه وخت غواړي.

ې بله خبره داده  ې يو ځل دوی د انتخاباتو د قانونيت تر  تر النهد

بريالي شول، بيا خو دوی په پنځو کلونو کې په اقتصهادي، سياسهي او 

کلتوري برخه کې دومره ځان رسوي،  ې بيا يې د لسيزو په اوږدو کې 

هم مقابله نه شې کوالی. هغه مهال که په پښهتنو کهې څهوک د دوی 

وسلوال مخالفت تهه ههم راودانګهي، نهو دوی دا مخهالفين د بهرنيهو 

او که پښتانه روښهنفکران يهې مخالفهت کهوي،  ځواکونو په زور ځپي

هغوی به د ډيموکراسۍ د اصولو خال  ګڼهي، ځکهه  هې د انتخهابي 

حکومت پر وړاندې ودرېدلي، يو نيم بل مخالف ليکوال او روښنفکر بهه 

په کلي ولس کې د نشنليست او افغان ملتي په نوم په خپله د پښهتنو 

دې حکومهت بهه د  مذهبي ډلو له خوا له منځه وړي، ځکهه  هې پهر

مجاهدينو د حکومت ماسک هم غوړېدلی وي. پښتون ليکوال بهه پهه 

)مستعار( نامه د ليکنې جرئت هم له السه ورکړي، ځکه  هې کهه بهل 

))پښتون ليکوال(( ته يې پيسې  ورکړې، نو هغه به يې د مستعار نامهه 

کيلي او رمز ور خالصوي او ورته وايي به  ې دا ليکنې پالنکهي کهړي، 

را ورته ښه ويښ شئ! موږ ټول پښتانه خو داسې نه يو!! دا يهو څهو ګو

تنه دي  ې دې ))تعصب(( ته لمن وهي. دا هغه تجربې دي  ې پخهوا 

 تېرې شوي او بيا بايد ورته زمينه برابره نه کړو.
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يا به پښتانه  -۶که کرزی صيب بريالی شو، نو درې احتماله دي:  -۹

او يا به تر دې لږ  -۹دې لږ ښه شي  يا به تر -۰په همدې حالت کې وي، 

نور هم خراب شي. خو په ټهوليز ډول سياسهي واک هغهه حالهت تهه 

هېڅکله نه ځي،  ې د ډاکتر عبداهلل د واکمنۍ پهر مههال يهې اټکهل 

کېږي. خو ايا د کرزي صيب د واکمنۍ دا درې حالته پر يو ښهه حالهت 

يهد ورتهه بدلېدی شي که نه؟ دا هغه پوښتنه ده  ې سهم ځوابونهه با

 ورکړل شي، يو څو ځوابونه يې دادي:

کهه  د ښاغلي حامدکرزي او ښاغلي ډاکتر اشر  غني مفاهمهه: -۱

 ېرې په اوسنيو انتخاباتو کې مقابله يوازې د ښاغلي کرزي او ښاغلي 

غني ترمنځ وای او درېيمګړي قوت ته په کې د بريهاليتوب  هانس نهه 

لود، کېدی شي زما شخصهي وای، نو بيا نو موږ هېو ډول تشويش نه در

دريځ هم بل ډول وای. سره له دې  ې پر کانديدانو او د هغو پر پلويانو 

دا خبره  د غشي په شان سخته لګېږي،  ې د واقعيت له مخهې ورتهه 

ووايي  ې ستا رايې د هغه بل په انډول کمې دي، خو زه او زما په شان 

خيال نه ساتو، د ګڼو  نور افغانان  ې د ملي ګټو پر وړاندې د کانديدانو

داليلو له مخې وايم  ې د ښاغلي کرزي او ښاغلي عبداهلل په انهډول د 

ښاغلي غني رايې کمې دي. د رايو په باب زما محاسهبه همداسهې ده، 

خو د لياقت او کفايت په باب زما قضاوت بيا معکوس دی. څرنګه  هې 

ياقهت يهو په ټاکنو کې رايې تلل کېږي او محاسبه کېږي، نه لياقهت. ل

کيفيت دی او د رايو شمېر يو کميت دی. ټاکنې داسې يهو حالهت دی 

 ې کميت په کې ګټونکی ګڼل کېږي، که څه هم دا کميهت ناعادالنهه 

وي، ښه حالت هماغه دی  ې کيفيت او کميت دواړو بريالی شهي، نهو 

ځکه زموږ وړانديز دا دی  ې ښاغلی غني بايد ښهاغلي کهرزي سهره 
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ږي. دلته يو پوښتنه مطرح کېهږي،  هې پهه دې بشپړ تفاهم ته ورسې

تفاهم کې دې کرزی د غني او که غني د کرزي په ګټه تېر شهي؟ لکهه 

څنګه  ې دمخه مو وويل د قدرت په اوسهنۍ معادلهه کهې د دولهت 

ځواک اساسي نقش لري او دولت هم پنځوس پهه سهلو کهې د کهرزي 

و په تېره بيا ائيتالفين مخالفو صيب او پنځوس په سل کې د هغه د نورو

د اسالمي جمعيت په الس کې دی،  ې نېغ په نېغه د ډاکتهر عبهداهلل 

مالتړ کوي. نو که کرزی صيب د غني صيب په ګټه تېر هم شهي، ډېهره 

ګټه به يې ډاکتر عبداهلل ته ورسي، ځکه  ې ددې پاتې دولتي ځهواک 

 اکثره برخه به هم د خپلو مقامونو د خونديتابه لپاره د ډاکتهر عبهداهلل

پلوي وکړي، په دې ډول به د دولت ډېره زياته برخه د ډاکتهر عبهداهلل 

پلويان شي او دا کار به د اشر  غني د بري  انس  ې اوس له دولتهي 

ځواکه او نورو زياتو اقتصادي امکاناتو بې برخی دی، ال پسې کمهزوری 

کړي. هغه ډلې ټپلې به هم د ډاکتر عبداهلل خواته تمايل پيدا کړي،  ې 

ادالنه نه دي، خو موثرې دي او کرزي صيب د زياتو امتيازاتو په ورکړه ع

له ځان سره مل کړې دي، هغوی د اشر  غني له قهاطع کرکټهر سهره 

هېڅکله روغه جوړه نه شي کوالی. دغه راز کهرزی صهيب بهه ههم د 

دولتي مقام په پام کې نيولو سره هغه وخت د دې وس پيهدا نهه کهړي 

يوه مشخ  کانديد په ګټه علنهي کمپهاين   ې له داسې مقام څخه د

وکړي، که په پښتون مېشته واليتونو کې امن وای، بيها ههم د اشهر  

غني د بري  انس لوړېده او يا هم نړيوال پهه بشهپړ او څرګنهد ډول د 

غني صيب تر شا والړ وای. د ښاغلي غني يو شهمېر پلويهان هغهه تهه 

پړاو ته پاتې شي، په داسې انتباع ورکوي،  ې کېدی شي، ټاکنې دويم 

دې پړاو کې به اشر  غني حتمي مطرح وي، بل کانديد بهه يها کهرزی 
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صيب وي يا ډاکټر صيب عبداهلل ، له دی دوو به يو وي، نو پهه دې ډول 

به د اشر  غني د ګټنې  انس برابر شي. د دوی پټ او څرګند منطهق 

، دا دی،  ې  له کرزي صيب څخه يو زيات شمېر پښتانه خوابهدي دي

که د کرزي صيب  او اشر  غني مقابله وي، نو زيات شمېر پښتانه بهه 

ډاکټر اشر  غني ته رايه وکړي او يا که همدارنګه د ډاکټراشر  غنهي 

او ډاکټر عبداهلل مقابله وي، نو ټول پښتانه بهه اشهر  غنهي تهه رايهه 

ورکړي او عبداهلل به ماتې وخوري. دا د هغو کسهانو د روحيهې تقهويې 

په ټاکنو کې برخه اخلي يوه ښه هيله ده، خو دوی بايد د دې  لپاره  ې

مقابل حالت هم محاسبه کړي. زه نه غهواړم د هغهه دردېهدلي حالهت 

جزيات بيان کړم،  ې اوس زموږ متفرق اکثريت له کومو رنځونو سهره 

مخ دی. دا پورته تصور د يوې فرضيې په توګه سهم دی، خهو د عملهي 

نو دا فرضيه پهاتې کېهږي  کهه ډاکتهر  کېدو احتمال يې کم دی. اوس

اشر  غني د کرزي په ګټه تېر شي، څه به وشي؟ دا کار به پهه لهومړي 

ګام کې ښاغلي غني ته د هغه د توند مهزاج لهه املهه ګهران وي، خهو 

 وروسته به يې مېوه بده نه وي.

د اشر  غني او حامدکرزي د مفاهمې شرايط بايهد پهر اصهولو والړ 

ني حيثيت بايد خوندي شي او داسهې يهو مههم وي.د  ډاکتر اشر  غ

مقام ورته وسپارل شي  ې اجرايي ځواک ولري او دی پرې پهه دولهت 

کې رشوت او فساد مهار کړي. که  ېرې ډاکتر اشهر  غنهي لهه يهوه 

مناسب ځواک سره په حکومت کې وي، نو هغه وېره  ې پهه حکومهت 

د غصهب لهه کې د فهيم خان په راتګ سره د اداري فساد او د ځمکو 

وجې احساسېږي، هغه به تر ډېره حده راکمه او يا بهه لهه منځهه والړه 

شي. د اشر  غني غوندې يو کس کهوالی شهي د کهرزي صهيب پهه 
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حکومت کې د فساد مخه تر ډېره بريده ونيسي او دا هغهه حالهت دی 

 ې هم د کرزي صيب حيثيت ته په ګټه دی او هم ملت ته او خپلهه د 

 او توي. اشر  غني حيثيت ډېر

نه يوازې له کرزي صيب سره بايد د ډاکتر اشهر  غنهي د خبهرو او 

مفاهمې الر اواره شي، بلکې ښاغلی پروفيسور علي احمهد جاللهي او 

ډاکتر انوارالحق احدي ته که په هر ترتيب سهره امنيتهي سهکتور او د 

بهرني سياست  ارې وسپارل شي، نو د حکومت اساسهي سهتنې بهه 

لت سره به د يو قوي مرکزي حکومت لمن پراخهه ټينګې شي او دې حا

شي، نه يوازې دا اشخاص، بلکې نور مهم او موثر شخصيتونه هم بايهد 

په حکومت کې راټاله شي. که  ېرې اشر  غني، جاللي، احدي او نهور 

موثر او ملي شخصيتونه د کابينې په غونډه کې ناست وي، نو هېڅکله 

څخه د ولسوالۍ، له ولسوالۍ  به د ښاغلي محقق په شان خلک له کلي

څخه د واليت  او په پای کې له واليت څخه د مملکت د جوړولو دعهوه 

نو بيا خهو  ،او غوښتنه ونه کړي او که ميدان ورته همداسې شغالی وي

به ډېر هغه څه وکړي  ې تراوسه يې ال په زړونو کهې دي. کهه  ېهرې 

انتهه ځانتهه کرزي صيب او غني صيب او د هغوی پلويان يې هر يهو ځ

ډنګوي، نو بيا ټول مسوليت د همدغو کانديهدانو او د هغهو د اوسهنيو 

پلويانو پر غاړه دی. که  ېرې د مفاهمې الره رامنځته نه شي نو بيا خو 

نور نور  اټکلونه کېدی شي  ې هر يو په خپل وار دې ټولنې او همهدې 

 کانديدانو ته په زيان دی:

کېدی شي د ډاکتر اشر  غني له پخالينې پرتهه کهرزی بريهالی  -۶

شي، په دې حالت کې به هغه ډلې ټپلې ډېر امتيازات واخلي،  ې اوس 

د کرزي صيب صادقانه او يا هم فريبانه مالتړ کوي. دوی به په دې پلمه 
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 ې ګنې موږ کرزی بريالی کړی ، ډېر ناقانونه امتيازات واخلي. يو زيات 

انه به د اشر  غني د کمپاينرانو او يا هم پلويانو په نامه پهه شمېر پښت

حکومت کې له دندو محروم شي او يو شمېر نور  ې په حکومت کې د 

خپل لياقت له مخې کار کوي، هغوی ته به هم تهوطيې جهوړې  او لهه 

حکومته به يې په ډېر مههارت بههر کهړي، پهه دې ډول بهه  دوی پهه  

حکومت اکثره اساسي څوکۍ ونيسي او بيها  راتلونکو پنځو کلونو کې د

به ترې بله دوره کې، که حاالت همداسې روان وو، انتخابات ګټهل ههم 

 اسانه نه وي.

دويم احتمال دادی  ې کرزی صيب يهې بهايلي، ډاکتهر صهيب  -۰

عبداهلل يې وګټي، د ډاکتر عبداهلل د واکمنۍ د حالت وړاندوينه خو مهو 

ه دې حالت کې به ښهاغلی کهرزی مخکې هم کړې  ې څه به کېږي. پ

ناکام وي، هغه به خپل غږ  نه شي پورته کوالی، ځکهه د ناکهام سهړي 

معقول اواز هم څوک نه اوري. پر ميډيا هم پوهېږو  ې د  ها پهه الس 

هم مهوږ تهه ښهه  تکې ده، د نړيوالې ټولنې او ګاونډيو هېوادونو حاال

لس به ده تهه د . ډاکتر اشر  غني به مايوسه وي ځکه  ې ويمعلوم د

خپل لياقت پهه انهډول کمهې رايهې ورکهړي وي. خپهل ورور، خپلهو 

کمپاينرانو او نورو ته به په قهر وي،  ې ولې يې ده ته غوړه مالي کړې، 

واقعيت يې ورته نه دی ويالی او دده تقاضا يې ولې بېځايه پورته کهړې 

يې کار  ده. د داسې يو سړي لپاره  ې په لوړ کفايت او لوړو مقامونو کې

کړی وي، د ناکامۍ زغمل د زړه د حملې تر بريده خطر لهري، ښهاغلی 

غني به له ډېرې مايوسۍ سره بېرته امريکا او يا کوم بهرني هېهواد تهه 

ځي، دی به ځان سره دا فکر کوي، هغه ټولنه  ې د باکفايته خلکو پهر 

ارزښت نه پوهېږي، هغو ته کار کول څه ګټه نه لري. ښاغلی ميهرويس 
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يني به په انتخاباتو کې د خپلو مالي زيانونو د جبران په لټه کې وي، ياس

يا به په حکومت کې ځان ځايوي يا به ازاد کاروبار کوي او يا به ههم لهه 

انګرېزي او نورو امريکهايي کمپنيهو سهره د سهاختماني شهرکتونو د 

معامالتو له الرې، د خپل اقتصادي زيان جبيره کوي. زموږ ملهت بهه د 

اخوالو په تعقيب له داسې يو حالت سره مخامخ وي،  ې الس به تېرو ن

مروړي، څه به الس ته نه ورځي او د تېر هغه نيمګړي حالت په ارمان به 

 وي.

ليکوال به يو بل سره پر ناندريو بوخت وي، څوک به يو مالمتهوي او 

څوک به بل، څوک به دا وايي  ې تا ولې هغه پسې په خپل نامه مقالهه 

وليکله او څوک به وايي  ې تا ولې په بدل نامه دې اور ته لمن ووهلهه. 

په انټرنيټ کې د بدل نامه مبارزين به ال ډېر مالمت وي  ې ولې يې يو 

پسې د سپکو سپورو خبرو پر خپرولو الس پورې کړی دی. زه ددې بل 

ليکنې په دې برخه کې په زغرده وايم،  ې ما د يو افغان په توګه د هغو 

ضرورتونو له مخې  ې مخکې مې ورته اشاره وکهړه، د کهرزي صهيب 

مشروطه پلوي کړې. سمون راوستل اسانه کار نه دی، هر واکمن خپهل 

ځينې مجبوريتونه ډېر ناعادالنه وي، تهر کومهه خپل مجبوريتونه لري، 

ځايه  ې ما د يو افغان په توګه وس درلود هغه مې تر سره کړ، خو زه او 

زما په شان نور ملتپال افغانان په دې بريالي نه شو  ې له کرزي صيب 

سره د معاونيت په پوست کې د فهيم خان مخه ونيسو، که دا کار  اته 

کوال، ))د انټرنېټ مبارزين((، د اشهر  غنهي اسانه برېښي، نو ټول لي

خواخوږي او نور دې راټول شي، د اشر  غني له څنګهه دې ښهاغلی 

حشمت غني لرې کړي، څومره  ې فهيم خان د کرزي رنګه بده کړې، 

همدومره حشمت غني د اشر  غني حيثيت ته زيان رسهولی دی. تهر 
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زما او زما په شان  انتخاباتو وروسته که کرزی صيب بريالی شو، طبعاً به

د نورو افغانانو مبارزه د هغه  ا پر وړاندې وي،  ې هغهه د افغانسهتان 

ملي ګټو ته زيان رسوي، د فساد سبب ګرځي او عدالت تر پښو النهدې 

کوي، که هغه فهيم خان وي، که استاد رباني، که محقق وي که رحهيم 

حبان او وردګ، که کرزی صيب  وي که غني صيب او يا هم نور نور صها

ناصاحبان. په لنډه موده کې زما نظر همدادی  ې د جمهوري رياست د 

څوکۍ د خونديتوب لپاره بايد د وراثت اصل خوندي وساتل شهي او د 

هغې ډلې د تېرې واکمنۍ مخه ونيول شي،  ې په نظر او عمل، ماهيت 

او کيفيت کې د افغانستان د ملي ګټو مخهالف دي. د کهرزي صهيب او 

ټولو ملي او ملي رنګه کانديهدانو او د هغهو د  لهه شمول اشر  غني پ

پلويانو څخه مې هيله ده  ې په خپلو تشو الپو شاپو، عقدو او کينهو د 

کانديدانو ترمنځ واټن دومره مه زياتوا،  ې د هغوی د پخالينهې ټهول 

 پلونه ونړوا او د بېرته راتګ ټولې الرې يې بندې کړا.

، پټنومو، بېنومو، ښځنومو او څونومهو په انټرنېټ کې له ښکاره نومو

ليکوالو او ناليکوالو څخه مې هيله ده  ې ډېر په احتيهاط ګهام پورتهه 

کړي، د خپلو کانديدانو په پلوي د فرهنګيانو ترمنځ د کينې زههر مهه 

شيندا، کانديدان موسمي دي، که ټاکنې وشي څو ورځې وروسته يې 

تړل کېږي. ددې )اوو درجنهو(  د بريالي او ناکامو کانديدانو ټولو دوسيه

کانديدانو کوم يو نوم که  ېرې ياد شي، خو هغه څوک  هې د زړه پهه 

وينو ددې ولس کلتور ته کار کوي، هغه به بيا هم وي، په همدې ټولنهه 

کې به اوسېږي، تاسې بايد هغه خلک هم وپېژنئ  ې  ها سياسهت د 

ژورناليستانو فرهنګي خدمت لپاره استخدام کړی او څوک د ليکوالو او 

 د ټولنې په نوم خپل جيبونه ډکوي.
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موږ هغه )ښځنومي( ليکوال يا ژورناليسهتان ههم پېژنهو  هې پهه 

دربارونو کې د سندرو، کمپوز او نڅاوو تر بريده د واکمنو په خدمت کې 

دي، خو داسې ليکوال هم پېژنو  ې سرکښهه جههادي قومانهدانان او 

رهنګي خدمت ته مال وتړي او زورور واکمن يې دې ته رامات کړل  ې ف

خپله پانګه پر ليکوالو ولګوي، ددې دوو کټګوريو ليکوالو تهرمنځ بايهد 

توپير وشي، د يوه په خولهه کهې دومهره الړې وي  هې د زورورو پهه 

توصيف يې په خوله کې و ې شي، د بل په زړه کهې دومهره اور او پهه 

کمهزوري خوله کې دومره زور وي  ې زورور دېته لېوال کهړي  هې د 

احترام وکړي او د بېوسو ليکوالو اثار  اا کړي، علمي مرکزونهه جهوړ 

 کړي او رښتينې ليکوال ته د درناوي او مرستې الس ورکړي.

 ډېههر تفاوت شهته پهه انسان کې د مانا په لحاظ

 واړه مشغول دي ځينې ځان ځينې جهان جوړوي

ې شهته د هوښيارو او پوه ليکوالو کار همدا دی  هې پهه ټولنهه که

ظرفيتونه د خپلې ټولنې د خدمت مسير ته سوق کړي، په تېرو دېرشو 

کلونو کې، ههر ليکهوال او سياسهتوال، ههر ژورناليسهت او پهه نامهه 

ژورناليست ټولو ځان څرګند کړی،  ې  ا څه کړي او څه کهوي؟ مهوږ 

هيله لرو  ې زموږ ليکوال تر سياستوالو څو ګامه دمخهه وي، ليکهوال 

ري،  ې سياستوال د فرهنګيانو د پالنې او فرهنګهي بايد ددې وس ول

خدمت لپاره استخدام کړي، نه دا  ې خبره معکوس کړي. اوس مې له 

ټولو پښتنو ليکوالو څخه هيله داده، له هرې ممکنهې الرې  هې وي د 

ملتپالو کانديدانو د پيوستون لپاره کوښښ وکړي، د رښهتينو او غهوړه 

له منځه وړي او بهل تضهاد زيهاتوي،  مالو اشخاصو  ې يو د تضاد واټن

 ددې دواړو توپير بايد وشي.
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په پای کې د پخوا په څېر يو ځل بيها خپلهو معقولهو او سهرغندويو 

پلويانو او ټولو رښتينو افغانانو ته ډاډ ورکوم،  ې  زه به هېڅکله داسې 

کار ونه کړم،  ې هغه د افغانستان ملي هويت او د افغانانو ملي ګټو تهه 

رسوي، له خپلو ټولو ملتپالو او د ملي شهعور پهه ګاڼهه سهمبال زيان و

ليکوالو نه مننه کوم، ې په زغرده يهې زمها دملهي ارمهانونو او ملهي 

دا  ايډيالونو ننګه کړې، زه پر دوی ډاډه يم او د دوی دې پر ما ډاډه وي. 

( کانديدانو کې اکثريت ۱۶) خبره هم د يادونې وړ ده  ې کېدی شي په 

پهر دې ويهاړم  سياسي او علمي مسايلو تر ما ډېر پوهېږي،خوياټول پر 

د حامد کرزي او ډاکټر اشر  غني په شمول هر يهو کانديهد، تهر   ې 

خپل ملي درک او احساسه  لوړ نه بولم. پټونومو، بېنومهو او ښهځنومو 

ی،  هې  ددې  ))ليکوالو(( او ))ژورناليستانو(( ټولو ته مې دا  لېهنج د

،  هر علمي ډګر، هره محکمه او هر ځای کې  ې د هېواد په هره رسنۍ

هر کورني او بهرني جنايتکار پر ضد، په خوله، پهه قلهم، پهه الس، پهه 

 منطق او هرې وسيلې، مبارزې ته حاضر وي، دا ګز او دا ميدان.

په هېواد کې د اوسني بحران د ختمېدو، د يوه ملي حکومت د 

 جوړېدو او ملي فرهنګ د غوړېدو په هيله.
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 نوى سيايس رسطان =اوسنۍ پارملاين ټاکنې

 

ل کال( د ولسي جرګې د ټاکنو د نتيجو تر اعالن ۶۹۸۳دا ليکنه د )

وروسته  شوې ده، هغه وخت  ې يادې ټاکنې له زياتو اعتراضونو سره 

مخ شوې، ما هڅه وکړه  ې ولسمشر کرزی ددې ناعادالنه ټهاکنو پهر 

ژمنه هم وکړه، خو په پهای کهې عواقبو ښه خبر کړم، هغه يې د سمون 

هېو سمون رانغی او زه يې پر هغه مهال دغه يادښت ليکلو ته مجبهور 

 کړم.

( يمې مادې د يهوې فقهرې لهه ۸۹د افغانستان د اساسي قانون د )

مخې: )) د انتخاباتو په قانون کې بايد داسې تدبيرونه ونيول شي  هې 

عمهومي او عادالنهه  انتخاباتي نظام د افغانستان د ټولو خلکهو لپهاره

استازيتوب تامين کړي.(( په دې ماده کې د )عهدالت( عنصهر ال هغهه 

وخت تر پښو الندې شو  ې د اساسي قهانون د روحيهې لهه مخهې د 

نفوسو په انډول د پارلماني څوکيو وېش مطرح کېده. د ولسي جرګې د 

( څوکيو د وېش پر وخت پښتون مېشتو واليتونو تهه تهر اصهلي ۰۱۳)

( څوکۍ هم د کو يانو د ٥( څوکۍ کمې ورکړل شوې او )۶۰ه )استحقاق

نفوسو په انډول د هغوی له اصلي حقه راکمهې شهوې، پهه بهدل کهې 

پنجشېر، پروان  او ځينو نورو سيمو ته د خپل نفوس په انهډول زيهات 

 امتياز ورکړل شو. 

د ولسي جرګې د څوکيو د وېش د دې څرګنهد ظلهم تهر څنهګ د 

بي څوکيو په برخه کې هم، ولسمشر د اکثريهت مشرانو جرګې د انتصا

پر وړاندې خپله بې تفاوتي او د اقليتونو پر وړاندې خپله مهربهاني پهه 
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زبات ورسوله، يانې په قصدي او سياسي ډول د ملهي شهورا پهه دواړو 

جرګو کې د پښتنو سياسي حقوق تر پښو الندې شول. له پورتني ظلم 

تنو خپل زغم ته دوام ورکهړ او پهه او نورو ناخوالو سره سره بيا هم پښ

دې هيله  ې په هېواد کې د سولې او ثبات په حالت کې به هر څهوک 

خپلو حقه حقوقو ته ورسېږي،  وپتيا غوره کړه، خو دا هيله هغه وخت 

په نهيلۍ بدله شوه او پر عدالت باندې ال نور ګوزارونهه وشهول  پسې ال

د  شهرانو لهه خهوا  ې د جمهور رئيس او څو تش په نامهه جههادي م

منسهوب  يهو تهه اسالمي جمعيت او نظار شهورا پنجشېر اوسېدونکی

د انتخاباتو د مستقل کميسيون د رئيس په توګه وټاکل شو. دې  شخ 

کار د هغه ماين حيثيت درلود  ې جمهور رئيس په خپله د افغانستان 

د يوې ډيموکراتيکې پروسې تر پښو الندې کېښود. له دې سره جوخت 

نو خپلواک کميسيون بيا د خپلواکۍ مفهوم لهه السهه ورکهړ، د د ټاک

پر يو مرکز بهدل شهو. د  نظار شورا د فاشيستي افکارو  تنظيمواکۍ او 

فضل احمد معنوي په انتصاب سره ټهول هغهه مهاتې خهوړلي سهتمي 

کانديدان،  ې په څو تېرو انتخاباتو کې يې ماتې خوړلې وه، بيا له سره 

معنوي سره په هماهنګۍ يهې ځانونهه ولسهي  ښاغلي وغوړېدل او له

 جرګې ته کانديدان کړل.

د معنوي پر انتصاب سربېره د جمهور رئيس بله غټه اشهتباه دا وه، 

په  ډول اشخاصو  ې د شکايتونو د اورېدو کميسيون يې هم د همدې 

الس کې ورکړ، احمدضيا رفعت  ې د پښتنو پر وړاندې يې تعصب لهه 

کلونو په بهير کې يهې د اسهالمي جمعيهت د  هېچا پټ نه دی او د څو

سکې د بل مخ )ملي متحدې شورا( د نهوبتي رئهيس پهه توګهه دنهده 

اجراکوله او هزاره توکمی سلطان شاه عهاکفي دواړه يهې د انتخابهاتي 

شکايتونو د اورېدو د کمېسون غړي کړل، دوه تنهه بهرنيهان  هې لهه 

شول او يو تن پښتنو سره يې تعصب څرګند دی هم د کميسيون غړي 
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تش په نامه پښتون )قاضي شريفي( يې هم ورسهره د مشهروعيت پهه 

خاطر يو ځای کړ  ې هغه نو بيا هېو ډول اجتماعي او ملي فکر نه لري 

او يوازې د يوه مامورګي حيثيت لري. پهه دې ډول د دوو کميسهيونونو 

اصلي واک د داسې اشخاصو الس ته ورغی،  ې نهه يهوازې د هېهواد 

ښتنو سره حساسيت او تعصب لري، بلکې د ټول هېواد د ملي اکثريت پ

سابقه لري. د ټاکنيزو کميسيونونو  هم ترخههويت او يووالي پر وړاندې 

د دې ډول ترکيب په شتوالي کې د عادالنه انتخاباتو ترسره کول خپله 

او جاهالنه هيله وه. د انتخابهاتي کميسهيونونو ددې ډول  ناعقالنه يوه

د افغانستان د ملي يووالي، عدالت او ولسواکۍ پر ضهد ترکيب جوړول 

يو مضر حرکت و. له دې حرکت څخه دا هيله نه کېده  ې افغانسهتان 

کې دې ګالن وکري، ملتپالو افغانانو له همغه پيله جمههور رئهيس او د 

هغه درباري غوړه ماالنو ته ددې حرکت د منفي نتايجو پيغام ور رسولی 

مهمو مسايلو په شان دې مسنلې تهه ههم پهه  و، خو هغوی لکه د نورو

مصلحتي او سرسري سترګه کتل. يو افغان ليکوال جمهور رئهيس تهه 

ليکلي وو: ))هغه ماين  ې دې په خپلو السو کېښود، کېدی شهي تهر 

ټولو لومړی پر تاسو انفجار وکړي.(( څرګنده خبهره ده  هې د پهاړوګر 

ي مهرګ اکثهره د خپلهو مرګ له ماره او د ماين پال يا ماين ايښودونک

ماينونو له السه وي. که  ېرې د انتخاباتو ددې تنظيمي کميسهيون دا 

لومړنۍ نتيجې او يا وروسته د شکايتونو د کميسيون نورې پښتون ضد 

هڅې، توطيې او تصفيې ومنل شي، نو څه عواقب، خطرونه او ضهررونه 

 و:به پېښ شي؟ دې احتمالي خطرونو ته به په لنډ ډول اشاره وکړ

په دې ټاکنو کې اکثريهت قصهداً لهه  د اکثريت محروميت:

سياسي حقوقو محروم شو، دا محروميت همداسهې  هوا نهه پهاتې 

کېږي، په يو نه يو ډول غبرګون ښيي، دا غبرګون، د سياسي او نظامي 
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پېښو سبب کېږي او د حقوقو د ترالسه کولو په دې بهير کهې طبعهاً د 

 اټکل شته.ټولو لپاره د زيان د پېښېدو 

د دوو اقليتونو د ناقانونه او نهاطبيعي واک  سياسي بې ثباتي:

په دې پروسه کې د هېواد سياسي ثبات لهه منځهه ځهي او د دولهت 

مخالفينو او ځينو نورو ګاونډيو هېوادو ته ددې زمينه برابرېږي  هې د 

محروميت له دې حالت څخه ناوړه ګټه پورته کړي او په افغانستان کې 

 ګ ته لمن ووهي.کورني جن

په دې ټاکنوکې داسې اشخاصو ته د برياليتوب  د هويت خطر:

امکانات برابر کړای شول  ې هغوی د افغانستان د هويهت مخهالفين 

دي، هغوی به په پارلمان کې عام ولس ته د خهدماتو د وړانهدې کولهو 

پرځای د افغانستان د هويت د له منځه وړلو لپاره هڅه او هاند کهوي، 

 ي ګام کې دوی کېدی شي دغو الندې مسايلو ته لمن ووهي:په لومړ

پښتو نومونه او اصطالحات دې د حکومهت لهه ادارو څخهه  -الف

 لرې شي.

بانکنوټونه ولې په پښتو ژبه دي، په دري ولې نه  اپېږي؟ ولې  -ب

 پرې د احمدشاه مسعود او نورو تنظيمواکانو عکسونه نه شته؟

نې مادې نه منو، ولې په اساسي د افغانستان اساسي قانون ځي -ج

 قانون کې پښتو لومړی او دري دويمه ژبه ده؟

افغان، د دوی په نظر د يوه قوم نوم دی، په لومړي ګام کې بهه  -د

وړانديز کوي  ې د افغان پر ځای دې )افغانستاني( اصهطالح وکهارول 

د ملهت د ههر فهرد  لرې او ورلټ  دا نوم شي او بيا به هڅه کوي  ې

رانه شي او تر هغه  وروسته به کوښښ کوي  ې د افغانستان  ېد لپاره

 نوم پر )خراسان( يا هم کوم بل څه واړوي.
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دوی به هڅه وکړي بيرغ او ملي سرود بدل کهړي، د دوی پهه  -هه

 نظر بيرغ يوه قوم ته منسوبېږي او سرود هم په پښتو ژبه دی.

انون کهې دابه هم ووايي  ې ولې کو يانو ته د انتخاباتو په قه -ط

لس څوکۍ بېلې شوي، دا بايد له منځه الړ شي لکه مخکې  ې يې هم 

دا هڅه کړې وه او دې ته ورته ځينې نور مسايل  ې ملي حساسيتونه 

 راپاروي.

يو شمېر حکومتي  هارواکي  په حکومت کې بشپړ واک:

او د پارلمان دا احتمالي ترکيبي متعصبه ډله به هڅه وکړي  ې د خپل 

نو له الرې لومړی هغه وزيران بريالي کړي  ې د دوی لهه منځي ائتالفو

فکر سره همغاړي وي، په پښتنو کې به ځينو هغهو وزيرانهو تهه رايهه 

ورکوي،  ې په خټه پښتانه وي خو پښتو يې زده نه وي او يا له پښتنو 

سره کومه خواخوږي نه لري. دا به په حکومت کې د پښتنو ونډه نهوره 

 هم صفر ته نږدې کړي.

دوی به په لومړي ګام کې هڅه وکهړي، د  واليتي شوراګانې:

واليتي شوراګانو واک زيات کړي او واليان د واليتي شوراګانو لهه الرې 

جمهور رئيس ته وړاندې او هغه يې بيا يوازې د تقهرر لپهاره السهليک 

 کړي.

د واليتي شوراګانو د واک د زياتونې  لهه الرې  پارلماني نظام:

ني نظام لپاره الره اواره کړي، دا به د دوی په نظهر يهوه به دوی د پارلما

لومړنۍ تجربه وي او بيا به د فدرالي او وروسته بهه بيها د افغانسهتان 

 تجزيې ته زمينه برابره کړي.

دوی به هڅهه وکهړي د محلهي  د اداري واحدونو زياتول:

ارګانونو د ادارې په قوانينو کې داسې بدلون راولي  ې د هغو له مخې 
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مېشهتو سهيمو راکهم  نخپلو سيمو اداري واحدونه زيات او د پښتو د

 کړي.

دا ډله به کوښښ وکړي پهه پارلمهان کهې د خپهل  لويه جرګه:

تصنعي او جعلي اکثريت له الرې جمهور رئيس تر ډېهر فشهار النهدې 

راولي  ې د دوی هر ډول غوښتنې ومني، د دوی د غوښتنو په حالهت 

کې هم، افغانستان د بشپړ بحران خواته ځي او د نه منلو په حالت کې 

ملت ضد قوانين تصويبوي او هم به هم دوی په پارلمان کې په دوو ثلثو 

کوالی شي لويه جرګه دعوت کړي، د جمهور رئيس د محاکمهه کولهو 

وس هم پيداکوي او په يوه عادي پلمهه کهوالی شهي جمههور رئهيس 

محاکمې ته راکاږي، د سترې محکمې رئيس او لوی څارنوال هم طبعاً د 

يلهو دوی په مزاج برابر اشخاص راځي، نو که جمهور رئيس د دوی د ه

مخالفت کوي د محاکمې له انجام سره به مخامخېږي او که نه يې کوي 

د يو عادي سمبول حيثيت به لري او د خپلې دورې تر ختمېدو پهورې 

 به يې، افغانستان د تباهۍ لور ته الړ شي.

که جمهور رئيس د وروستي  هانس  پهه حل الره څه ده؟ 

الره داده  هې دا توګه غواړي  ې ځان او افغانستان وژغوري، نو حل 

پارلماني ټاکنې په بشپړ ډول ملغی اعالن کړي. د ملغی کېدو لپاره پهه 

لسګونو څه  ې په سلګونو داسې قانوني او حقوقي داليل موجود دي 

 ې د هغو له مخې دا ټاکنې باطلې او ملغی کېدی شي. يو څو دليلونه 

 به يې دلته د بېلګې په توګه راوړو.

يمې مادې حکم  ې په ټاکنو کې د خلکهو ( ۸۹د اساسي قانون د )

پر عادالنه ګډون ټينګار کوي او دا د ټاکنو د کميسيون دنده بولي  ې 

د افغانستان د ټولو خلکو لپاره عمومي او عادالنه اسهتازيتوب تهامين 

 کړي، د قانون دا حکم په بشپړ ډول تر پښو الندې شوی دی.
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نهه وې، لهه پهوره _ ټاکنې په ټول افغانستان کې رڼهې او شهفافې 

 درغليو ډکې وې.

_ د انتخاباتو د کميسيون اساسي  ارواکي تنظيمي افراد وو،  هې 

د خپل قوم، سيمې، ژبې او سمت لپاره يې قصداً کار کړی، د دوی دغه 

  لند انتخابات منحر  کړي او د قانون خال  اجرائت ګڼل کېږي.

بيا د مرکزي _ د انتخاباتو د کميسيون يو زيات شمېر غړي په تېره 

 کميسيون مشر په خپله په درغليو ککړ وو.

_ د هېواد په کچه اکثريت قوم د جګړې په پلمه او هم پهه قصهدي 

 ډول په ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې شوی.

_ د انتخاباتو تر لومړنۍ شمېرنې وروسته هم پهه قصهدي توګهه د 

 ې شوې دي.هېواد د اکثرو پښتنو کانديدانو رايې قرنطين او يا باطل

_ که د ټولو په اصطالح ګټونکو او بايلونکو کانديدانو د رايو شهمېر 

( ۰۱-۶٥سره پرتله کړو، نو د ګټونکو هغو کېدی شي په سلو کهې لهه )

( رايې د بايلونکو کانديهدانو دي، ۸٥-۸۱پورې وي، نورې  په سلو کې )

کو په دې کې که بيا هم د همدې ګټونکو کانديدانو پاکې رايې لهه ناپها

هغو جال کړو، نو کېدی شي په سلو کې لس رايې پاتې شي، ايا په سهلو 

( ۳۱کې د )لس( رايو په خاطر څوک ددې حق لري  ې په سلو کهې د )

 خلکو حق تر پښو الندې کړي.

_ د ټاکنو د خپلواک کميسيون مشر او نورو  ارواکو پهه مسهتقيم 

و د خپلهې ډول د قانون خال  د رايې په شمېرنه کې السوهنه کهړې ا

 خوښې کانديدان يې بريالي کړي.

_ د شمېرنې ټوله پروسه له پيله تر پايه شفافه نهه وه، د قسهمي او 

ابتدايي نتايجو د اعالن پر وخهت ههم پهه ډېټهابېس کهې شخصهاً د 

 کميسيون رئيس او نورو  ارواکو ګوتې وهلي.
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_ د ابتدايي نتايجو تر اعالن وروسته، د شکايتونو کميسيون له خوا 

هم همغه ظلم او قصدي عمل بيا تکرار شوی او يو شهمېر نهور بريهالي 

 کانديدان د هغوی د ظلم ښکار شوي  ې هغه هم اکثره پښتانه دي.

_ د ټولو استعمال شويو رايو په اړه د انتخاباتو د لومړۍ ورځهې او د 

لومړنيو نتايجو د اعالن ترمنځ د رايو تفاوت )يهو مليهون رايهې( ګڼهل 

نړۍ د انتخاباتو په تاريخ کې هغه دروغ دي  ې سهاری نهه شوی، دا د 

لري، د يو مليون کسانو د شمېر په انډول د يو مليهون نهورو درغليهو 

 احتمال هم هېڅکله ردېدلی نه شي.

نو ښه الره دا ده تر هغه  ې په افغانستان کې په بشپړ ډول سهوله 

 او ثبات نه وي ټينګ شوي، پارلماني ټاکنې دې نه کېږي.

دا زړه ولسي جرګه او نوې مشرانو جرګه دې قانوني خهال ډکهه هم

کړي. خو که  ېرې د اوسنيو ټاکنو دا تقلبي نتيجې ومنل شي نو دا به 

افغان ولس، افغانستان او دې خاورې سره داسې يو لهوی خيانهت وي، 

 يې هېو ممکنه نه ښکاري. به  ې جبيره
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په ننګرهار کې د وليس جرګې د ټاکنو د 

 يو احتاميل انځور نتيجو

 

ل( کال د ولسهي جرګهې د ټهاکنو د لومړنيهو  ۶۹۸۳دا ليکنه پر )

 نتيجو تر اعالن د مخه شوې وه.

د افغانستان د نورو سيمو په شان په ننګرههار کهې ههم ټهاکنې 

ترسره شوې، لکه څنګه  ې د هېواد په هره سيمه کې د ټاکنو په بهاب 

له دې حالته مستثنی نه دی، د درغليو غږونه پورته شوي، ننګرهار هم 

دا  ې په ټاکنو کې شوې پاکي او ناپاکي به سره بېلېږي او که نه دا نو د 

ټاکنو د شکايتونو د کميسيون کار دی، وخت تهه بهه منتظهر شهو، دا 

احتمال هم شته  ې د شکاياتو د کميسيون له خوا د سياسهي موخهو 

نه غهواړم پهر دې  لپاره د درغليو په نامه نورې درغلۍ هم وشي، خو زه

ټولو جزياتو دلته وغږېږم، يوازې غواړم دلتهه تهر ټهاکنو وروسهته پهر 

 رامنځته شوي کميت لنډه رڼا وا وم:

ما خپله په ننګرهار کې په ټاکنو کې ګډون کړی او د يوه څارونکي 

دنده مې هم اجرا کړې ده، ګم شمېر مرکزونه مې کتلي او د نږدې اتهو 

مهې ههم لهه نظهره تېهرې کهړي، د هغهو مطرح کانديدانو غټې رايې 

کمپاينرانو او ناظرينو سره مې هم کتلي او د نتايجو يو پاموړ شمېر هغه 

پاڼې مې هم کتلي  ې له بېالبېلو کانديدانو سره موجودې وې. پهه دې 
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وجه په دې ليکنه کې د ټاکنو د څرنګوالي او څومره والي په باب داسې 

 اويا( واقعيت ته نږدې وي.يو اټکل کوالی شم  ې په )سلو( کې )

هغه ارقام  ې اوس د بېالبېلو کانديدانو په الس کې دي او په لويه 

کچه د هغو د خپلو ناظرينو له خوا هغو ته ورکړل شوي، په دې ارقهامو 

کې نيم په نيمه د مبالغې اټکل شته، په همدې خاطر ننګرهار کې ګهم 

يها علتونهه ډېهر دي، شمېر کانديدان ځان بريالي ګڼي. د ارقامو د لوړت

دلته پرې بحث نه کوم، دلته غواړم په ترتيب سره د هغهو کانديهدانو د 

رايو اټکل وکړم  ې د هر معقول، نامعقول، مشروع او نامشروع علت له 

 وجې يې تر نورو زياتې رايې ګټلې دي.

 نرينه نوماندان: -الف

د حاجي ظاهر پلويان د هغهه د  حاجي عبدالظاهر قدير: -۶

( زرو پورې اټکلوي، خو واقعيت دادی  ې کېدی ۱۱-۹۱رايو شمېر له )

( زرو پهورې رايهې ګټلهې وي. د ووټ غټهه ۶۶-۳شي حاجي ظاهر له )

ساحه يې حصارک، سور رود، جالل ابهاد ښهار، د شهينوارو بېالبېلهې 

مېر متفرقه ولسوالۍ دي او د ننګرهار په نورو سيمو کې يې هم پاموړ ش

 رايې اخيستي دي.

د حاجي حضرت علي ووټ شهمېر  حاجي حضرت علي: -۰

هم کېدی شي حاجي ظاهر ته ورته وي، د ووټ غټه ساحه يې دره نور، 

ښېوه، د جالل اباد ښار مربوطهات او شهينواري دي، د ننګرههار نهورو 

سيمو کې يې هم متفرقه ووټ اخيستی دی، کېدی شي په ننګرهار کې 

ر يا حاجي حضرت علي په لومړي او دويم مقام کې راشي. د حاجي ظاه

يادونې وړ ده  ې حاجي ظاهر او حضرت علي په ننګرهار کې د قهوم، 

 زور او زر له درېواړو امکاناتو برخمن دي.
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د ننګرهار په محلي سياسهت کهې  حاجي اميرخان يار: -۹

و په لنډ امکانات يې کارولي ا او ټولنيز نوې څېره ده  ې پراخ اقتصادي

( زرو پهورې ۳-۸وخت کې يې ځان ډېر مشهور کړ، د رايو شمېر يې له )

اټکل کېدی شي، د ووټ غټه ساحه يې د کامې  او بټي کوټ ولسهوالۍ 

او د جالل اباد ښار دي، له شينوارو او نورو سيمو څخه يې هم متفرقهه 

 رايې اخيستې دي.

پهه  انجنيهر سهيد اکهرام د ننګرههار انجنير سيد اکرام: -۱

سياست کې بله نوې څېره ده  ې دی هم په ډېر لنډ وخهت کهې ډېهر 

، زيات مطرح شو. انجنير اکرام هم د اميرخان يار په شان پراخ اقتصادي

( زرو ۳-۸امکانات کارولي. دده رايه ههم د ) اداري او تر يوه حده ټولنيز

په شاوخوا کې اټکلېدی شي. کېدی شي په دې دوو کسانو کې يهو پهه 

او بل په څلورم مقام کې راشي. انجنير سيد اکرام په جالل ابهاد درېيم 

ښار او د سره رود په مربوطاتو کې ډېره رايه اخيستې ده، خو بهسودو، 

 روداتو، شينوارو او نورو سيمو کې يې هم پاموړ رايه اخيستې ده.

ميرويس ياسيني بيا ههم پهراخ مهالي  ميرويس ياسيني: -٥

او تر يوه حده سمه ييهز  مالي امکانات،هرتامکانات کارولي، پخوانی ش

يې ددې سبب شوي  ې دی هم په ننګرهار کې ډېره رايه ترالسه  اغېز

کړي. د ده رايې هم کېدی شي د اميرخان يار او انجنيهر سهيداکرام د 

( زرو پورې اټکل شي، ددې اټکل ههم شهته  هې ۳-۸رايو په حدودو )

 وروسته مقام کې راشي.کېدی شي ياسيني يا تر دې دوو دمخه او يا 

فريدون مومند سره له دې  هې د ټهول  فريدون مومند: -۱

ننګرهار په کچه مطرح نه دی او په تېر پارلمان کې يې متواتر غيابهت د 

هغه شخصيت او رايو ته سخت زيان اړولی، خو څرنګه  ې يهو نسهبي 

خان او دروند سړی دی، په خپله ولسوالۍ، سيمه او قوم کې ال هم تهر 
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څوک محبوب او غښتلی نه شته، نو ځکه يې يو ځل بيا خپل قهوم  ده

ورته په زغرده رايه ورکړه. فريدون مومند زور او زر دواړه نه دي کارولي 

( ۸-۱او يا هم کېدی شي ډېر کم يې کارولي وي، دده د رايو شمېر لهه )

زرو پورې اټکل شوی. د رايو غټه ساحه يهې ګوشهتې، لعهل پهورې او 

الۍ دي، خو د ننګرهار په نورو سيمو کې يې هم متفرقه مومندرې ولسو

 ووټ اخيستی دی.

ډاکتر حبيب اهلل زاخېلوال  ډاکتر حبيب اهلل زاخېلوال: -۱

خو د پيسو په کارونه کې يې بيا السهنيوی نهه دی  ،زور نه دی کارولی

(رايو پورې ګټلې وي. د ووټ ۱٥۱۱-۱۱۱کړی. زاخېلوال کېدی شي له )

اتو ولسوالۍ ده  ې ډېرې رايې ورڅخه اخيسهتي، د غټه ساحه يې رود

روداتو له ګاونډيو ولسواليو او نورو سيمو څخهه يهې ههم پهاموړ رايهه 

 اخيستې ده.

د اسهالمي حهزب پخهوانی غښهتلی  انجنير عبدالغفار: -۸

قومندان و، اوس يې له زور څخه  ندان کار وانخيست، خو د پيسو په 

استعمال کې يې صرفه ونه کړه، په بهسودو، ښېوه او دره نور کې يې تر 

نورو سيمو زياتې رايې اخيستې دي، خو په جالل اباد ښار او نورو سيمو 

 کې يې هم متفرقه رايه اخيستې ده.

 ( پورې اټکل کېدالی شي.۱۱۱۱-۱۱۱۱عمومي شمېر يې له )د رايو 

د زر و زور خاوند نه دی، خو په خپهل قهوم  فاروق مېړنی: -۳

)خوګياڼو( او د ننګرهار په روښنفکره قشر کې محبوبيت لري، څرنګهه 

 ې خوګياڼو کې اکثره سايټونه وتړل شول، نو دې کار د مېړني ووټ ته 

ه يې په خوګياڼو کې دومهره ووټ سخت زيان ورسوه، خو دې سره سر

په دويم يا درېيم مقام کې راځي. خو  د خوګياڼيو په کچه واخيست  ې

دا ووټ دومره زيات نه دی. له جالل اباد ښار او د ننګرهار لهه بېالبېلهو 
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ولسواليو څخه يې هم ووټ اخيستی دی، د ووټ مجموعي شمېر يهې 

 ( پورې اټکل کېدی شي.۱٥۱۱-۱۱۱۱له )

ولسي سړی دی، ملک دی، خهو وسهله ههم  ظير:ملک ن -۶۱

ګرځوي، پيسې يې هم کارولي خو کمې، په خپلهه ولسهوالۍ )پچيهر او 

اګام( کې يې تر ټولو زياته رايه ګټلې ده، په خال  فاميلو او د جالل اباد 

ښار په ځينو نورو سيمو کې يې ههم متفرقهه رايهه اخيسهتې، د رايهو 

 (پورې اټکل شي.۱۱۱۱-٥۱۱۱مجموعي شمېر يې کېدی شي له )

د حاجي پيرمحمد ګرديوال زوی دی،  پيربخش ګرديوال: -۶۶

حاجي پيرمحمد په خپله سيمه کې د خاص نفوذ خاوند دی. پير بخش 

د شمال ټلوالې پخوانی او اوسنی غړی دی، د ننګرهار په نهورو سهيمو 

کې هېو محبوبيت نه لري، خو په خپله سيمه کې يې د پيسو او زور په 

 )مومنهدره ل رايه اخيستې، ډېره زياته پيسه يهې کهارولې، پههاستعما

، اللپوره او ګوشته کې يې ډېهره رايهه اخيسهتې، د رايهو  (ګردي غوث

 (پورې اټکل کېدی شي.۱۱۱۱-٥٥۱۱عمومي شمېر يې له )

په )دره نور( کې په يوې مشهورې  عبدالظاهر ملک بابا: -۶۰

او نسبي کورنۍ پورې اړه لري، له حاجي حضرت علي سره يې سهخت 

حضرت علي سهره يها  حاجي رقابت دی. په دره نور کې به يې رايې له

برابرې او يا لږ څه زياتې يا کمې وي، يو څه رايه يې له ښېوې او جهالل 

يه ههم لهري، د رايهو اباد ښار څخه هم اخيستې، لږ څه نوره متفرقه را

( پورې وي. د يادونې وړ ٥٥۱۱-٥۱۱۱مجموعي شمېر يې کېدی شي له )

ده  ې کېدی شي د پيربخش او ملک بابا رايې د مېړني او ملک نظيهر 

 له رايو سره هم مساوي شي.

تر دې وروسته کټه ګورۍ کهې اټکهل کېهږي  هې عبهدالرحمن 

الد، فضهل شمس، ډاکتر عصمت شينواري، امان خيري، سيدهاشم پهو

موال لټون، عهزت اهلل حليمهي، رحمهن اهلل دولتهزی، زرخهان څهارن، 
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کانديهدانو نورو شېربهادر همت، معلم عاشق اهلل او فاروق نديم تر پاتې 

 يوڅه زياتې رايې اخيستې وي.

 ښځينه نوماندې: -ب

، فکهريارين يون پهه ننګرههار کهې د  مېرمن ارين يون: -۶

خاونده ده. د ولسي جرګهې پهه تېهرو سياسي، ټولنيز او اخالقي نفوذ 

ټاکنو کې هم د ننګرهار خلکو د خپلې استازې په توګه وټاکله او دا ځل 

يې هم په ننګرهار کې د ښځينه وکيالنو په ډله کې تر ټولو زياتې رايهې 

. ارين يون په ښېوې ولسوالۍ کې تر ډېهرو زورورو کانديهدانو اخيستي

بهسودو، غني خېلهو، بټهي کهوټ، زياتې رايې ګټلي، د جالل اباد ښار، 

. له اخيستي هم پاموړ رايېروداتو، کامې، ا ين، مومندرې او کوټ کې 

رود، حصارک، پچير او اګام، لعلپورې، ګوشتې او دره نور  رهخوګياڼو، س

د  .  په مجمهوعي ډول يهېڅخه يې هم يو شمېر رايې ترالسه کړي دي

. د ارين يون يترالسه کړ هرې سيمې څخه يې څه نا څه رايېننګرهار 

(پورې اټکلېدی شي. ارين يون کېدی شي ۱۱۱۱-۱۱۱۱د رايو شمېر له )

او د ښهځينه  د ټول ننګرهار په کچه په اووم يا اتم پوزېشن کې راشهي

 کانديدانو په ډله کې په لومړي مقام کې.

صفيه صديقي د ولسي جرګې په  مېرمن صفيه صديقي: -۰

النو په ډله کې تر ټولو زياتې رايې اخيستې تېرو ټاکنو کې د ښځينه وکي

وې، خو هغسې  ې د ننګرهار د خلکو هيله وه، دې د هغو غوښتنو ته 

ځواب ونه شو ويالی، اکثره خلک تهرې خوابهدي وو، حتهی پخوانيهو 

کمپاينرانو يې هم ورسره سخت مخالفت وکړ او نورو کانديهدانو سهره 

د پخوا په انهډول پهه  ملګري شول. صفيه صديقي به کاميابه شي، خو

( شاوخوا کهې اټکلېهدی ۰۱۱۱-۶٥۱۱ډېرو کمو رايو. د رايو شمېر يې د )

شي. د ووټ غټه ساحه يې د سره رود ولسوالۍ، جالل اباد ښار و او يهو 

 شمېر کمې رايې يې له نورو سيمو څخه هم ترالسه کړي دي.
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په جالل اباد کې يوه نهوې څېهره  مېرمن فرشته انوري: -۹

خوا يې د محلي ارګانونو اداره کې د سکرترې په توګهه دنهده ده،  ې پ

اجرا کوله. د محلي ارګانونو د لومړي الس  ارواکو په مسهتقيم کمهک 

ننګرهار کې کانديده شوه. د جالل اباد ښهاروال ورتهه پهه څرګنهده او 

عکسونه  زيات خپلکې يې  په بهير کمپايندښکاره ډول کمپاين کاوه، 

د ښار په حساسو ځايونو کې نصب کړل،  يې رتهله ټکس پ او اا کړل 

( ۶٥۱بې کچه پيسې يې ولګولې ځينې کتونکي يې مالي لګښهت لهه )

( زرو امريکايي ډالرو پورې اټکلهوي.. اوازه وه  هې د ۰۱۱زرو څخه تر )

محلي ارګانونو د ادارې له خوا پر محلي ښارواالنو او ولسهواالنو فشهار 

( رايې برابرې کړي. ۰۱۱ته لږ تر لږه )راوړل شوی  ې هر ولسوال بايد ور

داسې اټکل و  ې فرشته انوري به په ننګرهار کې تر ښځينه کانديدانو 

څه  ې تر نارينه وو هم جګه رايهه يوسهي، خهو د انتخابهاتو پهر  ور  

 ې اټکل يهې  نتيجه ور نه کړه. هغسېعکسونو، فشارونو او لګښتونو 

ند په پلرنهۍ سهيمه )هسهکه د. په جالل اباد ښار او د خپل خاو کېده

مېنه( کې يې يو څه رايې واخيستلې او نورې يې له ځينو نهورو سهيمو 

پورته (۶۸۱۱څخه په متفرقه ډول ترالسه کړې. د ټولو رايو شمېر يې د )

نه په هغومره رايهو . د فرشتې د کاميابۍ  انس شته، خو اټکلېدی شي

 . ې اټکل يې کېده

په تېرو انتخاباتو کې يې د ولسي جرګې  سايمه خوګياڼۍ: -۱

پاموړ شمېر رايې ګټلې وې، خو ولس ته د پاملرنې پرځهای يهې خپهل 

شخصي ژوند ته ډېره زياته توجه وکړه، نو ځکه خو ولس تهرې سهخت 

خوابدی و. زيات اټکل و  ې سايمه خوګياڼۍ به په مطلق ډول ناکامهه 

سهيمه شي، خو خاوند يې ورته يو ځل بيا مټ ورکړ او په خپله پلرنهۍ 

-٥)کوټ( ولسوالۍ کې يې ورته په ډېر مهارت په يوه مرکز کې نهږدې )

 نهورې ( سوه رايې ور برابرې کړې. ځينې رايې له خوګياڼو او يو شمېر۱
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يې له جالل اباد ښار څخه ترالسه کړې او يو کم شمېر نهورې متفرقهه 

رايې يې له نورو سيمو. په دې وجهه اوس د سهايمې خوګيهاڼۍ د بيها 

 دو اټکل هم کېدالی شي.کاميابې

د ننګرههار د ښهېوې ولسهوالۍ مېرمن نجيبه سهاپۍ:  -٥

اوسېدونکې ده، يوه درنه او باعزته مېرمن ښکاري، کمپهاين يهې ډېهر 

مناسب و، باعزته تصويرونه يې  اا کړي وو، يوې درنې او روښهنفکره 

کورنۍ پورې اړه لري، د خپلې سهيمې )نوجهو( پهه نرينهه او ښهځينه 

يې پاموړ شمېر رايې اخيستې دي. په جالل ابهاد ښهار او  سنټرونو کې

ځينو نورو سيمو کې يې هم متفرقه رايې اخيستي، د ټولو رايهو شهمېر 

 ( حدودو کې اټکلېدی شي.۶٥۱۱-۶۰۱۱يې د همدې )

مېرمن حکمي د ننګرههار د سهره  مېرمن ليلما حکمي: -۱

رت نهه رود اوسېدونکې ده، په ننګرهار کې نوې څېره ده، دومره شهه

لري، په کمپاين کې هم ډېره ښه ونهه ځلېهده، د ننګرههار د خلکهو د 

وکالت لپاره والړه ده، خو په پښتو سمې خبرې نه شي کوالی، کمپاين 

يې د خپل خاوند له خوا،  ې د کليو د پراختيا رئهيس دی، د نسهب او 

نفوذ خاوند دی، پرمخ وړل کېده، د ملي پيوستون د ځينو شوراګانو په 

يې ځينې رايې ترالسه کړي دي. کېدی شي د ټولو رايو شهمېر  مرسته

 .واوړي( ۶٥۱۱-۶۰۱۱) تر

له ارين يون پرته  ې د ښځو لومړنی سيټ يهې خپهل ځهان تهه 

خوندي کړی، نور پاتې درې سيټونه: صفيې صديقي، فرشهتې انهوري، 

سايمې خوګياڼۍ، نجيبې ساپۍ او ليلما حکمي تهه پهاتې دي، لهه دې 

ه به درې تنه نور پاتې درې سيټونه راخپلوي. تهر دې پنځو مېرمنو څخ

پورته مېرمنو وروسته نادره ولي، نورزيه )پخوانۍ نورزيه اتمر(، ډاکتهره 

رمزيه محمدي او حسيبه سادات هغه مېرمنې دي  ې ويل کېهږي تهر 
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نورو پاتې مېرمنو به يې رايې لږ څه زياتې وي، خو د برياليتوب  هانس 

 يې کم ښکاري.

انتخاباتو د کميسيون او يا د شکايتونو کميسيون له خوا پهه که د 

يا څو کانديهدانو رايهې قهرنتين شهي او يها لهه  يو ننګرهار کې د کوم

محاسبې ووځي، نو په هغه حالت کې کېدی شي پورتنی اټکل بله بڼهه 

خپله کړي، خو که رايې لکه څنګه  ې کارېهدلي همداسهې وشهمېرل 

کېږي  ې پورتنی اټکل له واقعيت سره ( اټکل ۱۱شي، نو په سلو کې )

سمون وخوري. ددې امکان هم شته  ې د پورتنيو کانديدانو د رايو په 

ياد شمېر کې څه ناڅه بدلون راشي خو دا بدلون به هم متناسب وي، د 

يو،دوه يا درېو تنو په تغير سره کېدی شي بريالي کسان بهه همهدا وي 

  ې پورته يې يادونه وشوه.
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 و د هالبوک تعبريپښتانه ا

 

ل( کهال هغهه مههال شهوې وه  هې )ريچهرد ۶۹۸۳دا ليکنه پهر )

هالبروک( د پښتنو په اړه يو ناسم نظر څرګند کړ، دا ليکنه په کابل کې 

د امريکا سفارت کلتوري برخې ته د برېښنا ليهک لهه الرې ورولېهږل 

شوه. سفارت ډېر ژر د امريکا د حکومت رسهمي نظهر څرګنهد کهړ، د 

وک( خبرې يې د هغه شخصي نظر وباله، نه د امريکا د حکومهت )هالبر

 رسمي نظر

د افغانستان لپاره په امريکايي سياستوالو کې )هالبروک( هغه څېره 

ده،  ې د خپل ماموريت له پيله يې له يوې عقدې او کينې سهره کهار 

پيل کړ. هالبروک او د هغه بل ملګری )ګالبريټ(  ې په ځينو هېوادونو 

هغو د طبعي سياسي جوړښت د بدلولو قهرجنهه تجربهه لهري، کې د 

 غوښتل يې په افغانستان کې هم دا تجربه تکرار کړي. پهه افغانسهتان

د دوی هڅې له څو کلونو راهيسې روانې وې، خو څرکونه يې هغهه  کې

وخت الپسې ولګېدل  ې د جمههوري رياسهت ټهاکنې پيهل شهوې. 

 (ډاکتر عبداهلل عبداهلل)تونو له هالبروک او ګالبريټ به په ساعتونو ساع

يو بل سره پر مجلسونو تېرول او لکه د يوې کورنۍ د غړو په څېر به يې 

. هالبروک او ګالبريټ تر دې دمخه په يوګوسهالويا سره مجلسونه کول

او عراق کې د بحرانونو، قومي او مذهبي شخړو المهل ګرځېهدلي وو او 
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نۍ ذهني نقشه هم انځور کړې ګالبريټ خو د عراق د اختتام لپاره لومړ

( )د عراق خاتمه(  ې د ګالبريټ په قلم the end of Iraqوه. هغه کتاب )

ليکل شوی، پر ټولو ملتپالو عراقيانو د ناسور ټپ په شان لګېهږي، پهه 

همدې خاطر خو يې په عراق کې دده د ماموريهت کمپلهه ټولهه کهړه. 

مناظره  يوه  يس پهګالبريټ څو موده دمخه د بي بي سي د نړيوال سرو

کې  ې په )دوحه( کې جوړه شوې وه او په ژوندۍ بڼه له بي بهي سهي 

ټلويزيون څخه خپرېدله، يو ځل بيا څرګنهده کهړه  تهر څهو  هې پهه 

افغانستان کې د نظام بڼه بدله نه شي، هلته ثبات نه راځي، د ده په نظر 

د نظام د بڼې بدلون هغه مانا ورکوي  ې په ډېرې اسانۍ او مهارت سره 

واک طبعي جوړښتونه خپل واک مصنوعي سر ينو ته پرېږدي، يانې د 

د وسايلو او امکاناتو ماهرانه استعمال ددې سبب کېږي،  ې سياسهي 

واک په اسانۍ سره له اکثريت څخه اقليت ته ولېهږدي، هغهه ههم پهه 

د سهاتنې  داسې شرايطو کې  ې په افغانستان کې د اقليتونو د حقوقو

هرنيو مدعيانو غوا لنګه ده. هالبروک د جمههوري د کورنيو او ب په پلمه

رياست د ټاکنو پر دويمه ور   ې د رايې شمېرنې اساسي بهير ال پيهل 

شوی نه و، د افغانستان د جمهوري رياست په ماڼۍ کې پر کرزي نيوکه 

وکړه،  ې په پښتون مېشتو سيمو کې درغلي شوې ده. ده په ځانګړي 

دده په نظر په ننګرهار کې اصالً دومهره  ډول )ننګرهار( ته ګوته ونيوله،

نو ولې دومره خلک رايه وا وي؟ هالبروک هغه وخت د  ،نفوس نه شته

او نورو هېواد دښمنو عناصهرو تهر تبليغهاتو  ، نظار شوراډاکتر عبداهلل

الندې دومره کو نی شهوی و،  هې اصهالً د افغانسهتان لهوی او واړه 

ې له ياده وتي وو، ما  ې هغه واليتونه، ګم مېشتې سيمې او نور ټول ي

وخت د هالبروک منطق ته وکتل  ې ولې يو لوی او ګم مېشته واليت 
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په کم نفوسه واليت کې حسابوي، هغه وخت مې اندېښهنه نهوره ههم 

زياته شوه،  ې نه واهلل ددې سړي پهه ذههن کهې نهورې خبهرې دي. 

لپاره په ګالبريټ په خپله مخه الړ، خو هالبروک ال بيا هم د افغانستان 

د  ويل کېهږي  هې امريکايي ماموريت کې د واک و ځواک څښتن دی.

جمهوري رياست تر ټاکنو دمخه پر ښاغلي کرزي د ههالبروک او نهورو 

امريکايي سياستوالو يو شرط دا و  ې يو به )لويه جرګه( نه راغواړي او 

 بل به له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي.

دوی وېره دا وه  ې کېهدی شهي دا  له رښتينې لويې جرګې څخه د

جرګه د امريکا د پوځي شتوالي د قانونيت خبهره راوالړه کهړي او لهه 

طالبانو سره د خبرو د پيلېدو وېره دا وه  ې کېدی شي په دې کار سره 

سوله راشي، بيا به د دوی اوږدمهالي پاتې کېدو ته پلمه پاتې نه شي او 

هغو ته به زيان ورسهېږي.  هغه ستراتيژيک هدفونه  ې دوی يې لري،

خير په هر ترتيب، سره له دې  ې نه پر دې وخهت د رښهتينې لهويې 

جرګې د جوړېدو امکان و او نه هم په داسې شرايطو کې  ې د دولهت 

ټول حساس امنيتي ارګانونه د شمالټلوالې په واک کې دي، له طالبهانو 

ېو قيمهت سره د رښتينو خبرو پيلول عملي بڼه لري. شمالټلواله په ه

دېته حاضره نه ده  ې د سولې او عدالت په بدل کې خپهل نامشهروع 

 واک له السه ورکړي، خو په هر ډول امريکايانو وېره احساسوله.

د ښاغلي هالبروک او ښاغلي کرزي ترمنځ نورې ډېرې داسې ترخې 

خبرې تبادله شوې  ې التراوسه د رسنيو مخ ته نه دي راوتلي، خو په 

ولو خبرو څخه داسې اسهتنباط کېهږي،  هې امريکها هر ډول له دې ټ

غواړي په سيمه کې د خپلو هدفونو د بري  تر وخته پاتې شي او تر هغه 

وخته د جګړې غځول د دوی يوه اړتيا ده. دا  ې لر او بر پښتون ولهې 
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ددې جګړې قرباني دی، ددې يو علت دا دی  ې د روسانو تهر يرغهل 

انه کمزورې شوه، دا قوم د سيمې وروسته د پښتنو سياسي او قومي اډ

او نړۍ په کچه داسې کوم دوست نه لري  ې د دوی اواز نړۍ ته پورته 

کړي، سياسي، علمي کدرونه يې هم کم دي، نړيهوال روابهط يهې ههم 

کمزوري دي، ټول ګاونډي هېوادونهه يهې دښهمنان دي، جګهړې يهې 

پاتې  اقتصاد ډېر کمزوری کړی، له پوهې او عصري زده کړې هم محروم

شوي، نو ځکه خو هر کورني او بهرني يرغلګر، کس او نهاکس تهه ددې 

 الره اواره ده  ې پر پښتنو بلوسه وکړي.

د همدې تسلسل په لړ کې ښاغلي هالبروک يو ځل بيا څه نوي زهر 

او يو ځل بيا يې  د پښتنو په باب يې يو ناوړه تعبير وړاندې کړ وشيندل

ي ههالبروک  د خپلهې کينهې  پهه خپله پټه کينه څرګنده کړه. ښاغل

څرګندولو سره دومره مخې ته الړ  ې ان روسانو هم د خپهل لسهکلن 

اشغال په کلونو کې د پښتنو پر وړاندې دومره سهپين سهترګي نهه وه 

. هغوی سره لهه دې  هې د او دومره ستغ الفاظ يې نه وو کارولي کړې

جرت ته اړ او پښتنو نږدې دوه مليونه کورونه ړنګ، په مليونونو يې مها

په مليونونو نور يې شهيدان کړل، خو بيا يې هم هېڅکلهه دومهره پهه 

زغرده خپله کينه د رسنيو پرمخ نه وه څرګنده کړې. د )ګلوبل پوسټ( 

نېټه )هاروارډ فوروم( ته  ٥د راپور  له مخې ښاغلي هالبروک د مارچ پر 

ولې او په خپله وينا کې څرګنده کړې  ې: ))امريکا د افغانسهتان د سه

ملي پخالينې په پروسه کې شامله نهه ده، طالبهان د پښهتني ټهولنې 

زېږنده دي او په هره کورنۍ کې داسې څوک شته  ې له طالبانو سهره 

تړاو لري، افغان ولسمشر حامدکرزی هم پښتون دی، ځکه خو نوموړی 

 غواړي له طالبانو سره سوله وکړي.((
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يهر ردوي، جګهړې تهه په پورته څرګندونو کې هالبروک د سولې به

ترجيح ورکوي، پښتانه طالبان بهولي او الزيهاتوي  هې: ))طالبهان او 

پښتانه لکه د غاليو د تارونو په شان يو بل سره اوبدل شهوي دي...(( او 

کرزی ځکه له طالبانو سره د سولې بهير تعقيبوي  هې ګنهې پښهتون 

ښهتني دی. دلته غواړم ښاغلي هالبروک ته د افغاني په تېهره بيها د پ

لهومړی دا  هې : ټولنې د طبعي جوړښت په باب څو ټکي څرګند کهړم

پښتانه اساساً افراطي خلک نه دي، غېږه يې پراخهه او اوسهېله يهې د 

امريکا تر دنګو ماڼيو هم لوړه ده. افراطيت، اخوانيزم او طالبيزم ستاسو 

د سياستونو نتيجه وه،  ې دلته خواره شول. اخوانيت او افراطيت مهو 

سانو پر ضد د جګړې لپاره د يوې وسيلې په توګهه پيهاوړی کهړ او د رو

طالبانيزم مو د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر لهه سهعودي عربسهتان او 

پاکستان سره په تفاهم کې رامنځته کړ او په دواړو حرکتونو مو زموږ د 

ټولنې طبعي جوړښت او مسير ته زيان ورسوه  د واک طبعي سر ينې 

مو رامنځته کړې. دا  ې ستاسو خپلهه  سر ينېنعي مو زيانمنې او تص

رامنځته کړې پديده ټول عمر ستاسو په ګټه نه تمامېږي، دې کې زموږ 

د مظلوم ملت ګناه نه شته، دا ستاسو خپله اشتباه ده. اسهامه او نهور 

ستاسو د حرکتونو په نتيجه کې پر افغانستان رانازل شوي وو، کله  ې 

ونو تر سهيوري النهدې  د روسهانو پهر پښتنو د همدې جهادي تنظيم

وړاندې جګړه کوله، نو د اتلولۍ فلمونه به يې تاسې په سينماګانو کهې 

نندارې ته وړاندې کول، مهرباني وکهړه خپهل سهينمايي ارشهيف تهه 

مراجعه وکړه. اسامه هم ستاسو په الرښوونه د روس پر ضد جګړه کهې 

و د جګړې په سهيند د يو لوبغاړي په توګه مطرح شو. پښتون بېچاره خ

کې ډوب و، هغه ميډيا نه لرله  ې خپلې اتلولي وځلوي، همهدا تاسهې 
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وا  ې د هرې پردې رنګ ته مو بل رنګ ورکوالی شو. د روس د تپهل 

نو تاسې د شهوروي لهه احتمهالي  ،شوې جګړې داستان  ې ختم شو

يرغله بې غمه او پر ارام خوب ويده شوا، خو زموږ ملت تهه مهو ددې 

نه کړ  ې خپل زخمونه بېرته وګنډي او خپل شلېدلی ګرېوان  مجال ور

راټول کړي، بيا مو د جهاد په نامه )اوه سري( او )اته سهري(  ښهاماران 

پرې رانازل کړل، هره ور  به يې ددې وطن په سلګونو پېغلې او ځوانان 

تر ستوني تېرول. بيا  ې کله د)يونيکال( او )بريډاس( کمپنيو سهيالۍ 

ه سپين لباس کې مو تور ذهنيت بيا پر دې ټولنهه واکمهن پيل شوې، پ

کړ، خو کله  ې ستاسو په اند يې زيان تهر تاسهو در ورسهېد، نهو بيها 

درباندې ځمکه سره شوه، پرته له دې  ې لږ له تعقل او زغم څخه کهار 

واخلئ د هوا تر څپو مو هم تېز پر افغانستان راودانګل. دلته مو بيا هغه 

ي لړمان، ماران او ښاماران بيا راژوندي کړل  ې تر دې مړه او نيم ژواند

دمه ال طالبانو دا ولس ترې بېغمه کړی و، ټول په څمڅو کې ننهوتي وو. 

تاسو بيا هغه راژوندي کړل، څه مو د الوتکو تر وزرونو الندې او څه مو د 

خپلو ټانکونو پر سرونو باندې تر کابله را ورسول. په )بن( کهې مهو يهو 

رانس  ې زموږ د ولس د  وا اکثريت اکثره قاتلين په کې تصنعي کنف

ناست وو، جوړ او د سياسي واک اساسهي کيلهي مهو د هغهو پهه الس 

ورکړه. هغوی ته مو وويل  ې موږ مو تر شا والړ يو، واک  لوا، د خپلو 

پيسو سيالو مو پرې را خور کړ، خو دوی ددې پرځای  ې په دې پيسو 

ړي، خپل ځانونه يهې پهرې وپړسهول  د زموږ د  ولس زخمونه درمل ک

ولسواکۍ په نامه يې دکانونه او مارکيټونه خالص کړل، نوې ډلې ټپلهې 

يې جوړې کړې، هر  ا بېرته خپلې هغه پخوانۍ يارانې راتهازه کهړې  د 

روس ګوډاګيان د روس، د ايران د ايران او نور د نورو خهواوو تهه الړل. 
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اده ګهۍ خنهدل او پهه ههره هغه وخت دوی ټولو په پټه ستاسو پر سه

خصوصي غونډه کې به يې ويل: )) يهاره مهوږ بهه فکهر کهاوه  هې دا 

، پيسې د دوی ساده خلک ديامريکايان به ډېر هوښيار وي دا خو ډېر 

دي او کارونه زموږ خپل دي...(( خپلو اصلي بادارانو به يې ويل: ))ښهه 

د پلي کولهو طاليي  انس دی  امريکا په افغانستان کې زموږ د هدفونو 

درک کهړې  هې پهه  دا موضهوع لپاره پيسې لګوي...(( تاسې کله هم

افغانستان کې تاسې د ځمکې پرمخ کار کوا، خو ايران او روسهيه تهر 

ځمکې الندې؟ ايا دا دې کله درک کړې  ې د افغانسهتان پهه دولتهي 

ادارو په تېره بيا په کابل کې له هرو پنځو کسانو څخه يهو يها دوه يهې 

ايا ته پر دې پوهېږې  ې ستاسو د پيسو په زور پهه  ؟دي ژمنه ايران ت

اصطالح ازاده افغاني ميډيا کې ايراني مفکوره ځلېږي؟ تها څخهه يهې 

ذهن دومره اخيستی  ې پر دې اصلي خطرونو نه پوهېږې، خو همهدا 

وايي  ې: ))د  هر پښتون په کور کې يو طالب شته(( او بل کرزی ولهې 

ې هغه څومره واک لري؟ او پښتنو ته يې څهه يادوې؟ ته نه پوهېږې  

ورکړي؟ د پښتنو له زړه خو کرزي ته وينې څاڅي، د کرزي خو يهوازې 

په انتخاباتو کې پښتانه يادېږي، د واک پر وخت يې نه يهادېږي، تاسهې 

خو تل داسې کړي  ې د کرزي پر وړاندې داسې يو څوک ودروا  هې 

ي ته رايه ورکړي. ستاسهو کرز څخه  زموږ ولس له مجبوريت او نا ارۍ

( عسهکر ۰په خپلو رسنيو کې اعالن وکړ  ې د ملي پو  په سلو کې )

( عسهکر ۰پښتانه دي، څه فکر کوا هغه پو   ې په سهلو کهې يهې )

پښتانه وي، نو  ې په ټيټه کچه دا حال وي په پورته پوړيو کې بهه څهه 

حال وي؟ ايا پښتون  ې په خپل هېواد کې له دغسې يهو محروميهت 

سره مخامخ وي، څه فکر کوا  ې دا حالت به د نفرت کهوم پهړاو تهه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

0777 
 

رسېږي؟ له ښاغلي هالبروک څخه مو خو په دې ګيله نه ده  ې ولهې 

مو وژني، ولې مو کورونه بمباروي، ولې مو د طالب په نامه ګوانتانامو ته 

بيايي، ځکه موږ خو هسې هم له دې ډول غمونو او تراژيديو سره عادت 

سې هم په ژړا پوخ وي، له روسانو څخه مو کله ګيلهه وکهړه يو  يتيم ه

امريکايانو څخه وکړو، خو لهه ده  د )هالبروک( په شان ې اوس به يې 

ښاغلي څخه مو په دې ګيله ده  هغه څوک  ې زما نه دي نو ولې يهې 

زما په نامه يادوې او يا ولې ما د هغو په نامه يادوې؟ طالبان د پښتنو په 

ي سېزي، پلونه نړوي، ښوونکي وژني او پوهنځي لهه سيمه کې ښوونځ

منځه وړي او پښتانه له سلګونو محروميتونو سره مخهامخوي، د ژونهد 

ټول اساسي امکانات ورڅخه واخلي، خهو تاسهې بيها هغهه د پښهتنو 

استازي بولئ او يا د پښتنې ټولنې زېږنده پديده. ايا که امريکا کې کوم 

ستاسهو ښهوونځی يها پهوهنځی او  يو ګهروا سرزوروګوند، ډله يا د 

درملځی در وسېزي او موږ بيا په نړيواله کچه هغه د امريکايانو په نامهه 

 ياد کړو  ې دا د امريکايانو استازي کوي، نو تاته به څومره زور درکړي؟

جمهور رئيس کرزی ولې يادوې؟  يو زيات شمېر پښتانه په دې نظهر 

ره وځپهل شهول  هې د دي  ې د ده په واکمنۍ کې خو پښتانه دومه

 نګېزخان په عصر کې هم نه دي ځپل شوي، نو د هغه دا سهمبوليک 

واک بيا ولې د پښتون په نامه محاسبه کوې؟ يانې تاسو په خپل هېواد 

کې  د کوم داسې انتخابي ولسمشر  ې د خپلې واکمنۍ پر مهال يې د 

هغو سيمو يا ښارونو خلک  ې تر ټولو زياتهه رايهه يهې ولسمشهر تهه 

رکړې وي، خو تر ټولو زيات هغوی په حکومت کې لهه خپلهو حقوقهو و

محروم شوي وي، بېلګه لرا؟ پوره باور دی  ې نه يې لرا، نو  ې نهه 
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يې لرا دا ډول ولسمشران هم بايد د پښتنو د استحقاق په جهم کهې 

 محاسبه نه شي.

! بله خبره: تاسو  ې وايئ: ))د هر پښتون په کور (هالبروک) یښاغل

جګړه تر مانا نه ورکوي  خو داطالب دی((، نو ايا ستا دا نيت دی، کې يو 

ځکه که ستا په وينا  په ههره پښهتنه  پورې وغځېږي؟ وروستي افغانه

کورنۍ کې يو طالب وي، نو پښتانه خو اوس د ځمکې پر مخ تر شهپېتو 

مليونو تنو پورې رسېږي او تاته خو به زموږ کلتهور معلهوم وي،  هې د 

په بل سر ورکوي، نو بيا خو ته يوازې له طالبانو سره نه کورنۍ هر غړی 

جنګېږې، بلکې شپېتو مليونو پښتنو سره جنګېږې، ايا تاسهو دومهره 

زورور ياست او يا دې له لوی خدای)ج( څخه کوم فرمان راوړی،  ې دا 

شپېته مليونه خلک به ټول وژنئ، که ددې نيت لرا نو بيا خهو داسهې 

نه  نګېز او نه د نړۍ پرمخ کوم بل  ا. نو بيها  عام وژنه نه هېټلر کړې،

 به دې ته هم  د بشري حقونو د تامين او ديموکراسۍ الفاظ کاروې؟

ښاغلی هالبروک! تاسې اوس پر همغه خطرناکه الر روان ياست  ې 

تر تاسو شل کاله مخکې روسان پهرې روان وو. هغهوی ههم دلتهه لهه 

او کلي يې ور وران کهړل  اکثريت پښتنو سره دښمني پيل کړه، کورونه

او تاسو هم همغه کارونه پيل کړي، هغوی هم يوه محدوده ډله او لږکي 

واک ته ورسول او تاسې هم همغه مسير تعقيبوا، د هغوی نتيجه خهو 

هغه شوه  ې پښتانه يې هم تباه کړل او خپله امپراتوري يې هم ړنګهه 

ده پهه  کړه، تاسې هم کېدی شي پر همغه برخليک اخته شهئ! هيلهه

افغانستان کې د شوروي لښکرو د ټولو قطعهاتو د مشهر سهتر جنهرال 

الکساندر مايورو  ليکلی اثر: ))په افغانستان کې رښتيا څه تېرېدل؟(( 

په دقت سره ولولئ، هغه ليکلي وو: )) د افغانستان جګړې زموږ لپاره د 
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هغه خښ شوي ماين حيثيت درلود،  ې يوې لهويې امپراتهورۍ پهرې 

وده او په پای کې دړې وړې شوه.(( نو مخکهې تهر دې  هې پښه کېښ

ستاسو امپراتوري د شوروي امپراتورۍ پر برخليک اخته شي، ښهه بهه 

وي  ې په خپلو خبرو، ويناوو او عمل کې پوره دقت وکړا، د يوه ملت 

 د تباهۍ اسباب مه برابروا  ې ستاسو د تباهۍ اسباب برابر نه شهي.

 مه خپل هېواد ته!مه پښتنو ته غمونه کره او 

 

 ړي په الر کېهل سهکوهي مه کنه د ب

  ېرې ستا به د کوهي په غاړه الر شي

 رحمان بابا                                                                 
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افغانستان او عريب متحده امارات ګډې 

 وجې او مشرتکې ګټې

 

وخت مې په کابل کې د ل( کال شوې وه، هغه ۶۹۸٥دا ليکنه پر )

 اماراتو سفارت اړوندو کارکوونکو ته ورولېږله، خو  ا پرې سر ونه ګراوه.
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 د طالبانو له مرشتابه څخه څو هيلې

ل( کال هغه مهال وشوه  ې يو پخوانی ټيټ پوړی ۶۹۸۸دا ليکنه پر )

سهره يهې وکتهل،  طالب  ارواکی له زابل څخه کابل ته راغلهی و، مها

شونډې يې و ې، رنګ يې الوتی او تور ژېړي نيولی و، سخت ناروغه و، 

طالبي يې پرې ايښې وه، په خپل کور کې اوسېده، ما ترې د پخوانيو لوړ 

پوړو  ارواکو پوښتنه وکړه، هغه وويل، اکثره يې ژوندي دي، زياتره يې 

م پيغام لرې په کوټه کې دولتي خو له داخل سره هم تماس لري، که کو

د بېالبېلو اشخاصو په الس يې ورسوالی شم. ما دغه ليک ورته ورکهړ 

  ې متن يې دلته کټ مټ وړاندې کوم.

 د طالبانو مشرانو ته السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته!

لکه څنګه  ې ټولو ته څرګنهده ده افغانسهتان لهه يهو لهړ داسهې 

هغو په حل کې يو بل  مشکالتو سره مخامخ دی،  ې ټول افغانان بايد د

ته السونه سره ورکړي. افغانان که په ههر نظهر وي خهو  هې د لويهو 

مشکالتو په حل کې يو بل سره همکاري ونه کړي، هېواد يې له ال ورانۍ 

او ويجاړۍ سره مخامخېږي. ځينې مشکالت داسې دي  ې طالبهان او 

نو د هغو مشران يې په حل کې مرسته کوالی شي، نو ځکه خو د طالبها

او د هغو د مشرانو پام دې الندې مشکالتو ته را اړوو او هيلهه ورڅخهه 

 کوو،  ې د هغوی په حل کې خپل اسالمي او ملي مسوليت ادا کړي:

د افغانستان په يو شمېر سهيمو کهې  د قومي مشرانو وژنه: -۶

 ې هلته طالبان هم حضور لري، د قومي مشرانو د وژنې سيستماتيکه 
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 ېرې دا کار د طالبانو له خوا کېږي، نو د طالبانو لهه لړۍ روانه ده، که 

مشرانو څخه هيله کوو  ې دا لړۍ ژر تر ژره بنده کړي، ځکه د قهومي 

مشرانو وژنه هېواد له سخت بحران سره مخهامخوي او کهه  ېهرې د 

طالبانو په نامه د نورو کړيو له خوا دا ډول عمل ترسره کېږي، نو طالبان 

ې بايد مخنيوی وکړي او په دې اړه دې خپل نظهر او د طالبانو مشران ي

 په ډاګه څرګند کړي.

د ښوونځيو سوځونه او تړنه د هېهواد د ښوونځيو سوځونه:  -۰

لويه تباهي ده. له طالبانو څخه هيله کوو  ې په جدي ډول د ښوونځيو 

 د ړنګولو او سوځولو مخه ونيسي.

ځمکهو، په ځينو سيمو کې په زراعتهي  د ماينونو ايښودل: -۹

الرو، کوڅو او نورو استوګنو سيمو کې ماينونه ايښودل کېږي، مهاين د 

انسان د دايمې او پټ دښمن په توګه پاتې کېږي، هيله ده طالبان ددې 

 ډول کارونو مخه هم ونيسي.

که  ېرې طالبان په افغانستان کې  د امريکايانو پوځي اډې: -۱

يهان بهه د طالبهانو د د امريکا د پوځي اډو مخالفت وکهړي، نهو امريکا

پخوانيو مخالفينو په مرسته او همدارنګه د ګاونهډيو هېهوادو د ځينهو 

دا کار د  ، نو په داسې يو حالت کې به کړيو په ګډو هلو ځلو دا کار وکړي

افغانانو لپاره په ډېر زيات زيان تمام شي، خهو کهه طالبهان ددې کهار 

دا کار افغانسهتان ، نو کېدی شي او يا ځان غلی کړي مخالفت ونه کړي

هد  دادی  ې د طالبانو د مخالفهت ګټهه بايهد د ته په ګټه تمام شي.

طالبانو او افغانستان مخالفينو ته الړه نه شي. که د امريکايانو تر پهاتې 
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کېدو وروسته طالبان وروسته بيا د اډو مخالفت کوي پر هغه مهال بيها 

 مخالفينو ته ډېره ګټه نه رسېږي.

سعودي عربستان  د سعودي او ترکيې رول:افغانستان کې  -٥

او ترکيه ستر اسالمي هېوادونه دي، د سولې په برخه کهې د دوی رول  

د افغانستان په خير دی، طالبان که دې هېوادونو ته په درنهه سهترګه 

 وګوري، نو دا کار افغانستان ته په ګټه دی.

ه افغانستان کې د نوي پارلمان له جوړېهدو سهر نوی پارلمان: -۱

نوې ستونزې راټوکېږي، يو شمېر کړۍ شته  ې افغانستان د فدراليزم 

 خواته بيايي، طالبان بايد دې ډول لويو خطرونو ته متوجه وي.

 په درناوي

 محمد اسمعيل يون
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 يو تريخ او خوږ ليک
 

د غبرګولي پر اتمه نېټه  د شنبې ور  د غرمې ډوډۍ پرمهال  يادښت:

خبر شوم،  ې جمهور رئيس له ځينو ډلمشرانو سره تر سالمشورو وروسته 

پرېکړه کړې،  ې ښاغلی برهان الدين ربهاني د سهولې د ملهي مشهورتي 

جرګې د رئيس په توګه انتصابوي، ددې خبر په اورېدو سره د غرمې ډوډۍ 

خه شوه، سمالسي مې دا ليک وليکه، جمهور رئيس ته مې راباندې ډېره تر

پر همغه ور  د څو تنو هغو اشخاصو په الس ولېږه،  ې هغه ته هر وخت د 

ورتګ السرسی لري، له نېکه مرغه جمهور رئيس ته پر همغه ور  دا ليهک 

ورسېد او ښه خبره ال دا  ې ولسمشر په خپل کور کې دا ليک له پيله تهر 

ماښام راته د ټلېفون په ذريعه خبر راکړ شهو،  هې رئهيس  پايه لوستلی و،

 صيب ډېر په قهر دی او سبا )يکشنبې ور  غرمه( يې غوښتی يې.

 

د يکشنبې ور  غرمه له ښاغلي سرمحقق زلمي هېواد مل سره يوځای 

ورغلم. د توقع خال  جمهور رئيس ماسره دومره نېک او صهميمي  لنهد 

، له اخالصه ډکه غېږه يې راکړه او په غوږ وکړ،  ې ما يې هېو هيله نه لرله

کې يې راته وويل: )) ډېر ګاللی ليک دې راته رالېږلی و، اوس نو راځه  هې 

زه درته خپله کيسه بيان کړم((. ولسمشر ډېرې اوږدې او دردونکې خبرې 

وکړې، خپل مجبوريتونه يې يو په بل پسې بيهان کهړل، کهورنۍ او بهرنهۍ 

ځواک يې ټول موږ تهه څرګنهد کهړل. د جمههور توطيې، خپل امکانات او 

رئيس مجبوريتونه او د افغان ولس پرضد د پټو توطيو څرنګهوالی يهو بېهل 

بحث دی  ې بيان يې بېل زمان او مکان غواړي، د کتنې وروستي ټکهي دا 
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وو،  ې ولسمشر خپلو مجبوريتونو ته ګوته نيوله او ما د عدالت د تطبيهق 

ناعادالنه مجبوريت او سالم عدالت ترمنځ ډېهر  غوښتنه کوله، د ظالمانه او

واټن او تضاد موجود و. يوه نيمه بجه د جمهور رئيس له دفتره راووتهم او د 

سولې ملي مشورتي جرګې د دفتر پر لوري الړم، ټوله ور  راباندې غمېدلې 

 تېره شوه.

د دوشنبې ور  د لويې جرګې کېږدۍ ته يو زيات شمېر راغلي استازي 

تمالي پرېکړې خبر شول، ټولو سخت تشويش څرګند کړ او دا کار له دې اح

 يې جرګې ته يو ستر ګواښ وباله.

د  ار شنبې ور  د ملي مشورتي جرګې لومړۍ پرانيستونکې ور  ده،  

که  ېرې جمهور رئيس د استاد رباني په باب خپلې احتمالي پرېکهړې تهه 

ندېښهنې بهه عملي بڼه ورکړي، نهو پهوهېږم  هې زيهات تشويشهونه او ا

راوټوکوي. ما خپله اندېښنه ال وار دمخه د خپهل ليهک او کتنهې لهه الرې 

جمهور رئيس ته څرګنده کړې ده. غواړم خپل ملت سهره ههم پهه دې اړه 

خپل درد شريک کړم او په دې ډول د يوه عادي افغان په توګهه تهر خپهل 

وروستي وسه خپل مسوليت ادا کړم. دا دی دا ليک له دې يادښهت سهره 

 ))يوځای ستاسو مخې ته ږدم.

 

 يو تريخ او خوږ ليک

 د افغانستان د اسالمي جمهوريت قدرمن جمهور رئيس ته!

 تر ټولو دمخه سالمونه او نېکې هيلې!

 

له بېالبېلو سر ينو څخه خبر شوي يو،  هې ستاسهو لهه خهوا، 

ښاغلی پروفيسور برهان الدين رباني د سولې د ملي مشورتي جرګې 

لپاره د رئيس په توګه انتصابېږي. که دا خبره واقعيت ولري، نو دا کار 
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به نه يوازې د سولې د ملي مشورتي جرګې ارزښت له صفر سره ضرب 

دوام به هم ناممکن کړي، داسې يو شخ   کړي، بلکې د جرګې د کار

 ې د کابل په ورانۍ او د افغانستان په تباهۍ کې پوره پوره الس لري، 

د جرګې د رئيس په توګه د هغه انتصاب، خپله د جرګې لهه ارزښهت، 

 عنعنې او ماهيت سره سل په سلو کې تضاد لري.

دې جرګې ته د ))سولې ملي مشورتي جرګې(( نوم ورکړل شهوی، 

تنظيمي جرګه نه ده  ې کوم تنظيم ساالر او جنګسهاالر يهې پهه  دا

راس کې واقع شي. د جرګې د رئيس په توګه د رباني انتصهاب بهه د 

مخالفينو او نړيوالې ټولنې هغه منطق الپسې قوي کړي،  هې وايهي: 

))ستاسو حکومت د څو تنو فسادګرو او جنګسهاالرانو پهه الس کهې 

عيت نور پخواني او اوسني مخالفين به دی.(( طالبان او د اسالمي جم

په ډېر پياوړي دريځ کې راشي او دا جرګه به هسې د باد بڼکه وبولي، 

ټول پښتون قوم به  ې هسې هم ستاسو په اته نيم کلن حکومت کې 

د محکوميت د اور بټۍ ته لوېدلی، د جرګهې پهه راس کهې د ربهاني 

يو بهل تېهری  غوندې د يوه متنازعه شخ  انتصاب  پر خپلو حقوقو

وګڼي او نور به هم  په سياسي انزوا کې راشي. ستاسې پهه حکومهت 

کې تراوسه پورې درې مهمې جرګې ) بېړنۍ لويه جرګهه، د اساسهي 

قانون لويه جرګه او امن ګهډه جرګهه( تېهرې شهوي، ددې درې واړو 

جرګو مشري له پښتنو څخه واخيستل شوه، دا ددې مانا ورکوي  ې 

ن په سياسي صحنه کې د فعال حضور حق نه لري. پښتانه د افغانستا

د قوم په نوم اسالمي جمعيت او ځينو نورو اقليتونهو تهه  هې کهوم 

امتيازات ستاسو د واک په اته نيم کلنه دوره کهې ورکهړل شهوي، د 

افغانستان څه  ې د نړۍ په تاريخ کې ساری نه لري، ستاسو معاونين 
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اسو تر وزرونو النهدې د  ې د جمهوري رياست په دواړو دورو کې ست

پښتنو په رايو راغلل، پر هره تنګه او سخته ور  ستاسو پهر وړانهدې 

ودرېدلي، خو پښتون قوم  ې يوازې په انتخاباتو کې تاسو ته د رايهو 

ا ونې پر وخت تر بل هر  ا زيات ظاهرېږي، په حکومت کې يې ونډه 

ړيواله ټولنهه په واقعي مانا د بل هر  ا په تناسب کمه ده، حتی ټوله ن

هم پر دې اعترا  کوي،  ې د جګړې يو علهت پهه حکومهت کهې د 

پښتنو محروميت دی. دا حالت نور په هېو وجه د زغملو نه دی،  ې 

مخالفين دې ستاسو په حکومت او سياست کې دومره امتياز واخلي، 

 ې هم ستاسو مخالفت وکړي او هم د افغانستان ملي ګټهو او ملهي 

ړوي، تر ټولو دردوونکې خبهره بيها ال داده  دا ټهول يووالي ته زيان وا

امتيازات ستاسو له خوا ستاسو په قلم او ګوتو هغوی ته ډالۍ کېهږي، 

هغوی له دې سياسي، اقتصادي او پوځي امتياز څخه ګټه اخلي، خپل 

موقف قوي کوي او بېرته ستاسو او ټول ملت د ملي ګټو پهر وړانهدې 

، انوري، عطامحمهد او نهور ستاسهو ودرېږي. که رباني، محقق، اکبري

خپلېدلی، نو په تېرو اتو کلونو کې به دې په دې بې شمېره امتيهازاتو 

راخپل کړي وای، ستاسو په الس د افغانستان دې ډول مخالفينو تهه 

په ورکړل شويو امتيازاتو کې د ټول ملت حق دی، هيله ده دا امتيهاز 

او تنظهيم سهاالرانو،  پر ملت ووېشل شي، نه پر څو تنو جنګساالرانو

 ې تلويزيونونه يې د نورو په پيسو او دسيسو  لېږي او افکار هم په 

 کې د نورو خپرېږي.

دا يو بل تريخ حقيقت هم بايد درته په ډاګه کړم: کوم پښتانه  ې 

ستاسو په حکومت کې دي او د ملي شعور خاوندان دي، هغهوی ههم 

ې حد او بريد نه ځان په دې حکومت کې دومره محروم احساسوي  
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لري، هيله ده د هغو رايه ورکوونکو د حيثيت اعادې ته ههم لهږ پهام 

وکړا  ې د جمهوري رياست د دواړو دورو  په ټاکنو کې په سهرومال 

تاسو سره ودرېدل، خو ستاسو په حکومت کې د همدې جنګساالرانو 

د زياتې ونډې له امله يې اوس نه  سر خوندي دی او نه مال، عجيبهه 

ه داده: همغه جنګساالران او تنظيم ساالران،  ې په هره مهمهه خبر

سياسي او اداري غونډه کې يې تاسو حضور حتمي بولئ، سههارنۍ او 

غرمنۍ هم درسره يو ځای خوري او ستاسو پر دسترخوان راټول دي، 

همغوی تر هر  ا زيات په خپلو رسنيو کې ستاسو پر ضد نيوکې کوي 

روي  ې قلم يې له ليکلو شرمېږي، خو دې او هغه ډول الفاظ درته کا

سره سره هره ور  بيا هم په دربار، امتياز او کاروبار کې ډېهر محتهرم 

دي. زه د هغو کسانو په جمله کې يم  ې په تېرو اتو کلونو کې مهې د 

خپل وس تر وروستي بريده په هېواد کې د سياسي عدالت د تهامين 

و په حکومهت کهې د يهو په خاطر منډې ترړې کړي او اوس ال ستاس

))مامورګي(( په توګه ستاسو )ترڅنګ( خو تر تا )ډېر لرې( کار کهوم، 

دا ماموريت دې ماته زهر شي  ې زه به يې د افغانستان د ملي ګټهو 

خال  کاروم او خپلو شخصي ګټو ته به ترجيح ورکوم، زه حاضهر يهم 

ل  ې لومړی ما د دربار له دې عذابه خالص کړې او بيا ورپسې متصه

ټول جنګساالران، تنظيم ساالران، فسادګر او د اووګونو، اته ګونهو او  

نورو لسګونو تنظيمونو پنډتان او سياسي سوداګر، په  ټکۍ سره لهه 

دې حکومته رخصت کړې،  ې خلک په ارامه فضا کې تنفس وکړي او 

د سوکالۍ وږمه پرې ولګېږي. اوس د افغانستان پنځه ويشت مليونهه 

زره زورواکو، رسمي او نارسهمي ټوپکوالهو يرغمهل  وګړي، نږدې دوه

کړي، ددې دوه زره کسانو زياترو د همدې حکومت په امکانهاتو ددې 
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ولس پر ستوني پښه ايښې ده، که دوی سره د حکومت امکانهات نهه 

 وي، نو ولس په ډېره اسانۍ سره د دوی سابه په مالګه کوالی شي.

پر وخت ستا د مالقات وخت کم و، د تنظيم ساالرانو غوندې وخت 

زمينه موږ ته نه ميسرېږي، نو ځکه مې درته دا )تريخ( خو )خوږ( ليک 

وليکه، هيله ده لومړی د سولې ملي مشورتي جرګه له ربهاني، ربهاني 

 خېلو او نورو تنظيم ساالرانو وژغورا او بيا نور ټول افغانستان.

 

 په ډېر درنښت

 محمد اسمعيل يون

 ن يو خواخوږید ګران او خوږ افغانستا

 مه ۸ل کال د غبرګولي ۶۹۸۳
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 بېنوا او ټول افغان

 

ل( کال په بهير کې د اطالعاتو او کلتور وزارت له خوا ۶۹۸۳دا ليکنه د )

د )بېنوا(  او )ټول افغان( د وېبپاڼو د بندولو په اړه شوې  او پهر همغهه مههال 

 ولسمشر کرزي ته ورلېږل شوې وه.

 

 جمهور رئيس ته!د افغانستان محترم 

 

ټاکل شوې ده د اطالعاتو او کلتور وزارت د وزير له خهوا، پهه دې 

پلمه  ې )بېنوا( او )ټول افغان( وېبپاڼو يو ناسم خبهر خپهور کهړی، دا 

سايټونه وتړل شي. که دا نېت او هيله عملي شي، نو دا به نه يهوازې د 

رښتينو او ازادو رسنيو پر فعاليت يو دروند ګوزار وي، بلکې د قهومي او 

ي تبعيض داسې يوه څرګنده بېلګه به وي،  ې هېڅوک به پرې بيا ژبن

پرده ونه شي غوړوالی. عجيبه خبره داده  ې )بېنوا( او )ټول افغهان( 

سايټونه په دې پلمه تړل کېږي  ې يو ))ناسم خبر(( يې خپور کړی، که 

څه هم همغه خبر بېرته همدې سايټونو اصالح کړی هم دی. خو بيا يې 

ونو د تړلو پرېکړه کړې ده. د دې سايټونو د بندولو خبهر هم د دې سايټ

په داسې حال کې خپرېږي  ې په دې بله خوا کهې بيها ههره ور  پهه 

لسګونو راډيوګانې،  اپي خپرونې، شخصي ټلويزيونونه او وېبسهايټونه 

د افغانستان د هويت د تخريب، د هېواد د تجزيې او ملي شخصيتونو د 
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ي، هغو ته هېو نه ويل کېږي. دا نهو بيها د سپکاوي په باب خپرونې کو

تبعيض داسې يوه بېلګه ده  ې په جنوبي افريقا کې يې هم ساری نهه 

دی ليدل شوی. که  ېرې ددې وېبسايټونو د بندولو په باب د اطالعاتو 

او کلتور وزير دا نېت يا پرېکړه عملهي شهي، نهو د هېهواد د اکثريهت 

راوپارېږي، په هغه حالت کې بهه  فرهنګيانو او قلموالو غوڅ غبرګون به

يې ټول مسوليت د څو زورواکو او څو پرديپالو فرهنګهي  هارواکو پهر 

 غاړه وي.

 وما علينا اللبالغ

 محمد اسمعيل يون

 د افغاني فرهنګ

 يو مينوال او لېوال

 

  



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

0717 
 

 

 د انتخاباتو کميسيون او درغيل

 

شوې او ل( کال د ولسي جرګې  تر ټاکنو وروسته ۶۹۸۳دا ليکنه پر )

 په يادو ټاکنو کې د ټاکنو د کميسيون درغليو ته نغوته کوي.

 

 استعمال شوې رايې هغومره نه دي  ې دوی ويلي دي. -۶

د هر واليت مجموعي استعمال شوې رايه، په هغهو کهې باطلهه،  -۰

 وقرنطين شوې او پاکه رايه له يو بل څخه نه ده تفکيک شهوې، د پهاک

 شهمېر مجمهوعي د ټولو رايهو مجموعي شمېر هم نه دی معلوم او وراي

 هم.

که له سره په هر واليت کې د ټولې استعمالو شويو رايو شمېر قيد  -۹

شوی وای، کېدی شي د درغليو مخه تر يوه حده په دې نيهول شهوی 

وای،  ې د انتخاباتو کميسيون د خپلې خوښې کانديد ته پهه اسهانۍ 

، دا کار به ورته ډېر مشکل و، خو اوس ورته الره والینه شوه زياترايه نه 

 خالصه ده.

د انتخاباتو د کميسيون د لومړۍ او وروستۍ ورځې ارقامو ترمنځ  -۱

 ښکاري. جوت توپير شمېر کې هم  په رايو د يو مليون تفاوت او د کابل

ډېټابېس له تخنيکي پلوه نيمګړی دی، د ډېټابېس دويم سرور د  -٥

د رايو مرکزونو او رايو محلونو په حساب برابر شهوی،  جمهوري رياست

خو اوس  ې په پارلماني ټاکنو کې په رايو محلونو کهې يهو څهه تغيهر 
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راغلی، د ډېټابېس لومړی سرور ټول محلونه جذبوي، خو دويهم همغهه 

 محلونه جذبوي  ې په ډېټابېس کې قونسل )ځايګی( يا خونه لري.

فورمو سکېن شوې  (T.B)بهير کې د يوازې د څو لومړنيو ورځو په  -۱

بڼه په انټرنېټ وښودل شوه،  ې هغه هم په ډېر تکليف ډاونلوډ کېدله 

او په ټول افغانستان کې د )فيفا( په شمول  ا ددې امکان نهه درلهود 

( فورمو دا بڼه ځانته پرنټ کړي او بيا يې له اعالن شويو رايو T.B ې د )

تو او شکاياتو د کميسيون مسهولين سره پرتله کړي. ان خپله د انتخابا

فورمو اصلي بڼه لهه  T.Bهم ددې وس نه لري  ې له خپل دفتره بهر د 

 اعالن شويو رايو سره پرتله کړي.

د انتخاباتو کميسيون په تېره بيا په مرکزي دفتر کې په سلو کهې  -۱

( کارکوونکي د تنظيمي او قومي مالحظاتو پر بنسټ غوره شهوي، ۱٥)

ې اکثره د نظار شورا، جمعيت فکري خط تعقيبوي  هې  ې دا برخه ي

 اوس يې ډاکتر عبداهلل عبداهلل په يوه نوې بڼه استازي کوي.

د انتخاباتو کميسيون د انتخاباتو د قانون د محتوياتو خهال  پهه  -۸

اکثرو مهمو پوستونو کې خپل خپلوان، خپهل تنظيميهان او د خپلهې 

 د بېلګې په توګه يادوو:سيمې خلک مقرر کړي  ې دلته يې يو څو 

  دIT .سرپرست رئيس، شفيق احمد د کاپيسا له واليت څخه 

  محمد سميع، د ډيټاسنټر کوارديناتور يا مسول له پنجشهېر

 څخه.

  ډاکتر کامران، د ډېټهابېس ډيهولفر،  هې د شهفيق احمهد

 خپلوان او د کاپيسا واليت دی.

د يادونې وړ ده  ې دا درېواړه موقتي کارمندان دي، په داسې حهال  

کې  ې دا حساس پوستونه د اداري اصالحاتو د کميسهيون لهه خهوا 
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فضل احمد معنوي دا له دې پروسيجر پرتهه پهه  ښاغلي مقررېږي، خو

 خپل زور مقرر کړي دي.

 .د معنوي حقوقي مشاور، سرير برمک له پنجشېر څخه 

  ،له پنجشېر څخه.امنيتي مشاور 

 بشير فاروق يو بل  ارواکی، له پنجشېر څخه 

 امنيتي ياور، مبين خيرخواه، له پنجشېر څخه 

 .حفيظ هاشمي، د دفتر رئيس له پنجشېر څخه 

معنهوي خپهل ښهاغلي په مجموعي ډول يوازې په ډېټا انټري کې د 

 خپلوان او د پنجشېر سيمه وال تر پنځوسو کسانو پورې رسېږي.

  ډاکتر مهدي  ې پنجشېر څخه دی تېر ځل يهې لهه کابهل

دی، دا  نږدې خپلهوانڅخه ځان کانديد کړی و او د معنوي 

ځل يې د معنوي په مالتړ له بغالن واليت څخه ځان کانديهد 

کړ، د ډاکتر مهدي يو ورور )امان اهلل تجلهي( د شهکايتونو د 

 اورېدو کميسيون د تحقيق د رئيس په توګه مقرر شو،  ې د

 ډاکتر مهدي پر درغليو پرده وغوړوي.

لومړني نتايج د ورځې تر ماښامه تکميل شول، ځينې کانديهدان  -۳

 ې په دې لست کې شامل وو، په انتخاباتو کې د ځينو مامورينو له خوا 

ورته خبر راغی  ې سبا لست اعالنېږي، خو لست کې د شپې يهوولس 

 بڼه غوره کړې وه. بجې تغير راوړل شو او سبا اعالن شوي لست بله

حفيظ منصور د معنوي سيمه وال او د يهوه تنظهيم خلهک دي،  -۶۱

اسناد موجود دي  ې هغه رايهې نهه درلهودلې، خهو معنهوي د  زيات

))مارشال(( فهيم او نظار شورا د نورو مشهرانو پهه مخکنهي تفهاهم او 

 غوښتنه هغه په وچ زور په برياليو کانديدانو کې راوړ.
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وري په اړه د لوی څارنوال رسمي غوښتنليک د د سيدحسين ان -۶۶

معنوي له خوا رد شو، لوی څارنوال غوښهتي وو  هې انهوري ناقانونهه 

وسلې لري، تر هغه  ې دا وسلې تسليم نه کړي، په ټاکنو کې د ګهډون 

حق نه لري، خو معنوي د هغه مالتړ له امله  ې انوري له ډاکتر عبداهلل 

نوري له ليسته حذ  نه کړ او هم يې په څخه په تېرو ټاکنو کې کړی و، ا

 ټاکنو کې هغه سره ډېره مرسته وکړه.

په ګم شمېر واليتونو کې د اکثريت پښتنو پر وړانهدې رهبهري  -۶۰

شوي حرکتونه ترسره شوي، د هغو رايه په قصدي ډول لهه محاسهبې 

پښتنو ترڅنګ د ازبکو، ترکمنو، بلوڅو او ځينهو نهورو  اکثريت وتې، د

پر وړاندې هم له تعصب څخه کهار اخيسهتل شهوی. يهوه  لږکيو ميقو

 انتخاباتي حقوقي پروسه پر يوه منظم سياسي جريان بدله شوې ده.

لکه څنګه  ې د انتخاباتو کميسهيون د سياسهي او تنظيمهي  -۶۹

اشخاصو په منګولو کې پرېوت، دغسې د شکايتونو کميسيون ههم لهه 

ښاغلی احمدضيا رفعت سياسي غرضنو او مرضونو خوندي پاتې نه شو. 

ددې کميسيون د غړي او وياند په توګه خپل سياسي غهر  او مهر  

پټ نه شو کړای، رفعت مخکهې تهر دې د )ملهي متحهدې شهورا( پهه 

اصطالح نوبتي رئيس و. دا شورا د حفيظ منصور، ډاکتر مهدي او ځينو 

نورو له خوا جوړه شوې ده، احمدضيا رفعت د معنهوي ترڅنهګ د دې 

ناقانونه کاميابۍ کې لوی الس درلود. رفعهت پهه ههرات او د کسانو په 

افغانستان په نورو سيمو کې د تقلب په نامه په لوی الس او د تبعيض له 

مخې يو شمېر بريالي کانديدان ناکام او د يهو شهمېر نهورو ملتپهالو د 

 برياليتوب مخه ونيوله.
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ورځې وروسهته  د انتخاباتو ټوله پروسه په تېره بيا د انتخاباتو تر -۶۱

کميسهيون الس تهه  د  ې د انتخاباتو واک له ولس څخه د انتخابهاتو

درغلي وشوه، د يوه کانديد  ډېره زياتهورغی د دوو مياشتو په بهير کې 

( لکو ډالرو پورې ورسېده، په شهزاده سرای ۱د بريالي کېدو قيمت تر )

عقاب او دوبۍ کې معاملې شوي، په شهزاده سرای کې )) خدمات پولي 

تابان(( کې  ې د پنجشېريانو يوه صرافي ده، لهه لسهګونو کانديهدانو 

 سره پټې معاملې وشوې.

 يادښت:

 د رايو غټ توپيرونه:

  :(٥۱۱۰۶۱٥)لومړۍ ور  مجموعي 

   :(۱۹۹۰۸۱۶)څو ورځې وروسته 

  : محلونه قرنطين وګڼل شو (۱۰۰)لومړۍ ور 

    :محله(  ٥۱۰ )لږ وروسته 

  پههه شههمول اوسههنۍ بهها اعتبههاره د غزنههي د ابتههدايي رايههو

 (۹۳٥٥۸۱۳)رايې:

  :(۶۸۱۰۸٥)په نهايي نتيجه کې باطلې شوې رايې 

 :(۰۱٥۰٥۱)له باطلو رايو پرته د نهايي او ابتدايي رايو توپير 

  :(۶۸۳۱۶)د باطلو رايو په ګډون د نهايي او ابتدايي رايو ترمنځ توپير 

  :(۰٥۱۱۱۹۹)د ناکامو کانديدانو د ټولو رايو مجموعه 

  :(۶۱۱۱٥۸۱)د بريالي ګڼل شويو کانديدانو د ټولو رايو مجموعه 

  :د ناکامو او برياليو ګڼهل شهويو کانديهدانو د رايهو تهرمنځ تهوپير

(۶۰۱۳۱۹۳) 
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  د لومړۍ ورځې د ټولو اعالن شويو رايهو او د بريهالي ګڼهل شهويو

 (۱۹۹۰۸۱۶)کانديدانو د ټولو رايو ترمنځ توپير: 

د اعالن شويو او د دويمې ورځې د په مجموعي ډول د لومړۍ ورځې 

اعالن شويو رايو ترمنځ څرګند توپير ليدل کېږي، له دې پرته د دويمې 

ورځې د اعالن شويو رايو او همدارنګه د وروستيو با اعتباره رايو ترمنځ 

 .هم ډېر توپير موجود دی

او داسې نورې ګڼې نيمګړتياوې او درغلۍ  ې هره برخه يهې پهوره 

و که دا هر څه په ډاګه هم ثابت شي څه نتيجه ځکهه څېړنه غواړي، خ

نه ورکوي  ې د کميسيون مشر له داسې سياسي مالتړه بهرخمن دی 

  ې په هر حکومتي او سياسي کار کې د ويتو حق لري.
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 راځئ چې حقيقتونه بيان کړو!

 

ل( کال ما له )افغان جرمن انالين( وېبپاڼې سره يوه ځانګړې ۶۹۳۱پر )

ددې مرکې ځوابونه تر يوه حده د ليکنې بڼه لري. دلتهه  مرکه کړې وه،

 يې کټ مټ وړاندې کوم.

 

پوښتنه: تاسو په يوه ليکنه کې د رسنيو تنظيمي امپراتورۍ تهه 

اشاره کړې، دغه امپراتوري څومره پيهاوړې ده؟ د بيهان د ازادۍ 

لپاره څومره ګواښ جوړوي او کوم ډول سياسي يا تنظيمي ډلې په 

 کې ګډون لري؟

 

ځواب: د طالبانو نظام تر ړنګولو وروسته په مطلق ډول هغه اشخاص 

او ډلې واک ته ورسول شول،  ې د طالبهانو مخهالفين او د امريکهايي 

ائيتال  کورني غړي وو، دوی مخکې تر مخکهې د پښهتنو د سياسهي، 

ټولنيزې او کلتوري کمزورۍ لپهاره کهار کهاوه او يهو شهمېر ګاونهډي 

ړ وو. د )طالب( له نامه او )امريکايي( ځواکه يهې هېوادونه يې تر شا وال

لپاره يې تر  لوناوړه ګټه پورته کړه او د پښتنو د ځورولو، کړولو او کډوالو

وروستي بريده کار وکړ، دوی پخوا هم له رسنيز ځواک او تبليغاتو څخه 

ډېره ګټه اخيستله او دا ځل نو سياسي او پوځي واک هم ورسره مل و، 

واردو شويو شيانو په څېر يې لهه وارد شهوې ډيموکراسهۍ لکه د نورو  
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څخه هم اعظمي ګټه پورته کړه او د رسنيو ډګر يې هم راخپل کړ. څهو 

ډوله رسنۍ په دې ترڅ کې راوټوکېدې: حکهومتي رسهنۍ، انجهويزې 

رسنۍ، ازادې رسنۍ، د ازادو رسنيو په نوم نا ازادې رسنۍ او تنظيمهي 

سنۍ، ليدنۍ رسنۍ،  هاپي رسهنۍ او رسنۍ. له شکلي پلوه اورېدنۍ ر

کتنۍ يا انټرنټي رسنۍ وې. تنظيمي او حکومتي رسنۍ خو هسې هم د 

دوی خپلې وې، ځکه  ې په همدې شمال ټلوالې کې راټاله تنظيمونهه 

په حکومت کې د اساسي واک خاوندان شول، انجهويزې رسهنيو خهو 

پلو ګټو هسې هم ډېر سياسي فعاليت نه درلود او که درلود يې هم د خ

د خونديتابه په خاطر يې له تنظيمواکانو سره ټکر نه کاوه، اکثره همغهه 

انجيوګانې فعالې وې  ې له همدې تنظيمونو سهره يهې قهومي تهړاو 

درلود، ازادې رسنۍ هم داسې وې  ې اکثره په همهدې ډلهو پهورې د 

فکري تمايالتو لرونکو اشخاصو له خوا رامنځتهه شهوې وې. دا مههال 

ضا حاکمه وه  ې يوازې همدې ډلو او اشخاصو تهه زمينهه داسې يوه ف

برابره وه، يو کم شمېر واقعي رسنۍ هم رامنځتهه شهوې  هې ځينهې 

حقيقتونه يې بيانول، خو د حاکم جبر د افشا جرئت يې نه کاوه، نهورو 

ازادو رسنيو د ټولو شيانو د بيان صالحيت درلود، خو د حهاکمو ډلهو د 

مونو او غداريو، نه يوازې دا  ې غندنه يهې مصنوعي اتالنو، د هغو د ظل

نه کوله، بلکې د تنظيمي رسنيو ترڅنګ يې اوږه په اوږه د هغو ستاينه 

 هم کوله.

بله ډله رسنۍ بيا هغه وې  ې د ازادو رسنيو په نامه خپرېدلې او يها 

يې په دې نامه جواز ترالسه کړی و، خو په واقعيت او حقيقت کې همغه 

ځينو تنظيمي اشخاصو نه غوښتل په تنظيمي  تنظيمي رسنۍ وې  ې

نامه فعاليت وکړي او يا يې په دې نامه فعاليت موثر نه ګاڼه، نهو د ازادو 
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. په ټوليز ډول په تېرو اتو نهو کلونهو کهې ېرسنيو په نامه رامنځته شو

رسنۍ دولتي وې که ازادې او يا د ازادو په نامه نا ازادې، اکثره يې د څو 

ېره بيا د جمعيت او په جمعيت کې هم د نظار شهورا پهه تنظيمونو، په ت

انحصار کې وې. ددې رسنيو مالي مالتړ بيا بله موضوع ده  ې دلته يې 

ټول بيان ممکن نه دی. په عمومي ډول ددې رسهنيو مهالي لګښهت د 

ايران او د امريکا متحده ايالتونو له خوا ورکول شوی، نورې سهر ينې 

ا دوه هېوادونه وو، ټول پهوهېږو  هې لهه يې هم وې، خو په لويه کې د

سياسي او کلتوري پلوه دا دوه هېوادونه د  ا تر شا والړ وو. دا په تېهرو 

اته نهو کلونو کې د رسنيو يو عمومي تصوير و. په لنډيز سره ويالی شو 

په دې تېر بهير کې اکثرو رسنيو  ازادې وې که تړلې، د دې جرئت ونهه 

شورا، اسالمي جمعيت او اسهالمي وحهدت کړ  ې په کابل کې د نظار 

ډلو د اوسنيو او تېرو ظلمونو لږ تر لږه يو داستان بيان کړي، خو همدې 

رسنيو بيا ددې توان درلود  ې د ښاغلي کرزي په شمول د بل هر  ا د 

مچ وزر قدر ته عيب د غر په شان غټ کړي. يوه ډله وغندي او بله ډله 

سره بيا هم يو شهمېر رسهنيو خپهل د اتالنو په څېر وستايي، دې سره 

ټولنيز مسوليت او رسالت ترسره کړی، خو ددې رسنيو شمېر خورا کم 

 دی.

دلته نه شو کوالی د رسنيو ټول حالت په يوه ليکنه کې بيان کړو. ما 

د خپلې ماسټرۍ دورې تېزس د همدې رسنيو په اړه ليکلی دی. درانه 

)د افغانسهتان اوسهنۍ  لوستونکي کوالی شي د زياتو معلوماتو لپهاره

 ( ولولي.۶۹۸۱-۶۹۸۱)رسنۍ 
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پوښتنه: څرنګه کېدی شي رسنۍ له دغه فاشيست او متعصب 

تنظيمي انحصار څخه ووځي، څوک او څه ډول فعاليتونه ددغهه 

 فاشيست خوځښت مخه نيوالی شي؟

 

ځواب: ددې انحصار د ماتېدو الرې  ارې شته. سره له دې  هې لهه 

وږ زياتې رسنۍ ال هم په انحصار کې دي، خو محتوايي او فکري پلوه زم

يو شمېر رسنۍ داسې هم شته  ې خپل مسوليت يې ترسره کړی دی. 

لکه څنګه  ې دمخه مې وويل  ددې رسنيو شمېر زيهات نهه دی خهو 

 اوس ور  پر ور  په زياتېدو دی.

پر رسنيو د تنظيمي انحصار د ماتېدو لپاره يهو اخالقهي، سياسهي او 

ر دی، د تېرو څو کلونو پرمهال په بېالبېلو برخو کهې علمي جرئت په کا

ځينو اشخاصو دا جرئت وکړ، يو څه ازادي رامنځته شوه، هغهه کسهان 

 ې د انتقاد وړ وو، خو له انتقاده معا  وو، پر هغوی هم نيوکې وشوې، 

د معافيت کلتور تر يوه حده مخ په ړنګېدو شو. زه کوالی شم دلته لهه 

وکړم  ې ددې انحصار د ماتېدو لپاره يې په يو  ټولو هغو اشخاصو مننه

د تېرو څو کلونو {نه يو ډول هڅه کړې، خو زه خپله تجربه دلته بيانوم: 

په بهير کې د اسالمي جمعيت او نظار شورا او يا په مجموع کې د شمال 

ټلوالې سياسي، فرهنګي او ټولنيز مبصرين او ))مفکرين(( کابل کې پر 

ک داسې نه و  ې د دوی خبره ورتهاوه کهړي او ميډيا حاکم وو. هېڅو

دوی ته مستقيم ځواب ورکړي، دې خال دوی دومره زړور کړي وو  هې 

هر څه يې خپل حق ګاڼه او د خبرې د منطق وړاندې وروسته حالت ته 

يې هم نه کتل، لومړی سړی  ې ما يې خبره ورتاوه کړه، هغه ښهاغلی 
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ون په يوه ګهرم سياسهي صالح محمد رېګستانی و،  ې د طلوع ټلويزي

بحث کې ورسره برابر شوم. ښاغلی ريګستانی نه حق په جانب و او نهه 

يې هم منطق قوي و، په داسې يو مرحله کې  ې ته د حق پلوی يهې او 

د منطق وسله هم درسره وي، د مقابل لوري ماتول يا قانع کول اسهانه 

يقهت پهه خبره ده. هغه بحث )يو د څلورو په مقابل کې( و، بحث د حق

ګټه پايته ورسېد. کله  ې بحث خالص شو، نو زه پوه شوم  ې دوی نه 

ته وويل  ې بحث بايد حتمهي  (طلوعوالو)غواړي دا بحث نشر شي. ما 

نشر شي، هغوی وعده راکړه. د )گفتمان( دا پروګرام د اوونۍ پر ټهاکلې 

نېټه نشرېږي. ماته پته ولګېده  ې ښاغلی رېګسهتانی نهه غهواړي دا 

شر شي، د کابل طلوعوالو ته مې بيا وويل، هغوی وويل: ))موږ تر بحث ن

سياسي فشار الندې يو، زموږ مشر، محسني صيب په دوبهۍ کهې دی، 

هغه سره تماس ونيسه(( هغه ته مې ټلېفون وکړ، هغه دا مهال اسټراليا 

ته روان و، خو په پای کې مې ورسره اړيکي ټينګ کهړل، هغهه وعهده 

ېږي، خپل پرسونل ته يې برېښناليک وليکه  ې راکړه  ې بحث به نشر

بحث نشر کړي. بيا دا وېره راسره وه  ې له بحث څخهه زمها اساسهي 

خبرې غوڅې نه کړي، زما په ډېر ټينګار په خبرو کې کمی رانغی، بحث 

دوه اوونۍ وروسته نشر شو، خلکو به خپل قضاوت کړی وي، له هغهې 

و په بهير کې ما سهره پهه راهيسې ښاغلی رېګستانی بيا ددې څو کلون

بحث کې ناست نه دی او يا سره برابر شوي نه يو. هغه بحث  ې )يهو د 

څلورو په مقابل کې( وي او بيا هم دوی د بحهث د سانسهور غوښهتنه 

کوي، د رسنيو واقعي تصوير له همدې څخه څرګندېږي. د څو کلونو په 

پهر وړانهدې بهير کې زه همېشه په يوه ناانډوله بحث کې د تنظيميانو 

ودرېدلی يم. هغه څوک  ې ډېر زيات په همدې رسنيو کې مطهرح دي 
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له هغو اکثرو سره زه مخامخ شوی يم. ما له )ښاغلي رېګستاني، بېهژن، 

فهيم دشتي، حفيظ منصهور، واقهف حکيمهي، سهردارمحمد رحمهان 

اوغلي، انجنير عاصم، جاراهلل منصوري، احمد بهزاد، رهنهورد زريهاب، 

او ځينهو  (حمدضيا رفعت، صديق  کري، منيژه بهاختريپرتو نادري، ا

نورو سره په بحثونو کې ګډون کړی، دا  ې ما څهه ويلهي او دوی څهه 

ويلي دا قضاوت خلکو ته پرېږدم او خلکو به هم خپل قضاوت کړی وي، 

خو يو شی  ې درنو لوستونکو ته وايم هغه دادی  ې ما د دوی خبهره 

بې ځوابه نه ده پرې ايښې. همهدې حرکتونهو پهر رسهنيو د تنظيمهي 

تېدلو لړۍ پيل کړه، خو د تنظيمي انحصار ماتېدا د يو تن او انحصار د ما

يا څو تنو کار نه دی، دا ډېر کار، ډېر وخت او داسې ډلهه ييهز کهار تهه 

ضرورت لري  ې د فکر او امکانهاتو لهه دواړو وسهايلو بهرخمن وي، د 

متبادلو رښتينو ازادو رسنيو رامنځته کهول، د زيهاتو کهدرونو روزل، د 

ي جرئت کارول، د دولتي ځواکونو او نړيوالو ځواکونهو اخالقي او سياس

قانع کول، ټول هغه عوامل دي  ې کوالی شي زموږ رسنۍ رښتيا هم د 

ازادو رسنيو لور ته سوق کړي. تراوسه  ې کومه مبهارزه شهوې د دې 

زياته برخه بيا هم په شعوري ډول، د همغو رسنيو له الرې شهوې  هې 

لوه رسهنيو پهه دې خهاطر  هې د ازادو اکثره تنظيم پلوه وې، تنظيم پ

رسنيو تمثيل وکړي د څو تنظيمپالو اشخاصو ترڅنګ به يهې يهوه ازاد 

شخ  ته هم بلنه ورکوله  ې راشي او بحث کې ګډون وکړي. پر ما څو 

ځله د هغو اشخاصو له خوا نيوکه وشوه  ې نه خپله کار کوي او نه بل 

ع( او دېتهه ورتهه نهورې کار ته پرېږدي، د هغوی انتقاد دا و  ې )طلهو

رسنۍ افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی بحث هسې هم پهه 

خپله ګټه جوړوي، ستاسو ګډون هلته پرتهه لهه دې  هې هغهوی تهه 
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مشروعيت ورکړي، نوره ګټه نه لري؟ زما ځواب ورته دا و: ))تر هغه  ې 

رښتينې ازادې رسنۍ رامنځته کېږي، دا هم يوه وسيله ده  هې خپهل 

يغام خلکو ته ولېږدو، دا  ې )يو د څلورو په مقابل کې( په بحث کهې پ

ګډون وي، خلک خپله پرې پوهېږي، که زموږ پيغام کې حقانيهت وي، 

نو خلک به سم قضاوت وکړي. زمهوږ وظيفهه د حقيقهت بيهان دی او 

اوس وايم موږ بايهد د سياسهي، علمهي او  }قضاوت د خلکو کار دی((

وزو  ې هغوی د افغانستان د ملهي ګټهو او کلتوري کدرونو يو نسل ور

ملي ارزښتونو ټينګ مالتړ وکړي، دا اشخاص بايد فوق العاده علمهي او 

اخالقي جرئت ولري، د رښتينو ازادو رسنيو شمېر بايد زيهات شهي او 

دوی بايد د هغو رسنيو هر اړخيزه مقابله وکړي  ې ازادې نه دي، خو د 

د ازادو رسنيو يو عنصر د هغو د مالي ازادو رسنيو په نامه فعاليت کوي. 

سر ينو شفافيت دی، د ساري په توګه که د رسهنيو مهالي سهر ينې 

څرګندې شي، نو د ښاغلي شيخ محسني ) تمدن( ټلويزيون به په څهو 

 غورځي، همداسې ځينې نور يې هم در واخله.وورځو کې له فعاليته 

ې، پوښتنه: تاسو په حکومت کې د تنظيمي برخهې يادونهه کهړ

کېدی شي  وواياست دغه ډله تر ټولو ډېره د حکومت پهر کومهو 

 برخو واکمنه ده او څوک دي؟

ځواب: د طالبانو د نظام تر ړنګېهدو وروسهته پهه يهو ځهايي ډول د 

شمالټلوالې وسلوال او ناوسلوال پر کابل راخواره کړای شول. د دولهت 

ه ورغلهل، له واړه ماموريته بيا تر جمهوري رياسته ټول د دوی الس ته

ښاغلی برهان الدين رباني  ې نږدې پنځه کاله يې د کابهل مهخ نهه و 

ليدلی، يو ځل بياد ))جمهور رئيس(( په توګهه راڅرګنهد شهو، د يهوه 
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فرمان په ترڅ کې يې هغو کسانو ته  ې د دوی پهه اصهطالح يهې پهه 

))مقاومت(( کې ګډون کړی و، د غيابت پنځه کلن امتيازات وروبښهل، 

مرحله وه  ې رباني بايد همدا سبا په اصطالح واک نهوي  دا داسې يوه

موقت رئيس ته لېږدوالی وای. کله  ې د بن د توافقاتو پر اساس موقت 

حکومت جوړ شو، بيا هم په کې نظار شورا ته مطلق واک ورکړل شو، د 

کورنيو، بهرنيو  ارو او دفاع وزارتونو، د ملي امنيت رياست او جمهوري 

و نور مهم پوستونه نظار شورا او يا هم پنجشهېر درې رياست معاونيت ا

( تنهه مسهلکي او ۶۱-۶۱ته ورکړل شول. په موقته اداره کې يهوازې )

ديموکرات افغانان له حکومت سره يو ځای شول، دوی يوازې د افهرادو 

په توګه مطرح وو، نه د يوه سيستم او د ټولنې د کوم قشر د استازو په 

د کومې ادارې په راس کهې ههم وو، النهدې توګه. په دې ډول که دوی 

نکې او اساسي ادارې د همدې اسالمي جمعيت تنظهيم پهه ونورې  لو

ادارې په بهير کې د ملګرو ملتهو د يهوه  الس کې وې. د همدې موقتې

همغه وخت رانقل کهړې او د هغهه لهه  (هيلې مجلې)کارکوونکي وينا 

( حساسو ۶۶۱۱د )خولې يې ليکلی وو  ې يوازې په کابل کې د حکومت 

( يې د نظار شورا يها د پنجشهېر ولسهوالۍ د ۸۹۰پوستونو له جملې )

 وګړو په الس کې دي.

په بېړنۍ لويه جرګه کې يو شمېر هېوادپالو افغانانو هڅه وکړه  ې دا 

تنظيمي انحصار ختم کړي، يو څه پرمختګ وشو، خو د قناعت وړ نه و، 

ېر روښنفکران په حکومهت تر هغه وروسته په انتقالي دوره کې يو شم

کې داخل شول، خو بيا هم د عدالت د تامين لپاره ال ډېر واټن پهاتې و. 

په انتخابي اداره کې ټولو فکر کاوه  ې د تنظيمي انحصهار د ختمېهدو 

وخت راغلی، خو د خلکو د هيلو خال  د دولت مشرتابه بيا هم د مضر 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

0711 
 

مي انحصهار پهه مصلحت عنصر ته ترجيح ورکړه، بيا هم تنظيمي او قو

حکومت کې په قوت پاتې شو. د جمهوري رياست د دويمهې دورې تهر 

ټاکنو وروسته بيا هم د دې تنظيمي عنصر پر وړاندې هر اړخيزه مبارزه 

ونه شوه، که څه هم د پخوا په انډول تنظيمي انحصار يو څهه کمهزوری 

شو، خو ختم شوی ال نه دی، اوس هم په حکومت کې د بل هر قومي او 

اسي ګروا په پرتله د خپل نفوس او سياسهي اغېهز پهه انهډول، د سي

 اسالمي جمعيت ونډه زياته ده.

پوښتنه: په افغانستان کې د اسالمي جمعيت يا نظار شهورا يهو 

شمېر غړي همېشه وايي موږ د حکومت سياسي اپوزېشن يهو، دا 

 اپوزېشن څه مانا او څومره واقعيت لري؟

 

شن په مروجه مانها او عملهي ډول نهه ځواب: په افغانستان کې اپوزې

شته. د دولت هر مخالف د سياسي او حقوقي مخالف په توګه نهه شهي 

انګېرل کېدالی. په نورو ټولنو کې اپوزېشن د حکومت په مقابل کې يهو 

فعال سياسي جريان ته ويل کېږي،  ې د دولت پر نيمګړتياوو نيوکهه 

يت برخه نه وي او نه کوي او د سمون الره ورښيي، خو په خپله د حاکم

له حاکميت څخه د انتقاد په مقابل کې د واک امتياز اخلي، کله  ې بيا 

اپوزېشن واک ترالسه کړي، نو حاکميت بيا د اپوزېشن دريځ ته راځهي، 

خو په افغانستان کې هغه څوک  ې د اپوزېشن په نامه ځانونه مطهرح 

ډولهه  کوي، هغه د اپوزېشن رول نه اجهرا کهوي. دلتهه حکومهت څهو

مخالفين لري: يو هغه وسلوال ګروپونه دي  هې د حکومهت وسهلوال 

مخالفين دي او په حکومت کې څه خاص امتياز نه لري، لکه طالبان، د 
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حکمتيار د اسالمي حزب وسلواله برخه او ځينې نهور. بلهه هغهه ډول 

مخالفين دي  ې هم پټې او ښکاره وسلې لري، هم په حکومت کې دي 

بهر ده. اسالمي جمعيت، وحدت حهزب  هخه تر حکومتاو هم يې يوه بر

او يو شمېر نور ګروپونه شته  ې هم له حکومتي امتيازاتو تر ههر  ها 

زياته ګټه اخلي او هم په ميډيا کې د همدې ګروپونو يوه برخه تر هر  ا 

زيات د دولت مخالفت کوي، دا په حقيقت کهې د حکومهت حکهومتي 

ه حکومتي اپوزېشن وايم. دا ډلې يا مخالفين دي دې ډول اپوزېشن ته ز

اشخاص تر يوه وخته د حکومت توند مخالفت کوي، خو کله  هې بيها 

ورته کوم مقام ورکړل شي، له مخالفته الس اخلي، بيا د همدې ډلې بل 

ګروا يا نور اشخاص مخالفت ته رادانګي، يانې دا ډلې ډبهل رول اجهرا 

ډول امتياز غوښهتونکی کوي  نه حکومت پرېږدي او نه مخالفت. دا يو 

اپوزېشن دی،  ې اکثره د دولت په دننه او يا د هغه ترڅنهګ فعاليهت 

لري. په خواشينۍ سره بايد ووايو دې ډول اپوزېشن  ې رسنيز ځواک 

هم ورسره دی، د اصلي سهمونپال اپوزېشهن مخهه ډب کهړې، دوی د 

خلکو او نړيوالې ټولنې په سترګو کې خاورې شيندي او پهه دې ډول د 

کاذب دريځ له الرې له نړيوالې ټولنې څخه سياسي امتياز هم ترالسهه 

کوي. د نظار شورا غټ غړي ددې اپوزېشن ښکاره بېلګې دي. ما په يوه 

مناظره کې  ې ښاغلي ډاکتر اشر  غني، ډاکتر احدي، ډاکتر سهپنتا 

او ښاغلي ډاکتر عبداهلل عبداهلل ټولو په کهې ګهډون کهړی و، ښهاغلي 

ته ددې امتياز غوښتونکي اپوزېشن څرنګهوالی تشهريح  ډاکتر عبداهلل

کړ، زما خبرې پر هغه ښې ونه لګېدې. ما ورته وويل: ))هغه څوک  هې 

په دولت کې د ولسمشر مرستيال ولري، وزيران ولهري، پارلمهان کهې 

مشرتوب ولري، د امنيتي سکتور غټه برخه يې هم پهه الس کهې وي، 
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ان او نور مهم پوستونه ولهري، نهو واليان، ولسواالن، قومندانان، سفير

 هلته اپوزېشن څه مانا؟((

ښاغلي ډاکتر عبداهلل په داسې حال کې  ې ددې کار ټولهه پهړه پهر 

کرزي ا وله، د اپوزېشن ټول حق يې ځانته خوندي وبالهه. د ښهاغلي 

عبداهلل د ظاهري دليل له مخې سره له دې  هې ښهاغلی کهرزی پهه 

خو اصهلي محتهوا  هې عملهي  مسوليت کې پوره شريک ګڼل کېږي،

واقعيت لري، په هغې کې هم کرزی خپل خپل مسوليت لري او ههم دا 

په اصطالح اوسنی اپوزېشن د اپوزېشن په دريځ کې خپله مانا له السه 

ورکوي. د نظار شورا ظاهري مهارت په دې کې دی  ې غواړي هم پهه 

يازات حکومت کې خپل حضور وساتي او هم د مخالفت له الرې نور امت

راخپل کړي. له کرزي سره د دوی ډاګيز مخالفت له هغهه ډاډ او قهوت 

څخه الهام اخلي،  ې دوی يې په حکومت کهې لهري. د بريهاليتوب او 

ناکامۍ په دواړو حالتونو کې دوی ځانونه خوندي ګڼي. که  ېرې په هر 

ډول ټاکنو کې ناکام شي، نو بيا هم د دولت دويمهه څهوکۍ د دوی پهه 

، بيا دوی اکثره د همغه مقام  پر محور راټولېږي، هغوی يهې الس کې ده

بيا په اصطالح د خپل سهم له الرې په حکومت کې په حساسو ځايونو 

کې ځايوي او يو څو تنه بيا د اپوزېشن  يغې پورته کوي او که  ېهرې 

احتمالي برياليتوب يې په نصيب شو هغه خو نو بيا نور اعلی نور، بيا نو 

کومت يا کرزي سره ظاهراً ملګري وو، هغوی به بيا نو هغه څوک  ې ح

د دستوري اشخاصو په توګه په اتومات ډول پهه اصهطالح لهه همهدې 

اپوزېشن سره يوځای کېږي. ما شخصاً د يوه افغان په توګه د تېرو اتهو 

کلونو په بهير کې هم د ميډيا او هم د حکومت د ولسواکې برخهې لهه 

و نورو تنظيمونو او اشخاصو د دغه ډول الرې، د اسالمي جمعيت او ځين
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رول د رسواکولو او ختمولو لپاره تر وروستي بريده مبارزه کړې، يو څهه 

نتيجه يې هم ورکړې ده. په همدې خاطر په يوه مناظره کهې ښهاغلي 

ډاکتر عبداهلل عبداهلل د اپوزېشن ددې ډول رول په هکله زما د نظهر د 

)) خبر داريم اين گپها را ههر روز  ترديد په هکله شديده لهجه وکاروله:

در گوش اقای کرزی پو  ميکنی((. د ښاغلي کرزي کتنې ته خهو ههر 

وخت زموږ السرسی نه شته، خو کله  ې مو ورسره کتلي، نهو رښهتيا 

ورته کړې ده. د ښاغلي کرزي په تېره دوره کې  مې هم  ې همدا خبره

ړي او دويهم زما د يوې مرکې پر وړاندې  ې د جمهور رئهيس پهر لهوم

مرستيال نيوکه شوې وه، د جمهور رئهيس دواړو مرسهتياالنو شهديد 

غبرګون وښود. سهار وختي جمهور رئيس خپل دفتر ته وغوښتلم، پهه 

تونده لهجه يې وويل: )) ته د دولت مامور يې، ته حق نه لرې  ې زما د 

معاونانو پر ضد انتقادونه وکړې، د دولت يو مامور حق نهه لهري د بهل 

ور په ضد دا ډول نيوکې وکړي.(( ما وويل: ))رئيس صهاحب کهه دا مام

فورمول رښتيا وي، نو ستا مرستياالن خو هم د دولت لوړ رتبه مامورين 

دي، دوی ولې يو په مخالفه جبهه کې ناست دی او بل ههم وخهت پهر 

وخت ستاسو پر وړاندې نيوکې کوي؟(( همدې سره هغه بحهث پايتهه 

ډول کاذب اپوزېشن پر وړانهدې  هې د يهوه ورسېد. لنډه دا  ې ددې 

تنظيم غړي دې ډبل ډول رول کاروي او په دواړو لوريو کې دې امتيهاز 

اخلي، ما د يوه افغان په توګه خپل غږ پورته کړی او ال به دې لهړۍ تهه 

 دوام ورکوم.
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پوښتنه: لکه څنګه  ې ويل کېهږي، کېهدی شهي نړيهوال يها 

ځي، که دا کار وشي، عواقهب امريکايي ځواکونه له افغانستانه وو

 به يې څه وي؟

 

ځواب: پر افغانستان د يرغل پر مهال هم امريکايانو له ډېرې بېړې کار 

واخيست، دا د دوی د هغه وخت غټه اشتباه وه. مخکې تر دې  هې د 

د سقوط لپاره يوه عادالنه سياسي بديل جوړ کهړي، دوی  طالبانو نظام

عجله وکړه او پر همغو جنګهي جنګسهاالرانو يهې ډډه ولګولهه،  هې 

ورسره تر وروستي بريده نفرت  افغانانوطالبانو تر کوالبه رسولي وو او د 

درلود. د همدې جنايتکارانو بيا واک ته رسول، پهه افغانسهتان کهې د 

پروسه په پوره ډول زيانمنه کړه او دا لړۍ ال عدالت او ښې حکومتوالۍ 

تراوسه روانه ده. که په داسې ترينګلو حهاالتو کهې امريکهايي يها پهه 

مجموع کې نړيوال ځواکونه افغانستان پرېږدي، نو دلتهه بهه د نويمهو 

کلونو جګړې يو ځل بيا تکرار شي. کومه ابادي او پرمختګ  ې د تېرو 

وي، ټول به له خاورو سره برابر شهي. څو کلونو په بهير کې رامنځته ش

افغانستان به په لومړي ګام کې د پاکستان او ايران د سياليو ډگر شهي 

او نور نږدې او لرې هېوادونه به هم د خپلو اجنيسو له الرې په يو نه يو 

ډول بيا په جګړه کې راټاله شي. مذهبي افراط به بيا اوج ته ورسي، نهه 

اونغاړي، بلکې تر دې حده به ههم واوړي، د يوازې افغاني جغرافيه به ر

متمدنې اروپا او امريکا وزرونه به هم وسېزي. اوس نهړۍ د يهوه کلهي 

حيثيت لري،  ې اور لګېدنه په کې له يو ګوټه بل ته پهه اسهانۍ سهره 

سرايت کوالی شي. لکه څنګه  ې افغانستان ته د امريکايانو په بېهړه 
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په بېړه تګ هم يوه لويه اشهتباه راتګ يوه ستره اشتباه وه، دغسې يې 

ده. تر هغه پورې  ې په افغانستان کې يو واقعي عادالنهه، مسهتحکم 

مرکزي او قوي حکومت نه وي رامنځته شوی او د افغانستان د ګاونډيو 

د مداخلو ټول ډولونه نه وي کنټرول شوي، لهه افغانسهتانه د نړيهوالې 

او نړيواله ټولنه به ټهول ټولنې وتل داسې يوه اشتباه ده  ې افغانستان 

 په کې پوره پوره زيانمن شي.

پوښتنه: ستاسو په وينا، ستاسو د حقيقتونو د لټون او بيان يوه 

لړۍ پيل کړې ده. لطفاً پهه دې هکلهه معلومهات راکهړا  هې د 

حقيقتونو د لټون او بيان لړۍ يانې څه؟ فردي که ډله ييز کار دی؟ 

مې کړنالرې پر بنسټ پرمخ موخه يې په دقيقه توګه څه ده؟ د کو

 ځي؟

 

ځواب: پر خپل وخت د حقيقتونو بيان اسانه خبهره نهه ده، قربهاني 

غواړي، د طالبانو تر سقوط وروسته پر افغاني ميډيا د جنګساالرانو او د 

هغو د اړوندو ويندويانو د وهم سيوری خور و. د کاذبو فاتحينو د کاذب 

 منطق ماتول يوه افغاني او انساني جرئت ته اړتيا لرله، څو تنو ملتپهالو

افغانانو دا جرئت وکړ، ما هم تر خپله وسه خپله ونډه په کې واخيسته، 

اوس د هغو د تکبر دېو په ګونډو شوی، يو نوی نسل په زرغونېهدو دی، 

 ې د حقيقت له لټون او بيان سره مينه لري. موږ هيلهه لهرو  هې دا 

نسل د منطق او جرئت په وسله سمبال شي. د دې کهار د سمبالښهت 

ل رسنيز مرکز ته اړتيا ده، داسې رسنيز مرکز  ې د ميهډيا لپاره يو فعا

له اوسنيو عصري امکاناتو برخمن وي. له ورځپاڼې نيهولې، تهر راډيهو، 
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ټلويزيون، وېبسايټ، اژانس او نورو پورې ټول په کې شامل وي. دا مرکز 

کوالی شي، په بېالبېلو ډګرونو کې په زرګونو افغهان کدرونهه وروزي. د 

له الرې موږ کوالی شو خپل ملتپال پيغامونهه پهه څهو  داسې يو مرکز

دقيقو کې خپل ملت ته ورسوو. ميډيا اوس يو موثر قوت دی، بېالبېهل 

تنظيم ساالران او جنګساالران اوس له دې قوت څخه د خپل ځهان د 

بقا او د ملت د کمزورۍ لپاره کار اخلي، خو ملتپال افغانهان ال تراوسهه 

ت څخه برخمن نه دي. موږ په ډله ييز ډول د پورې له داسې يو موثر قو

داسې يو موثر رسنيز مرکز د جوړولو نيت کړی، کهه لهوی رب يهې پهر 

جوړولو بريالي کړو، نو بيا به د حقيقتونو په لټون پسې ال څراغونه بلوو 

 او حقيقتونه به روښانوو.

پوښههتنه: د افغانسههتان دښههمنان او دوسههتان څههوک دي؟ د 

 خنيوي په خاطر بايد څه وشي؟دښمنانو د دسيسو د م

ځواب: افغانستان په سيمه او نهړۍ کهې ډېهر دښهمنان لهري، خهو 

خواخوږي هم لري. د ټولو سپړل او يادول يې ډېر وخهت غهواړي. پهه 

ګاونههډيو هېوادونههو کههې د پاکسههتان او ايههران د پراختيهها غوښههتنې 

ستراتيژۍ افغانستان ته ډېهرې خطرنهاکې دي. ددې هېوادونهو پټهې 

روغ رمټ افغان ملت او سوکال افغانستان نه شهي زغمهالی، اجنسۍ 

ددې ترڅنګ پخواني شوروي اتحاد افغانستان کې ډېرې قومي تفرقهې 

ته لمن ووهله، ايران او پاکستان هم همغه لهړۍ پهه بېالبېلهو رنګونهو 

تعقيب کړه، ددې لړۍ کهورني تعقيبهوونکي او پهالونکي د افغانسهتان 

ره سپين سترګۍ سره په رسنيو کهې د کورني دښمنان دي، دوی په ډې

افغانستان پر ملي وحدت، جوړښت او ملي هويت پهه زغهرده ملنهډې 
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وهي، دا کورنۍ ډلې او اشخاص له بهره الهام اخلي. زه هيله لهرم  هې 

رښتيني افغانان به ان شااهلل د وخت په تېرېهدو سهره ددې وس پيهدا 

ې خپهل دوسهتان کړي  ې خپلو نړيوالو خواخوږو سره د تفاهم له الر

نور هم زيات او د يوې ملي ستراتيژۍ له الرې خپل مغهر  ګاونهډيان 

څټي کېدی شي د اصولي منطق او يا هم په نړۍ  مهار کړي. کورني تالي

کې د يوه هېواد د کورنيو مخالفينو د مهارولو د دوديز منطق لهه الرې 

 اصالح او کنټرول شي.

 ب لږه رڼا وا وه؟پوښتنه: د خپلو فرهنګي فعاليتونو په با

ځواب: خپلو فرهنګي کارونو ته مې ډېر پام دی، په داسې يو دفتر کې 

کار کوم  ې خپله ډېره پاملرنه مې همدې برخې تهه ده، پهه سياسهي 

مسايلو کې خو ځکه په اصطالح ډېر مطرح او راښکېل شوی يم،  ې زه 

د يو محسوس او نامحسوس سياسي ظلم پر وړاندې ژر غبرګون ښيم، 

اسي مرکې او د حقيقت بيان د وخت يو ضرورت او د خپل مظلهوم سي

ولس يو حق ګڼم. دا غبرګون کله کله د يو سياسي فعاليهت پهه توګهه 

انګېرل کېږي، که نه نو نور نه په کوم سياسي ګوند کهې وم او نهه اوس 

يم، د ملي ګټو پالونکي سياسي ګوندونه ډېر فعال نه دي، نهو ځکهه د 

هم د ازادو ملتپالو افغانانو پهر اوږو بهار دی. دا  هغوی د مسوليت پېټی

فرهنګي فعاليت د خپل هېواد د هويت د خونديتابهه او  -ډول سياسي

د فرهنګ د بډاينې په خاطر ترسره کوم، غواړم سياست د فرهنګ پهه 

خدمت کې شي، نه فرهنګ د سياست په  وپړ کې. کله  هې مهو پهه 

و يو شمېر تنګنظرو او لنهډ شعوري ډول په ارګ کې وظيفه واخيسته، ن

فکرو په ماپسې پټ او ښکار تبليغ پيل کړ، ځينو به د زيهار صهيب پهه 
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اصطالح ))سوی تبسم(( هم وکړ: همدا به يې ويل: )) واهلل نو خلک خو 

 درباريان شول، موږ خو سياست نه کوو فرهنګ ته کار کوو...((

د نهږدې  خو ما د فرهنګي کار لپاره ځان سره پټ پالن جوړ کهړی و.

درې کلونو په ترڅ کې مې شلکلن فرهنګي کار او ثمر سره مهنظم کهړ  

( زره مخه ايډېټ ۹٥( عنوانه کتابونه مې يوځل  اا کړل. نږدې )۹۹)

مې وکړ، پر دې ټولو کتابونو نږدې )پينځه مليونه افغانۍ( لګښت راغی، 

 ې اکثره زما د فرهنګي او فرهنګپالو دوستانو له خوا ورکهړل شهو او 

يوه برخه يې زما د څو کلونو معاشهونو زېرمهه کهړې پيسهې وې  هې 

سختې ورځې ته مې ساتلې وې، په دې ټولو د کتابونو لګښت پرې شو. 

دا ټول کتابونه مې د افغانستان ګوټ ګوټ ته، د روزنځيهو، ښهوونځيو، 

پوهنځيو او نورو علمي مرکزونو کتابتونونو ته په وړيا ډول ورکړل، سي 

رې جوړې کړې او انټرنېټ ته مې هم پورته کړل، دا کهار ډيانې مې هم ت

د هغو کسانو پرمخ يوه درنه څپېړه وه  ې پښتانه يې نالوسهتي او بهې 

کلتوره ګڼل او هم د هغو تنګنظرانو پر وړاندې  ې هېو کار يې له واکه 

نه کېږي او خپله ټوله انرژي د نورو پهر تخريهب لګهوي  پهه اصهطالح 

هم د خپلو او نورو دوستانو د فرهنګي کارونو  شفاهي ليکوال دي. اوس

لپاره يو پالن لرم خو افشا کوم يې نه، کله  ې دا پالن ثمر ته ورسهېد، 

 دوستان به خپله ترې خبر شي.

پوښتنه: د وروستۍ پوښتنې په توګه خپلهې لهويې او کهو نۍ 

 هيلې راته بيان کړه!

ه نه ده  هې ځواب: لويې هيلې خو لويې وي، هغه ايډيالونه وي، مهم

پر يوه ور ، کال، لسيزه او يا سليزه کې دې پوره شي. لويې هيلې مهې 
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دا دي  ې افغاني واکمنۍ خپلو طبيعي سرحدونو )لهه امهو څخهه تهر 

اټکه( ته ورسېږي، دې سره به د )اقليت( او )اکثريهت( مقهولې خپهل 

اوسنی کږېدونکی مفهوم له السه ورکړي. بلهه هيلهه مهې داده  هې 

يت پر طبيعي کيفيت بدل شي. تر هغه  ې پهه اوسهني او طبيعي اکثر

راتلونکي هيله من لوی افغانستان کهې طبيعهي اکثريهت پهر طبيعهي 

کيفيت بدل نه شي، په ټولنه کې ماهر اقليت کوالی شي ټولنه اخهالل 

 او د اکثريت حقوق ولوټي.

د يو داسې لوی، مستحکم، غښتلي او پرمختللي افغانستان جوړېدنه 

هيله ده،  ې عدالت په کې واکمن وي، فردي خپلواکي په کې مې لويه 

تضمين وي، سړيتوب او لياقت د ژوندانه معيار وي، نړۍ سهره سهيال 

وي، نه د  ا په  ارو کې مداخله وکړي او نه بل  اته په خپلو  ارو کې 

د مداخلې حق ورکړي. کو نۍ هيله مې داده  ې خپلهې مېرمنهې او 

و خپلې مور سره په مينهه او صهميميت ژونهد څلورو ګالليو ماشومانو ا

وکړم، کور کې دې خدای کوم غم نه راکوي  ې د ملت او هېواد کارونو 

 ته وخت او ځواک پيدا کړم.

 يون صيب ستاسو له دې اوږدې او هر اړخيزې مرکې ډېره مننه.

د افغان جرمن انالين له وېبپاڼې هم ډېره مننه  ې د واقعيتونو په بيان 

پر وخت خپل مخکښ رول ادا کړی، ټولو کارکوونکو ته يې  کې يې وخت

 کور ودانی وايم. مننه

 ستاسو ټولو يون
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 خپلو هېوادوالو ته يو ډاډ

 ) د حقيقت په لټه(

 

ل( کال شوې او ۶۹۸۳دا ليکنه د کابل کنفرانس د جوړېدو پر مهال )

 د يوې ټلوېزيوني مرکې په پای کې د يوې پېښې انځورنه کوي.

د ټلويزيوني بحثونو په لړ کې څهو مهوده دمخهه )اريانها( خصوصهي 

ټلويزيون د کابل کنفرانس په اړه يو ګردی مېز جوړ کړی و. زه له نهږدې 

څلورو پنځه مياشتو راهيسې ټلويزيوني بحثونو ته نه وم تللی. که څهه 

هم په دې موده کې په لسګونو ځله او په ډېهر ټينګهار سهره بېالبېلهو 

يونونو بللی يم، خو نه مې غوښتل په ټلويزيونونهو کهې خصوصي ټلويز

ډېر څرګند شم. اريانا ټلويزيون په دې ترڅ کې څو څو ځله بلنه راکړې 

وه، خو ما خپل عذر وړاندې کړی و. دا ځل د اريانا ټلويزيون يهو ويانهد 

ښاغلي )لطيف محمود( په ډېر ټينګار راته وويل او د ښهاغلي احسهان 

نه يې هم راته وکړه، راته يې وويهل  هې ښهاغلی اهلل ارينزي سپارښت

)فاضل سانچارکی( د ))اپوزېشن(( او ښاغلی )وحيد عمر( د دولت پهه 

استازۍ او تاسې د پوهنتون د يوه استاد په توګه په دې ګردي مېز کې 

ګډون کوا. که څه هم ما ښاغلي لطيف محمود ته وويل  ې زه جهالل 

ار وکړ او هيله يې څرګنده کړه. لنډه اباد ته په سفر يم خو هغه ډېر ټينګ

دا  ې اريانا ټلويزيون ته الړم، زه )يون(  او ښاغلی سانچارکی تر ټاکلي 
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وخت لږ دمخه ورسېدو. تر بحث وړاندې مو  پر فرهنګي مسايلو يو څه 

شخصي بحث وکړ، ګردي مېز تهه ال لهږ وخهت پهاتې و  هې ښهاغلی 

ه څه هم ښاغلي محمود هم سټوډيو ته راننوت، ک (عبدالحفيظ منصور)

ماته د منصور په اړه نه وو ويلي، خو ما ځکه په بحث کهې ګهډون وکهړ 

 ې بيا دا ښاغلي فکر ونه کړي  ې دی )يون( ګنې زموږ د ځهواب نهه 

دی. تر دې دمخه ما له ښاغلي منصور سره دوه بحثونه يو په )اريانا( او 

ښاغلي منصور د بل په )طلوع( ټلويزيون  کې تېر کړي وو، هلته ماته د 

منطق وزن معلوم و  ې په کومه کچه دی. هغه دواړه بحثونه د منطق، 

زغم، استدالل او سياسي پرنسيپ له مخې دې ښاغلي بايلولي وو. هغه 

وخت ماته د منصور منطق او اوسېله ښه معلوم شوي وو  هر ځل  هې 

بحث پای ته رسېدلی، نو ده له خدای پامانۍ پرته يو څو ترخې خبهرې 

وشې کړي او بيا همداسې په منډه له سټوډيو څخه وتلی دی. يو ځل خ

يې په اريانا ټلويزيون کې تر بحث وروسته په ډېره ترخه او مسخره ييزه 

لهجه وويل: )) او يک کتاب شما را خواندم((. ما ورته وويل: ))ما ههم او 

دوکتاب تانرا خوانديم(( ده وويل: )) ما خو هشت کتاب نوشته کهردم، 

کدام اش خوانده ايد؟(( ما ورته وويل: )) ما سی و سه عنوان کتهاب  تو

نوشته کرديم تو کدام اش خواندی؟(( همدې سره پهه ډېهره بيهړه لهه 

 سټوډيو څخه ووت.

په طلوع ټلويزيون کې د ) صد روز نخسهت( پروګهرام کهې ههم لهه 

سختې ماتې سره مخامخ شو، هلته هم کله  ې بحث خالص شهو لهه 

پرته له سټوډيو څڅه ووت، په تلو تلو کې همداسې ځهان خدای پامانۍ 

سره ګړبېده. خدای حاضر دی  ې دا دواړه ځله زه تصادفاً له ده  سهره 
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مخامخ شوی يم، کېدی شي دی دمخه خبر و، خهو زه خبهر نهه وم، دا 

 درېيم ځل هم همداسې و.

کله  ې د بحث وخت نږدې شو، نهو د پروګهرام  لهوونکي ښهاغلي 

يا ( ښاغلي لطيف محمود تهه وويهل: ))څنګهه شهو د )نصير احمد ف

دولت نماينده؟(( هغه وويل: ))راروان دی(( څو دقيقې وروسته ښاغلی 

)رفيع فردوس(  ې د حکومت د رسنيو مشاور دی، راننوت، بحث پيل 

شو، دا بحث کېدی شي اکثرو ليدونکو ليدلی وي، قضاوت به يهې ههم 

ې خبرې بيا تکرار کړم، خهو پرې کړی وي، زه نه غواړم هغه خپرې شو

زه غواړم هغه څه  ې سانسور شول او نشر نه شول او دا  ې تر بحهث 

 وروسته څه پېښ شول؟ پر هغو لنډه رڼا وا وم:

 لومړۍ سانسور شوې برخې ته راځم:

ما د خپلو خبرو په ترڅ کې وويل: ))حکومت په عمومي ډول لهه دوو 

ده او بلهه د روښهنفکرانو کټه ګوريو خلکو جوړ دی: يوه تنظيمي برخه 

برخه، تنظيمي برخه د تنظيمي مالحظاتو او روښنفکره برخهه د خپهل 

ظرفيت او کفايت له مخې په حکومت کې ونډه لري.(( کله  ې ښاغلي 

منصور ته بل ځل نوبت ورسېد، نو ويې ويل: )) اگر جامعهه جههانی در 

افغانستان حکومت درست ميخواست  را يک شخ  )کرزی( بيسواد 

سر مردم تحميل کرد(( و اينها )يون( که از روشنفکران نام ميبرد، اين 

 روشنفکران را ما )دزدان کمپيوتری( ميگويم((.

ده نورې هم ډېرې خبرې وکړې  ې اکثره هغه نشهر شهوي، خهو دا 

پورته دوه غټې خبرې يې نشر نه شوې، زما هم ډېرې خبرې نشر شوي، 

د(( او ))دزدان کمپيهوتری(( خو دده د دې پورته دوو خبهرو ))بيسهوا
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ځواب يې نشر کړ. ددې دوو سپوره الفاظو په باب زما ځواب داسهې و: 

))سواد په دوه ډوله دی: يوه ته رسمي سواد وايي او بهل تهه نارسهمي، 

رسمي هغه ته وايي  ې يو څوک له لومړي ټولګي څخه بيا تر فاکولتې 

څوک له خپلهې  پورې پروسه طی کړي او نا رسمي هغه ته وايي  ې يو

ټولنې څخه سم برداشت ولري او هغه سمه تحليل کړي، مهمهه نهه ده 

 ې دی دې رسمي سواد ولري. اوس خو ټوله دنيا پوهېږي  ې کرزی د 

سواد دا دواړه ډولونه لري، دا  ې ته يو باسهواده سهړي تهه بېسهواده 

وايې، زما ستا پر سواد شک پيدا شو  ې ته سواد لرې که نه؟ هو کرزی 

سواد نه لري  ې کعبه کې قسم وخوري او بيا يې تهر پښهو النهدې  دا

کړي، که دا د سواد برخه وي نو تاسې بيا په دې کې اول ياستئ. دا  ې 

ته د هېواد روښنفکرانو ته،  ې خپل فکر او ټول توان د هېواد د ابادۍ 

لپاره لګوي ))دزدان کمپيوتری( وايې دا نو سهتا د اخالقهو نماينهدګي 

ې شوه اصلي موضوع، نننۍ موضوع کابل کنفرانس ته ځانګړې کوي. پات

شوې ده، حاشيې ته بايد الړ نه شو، پهر اصهلي موضهوع بايهد بحهث 

 وکړو...(( 

کله  ې مې د شپې )اريانا( ټلويزيون تعقيب کهړ، زمها د خبهرو  پهر 

پورتنۍ برخې سربېره يې زما د خبرو يوه بله  اساسي برخه هم سانسور 

ې لطيف محمود، نصيراحمد فيها ، حهاجي صهيب  کړې وه. د شپې م

اسمعيل )د اريانا ټلويزيون سرپرست( او احسان اهلل ارينزي صهيب تهه 

 ې دا مهال په هالنډ کې وو، ټلېفونونه وکړل، حاجي صهيب اسهمعيل 

وويل: ))موږ ته ټلېفون وشو  ې دا بحث بايد قطع کړو.(( دا  هې  ها 

ېر ټينګار يې بحث سهار لس بجې ټلېفون کړی و، معلوم نه شو، زما په ډ

بيا کېښود، زما د ځوابونو يوه برخه يې ورسره کېښودله، خو هغه برخه 
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 ې پورته مې ورته اشاره وکړه او ځينې نورې بيا هم ترې کهټ شهوې 

 وې.

او هغهه  وه اريانا ټلويزيون بيا د بهر لپاره دا مرکه نوره هم کټ کهړې

شوې، هغهه ههم نيمګهړې ده. د ( ته پورته You Tubeبرخه  ې اوس )

اريانا ټلويزيون سرپرست ښاغلي حاجي اسمعيل په دې پلمه  ې هغهه 

)منصور( جمهور رئيس ته سپکې سپورې کړې وې او دا زموږ پاليسهي 

نه ده  ې دا ډول کنځلې نشر کړو. د مرکې د مهمې برخې د قطع کېدو 

نصهور د علت وګاڼه. ما ورته وويل: ))تر دې دمخه هم همدې ښاغلي م

همدې اريانا ټلويزيون له الرې تر دې ډېرې سپوره کلمې، هم ښهاغلي 

خو دا  ،کرزي او هم خپلو نورو مخالفانو ته کارولي، هغه تاسې نشر کړي

 ځل يې  ې منطقي ځواب ويل شوی، هغه نه نشروا؟.

زما داليل که هر څومره پرځای وو، خو د سانسور مخه يې ونهه شهوه 

 نيوالی.

 يمې برخې ته!اوس راځم دو 

کله  ې بحث خالص شو، ما له خپلې کورتۍ څخه ميک خالصوه، زه 

پر څوکۍ ناست وم، دا وخت منصور ودرېد، په ډېره قهرجنه لهجه يهې 

وويل: ))تو وجدان داری؟(( ما وويل: ))مشکل دې څه دی؟(( دی نهور 

هم ګرم شو )) به خدا می کشم ات(( ما وويل: ))اعصاب دې پرځای دي 

ته وويل: )) تو انسان هستی؟(( ما ورته وويل: ))زموږ که نه؟(( بيا يې ما 

او ستاسې اختال  تر دې مېزه پورې و، ته  ې بحث ته راځهې بايهد د 

بحث اوسېله ولرې، د يوه افغان په شان، د يوه انسان په شان او د يهوه 

مسلمان په شان بايد خبرې وکړې!(( دی نور هم ګرم شو، له خولې يې 

ل: )) گوش کو! من افغان نيستم، کسی کهه مهرا الړې بادېدلې، ويې وي
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افغان ميگويد، بد ميکند.(( ما وويل: ))خيهر کهه افغهان نيسهتی مها 

همرايت هيچ مشکل ندارم ما خو همهرای  پاکسهتانی و ايرانهی   گهپ 

نميزنم، تو که افغان نيستی خير  را يکبار خود را به رياست جمهوری 

قانون اساسی افغانستان ميگويد انتخاب کردی و دوبار هم به پارلمان؟ 

کسی که افغان باشد حق دارد رايه بگيرد و رايه بدهد، به خهارجی هها 

اين حق را نداده((. دې سره نور هم په جوش شهو، رابهرګ شهو، زمها 

کورتۍ ته يې الس راوړ، ما ورته وويل: )) ې منطق درسره نهه وي او د 

ل کور کې مشهوره بحث اوسېله نه لرې هېو بحث ته مه راځه، اول خپ

وکړه بيا بحث ته راشه او که ته رښتيا هم د منطق خاوند يې لهه اريانها 

ټلويزيون څخه به اليف وخت واخلو، دواړه به ازاد بحث وکړو.(( ده نور 

هم خپل کنټرول له السه ورکړ، غوښتل يې زما غاړې ته الس راوړي، ما 

 ، سهانچارکی، يې الس ونيو، دا مهال په سټوډيو کې والړ کسان )فيا

محمود، فردوس او څو تنه نور ترمنځه شول، سره جال يهې کهړو، دی د 

دېوال خواته دوو تنو له السونو نيولی و او زه هم دوه تنو نيولی وم. دی 

که څه هم دوه تنو نيولی و خو خوله يې تړلې نه وه، د يهوه کوڅهه ډب 

 شخ  په توګه يې  ې څه خولې ته ورتلهل، هغهه يهې بهادول، هغهه

کنځلې  ې ده کولې د کاغذ پرمخ يې ال تراوسه د ليکلو کلتور نه شته، 

يو ځل يې بيا کنځلې تکرار کړې او غوښتل يې پر ما ګوزار وکهړي، دې 

کې نو زه هم پرځان پوه شوی نه يم  ې څنګه مې ځان له دې دوو تنو 

خالص کړی، زما يوه لغته خدای پاک دده پر سينه ور برابره کړه، جهک 

 ې کړ او دی دېوال سره وموښت.يې نار

 ګوره حمزه خوله په خوله  ې نه شې لههه رقيب سره

 ښههکاره  هههې د سړو خهبرې نورې دي. يتهههاتههه د

دې کې خلکو سره خالص کړو، دی له سټوډيو څخه په وتو شو، خهو 

تر اخره يې کنځلې کولې، ما ورته وويل: ))ستا کرکټر ستا له دې خولې 
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ښاغلي سانچارکي ته مې وويل: ))دغه دي ستاسهې  څخه معلومېږي((

د جبهه يانو اخالق، کله  ې د بحث اوسېله نهه لهرا ولهې بحهث تهه 

راځئ؟(( سټوډيو کې ټول اته نهه کسهان وو، پهر ټولهو مهې غهږ کهړ: 

))وګورا اخالقو ته يې، په دې به هم سبا څوک مالمت وي  ې خولهه 

نهن ده دلتهه کهوم دې شاهدان ياست  ې  د يې ورسموي، تاسې ټول

الفاظ استعمال کړل؟(( لطيف محمود ته مې وويل: ))زه دوه غوښهتنې 

لرم: يو دا  ې دا شوی بحث به کټ مټ نشروا او بل تر بحث وروسته 

 ې ده کوم حرکت کړی ددې فلم به ماته راکوا!(( هغه وويل: ))بحهث 

خو کټ مټ نشروو، خو تر بحث وروسته جريان نهه دی ثبهت شهوی، 

موږ خپلې کمرې ګل کړې وې.(( ما ورته بيا وويل: ))هسې نه ځکه  ې 

  ې سبا خپله دا مالمتي پر بل  ا وانه  وي  دوی همداسې دي.((

په دې کې ده نورې هم ځينې سپوره ترخې خبرې باد کړې خو غهټ 

ټکي يې همدا وو. دا  ې ولې ښاغلی منصور د انفجار دې مرحلهې تهه 

ې کار يو علت شهايد دا وي  هې ورسېد، اوس راځم دې خبرې ته: دد

کېدی شي د هغه کرکټر او اخالق همداسهې وي  د يهوه منطقهي دوه 

اړخيز بحث اوسېله نه لري، بل علت دادی  ې د اوو اتو کلونو په بهيهر 

کههې د نظههار شههورا او اسههالمي جمعيت،وينههدويانو، خبرلوڅههو او 

ي ))مفکرينو(( د ازادې ميډيا تر  تهر النهدې د رسهنيو يهوه تنظيمه

امپراتوري جوړه کړې وه، يوازې دوی د خبرو فاتحين وو، په ههر بحهث 

کې به هم ځانته او هم جوړه جوړه راڅرګندېدل او  ا يې خبره ورتهاوه 

 کړې نه وه.

د تېرو درې څلورو کلونو په ترڅ کې څو تنو ملتپهالو افغانهانو خپهل 

دوی دا  هېواد او ملت سره د مينې او  پر لوی اهلل)ج( د توکل په قوت د

امپراتوري ونړوله، دا  ې ددې نامشروع رسنيزې امپراتورۍ پهه نړولهو 

کې  ا اساسي نقش درلود، دا قضاوت لوستونکو ته پرېهږدم  کاغهذي 
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فيالن او کاغذي اتالن نور د حقيقت د ويندويانو پر وړاندې د منطقهي 

بحث د تداوم جوګه نه دي، نو ځکه دوی دې ډول عمل ته الس ا وي. 

 ې ته  يو څوک د منطق په توره مات کړې، نو د ماتې خهوړلي  هر کله

لومړی حرکت به بې ځايه احساسات وي، دويمه مرحله به يې کنځاوې 

او سپوره خبرې وي او درېيم حالت يې همدا فزيکي الس ا ونه ده. پهر 

ښاغلي منصور او د نظار شورا پر نورو ))بلبالنو(( دا درې پړاوونهه اوس 

ه حال کې دي، د دوی غټه وسله  ې نور به يې پرې په اوس د تېرېدو پ

اصطالح الځوابه کول هغه )جهاد( و، ما له ده سره په يهوه ټلويزيهوني 

بحث کې د جهاد له اصلي او فرعي، حقيقي او جعلهي يها پروتوکهولي 

څېرو څخه پرده پورته کړه، نور دوی هغه وسله د دې مجاهد ولس پهر 

ې د ))مقاومهت((، ))اپوزېشهن((، ضد نه شهي اسهتعمالوالی، همداسه

))ديموکراسي(( او نورو اصطالحاتو څخه د ناوړه ګټې اخيستنې ټهولې 

الرې مې پرې وتړلې، نو کله  ې پر دوی د منطهق ټهولې الرې بنهدې 

 شوې، نو ځکه يې دې ډول عمل ته الس وا وه.

ښاغلي منصور هلته په سپکو سپورو بسنه ونه کړه، تر هغه وروسهته 

لي رفيع فردوس په وينا، هغه ته يهې ههم سهپکې سهپورې بيا د ښاغ

وکړې، تر هغه وروسته يې  بيا خپلو تنظيمي انډيواالنو ته هم ځهان ور 

رسوالی و، غوښتي يې وو، دې پېښې ته بله بڼه ور کړي. دې ښاغلي د 

جمهوري رياست او په تېرو پارلماني انتخاباتو کې تر ناکامۍ وروسته يو 

ځان ولسي جرګې ته کانديد کړی دی، غواړي پهه  ځل بيا له کابل څخه

دې ډول يوه ماجرا پيدا کړي او خپل ځان په کې د پخوا په څېر کهاذب 

شهرت ته ورسوي. ما نه غوښهتل د وړو اشخاصهو دا ډول  لندونهه د 

رسنيو مخ ته راوباسم، خو څرنګه  ې دوی له دې حالهت څخهه ههم 

ګ ورکوي، نو ځکه مهې دا ناوړه ګټه پورته کوي او پېښې ته بل ډول رن

ليک وليکه. اکثره ملتپال افغانان هم د وخت د نزاکت په پام کې نيولو 
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سره د سياسي  ارو د کارپوهانو په بڼه د ځينو جنګساالرانو  لنهدونو 

ته په ژوره توګه متوجه دي، هغوی ته د وضاحت او ډاډ په خاطر مې هم 

 دا کار غوره وباله. 

ن کې د اوسنيو ازادو رسنيو اکثره برخهه واقعيت دادی  ې افغانستا

په مستقيم او نامستقيم ډول د يهوه فاشيسهت او متعصهب تنظيمهي 

انحصار په منګولو کې راګير ده. دوی غواړي خپل دې ډول انحصار تهه 

دوام ورکړي، نو که يو څوک له يوې وړې کړکۍ څخه هم ددې نامعقول 

د خونديتابه لپاره کار  تنظيمي انحصار د ختمولو او د هېواد د ملي ګټو

کوي، د دوی له خوا به له ډول ډول ګواښونو سره مخهامخېږي، ان پهه 

مستقيم او نامستقيم ډول به د ځينو رسنيو له خوا هم ټکول کېږي. زه 

خپلو مظلومو هېوادوالو ته ډاډ ورکوم  ې نور نو د منطق په ډګر کې د 

يوازې د پرديهو تهر افغانستان د ملي هويت د مخالفينو زور اوبه شوی، 

سيوري الندې يې خپل څه ناڅه جنګساالريز قوت او خصلت سهاتلی، 

هغه به هم د لوی رب په فضل يو وخت د باد بڼکه شي. موږ د حقيقتونو 

د لټون او بيان لړۍ پيل کهړې، هيلهه ده دا حقيقتونهه يهو وخهت پهر 

د ال واقعيتونو بدل شي. د افغانستان د ال سرلوړۍ او د هغه د دښمنانو 

 سرټيټۍ په هيله.

 

 ستاسو ټولو

 يون
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د افغانستان او پاکستان پارملانونه او 

 ګډه غونډه

 

ل( ل ۶۹۳۶په کابل کې د افغانستان او پاکستان د امن تړون جوړېهدو )

کال نږدې دوه کاله وروسته د هېواد ملي شورا ځينو وکيالنهو د مهدني 

ترکيهب کهې د پاکسهتان ټولنو او ازادو رسنيو استازو د يوه هينت په 

اسالم اباد ته سفر وکړ او هلته يې په يو علمي کنفرانس کې ګډون وکړ، 

ما په دغه کنفرانس کې لنډه وينا وکړه،  ې ليکلی متن يې دا دی دلته 

 وړاندې کوم.

 

تر هر څه دمخه د افغانستان او پاکستان د پارلمهانونو د غهړو، مهدني 

کنفرانس برخوالو ته سهالمونه او  ټولنو او د رسنيو د استازو ددې مهم

احترامونه وړاندې کوم. هيله لرم، دا کنفهرانس او علمهي او مشهورتي 

غونډه د نورو دا ډول غونډو ښه پيالمه شهي. دا ډول غونهډې د دواړو 

هېوادونو د مخورو، سياستوالو او قلموالو د خلوص ښهکارندوی کهوي، 

، موږ هيله مهن يهو نن  ې اسالم اباد ددې پرتمينې غونډې کوربه دی

 ې بل وخت کابل او د افغانستان نور لهوی ښهارونه د دا ډول غونهډو 

کوربه شي. دا راشه درشه طبعاً د زياتې مينې او خلوص سهبب کېهږي. 

کلهه  ---زموږ د ادبياتو يوه بېلګه ده وايي: مينه په تلو راتلو زيهاتېږي 

 راځه کله به زه درځم مينه
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خه  ې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د له نن څخه نږدې دوه کاله دم

امن ګډه جرګه جوړه شوه، د دواړو ولسونو تاريخ کې يهې د ورورۍ يهو 

نوی باب پرانيست، ولسونو ثابته کړه  ې که د حکومتونو ترمنځ وخت 

ناوخت سياسي اختالفونه هم وي، خو هغه ولسونه  هې د ګهډ ديهن، 

رکات لري، سياسهي مذهب خاوندان دي او تر ډېره حده کلتوري مشت

نظرياتو توپير د ولسونو طبيعي پيوسهتون او وروري لهه  د اختالفات او

منځه نه شي وړالی ولسونه  ې کوم پيوستون وکړي، نهو حکومتونهه 

 هم مجبور دي  ې هغو پرېکړو ته غاړه کېږدي. خوشال بابا فرمايي:

 افتادله سجود کاندي وربادشاهان           ولسونه  ې سند يو بله وکا

د افغانستان او پاکستان د امن ګډۀ جرګه هم د دواړو ولسونو د نظرياتو 

پرېکړه ليک کې  ښکاردنوی وه، د يادې جرګې په توافق  او د پيوستون

 ې هر يوه يې د دواړو هېوادونو د ولسهونو  راغستليګڼې پرېکړې هم 

ونو . ددغو پرېکړو په جمله کې د دواړو هېوادلريلپاره د سوکالۍ زېری 

ترمنځ پارلماني روابط، په بېالبېلو کلتوري، علمي، اقتصادي، تجهارتي، 

صحي او نورو ډګرونو کې د هنيتونو تبادله شامله ده. نننهۍ غونهډه د 

همغې لويې غونډې د هيلې او پرېکړې د عملي تطبيق يهوه بېلګهه ده، 

خو په خواشينۍ سره بايدوويل شي  ې د امهن ګهډې جرګهې ډېهرې 

 اوسه پورې عملي شوې نه دي.پرېکړې ال تر

که څه هم د افغانستان خوا د امن ګډې جرګې د پرېکهړو تطبيهق تهه 

 ګۍ جرګهپه دې برخه کې يې ددې جرګې د پرېکړو مطابق د  اوتياره ده 

کميسيون هم جوړ کړي، خو په پاکستان کې حاالت داسې راغلل  لپاره

نزې لري. کهه ددې جرګې د پرکېړو د تطبيق په الر کې ستو ا ې دا خو

څه هم دې خوا د جرګه ګۍ لپاره خپل کسان معرفهي کهړي، خهو پهه 
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لپاره ستونزې  د جوړېدو پر وړاندې  د دويمې جرګې ال همپاکستان کې 

 شته.

موږ هيله من يو  ې افغانستان او پاکستان دواړه په دې هېوادونو کهې 

 ړي.نورو ډول مشکالتو السبرۍ پيدا ک اوپر پرتو جګړه ييزو ستونزو 

نه يوازې په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د امن جرګهه جهوړه 

 شي، بلکې د دا ډول نورو کنفرانسونو، علمي او مشترکو غونډو جوګهه

 شي. هم

 د همدې ورځې په ارمان
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 امريکايان او پښتانه تـقـابـل او تـفـاهـــم

م( کال ليکل شوی و، ځينو سياستوالو ته ۰۱۶۹ =ل ۶۹۳۰دا تحليل پر )

مې هم ورکړ او همدارنګه مې ځينو هغو افغانهانو تهه  هې امريکهايي 

تابعيت يې درلود، هد  مې دا و  ې که امريکايي مقامهاتو تهه يهې ور 

ورسوالی شي. دا  ې  ا به دا نظرونه اړوندو مسولينو ته وررسولي وي 

 که نه، په درک يې پوه نه شوم.

 

مريکا په نړۍ کې د يو ستر ځواک او پښتانه په سيمه کهې د يهو لهوی ا

قوم په توګه ډېرې ګډې ګټې لري، يو بل ته زيات ضرورتونه او يو له بل 

سره د همکارۍ او ملګرتيا ښه فرصتونه، خو په تېرو لسو کلونو کې نهه 

يوازې له دغو ګډو فرصتونو، ضروروتونو څخه مثبته او الزمه ګټه نه ده 

ته شوې، بلکې د امريکا د متحهده ايهالتونو او پښهتنو د نړيوالهو او پور

سيمه ييزو غليمانو له خوا، په پټه او ښکاره، قصدي او شعوري توګه له 

هر ډول توطيو څخه کار اخيستل شوی،  ې د نړۍ او سهيمې دا سهتر 

پوتنسيال او ځواک يو د بل په مقابل کې وکاروي. په نتيجه کهې دواړو 

ړوي، دواړه کمزوري شي، امريکا له سيمې څخه وتلو تهه اړه ته زيان وا

کړي او د پښتنو د کمزوري کېدو له وجې دوی پهه سهيمه کهې خپلهه 

 واکمني ټينګه او خپل ستراتيژيک هدفونه تعقيب کړي.
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د پورته سريزې هد  دادی  ې د يوه نړيوال قوت او يهو سهيمه ييهز 

غږي رامنځته شهي. دا بشري ځواک ترمنځ بايد مفاهمه، همکاري او هم

همکاري بايد د دواړو خواوو ترمنځ د دوه اړخيزو ګټو پر بنسهټ وي او 

يو بل په دقيقه او سالمه توګه درک کړي. زموږ په نظر پښتانه په سيمه 

کې د امريکا متحده ايالتونو طبيعي دوستان دي او دواړه په سيمه کې 

نو او امريکايانو مشترک رقيبان او سياالن لري. دلته کېدی شي د پښت

 د ګډو سياالنو او نورو مشترکاتو په باب يو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړو:

 د سيمې هېوادونه: -الف

روسيه يا پخوانی شوروي په نړۍ کې د امريکا پخوانی او  روسيه: -۶

ان اوسنی سيال دی.  د روسيې په استخباراتو، دولتي کړيو او سياسي 

خاص شهته  هې غهواړي امريکها پهه ډلو ټپلو کې اوس هم داسې اش

افغانستان کې ماته شي او په دې ډول په افغانستان کې له امريکا څخه 

خپل غچ واخلي. روسان پر دې پوهېږي  ې په افغانستان کې د دوی د 

ماتې ستر علت، د پښتنو سرسهختانه مقاومهت او د امريکها او غربهي 

نو په ماتې کهې هېوادونو بې درېغه مرستې وې. سره له دې  ې د روسا

ټولو افغانانو خپله ونډه اخيستې، خو د پښتنو افغانانو ونډه په کهې تهر 

ټولو زياته او ټاکونکې وه. روسان غواړي په يوه نه يهو ډول پښهتانه لهه 

سياسي صحنې څخه ګوښه کړي او خپلو پلويانو تهه،  هې د منځنهۍ 

ې پهه اسيا له قوميتونو سره قومي اړيکي لري او له څو لسيزو راهيسه

افغانستان کې د دوی د ګټو پلوي کوي، د واک زمينه برابره کهړي. پهه 

سياسي او اقتصادي صحنه کې د پښتنو حذ ، په افغانستان کې د بې 
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ثباتۍ سبب ګرځي، دا بې ثباتي امريکا او افغانستان دواړو ته سهتونزې 

 راوالړوي. 

په سيمه کې بل ځواکمن هېواد دی، سره له دې  ې پهه   ين: -۰

افغانستان کې يې سياسهي السهوهنه ډېهره پراخهه نهه ده، خهو پهه 

زړه نه اوارېږي.  ين  رافغانستان کې يې د امريکا حضور په هېو وجه پ

په تېرو لسيزو کې له هغو سياسي ډلو ټپلو سره اړيکهي درلهودل  هې 

اکثره ناپښتانه وو او  پي افکار يې درلودل.  ين د پاکستان د ګټو پهه 

 پام کې نيولو سره نه غواړي له پښتنو سره ډېر نږدې اړيکي وساتي.

دښمنه هېواد ايران په سيمه کې يو بل ځواکمن او امريکا  ايران: -۹

دی. لکه څنګه  ې د ايران رژيم په تېرو دوه دېرشهو کلونهو کهې لهه 

امريکا سره خپله دښمني نه ده پټه کړې، دغسهې يهې د پښهتنو پهر 

وړاندې هم هر وخت خپله دښمني په ډاګه ثابته کهړې ده. لهه امريکها 

سره د ايران د دښمنۍ تاريخ ايله دوه دېرشو کلونو ته رسېږي، خو لهه 

تان او په تېره بيا له سني مذهبه پښتنو سره يې دښمني سوونو افغانس

کلونو ته رسېږي. له پښتنو څخه کرکه او د تاريخ په اوږدو کې له هغوی 

سره متواتره دښمني اوس د ايران د تاريخ او تفکر يوه برخه ګرځېهدلې 

ده. ايران په هېو وجه په افغانستان کې يو سني مذهبه او ملي افغهاني 

ه شي زغملی، په همدې خاطر په افغانستان کې هغو قهومي، حکومت ن

مذهبي او ژبنيو ګروپونو ته وده ورکوي،  ې د ايران پلويان دي. ايهران 

اوس غواړي، د افغانسهتان د دولهت او امريکايهانو مخهالف ځواکونهه 

وسلوال کړي، جګړه د پښتنو سيمې کې جاري وساتي، په دې ډول که 

وژل کېږي هم د ايران پهه ګټهه ده، کهه  يو سني مذهبه پښتون افغان
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پښتون مېشته سيمې ورانېږي نو هم د ايران په ګټه ده او که امريکايي 

عسکر وژل کېږي نو هم د ايران په ګټه ده، په افغانستان کهې اوسهنۍ 

روانه جګړه په واقعيت کې د ايران لپاره يو طاليي مثلث دی  ې ايران 

او زيهات زيهان يهې پښهتنو او يې له هرې ضلعې ګټه او خوند اخلهي 

 امريکايانو ته دی.

کله  ې پخوانی شوروي ژوندی و او په تېهره بيها د  پاکستان: -۱

امريکا او غربي نهړۍ  ،افغانستان د اشغال پر وخت، هغه وخت پاکستان

ته خاص ارزښت درلود، په همدې خاطر يې پاکستان سره ډېرې زيهاتې 

افغانستان د اشغال پر وخت،  مرستې وکړې. د پخواني شوروي له خوا د

پاکستان ته ددې الره اواره شوه  ې د امريکا او غربي نړۍ لهه پراخهو 

مرستو څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې خپل ستراتيژيک اهدا  

تعقيب کړي. د پاکستان د پوځيهانو پهه ذههن کهې د اسهتعمار نشهه 

سپټمبر تهر  وګرځېده او افغانستان کې يې پراخه السوهنه پيل کړه. د

( نېټې وروسته حاالت بدل شول، امريکايان خپلهه افغانسهتان تهه ۶۶)

راغلل، نور نو پاکستان هغه پخوانی ارزښت او رول نه لري،  ې امريکها 

او غربي نړۍ ته يې پخوا درلود. پاکستان لکه څنګهه  هې د پخهواني 

شوروي پرضد يې په افغانستان کې د جګړې پخه تجربه ترالسه کهړې 

د همغې تجربې په رڼا کې يې د امريکايانو پر ضد هم په مهارت سره وه، 

جګړه پيل کړه. طالبان يې په بېالبېلو پلمو وسلوال کړل، دا جګړه يهې 

پښتون مېشتو سيمو کې متمرکزه کړه، له دې څخه د پاکستان  پهټوله 

)د طالبهانو پهه  هد  دا دی  ې يو خو نړيوالو ته وښيي  هې پښهتانه

بلې خوا يهې اصهلي له نړۍ د پوځي حضور مخالف دي او د لباس کې( 
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هد  دادی  ې ددې سيمې خلک دومره کمزوري شي  ې د نړيوالهو 

ځواکونو تر وتلو وروسته، د ځان د انسجام او عصري دولتمنهدۍ ټهول 

ځواک له السه ورکړي، نو يو ځل بيا به د دوی تر مستقيم او نامستقيم 

ختيها غوښهتنې سياسهتوال او واک الندې راشهي. د پاکسهتان د پرا

نظاميان فکر کوي  ې که په افغانستان کې پښهتانه سهوکاله وي او د 

سياسي واک خاوندان وي، نو په افغانستان کې ثبات د افغاني ټولنې د 

سوکالۍ او پرمختيا سبب کېږي، کله  ې د ډيورنډ تر کرښهې اخهوا، د 

فغانستان پاکستان تر واک الندې سيمو کې پښتون مېشتې سيمې د ا

نو په اتومات ډول په هغو کې له افغانسهتان  ،د پښتنو سوکالي وګوري

سره د پيوستون انګېزه پياوړې کېږي او يا هم د پښتونستان داعيه بيا 

راژوندۍ کېږي، نو پاکستان غواړي د پښتونستان د داعيې د له منځهه 

 وړلو لپاره همېشه په افغانستان کې پښتانه کمزوري وسهاتي. دوی نهه

يوازې په افغانستان کې د پښتنو کمزوري غواړي، بلکې د پاکستان تهر 

 تر الندې پښتانه يې هم نه خوښېږي، هغوی په پاکستان کهې د الس 

د اضافي ګوتې په توګه ګڼي. هلته يې هم د تروريزم په نامهه جګهړه د 

پښتنو په سيمو کې ګرمه ساتلې، علت يې دادی  ې دوی غهواړي پهه 

ه د ژوند له اساسي اسانتياوو بې برخهې وي. دا څهه دايمي ډول پښتان

تصادفي خبره نه ده  ې په پاکسهتان کهې د ټولهو مهذهبي ګونهدونو 

او نورو ګوندونو مشهران  ود سيکولر ،مشران له قومي پلوه پښتانه دي

ناپښتانه، د پاکستان استخبارات غواړي، په پښتنو کې مذهبي افهراط 

فهراط  هې د ژونهد د ههر ډول تر وروستي حده پورته کړي، داسهې ا

پرمختګ مخه ونيسي، پښتانه د مذهب د دفاع په نامه په جنګ اختهه 

کړي او د دوی د ژوند الره خپله کړي. پښهتانه لهر دي او کهه بهر پهه 
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مجموعي ډول د پاکستان له پنجابي واکمنو او استخباراتي کړيو سهره 

او ټولې  مشکل لري. د پاکستان همدا استخباراتي کړۍ دي  ې امريکا

 نړۍ ته يې سردرد پيدا کړی دی.

 

 تېروتنې:

دلته غواړم ځينو هغو نيمګړتياوو، تېروتنو او ناسم پوهاوي ته هم اشاره 

درېو لسيزو او په تېره بيا په تېرو لسو کلونو کهې  تېرو وکړم  ې په دې

 په افغانستان کې پېښ شوي دي.

کايانو لويه تېروتنه د غربي نړۍ او په تېره بيا د امري لومړۍ تېروتنه:

دا وه  ې د پخواني شوروي تر ماتې وروسهته يهې افغانسهتان يهوازې 

پرېښود او دا کار د سيمې هېوادونو په تېره بيا ايران او پاکستان تهه الر 

 اواره کړه  ې افغانستان کې پراخه مداخله وکړي.

مخکې تر دې  ې پر طالبهانو بريهد وکهړي، بهديل  دويمه تېروتنه:

حکومت يې جوړ نه کړ او په ډېره عاجله توګه يې د طالبانو نظام ړنهګ 

کړ، دې کار ددې زمينه برابره کهړه  هې د طالبهانو پخهواني وسهلوال 

مخالفان )شمال ټلواله(  ې تر طالبانو يې هم د افغانستان خلکهو تهه 

واک ته ورسېږي، شمال ټلواله اساساً  بدرنګه ماضي درلودله، يو ځل بيا

د روسيې او ايران طبيعي دوستان وو او د امريکا له واک و ځواک څخه 

يې د خپل واک لپاره ناوړه ګټه پورته کړه. په دې ډول مخکهې تهر دې 

جوړ شي، شمال ټلوالهه عمهالً پهه  (بن لومړی نړيوال کنفرانس) ې د 

په نامستقيم ډول د روسيې  واک وه، په دې مانا  ې د افغانستان واک

او ايران الس ته لوېدلی و. امريکايانو ته د سپټمبر د يوولسمې نېټهې د 
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پېښې له امله سخت درد ور رسېدلی و، نو له هرې هغې ډلې مالتړ يهې 

کاوه  ې د طالبانو مخالف وو، که څه هم دا ډله جنايتکاره وه، يا يې له 

په دې ډول نظامي پروسه تر  روسيې او ايران سره نږدې اړيکي درلودل.

سياسي هغې نږدې دوه مياشتې دمخه شوه او دې کار افغانستان کهې 

 سياسي عدالت سخت زيانمن کړ.

درېيمه تېروتنه بن کنفرانس کې وشهوه  هغهه دا  درېيمه تېروتنه:

 ې واک په کې په عادالنه ډول ونه وېشل شو، هغه نظامي ډلهې  هې 

خاورې يې واک درلود، د واک اکثهره  يوازې په سلو کې پر پينځه برخې

برخه ورکړه شوه، دا هغه ډلې ټپلې وې  ې د افغانسهتان پهه کورنيهو 

جګړو کې يې الس درلود او د بشر حقونو ناقضين ګڼل کېدل، خو فقط 

په دې خاطر نامعقول امتياز ورکړای شو  ې د طالبانو پر ضد يې جنګ 

ر ولسوالۍ زورواکهانو کې برخه اخيستې وه. د ساري په توګه د پنجشې

، کورنيو، دفاع، بهرنيو  ارو يته هغه وخت د جمهوري رياست مرستيال

وزارتونه، د ملي امنيت رياست او نور مهم پوستونه ورکړای شول، دا په 

( ۸۹۰داسې حال کې وه  ې په مرکز کابل کې ددې ولسوالۍ کسهانو )

ل هېواد پهه نور مهم رياستونه هم نيولي وو. ددې ولسوالۍ وګړي د ټو

بهن کنفهرانس کهې د دوی واک پهه  پههکېږي، خهو  سلنه( ۱،۹کچه )

( ۸٥)د واک کچهه تهر يې ناکنټروله ډول زيات شو او په عملي ډګر کې 

 هم زياته وه. سلنې

څلورمه تېروتنه دا وه  ې کلهه موقهت حکومهت  څلورمه تېروتنه:

ی پيهدا پايته ورسېد، بايد انتقالي حکومت ته جنګساالرانو الره نهه وا
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کړی، خو دوی بيا هم الره پيدا کړه، دا کار په حکومهت کهې د فسهاد 

 سبب شو.

پينځمه تېروتنه،  ې هم د افغانستان د حکومت،  پينځمه تېروتنه:

په تېره بيا د جمهور رئيس له خوا او هم تر يوه حده نړيوالې ټولنې لهه 

حکومت  تېر لس کلن بهير کې يې په  هخوا ترسره شوه، هغه دا وه  ې پ

تضمين نه کړای شوه. اوس د افغانستان  استازيکې د پښتنو متناسبه 

په ټول حکومت کې د پښتنو ونډه په مهمو پوستونو کې په سهلو کهې 

ده، پهه ملهي اردو،  (۱،۱)او د هزاره ګهانو  (۱۱،۱)ده، د تاجکو  (۹،۰٥)

ملي پوليسو او ملي امنيت کې د پښتنو ونډه تر دې ههم کمهه ده، يهو 

هغه پښتانه  ې د دولت په حساسو پوسهتونو کهې کهار کهوي، شمېر 

هغوی هم له سياسي پلوه له شمال ټلوالې سره تړلي دي او يا د هغو له 

خوا يې د تقرر اجازه ورکړی شوې ده. په دې ډول په اوسني حکومهت 

 لري. ونډهسمبوليکه  پښتانه کې د جمهور رئيس په شمول

پورته مو يو شمېر سيمه ييزو، کورنيو او نړيوالو ستونزو او  حل الرې:

تېروتنو ته اشاره وکړه، خو اوس راځهو دېتهه  هې څنګهه د پخوانيهو 

 .وکړواو څنګه مثبت پرمختګ  کړوتېروتنو د تکرار مخنيوی و

پښتانه د جرګې او مرکې خلک دي، ههره پېچلهې مسهنله  مفاهمه:

فاهمه او مذاکره په حقيقت کهې دوی په جرګه او مرکه حلوي، جرګه، م

پښتني ټولنه کې د ستونزو او ټولنيزو النجو د حل اجتماعي  -په افغاني

فورمول دی، خو څوک  ې غواړي لهه پښهتنو سهره د مفهاهمې الره 

خالصه کړي، بايد د مفاهمې په ژبه پوه شي. هر څومره  ې څهوک دې 

ره زيات امتيهاز قوم سره په نرمه او ماليمه ژبه وړاندې الړ شي، همغوم
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ترالسه کوي او څومره  ې د زور خبره  مطرح کېږي، همغومره مسهله 

ستونزمنېږي. امريکايان  ې له څومره زور او طاقت څخه کار اخلي، که 

د همغې انرژۍ په سلو کې )دوه( برخې پر سوله ييزو الرو  ارو ولګوي، 

ی  ې له دې خبرې څخه هد  داد نو ډېره ګټه به يې ترالسه کړې وي.

که امريکايان له پښتنو سره د تقابل الره ونيسي، نو دا کار د روسانو په 

 شان دوی هم له سترې ماتې سره مخامخ شي.

 لومړۍطالبان په افغاني ټولنه کې د ټولنيز موقف له مخې په  طالبان:

( کلنو جنګونو او په تېره بيا ۹۱راځي، يوازې په تېرو ) نه کټه ګورۍ کې

لنو جګړو کې د يو سياسي او نظامي قوت په توګه مطرح ( ک۰۱په تېرو )

شول. طالبانو د پښتنو اجتماعي جوړښت ته زيان ورساوه، د پښتنو په 

سوونو قومي مشران يې ووژل، نږدې دوه مليونه پښتانه ماشومان يې د 

زده کړې له نعمت څخه بې برخې کړل او پښتانه يې د تمدن له کاروانه 

ړيوالو سره داسې يو تصور دی  ې پښتانه مانها شاته پرېښودل. ځينو ن

طالبان او طالبان مانا پښتانه. پر اکثرو پښتنو دا تعبير ډېر بد لګېږي او 

وايي هغه څوک  ې د پښتنو ماشهومان ښهوونځي تهه نهه پرېهږدي، 

ښوونکي يې وژني، پر نجونو يې تېزاب شيندي  هغه د پښتنو د استازو 

طالبهان يهو  و سره غټه بې انصهافي ده.په توګه يادوي، دا نو  له پښتن

 مذهبي قشر دی او په کار ده  ې په خپله د طالبانو په نامه ياد شي.

د تقابل مخه ونيسي او يا ورسره د که امريکايان غواړي له پښتنو سره 

ولري، نو مذهبي او نظامي ډلې بايد له پښتنو څخه  نيت دايمي ملګرتيا

 طالعه کړي.بېلې کړي او په جال جال ډول يې م
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په اوسني حکومهت کهې  اوسني واکمن سياسي  مشران:

اکثره سياسي مشران د پښتنو استازولي نه شهي کهوالی، د دوی يهو 

شمېر هغه کسان دي  ې خپلو سيمو ته هم نه شي تللهی، د اوسهني 

( د ۰٥،۹حکومت په مهمو پوستونو کې د پښتنو ونډه پهه سهلو کهې )

( او پهاتې د نهورو قومونهو ده. د پهو  پهه ۱،۱( د هزاره )۱۱،۱تاجکو )

ړو ارګانونو کې د پښتنو ونډه تر دې حده هم کمه ده، کوم پښتانه درېوا

 ې د حکومت په مهمو پوستونو کې کار کوي، هغوی هم لهه سياسهي 

تر څو  ې د شمال ټلوالې تائيد نه وي،   پلوه له شمال ټلوالې سره تړلي

دوی پر هغو پوستونو نه شي مقررېدالی. دې کار ددې زمينه برابره کړه 

پښتون مېشتو سيمو رابطهه لهه مرکهزي حکومهت سهره   ې د اکثره

کمزورې شي، دې کار په سيمه کې د قدرت خال رامنځته کړه او طالبانو 

يو ځل بيا له دې خال څخه ګټه پورتهه کهړه. طالبهان د پاکسهتان پهه 

لمسون او شمال ټلواله په کابل کې د خپل زيات واک د بقا پهه خهاطر 

نارامه او پښهتانه د پرمختهګ لهه دواړه غواړي، پښتون مېشته سيمې 

کاروانه شاته پاتې شي. نو که امريکا غواړي، په سيمه کې ثبات ټينهګ 

شي، بايد د مرکزي حکومت په امنيتي سکتور کې د عدالت پر بنسهټ 

فوق العاده مثبت تغيرات راشهي، د افغانسهتان پهو  پهه بشهپړ ډول 

و سيمو په ناتنظيمي او له سياسي عناصرو خالص شي، د پښتون مېشت

 ګډون په ټول افغانستان کې د متوازنې ترقۍ لپاره کار وشي. 

له پښتنو سره د تفهاهم يهوه الره داده  هې پښهتنې ازادې  رسنۍ:

رسنۍ بايد پياوړې شي. رسنۍ دي  ې هم د حکومت او ههم نړيهوالې 

ټولنې مثبت پيغام پښتون مېشتو سيمو ته رسهوي او ههم د پښهتون 
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څخه حکومت خبروي. د افغانستان اوسهنۍ  مېشتو سيمو له مشکالتو

ازاده)!( ميډيا اکثره د ايران په کنټرول کې ده. دا ميډيا اکثره په فارسي 

ژبه ده، دا رسنۍ نه يوازې په پښتون مېشته سيمو کې ګټورې نهه دي، 

بلکې زيان رسوونکې هم دي. پښهتنو تهه پهه خپلهه ژبهه د رسهنيزو 

په روښانتيا کې ډېره مرسهته خدمتونو وړاندې کول د خلکو د ذهنيت 

کوالی شي، که امريکا غواړي د ايهران پهالې ميهډيا د تبليغهاتو مخهه 

 او په مجموعي ډول ټوله ازاده ميهډيا ونيسي، بايد پښتني ازاده ميډيا

 پياوړې کړي.

امريکايان کوالی شي له  د پښتنو مشرانو سراسري جرګه:

و مشهرانو  هغهو پښتنو سره د ښه تفاهم په خاطر د پښهتنو د رښهتين

مشرانو  ې په ولس کې يې خبهره وزن لهري، يهوه سراسهري  جرګهه 

راوبولي، که د داسې يوې جرګې جوړېدل ممکن نه وي، کېدی شي لهه 

بېالبېلو مطرح قومي مشرانو او هغو روښنفکرانو سره،  ې د افغانستان 

حاالت ورته په ښه ډول معلوم دي  په جال جال ډول په انفهرادي توګهه 

ي، د هغوی نظريات او وړانديزونه واخلي. دا کار هم کېدی شهي د وګور

 سولې او ثبات په راوستو کې مرستندوی شي.

)امريکايانو  لوريوداسې نورې ډېرې الرې او وړانديزونه شته  ې د دوو 

او پښتنو( ترمنځ مناسبات ښه کوالی اود اوږدې مودې لپاره د يو بهل 

 ې څوو ته اشاره وکړه.ګټې تضمينوالی شي، خو موږ يې يواز
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که حاالت همداسې روان او د تفاهم پرځای د تقابل تله درنه وي، نو دا 

کار امريکايانو ته هم په درانه زيان تمامېږي او پښتنو ته هم. پښتانه په 

نړيواله کچه يو ځواکمن ملګري ته اړتيا لري، د داسې يهو ملګهري پهه 

مارانو او لړمانو څخه ځان شتوالي کې پښتانه کوالی شي له سيمه ييزو 

وژغوري او امريکا هم په سيمه کې يو باثباته او ځهواکمن سهيمه ييهز 

پارټنر ته. که په دې دوو قومونو پورې اړونهد سياسهتوال لهه سياسهي 

ځيرکۍ څخه کار واخلي، نو کوالی شي د يوه بل ځواک څخه د ځان په 

واړو لوريهو تهه ګټه کار واخلي او له هغې پرته د حاالتو اوسنی بهيهر د

 ګټور نه برېښي.
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 افغانستان او د ايران السوهنه

 

( ل کال ليکلی شوی او په ۶۹۸۸دا يو لنډ تحليل دی  ې پر )

 افغانستان کې د ايران د ډول ډول السوهنو يو انځور وړاندې کوي.

۱-

۲-
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۳-
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ميتګرېر بلر

هار وستېيلډډچې

۷-

ډ
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ېر

ېرهرړيڅناګګکي

ېرلوډ

ځينېسندېکيويلډړبش  ېلدسنځينې

نټويلرځينېيلډ

ړيلډللهېز هن

لذود ېرړ وستېوکتخني ې

للهېز هن

ېر

شمېولڼهارلدسنخ لې

هار
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 په تراژيدۍ کې ژوندی قوم

 

 ې )پښتون په تراژيدۍ کې( تر نامه دا د هغې وينا ليکنۍ بڼه ده 

الندې په هغه نړيوال علمي سيمينار کې اورول شهوې وه  هې د 

ل( کال په کابهل کهې ۶۹۳۰افغانستان د ملي تحريک له خوا پر )

 جوړ شوی و.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

درنو او قدرمنو حاضرينو، د سيمينار قدرمنو ګډونوالو، د هېواد له 

له هېواده بهر راغلو مېلمنو، درنو پښتنو، ښاغلو بېالبېلو سيمو او 

او اغلو ټولو ته تر هر څه دمخه د افغانسهتان ملهي تحريهک پهه 

 استازۍ سالمونه، درناوی او احترامونه وړاندې کوم.

 هر کله راشئ، په خير راغلئ!

درنو مشرانو، ليکوالو، پوهانو او ددې پرتمين او فکهري سهيمينار 

 ګډونوالو!

 ا زيات پوهېږا،پوره درې نيمې لسيزې کېږي،  هې  تاسو تر هر 

افغان ملت په تېره بيا پښتون ولس په يوه لويه تراژيدۍ کې راګير 

دی. دې غميزې کې د پښتون ولس ايسارېدل، څهه تصهادفي، او 
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ناقصدي خبره نه ده. په دې تراژيدۍ کې په سيمه او نهړۍ کهې د 

ل دي. دا داسهې پښتنو لرې او نږدې ټول دښمنان او رقيبان شام

لويه تراژيدي ده  ې نه يوازې پښتون په کې د رقيبهانو لهه خهوا 

ټکول کېږي، بلکې خپله پښتون يې هم د خپل ځان دښمن کړی 

دی. قاتل او مقتول دواړه له يوه قوم څخه دي. د پښتنو هغه متل 

 دی  ې هم مړ يم هم پړ يم.

په کهې  پر پښتنو دا راغلې غميزه دومره څو اړخيزه ده  ې څوک

پښتنو ته د زګېروي او فرياد ايستلو مجال هم نه ورکوي. که ههر 

شعوري، بادرده او با احساسه پښتون افغان له دې غميزې څخه د 

راوتلو فرياد پورته کوي، نو نه يوازې د پښتنو د شعوري دښهمنانو 

او سياالنو له خوا ګواښل کېږي، د نشنلستانو او فاشيستانو ټاپې 

بلکې په خپله د يو شمېر ځانپلورو، ورځچهارو،  پرې لګول کېږي،

ځانساتو، ځان خوښو او ځانګټو پښتنو له خوا هم پرې په دې پلمه 

تورونه پورې کېږي  ې دا خلک حساسيتونه راپاروي او د دوی په 

اصطالح ملي تفرقې ته لمن وهي. دا ډول پښتانه د بې غيرتهۍ او 

د پښهتنو د  مضر احتياط په وروستي حالت کهې ژونهد کهوي او

 ناپښتنو مخالفينو تبر ته الستي جوړوي. 

په هر حالت! همدغو نا انډوله کارونو پښتون قام دې غميهزې تهه 

 ټېلوهلی او په دې تراژيدۍ کې يې دا دومره موده ساتلی دی.

د افغانستان ملي تحريک  ې له ډېرو شعوري، هېوادپالو، ملتپالو، 

رغېدلی دی. پر پښتون ولس اسالمپالو او سمونپالو افغانانو څخه 
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او ټول افغان ملت که لر دی او که بهر، ههېو ډول څرګنهد او نها 

څرګند ظلم که له خپل لوري وي که د بل، نه شي زغمالی او تهر 

دې زياته ورته ددې تراژيدۍ غځېدل په هېو ډول د زغهم وړ نهه 

دي. په همدې خاطر يې )پښتون په تراژيدۍ کې او د ژغورنې الر( 

سيمينار جوړ کړ، ددې سيمينار هد  همدا دی  ې پهه  دا علمي

علمي ډول له دې اوږدې غميزې څخه د ژغورنې الرې  ارې پهه 

ګوته او بيا يې د يوې تګالرې په توګه پښتنو سياستوالو او واکوالو 

ته په الس کې ورکړي. که  ېرې پښتانه سياستوال ددې تګالرې 

له دې غميزې څخه د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي، نو کېدی شی 

 ددې قوم د ژغورنې هيله پيدا شي.

د افغانستان ملي تحريک څهو مهوده وړانهدې ددې سهيمينار د 

جوړونې وعده کړې وه، دا دی نن يې خپله دا وعده پوره کړه، ملي 

تحريک په ډېره کمه موده کې د هېواد په کچه ډېهر مههم پهاموړ 

بځپلو تهه د کارونه ترسره کړي دي. په سروبي ولسوالۍ کې سېال

مرستو رسول او نورو مرستو ته د خلکو هڅهول، د پښتونسهتان 

واټ د نوم تازه کول، بېوزلو او اړمنو هېوادوالو ته د وينې ډالهۍ، د 

( جشن نمانځل او ځينې نور کارونه،  ې نه غهواړم د ۰۸زمري د )

ټولو تفصيل دلته وړاندې کړم. د افغانستان ملي تحريهک د يهوه 

او شعوري حرکت په توګه خپهل مياشهتني،  منظم سيستماتيک

درې مياشتني، شپږ مياشتني او کلني پالنونه لري،  ې د همغهو 

په رڼا کې حرکت کوي. د افغانستان ملي تحريک په پام کې لري د 
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( مه نېټه له پښتنو او بلوڅو سره د پيوستون ور  يا ۳سنبلې پر )

ځي او يهو د پښتونستان جشن هم په شاندارو مراسمو سره ونمان

ځل بيا لرې او نږدې رقيبانو او سياالنو ته دا په ډاګه کړي  هې دا 

قوم په تراژيدۍ کې هم ژوندی دی او ال هم خپل ارزښتونه پالي او 

 د مرګ له ګواښه نه وېرېږي.

نور مو ډېر وخت نه نيسم، د لوی، اباد او سوکاله افغانستان د 

 جوړېدو په هيله

 په درناوي
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 دی، کرښه يې مړه دهډيورنډ مړ 

 )ابۍ مړه تبه شلېدلې(

 

دا د هغې وينا ليکنۍ بڼه ده  ې ما د ملي تحريک او ژوندون ټلوېزيون 

ل( کال له پښتنو او بلوڅو سره د پيوستون د ورځې په ۶۹۳۰له خوا پر )

 وياړ په جوړه شوې غونډه کې اورولې وه.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يهې  هې پهرې نهه ږداټول عمر درنهه ده سهپکېدو تهه 

 خههاوره پښههتنه ده او پههردو تههه يههې  ههې پههرې نههه ږدا

 بيا مې د خوشال تهوره  هې تهاو ههوس د شهرنګ لهري

 تاوه په شرنګ ښه ده  وپېدو ته يهې  هې پهرې نهه ږدا
 

 )اسحق ننګيال(

قدرمنو مشرانو، پوهانو، ليکوالو، ځوانانو، د مدني او سياسي ټولنو غړو 

ګډونوالو ته تر هر څه وړانهدې سهالمونه، او ددې پرتيمنې غونډې ټولو 

درناوی، نېکې هيلې او د زړه له تله خپلې پېرزوينې وړاندې کهوم، ههر 

 کله راشئ!
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 اهلل)ج( مو په ټول ژوند کې اباد، سوکال او ښاد لره. 

درنو حاضرينو! نننۍ غونډه د يوه لوی مقصهد لپهاره رابلهل شهوې. دا 

 او ځلول دي. مقصد زموږ د ملي ارزښتونو پالل، ساتل

دا د هر باشعوره، باخبره او بادرده افغان دنده ده  ې پهر خپلهو ملهي 

( کلنې غميهزې، د هغهې ۹٥وياړونو ووياړي او هغه وپالي، که څه هم )

بهرنيو عواملو او کورنيو رزايلو زموږ ټولو ټولنيزو، ولسي، مدني او ملهي  

الس کې دی او مثمر ارزښتونو ته پوره زيانونه اړولي او ال يې هم لور په 

ښاخونه يې  رېبي، خو دې سره سره ال هم په هېواد کې داسې افغانهان 

شته  ې غرونو سره سر جنګوي، خپل تندي ماتوي، خو  ها تهه يهې 

 ټيټوي نه:

 دا سر ربه مات شوی دی ټيټ شوی  اته نه دی

 خهههو تههههاته يهههې پنههځه وخته محراب کې راولم.

ي دي او داسهې سهرونه بهه ال نهور ههم را داسې سرونه ال ډېر ژونهد

وټوکېږي. دې وطن کې ال اوس هم هغه څلي والړ دي،  ې نهه پهرې د 

سکندر زور ورسېد، نه هم د کروش، نه هم د انګرېز، نه هم د روس، نهه 

 هم د پنجابيانو او نه هم د صفويانو!

هر کله  ې پرديو په مستقيم ډول ددې هېواد پر څلو او نرخونو زور نه 

ی رسېدلی، نو بيا يې د يو شمېر کورنيو تاليڅټو په زور، په نامستقيم د

ډول له دې ملته خپل غچ اخيستی دی.  د غچ اخيستنې دا لړۍ ال تهر 

 دې دمه روانه ده.

خو پښتون ولس او په ټوليز ډول ټول افغان ملت د لويې اوسېلې خاوند 

، دا ځکه دی که څوک پرې بلوسېدلی هم دی، نو ده ورته اوسېله کړې
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 ې پښتون د يوه مستحکم تهذيب او کلتور خاوند دی، پښتون د شرم 

 او حيا پرتوګ او د شرم پوزه لري.

ور  دوه مخکې د هند د کشمير د پښتنو يو خان، )ثنااهلل خان الال( له 

ژوندون سره په يوه مرکه کې وويل: ))د پښتون د کلتور يوه غټه نښهه 

ي، هغه څوک  ې د پښتنو پخواني داده،  ې پښتون د شرم پرتوګ لر

او اوسني مخالفين دي، تاسې ورته وګورا، هغوی اکثره پرتوګونهه نهه 

لري او يا يې ناغوندي.(( ددې خبرې محتوا او فزيکي واقعيهت رښهتيا 

هم حيرانوونکی دی. هغه قومونه  ې د پښتنو په شان او يا د پښهتنو 

او د پښهتنو پهه  په پيروۍ پرتوګ لري، هغوی هم له حيا څخه ډک دي

 کلتوري محتوا کې خوندي شوي دي.

با ا خان، فخر افغان ته يو ماشوم   وويل: ))بابا، پوزه دې ډېره غټهه او 

جګه ده!(( بابا ورته موسکی شو، ويې ويل: ))بچيه ولې به غټه او جګهه 

 نه وي، دا د ټول پښتانه پوزه ده.((

يهي او دا خو نن په پښتنو پسې هغه څوک ډېهرې سهپکې سهپورې وا

طبيعي سوله ييز قوم د ))ترهګر او وحشي(( په نامه يادوي  هې نهه د 

شرم پرتوګ لري او نه هم د شرم پوزه. نن  ې موږ کومه غونډه جهوړه 

کړې ده يو پيغام يې همدا دی،  ې ځينو کسانو ته د شرم د جوهر ځال 

 ور انتقال کړو.

يوه ډله ههم  د بې شمېره پښتون ضد او افغان ضد کړيو له جملې څخه

)ډيورنډ خېل( دي، دا هغه ډله او اشخاص دي  ې د ډيورنډ د مسهلې 

په باب له انګرېزه او پنجابه دوی زيات ګرم دي او لکه راساً  ې ډيورنډ 

سره جنسي اړيکي لري، تر دېګه څمڅۍ ډېهره ګرمهه ده. دوی دا څهو 

ه کاله په رسنيو کې داسې اوتې بوتې ولي،  ې ژر تر ژره بايهد دا کرښه

رسمي شي. دوی غواړي،پاکستان او انګرېزان خوشاله شي. دوی وايي 
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دا مهمه نه ده  ې موږ ازاد يو، خو دا مهمهه ده  هې مهوږ ابهاد يهو. د 

ډيورنډ خېلو مثالونه ډېر دي، خو زه به يې دلته يوازې د يهوه تهن نهوم 

واخلم. )ښاغلی حاجي محمد محقق(، ده څو موده وړاندې اسالم ابهاد 

جال سفرونو کې د تور پنجاب سپينې پۍ ورودلې، کلهه  هې  ته په جال

مستۍ واخيست، نو په واز کومي يې وويل: ))موږ له پاکسهتان سهره د 

ډيورنډ د کرښې پر سر څه مشکل نه لرو، موږ حق نه لرو  ې دا مسايل 

 ياد کړو او يا د هغې دعوه وکړو.

تهه يهې دا ډول ښاغلي خو له هېو خارجي سره مشکل نه لري، اکثرو 

لبيک او مرحبا ويلي، مشکل خو زموږ دی، ډيورنډ واحد پښتون بهدن 

پر دوو ټوټو وېشلې، د ظلم ددې قمچينې داغونهه  د پښهتون پهر مهال 

لګېدلي، نه پر محقق، محقق خېلو او ډيورنډ خېلو. ښاغلي محقهق تهه 

بايد وويل شي  ې که ښاغلی کريم خليلي، ډاکتر صيب صادق مهدبر، 

فاطمه نظري، ډاکتر صهيب مههدوي او نهور درنهه  حاجي صيب عبده،

څوک په زوره او د بر ې په زور جال کړي، يا هم د باميانو او دايکنهدۍ 

ترمنځ پوله راکاږي او تا ورته له وېزې او  اجازې پرته پرې نه ږدي، بيا به 

هم ورسره مشکل ونه لرې که څنګه؟ او که دا تاته مشکل نه ښهکاري، 

ځان تطبيق کړه. بيا به د دوو ورونو د جبري بېلتون نو راځه دا عمليه پر

 پته درته ولګي!

نو موږ وايو  ې نه ډيورنډ شته او نه يې کرښه، ډيورنډ يو انګرېهز و، الړ 

مړ شو او خړ شو، کرښه يې هم مړه شوه. )ابۍ مړه تبه يې شهلېدلې( او 

 که احياناً څوک ځان ته د ډيورنډ وارثان، لمسيان او يها ډيورنهډ خېهل

وايي، د هغه الره تعقيبوي، نو د هغه د وارثت سند دې راوړي،  ې موږ 

 ورسره خپل نور حسابونه هم تصفيه کړو.

 اوس راځم دويمې مسنلې ته!
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 هغه د افغانستان د جهاد مسنله ده.

پر دې خبره ټول افغان ملت متفق دی،  ې د افغانستان جهاد د ټهولې 

ه شلمه پېړۍ کې د مسلمان نړۍ په کچه يو بې سارې حماسه وه،  ې پ

افغان ولس له خوا رامنځته شوه او ټول ملت په دې حماسه کې شريک 

و، خو دا  ې دا جهاد  ا کړی؟ کوم شهخ ، کهوم تنظهيم او کهومې 

سيمې؟ او  ا زيات کړی  ا کم؟ په دې کې د نظر اختال  موجود دی؟ 

ه ههېو خو دا په دې مانا نه دی  ې د رښتينو مجاهدينو د تثبيت لپار 

 فورمول نه شته!

زموږ او زموږ په شان د نورو افغانانو په نظر هغه څوک مجاهد دی،  ې 

د روس د يرغل له پيله بيا تر پايه يې له روسانو سهره ههېو ډول پټهه 

معامله او اوربند ونه کړ او تر اخره پورې په نره وجنګېدل. دا رښهتيني 

ې خوشاله کهړل، دا مجاهدين دي او هغوی  ې اوربند وکړ او روسان ي

نه مجاهدين دي او نه هم رښتيني افغانان، دا د روس ګوډاګيان دي او 

د جهاد بربادوونکي. ددې فرضيې دويمه برخه دا ده  ې د روسانو تهر 

وتلو وروسته  ې  ا وسله پر ځمکه کېښوده او خپل نفس يې تذکيهه 

کهې دا  کړ، نه يې په کورنيو جګړو کې ونډه واخيسته او نه هم په فساد

هم واقعي مجاهدين دي او هغوی  ې پر تنظيمي جګړو او فساد اختهه 

 شول، هغوی بيا هم د جهاد بدناموونکي او د هېواد بربادوونکي دي.

خو اوس د افسوس خبره داده،  هغه څوک د جهاد د وراثت  غې وهي، 

 ې د جهاد په وخت کې يا ماشومان وو او يا هم تر جههاد وروسهته د 

اهدينو له کوم ټولګي سره يوځای شول. هغه د  ها خبهره پخوانيو مج

 )جنګ سوړ شو، ميری تود شو(.

 يوازې دوه کسان به د بېلګې په توګه ياد کړم:
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ښاغلی امراهلل صالح: دا ښاغلی د جهاد په شپو او ورځو کې ماشوم و، د 

( کهال ۰٥( کاله او تر وتلو وروسته يهې )۹٥روسانو تر راتګ وروسته )

 نوموړي سن وارزوا  ې هغه وخت کې څو کلن راته؟تېرېږي. د 

خو په سياسي غونډو او ميټنګونو کې دا او دېته ورته ښاغلي د جهاد د 

 وراثت دعوه کوي.

ل( کال له پوهنتون څخه فارغ ۶۹۱۱ښاغلی ډاکتر عبداهلل عبداهلل: پر )

شو، همدا کال و  ې روسان له افغانستانه وايستل شول، دې ښهاغلي 

 جهاد وروسته جهاد پيل کړ؟ لکه  ې تر

دا او دېته ورته څېرې هغه کسان دي  ې د يو نيم مليون شهيدانو پهر 

 حماسې يې خېټه ا ولې ده.

زموږ په نظر جهاد حکمتيار کړی، جهاد مولوي محمد نبي کړی، جههاد 

حاجی عبدالقدير کړی، جهاد حاجي عبدالحق کړی، جههاد اسهمعيل 

کړی، جهاد کريم کره باغ کړی، جههاد خان کړی، جهاد تورن امان اهلل 

انور خان هردم شهيد کړی، جهاد عبدالسالم راکټي کړی، جهاد شهيخ 

محمد اصف محسني کړی، جهاد عبدالرب رسول سيا  کهړی، جههاد 

مال نسيم اخوندزاده کړی، جهاد کشمير خان کړی، جهاد بشير بغالني 

کهړی او کړی، جهاد احمدشاه احمدزي کړی، جهاد جمعه خان همدرد 

 جهاد ټول مظلوم افغان ولس کړی، نه دې څو غوړ سرو او ښوی سرو.

اوس  ې د څلوېښتو نامسلمانو هېوادونو لښکرې دلتهه پرتهې دي او 

څوک ځانته مجاهد وايي، دې ډول اشخاصو ته که څوک احمهق ونهه 

 وايي، نو ساده ګان خو به ورته ضرور وايي:
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  لوالو يادوم:درېيمه مسنله د ټلوالو ملوالو او 

پرون راته يو بادرکه افغان وويل: موږ تېره شلکلنه دوره پر څلورو برخو 

 وېشلې ده:

د شر او فساد دوره، دا هغه دوره ده  ې د اسهتاد ربهاني ګرځنهده  -۶

 حکومت په کې راځي.

 د رنځ و عذاب دوره،  ې د طالبانو د واکمنۍ دوره رانغاړي. -۰

 ( کلنه دوره په کې راځي.۶۰امد کرزي )لوټ او تاالن دوره،  ې د ح -۹

 د حساب او کتاب دوره،  ې تر دې وروسته ورته سترګې په الر يو. -۱

زه هم د همدې وروستۍ هيله منتيا له مخې له دې ټلوالو ملوالو سهره 

 غواړم يو څه حساب کتاب وکړم.

ددې اوسنيو ائتالفونو اصلي زړی، د پنجشېر په دره کې د نظهار شهورا 

( زيهاتو عنوانهو ۶۰( کلونو کې يې تهر )۶۰ډله ده،  ې په تېرو ) پخوانۍ

الندې کار کړی، خو ماهيت کې يې کوم تغير نه دی راغلی، ملي جبهه، 

تغير و اميد، جريان سبز، افغانستان نوين، نهضت ملي، ائهتال  ملهي، 

 شورای متحد ملي او نور نومونه.

( سهلنه ۱،۹س )پنجشېر دره کې ټول وګړي د افغانستان د ټهول نفهو

جوړوي او جغرافيايي حدود يې تر دې هم کم وي، خو په حکومت کهې 

مطلق واک لري او د تصنعي ابوزېشن سرليکونه هم د همدې درې لهه 

 وګړو څخه دي.

( زيات ۶۱۱۱( وزارتونه، تر )۹( معينيتونه، )۶۱( زيات جنراالن، )۶۸۱۱تر )

( اداري ۸ي، )مهم رياستونه، د جمهوري رياسهت مرسهتيالي، مارشهال

واحدونه، په بهر کې د افغانستان ګم شمېر سفارتونه او په زرګونو واړه 
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( سلنه خلکهو څخهه د همهدې ۱،۹رياستونه او مديريتونه. له همدې )

 شمېر ښاغلو په الس کې دي.

د نړۍ په هېو هېواد او هېو حکومت کې د واک داسهې نها انډولهه او 

په اصطالح سياسي اپوزېشهن ناقانونه وېش نه دی رامنځته شوی، خو 

هم له همدوی سره دی، ښهاغلی قهانوني، عبهداهلل، امهراهلل، منصهور، 

احمدضيا مسعود، احمدولي مسعود، عتيق اهلل بريالی او نور په اصطالح  

اپوزېشن کې دي. فهيم خان، بسم اهلل خان، دين محمد جرئت، حسام 

، اپوزېشهن او الدين خان، شريفي او نور په سلګونو بياپه پوزېشن کهې

پوزېشن دواړو په يوه محدوده جغرافيي دايره کې، يهونس قهانوني پهه 

اپوزېشن کې، ورور يې شريفي صيب په پوزېشن کې، يو وخت يې خسر 

په اپوزېشن کې و، زوم يې په حکومت کې، بيا يې خسر حکومت ته الړ، 

 زوم يې اپوزېشن ته!

ړې دايرې دي، په دايهره د نا انډوله واک په دې دايره کې بيا هم نورې و

 کې بله دايره ده.

له دغسې يو وړې ذهني، جغرافيايي، تنظيمي، سهمتي، قهومي او  لهه 

تعصبي  لنده  ې هر څه راوټوکېږي، نه د ملت په خير دي او نهه ههم 

 دوام مومي.

د ))انتخاباتي اتحاد(( په نامه  ې کوم نوی ائتال  جوړ شهوی، دا ههم 

دی،  ې اول خو دا ژوندی نه پاتې کېږي او هغه اومغلن ماشوم ته ورته 

 که پاتې هم شي تر اخره به معيوب وي.

دا هغه ډول اپوزېشنونه دي،  ې امتيازاتو ته منتظر دي، يهوازې دوړې 

ولي او کوم واقعي قوت نه دی، دوی د ولسمشر کرزي د ضعف پر ټکهي 

تر هر  ا ښه پوهېږي، کله  ې خپلې سهينې وډبهوي،  غهې او نهارې 
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پورته کړي، نو کرزی صيب پرې پۍ پرېږدي، سمالسهي څهوکۍ  سورې

 ورکړي، دا ډله بيا غلي شي، بيا بله ډله پيدا شي.

هغوی هم د خپلې درې همغه خلک راپورته کړي، بيا بل امتياز واخلي، 

بيا بل مخالف شي، همدا دوړې کوي، کرزي صهيب تهه الس وروړي او 

( کلونو ۶۰ر  ارواکي ال په )ګوړې راباسي، خو کرزی او د هغه په شان نو

کې د دې ټلوالې پر اصلي ماهيت او قوت خبر نهه شهول،  هې څهوک 

 څوک دي، څومره دي او څه کوي؟

کله کله سړی مجبورېږي دې خلکو ته ځينې داسې مثالونهه وړانهدې 

کړي  ې دوی سره مناسب دي، خو په پرده کې نه دي. د ډاکتر صهيب 

ر ښه نه دی، خو د هغو اشخاصو اشر  غني په اصطالح  ار وب يې ډې

لپاره  ې خپله هم  وکاټونهه مهاتوي، د دې ډول مثهالونو راوړل يهوه 

 مجبوري وي.

دوی يو ډول خلک تيار ساتلي کله يو له حکومتهه خفهه شهي، همغهه 

خلک راوباسي، بيا  ې پرې امتياز واخلي بل بيا همدا خلک راوباسهي، 

، خو هېڅهوک پيهدا نهه دا  ې تغذيه شي، بيا بل همدا خلک راوباسي

( ګونهدونو ۶۱( جبههو او )۶۱شول  ې ورته ووايی په يهوه دره کهې د )

مشرانو! مهرباني وکړا پر يوه ور  غونډه جوړه کړا،  هې د ههر  ها 

خپل خلک معلوم شي،  ې کوم يهو څهومره خلهک لهري او څهومره 

 ( ځله مه خرڅوا!۶۰درباندې رسېږي؟ يو سړی )

له د اصلي هغو په شان نه دي، که دوی تصنعي او کاغذي زمريان هېڅک

هر څومره ائتالفونه او د اوسپنې کالګانې ځانته تاوې کړي، خو بيا ههم 

وېره يې په زړه کې ده او د حامدکرزي په شان طاليي مرغه بيا په الس 

 نه ورځي.
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دا ائتالفونه هغه د  رسي او مال کيسې ته ورته دي  ې مهال ههر تهازه 

ګڼله، خو  رسي بيا ويل  ې دا ټولې کالګانې  اودس د اوسپنې يوه کال

 په يوه باد الوزي. نو د دوی ائتالفونه هم په يوه باد ختمېدی شي.

 ( څېرو ته:۹اوس به راشو ددې نوي ائتال  يوازې )

( ځله ۶۰( کلونو کې تر )۶۰په ) ښاغلی حاجي محمد محقق: -۶

ړلي، زيات خپل موقف بدل کړی، پوزېشن او اپوزېشهن دواړه يهې خهو

( ۶۱۱( کلونو کې يې لږ تر لږه )۶۰( باډيګاردان لري، په تېرو )۸۱محقق )

مليونه افغانۍ يوازې د باډيګاردانو معاش شوی، خو اپوزېشن کهې ههم 

 دی.

د ټول وسلوال پهو  درسهتيزوال يها  ښاغلی جنرال دوستم: -۰

رئيس ارکان دی، په تېرو لسو کلونو کې يې يوه ور  هم حاضري نه ده 

( ورځې غيرحاضر دی، خو معاش يې هم حوالهه دی او ۹٥۱۱، )ورکړې

( ساتونکو په نامه معاش ههم ترالسهه کهوي. لهه ۶۱۱۱هره مياشت د )

قانوني پلوه د سياسي فعاليت حق نه لري، خو هغه ځان نه پېژنهي نهو 

 قانون به څنګه وپېژني.

( ٥( رايو په مقابل کهې )۹۹۱د ) ښاغلی احمدضياء مسعود: -۹

هور رئيس مرستيال و. د لوی خدای په فضل دده پهه پنځهه کاله د جم

کلنه موده کې په حکومت کې هېو ډول فساد او تهاالن نهه و، تهر دې 

دمخه دوه کاله ډاکتر عبداهلل عبداهلل د بهرنيو  ارو، يهونس قهانوني د 

کورنيو  ارو، پوهنې وزيران، انجنير عار  سروري او امهراهلل صهالح د 

 امنيت رئيسان وو.

دې دوره کې هم حکومت د زمزم د اوبو په شان پاک و او ههېو غهال او 

( کلونو لپاره ښهاغلی فههيم خهان ٥درغلي په کې نه وه. اوس  ې د )
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مرستيال دی، بيا هم د لوی خدای په فضل او د پرښتو پهه برکهت پهه 

 حکومت کې هېو غال نه شته.

و د ښاغلی ضيا مسعود  ې د احمدشاه مسعود پر مسهند ناسهت دی ا

هغه په نوم  لېږي، تر ټولو لومړی يې د خپهل ورور د نظريهاتو خهال  

ګامونه پورته کړل. قومندان احمدشاه مسعود به د جنګونو پهر مههال 

ويل، عبدالعلي مزاري له ايران او دوستم له ازبکستان سره تړلي او لهه 

همغو ځايونو خړوبېږي او ددې دواړو  ښاغلو پر ضد تر وروسهتي حهده 

ه، خو ښاغلی ضيا مسعود، بيا مزاري يو اتل او جنرال دوسهتم وجنګېد

خپل پوخ انډيوال ګڼي، نو په دې ډول تر هر  ا لومړی ده خپله د خپل 

 ورور د نظرياتو پر وړاندې ګامونه پورته کړل.

دا هغه ډول اپوزېشنونه دي،  ې په ټاکنو کهې مخالفهت او تهر ټهاکنو 

ورکوي. ښاغلی عطامحمهد  وروسته په حاکميت کې خپل واک ته دوام

 نور يې بله نمونه ده.

هغه يوه مشهوره کيسه ده  ې بارانونه  ا ودرول او غوبلونه پهه کهې 

 څوک کوي؟ انتخابات  ا وګټل او واک په کې څوک  لوي؟

 څلورمه او وروستۍ برخه:

 د ملي شخصيتونو يادونه بايد تازه وساتل شي.

د ملهت بودجهه نهه د څو محهدودو اشخاصهو د نمهانځلو لپهاره دې 

 مصرفېږي.

( مليونو ډالرو زيهاتې پيسهې د يهو څهو ۶٥( کلونو کې تر )۶۰په تېرو )

محدودو کسانو په نمانځلو مصر  شوي او ال هم مصرفېږي، که دا د  ا 

شخصي پيسې وي، هېڅوک د اعترا  حق نه لهري، خهو کهه د بيهت 
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لويه  المال په پيسو تنظيمي اشخاص نمانځل کېږي دا  له دې ملت سره

 جفا ده.

د نظار شورا، ستمي ډلو او يو شمېر نورو په اصطالح کارپوهانو له خهوا 

مو په سلګونو ځله په راډيو ټلوېزيونونو کې اورېدلي  ې )ما يک ملهت 

 نيستم( نو کله  ې موږ کوم ملت نه يو، نو بيا خو ملي قهرمان څه مانا؟

 ر يې شته؟ملت نه شته او قهرمان يې شته؟ امت نه شته او پيغمب

نو موږ له ټولو هېوادوالو غواړو  ې د خپل ملت ملي ګټې وپهالي، څهو 

( مليونه وګړي د يو نهيم زر ۹۱سرزورو جګړه مارو ته تسليم نه شي او )

 ټوپکوالو، جنګساالرانو له منګولو وژغورا.

پر دې هم پوهېږو  ې د ملت  وپتيا د بې تفاوتۍ مانا نه لري، د ملهت 

او غلو لپاره يو امتحان دی. که موږ نن د يوه ملهت  مجبوريت د زورواکو

 په توګه غلي يو، نو غلي نه يو. ځينې بهرني جبري مجبوريتونه دي:

  ې يې وليدم مجبور په الر کې پروت

 له څپلو سره مې هر يو پر سر خوت

 ما په الر کې و ځان دې ته غورځولی

 په دې  ل مې د يارانو ايمان کوت

 

 په درنښت

 انستان د جوړېدو په هيلهد لوی افغ
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 شل داليل

ل( کال يو شمېر  ارواکو په  ل او فرېهب پهه ملهي ۶۹۳۰کله  ې پر )

شورا کې د هويت په تذکرو کې د ملت او دين سهتون د ليکلهو مخهه 

ونيوله، نو همغه وخت ملتپالو افغانانو غبرګون وښود، ما هغهوی تهه د 

 شل داليل وليکل. ملت او افغان د کلمو ليکلو لپاره دا الندې

کله  ې ملت نه وي نو ملي څه مانا؟ ملي شهورا بيها :  .   ملي شورا۶

 څه مانا؟ د کوم ملت شورا؟ 

شورا خپل مقر ته د ملت کور وايي. د کوم ملت کور؟  .  د ملت کور:۰

د ايراني، پاکستاني، عرب، روس، هندو کوم يو؟ دا د کوم ملت کور دی؟ 

 نوم نه ليکئ!که د افغان وي، نو ولې يې 

که دا ښاغلي د ملت له نوم سره حساسيت لري، نهو  . د ملت نوم:۹

 بيا يې په شورا کې ولې ناست دي؟

د دين، جهاد او اسالم په نامه راغلو اشخاصو، اوس )ديهن(  دين: -۱

هم له تذکرې لرې کړ، اوس به موږ )بې دينه( تهذکرې پهه جيهب کهې 

 ګرځوو.

دې او ملي هويت څرګندويه ده، تذکره د يوه شخ  د عقي ملت: -٥

کله  ې د يو  ا دين او مليت نه وي څرګند، نو تر دې لوړ ارزښهتونه او 

 ځانګړتياوې کومې دي  ې يوڅوک پرې تشخي  شي؟



 نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

7772 
 

د يوه شخ  فردي تشخ  د همغې ټولنې له ورتهه بهل  تخل : -۱

شخ  څخه پر همدې تخل  سره کېږي، نو  ې تخل  دې هم خهتم 

م، نو بيا يې يوازې خپل نوم پاتې شو، درې مشخصې کړ، ملت او دين ه

 له منځه الړې يوه پاتې شوه.

کله  ې د ملت له مفهوم سره حساسيت ښودل کېږي، نهو  ملي: -۱

بيا خو )ملي( کلمه  ې ملت ته يې نسبت دی، هم بايد لهه منځهه الړه 

شي، ځکه  ې اصلي ريښه يې نه شته، نو بيا خهو ملهي دفهاع، ملهي 

 اردو او په ټوله کې امنيتي سکتور ته هېو اړتيا نه شته.امنيت، ملي 

کله  ې په يوه هېواد کې ملت نه وي، نو د نورو ملتونو لهه  دفاع: -۸

يرغل څخه يې دفاع ته څه اړتيا ده؟ خالصه دروازه ده هر څهوک  هې 

ځي او راځي، دروازه ورته خالصه ده، مدافع يې هم معلوم نهه دی، نهو 

 ت څه مانا؟بيا د ملي دفاع وزار

د کوم ملت استازی؟ د همغه ملت  ې دی يې  د ملت استازی: -۳

په مقابل کې والړ دی؟ هم يې استازيتوب کوي، هم يې هويت ختموي؟ 

عجيبه استازيتوب، ايا که يو بل څهوک د همهدې اسهتازو همداشهان 

 استازيتوب وکړي، نو دوی به يې ومني؟

رکول کېږي  ې هويت يوه شخ  ته تذکره  ددې لپاره و هويت: -۶۱

يې مشخ  شي، نو کله  ې په تذکره کې د يو  ها اعتقهادي او ملهي 

هويت پټېږي، نو بيا تذکرې ته څه اړتيا ده؟ ههر څهوک دې همداسهې 

 ګرځي.
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: )مليت( د قوميت قرباني شو، ايا همدا قومونهه نهه دي قوميت -۶۶

ه  ې ملت ترې جوړېږي؟ يو شمېر سمتپالو او قومپالو  ې د پرديهو په

اشاره يې دې مسلې ته لمن وهله، د فکر دايره يې څهومره وړه ده. پهه 

خپلو خبرو کې د لويو ملتونو يادونه کوي، خو په عمل کې د قوم دايره 

د ملت پر دايرې لوړه ګڼي. ښه خو دا وه  ې دوی د لويو خلکو په شان 

 لوی فکر کړی وای:

 څو دې توان رسي په لوی درياب ګرځه

 زوال وينههم نهنګهههپه وياله کې دې 

افغانستان له )افغان( څخهه رغېهدلی نهوم دی، د  افغانستان: -۶۰

افغان مکان نوم )افغانستان( دی. کله  ې يو څوک د )افغان( له کلمې 

سره حساسيت لري، په حقيقت کې له افغانستان سره هم حساسهيت 

لګرتيا لري، نن يې د پرديو په مرسته او د يو شمېر کورنيو نافکرانو په م

د افغان د کلمې پر ضد هڅه وکړه، ډېر ژر به د )افغانستان( کلمهې تهه 

 هم پورته شي.

د )اسالمي( کلمې نسهبت )اسهالم( تهه دی. )ي( تهه  اسالمي: -۶۹

نسبتي )ي( وايي  ې له ماقبل سره د يو مابعد شي نسبت ښيي، خهو 

 کله  ې ماقبل نفې شوی وي، مابعد څه مانا؟ دې ښاغلو  ې له تذکرې

څخه د دين کلمه حذ  کړه، د دين توضيح لپاره به ضرور په سلو کهې 

نهه نوي اعشاريه نهه نوي )اسالم( ليکل کېده، نو )اسالمي( بيا  اتهه 

نسبت کېږي؟ دا دا مانا لري  ې يوڅوک ووايي: زه مسلمان نه يم، خو 

 اسالمي که راته وويل شي پروا نه کوي.



 نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

7777 
 

موږ هره ور  وايو  ې زموږ ملهت د  :يو نيم مليون شهيدان -۶۱

اسالم او افغانستان لپاره يونيم مليون شهيدان ورکړي، ايا دا شهادتونه 

اسهالميت او افغانيهت دې   د همدې لپاره وو  ې د شهيدانو په ارمان

ملنډې ووهل شي او دا دواړه ستر معنوي ارزښتونه دې حتی د هغهوی 

 په پېژند پاڼه کې رانه شي.

تش په نامه د ملت استازو)؟( نه يوازې له مظلوم او هر دم  لوری: -۶٥

شهيد ملت څخه لوری او تګلوری ورک کړی، بلکې د هويت په تهذکره 

کې هم يې له خلکو لوری ورک کړ. په نړيوالو تړونونو کهې بهه راتلهل: 

افغان لوری، جرمن لوری، قزاق يا ازبک لوری، افغان لوری، پاکسهتانی، 

لوری. اوس  ې له )افغان( کلمې سهره حساسهيت هندي يا امريکايي 

ښودل کېږي، افغان لوري ته به څه استعمالېږي؟ افغاني او يا د دوی په 

اصطالح )افغانستاني( کلمې خو هم له همدې ريښې سره تړلې دي. بيا 

 به څه کېږي؟

: يو شمېر ډارن، ورځچاري او ځانساتي وکيالن جنجال ختموو -۶۱

ي وايي، موږ جنجهال ختمهوو. د دوی پهه نظهر او يا هم دولتي  ارواک

جنجال په )افغان( کلمه کې دی، نه په هغو خلکهو کهې  هې جنجهال 

 راټوکوي، دوی جنجال په )هويت( کې ګڼي نه په بې )هويتۍ( کې.

يو شمېر ډارن او مضر احتياط کاري بيا وايي: موږ  :ملي وحدت -۶۱

اوسهېله وکهړو. دې  بايد د )ملي وحدت( لپاره له ډېرو شيانو تېر شهو،

ښاغلو ته بايد وويل شي،  ې تاسو د )ملي غفلت( او )ملهي وحهدت( 

ترمنځ فرق نه شئ کوالی. ملي وحدت دې ته وايي  ې د يو هېواد ټول 
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وګړي، په عادالنه او مساويانه توګه د خپل هېهواد پهه برخليهک کهې 

شامل شي، نه دا  ې ډېر تر لږو  قرباني شي او يا د کمهو، خهو سهپين 

سترګو او  جنجالي اشخاصو خبره ومنل شي. زموږ په نظر د نهامعقولو 

جنجالونو او نامشهروع غوښهتنو د ختمولهو لهه الرې ملهي وحهدت 

 تامينېږي، نه د ناروا امتيازاتو د ورکړې له الرې.

: د ملهي شهورا دنهده داده  هې قهوانين قوانين که جنجال -۶۸

قانون په يو اتيايمه تصويب کړي او د ولس ګټې خوندي کړي، د اساسي 

ماده کې راغلي: ))د افغانستان اسالمي جمهوريت دولت ملي شهورا د 

ستر تقنيني اورګان په توګه د افغانستان د خلکو د ارادې ښهکارندويه 

ده او د ټول ملت نمايندګي کوي. د شورا هر غړی د رايې د څرګندونې 

ګټهې د  په وخت کې د افغانستان د خلکو عمومي مصلحتونه او سترې

خپل قضاوت محور ګڼي.(( اوس ګورو  هې د خلکهو کومهه اراده دوی 

تمثيل کړې؟ همدا د ولس اراده ده  ې ملي او اسالمي ارزښتونه يې تر 

 پښو الندې شي؟ او شورا ولس ته نوي جنجالونه پيدا کړي؟

د قوانينو د تصويب او اسانۍ ترڅنهګ  خدمات که تخريبات: -۶۳

حکومت اړ کړي، ولس ته خدمات ورسوي، د  د شورا بله دنده داده  ې

شورا پريپالي غړي اوس پر دې مصرو  دي  ې په ملهت کهې د نفهاق 

نوي تخمونه وکري، کله  ې اساسي قانون حکم کوي: د )افغان( کلمهه 

ددې ملت پر هر فرد اطالقېږي، نو بيا پر دې خبره بحث په کار نهه دی، 

قهانون او ملهت طبيعهي  خو د شورا پرديپالي غړي نه يوازې دا  هې د

 مسير او هويت نه مني، بلکې ملت ته ال زياتې ستونزې ټوکوي.
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ملي شورا ددې پرځای  ې  له خيره مو توبه شر مه رسوه: -۰۱

د ملت د يووالي او استحکام لپاره هڅه وکهړي، پخهواني ارزښهتونه او 

هډونه الپسې کوشېر کړي، ملت ته نوې ګټهې ورسهوي، هېهواد تهه د 

مالي خطرونه رفع او دفع کړي، سرکښه زورواکي  هارواکي تجزيې احت

مهار او د فساد جرړې وباسي، د ګاونډيو پټې او ښکاره توطيې خنثهی 

کړي، د جګړې ختمولو لپاره  الره  اره پيدا کړي، دې هېواد او ملت ته 

نوي غمونه ټوکوي او له ګاونډيو څخه نهوي رالېهږل شهوي تعريفونهه 

 وړاندې کوي.

ا کې د ملتپالو، هېوادپالو او اسالمپالو استازو شمېر هم کم په ملي شور

نه دی او رښتيا هم ددې مظلوم ولس رښتيني استازي دي، خو څرنګه 

 ې ملت مظلوم دی دا استازي هم مظلومين دي، دوی هم د ملت پهه 

شان نه زر لري او نه زور  ې په شهورا کهې يهې وکهاروي او د تقلبهي، 

و په اصطالح وکيالنو د غرضونو او مرضهونو مخهه ايرانپالو او پاکستانپال

 ډب کړي.

موږ اوس په شورا کې له همدغو مظلومو خو باغروره او باعزته و کيالنو 

څخه هيله کوو  ې خپل تيت و پرک حالت ته د پای ټکهی کېهږدي. د 

محدودو، خو منظمو، زورواکو او پرديپالو تش په نامه وکيالنو پر ضد يو 

و انسجام رامنځته کړي، په شورا کهې راټوکېهدلي ګډ حرکت، تګالره ا

زهر په خپله له منځه يوسي او د پرديپالو او هېوادپالو وکيالنو ليکه يوه 

له بله جال کړي. له اسکېرلي باغيرته ملت څخه مو هيله ده لکه څنګه 

 ې مو له  نګېزه تر هالکو، له هالکو تر انګرېزه او له انګرېهزه بيها تهر 

ه بيا تر دې نورو ډول ډول انګرېزانو پورې، د هر بهرنهي روسه او له روس



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

7777 
 

پرضد ښکاره مبارزه او جهاد کړی ، دغسې يوځل بيا خپل ملي غهرور، 

عزت او وحدت ال پسې غښتلی کړا،  د هر ګاونډي په تېره بيا د ايران 

او پاکستان د ښکاره او پټو توطيو او د هغوی د کورنيو تالي څټو پرضد 

او اسالمي مبارزه او جهاد ترسره کړا! په پای کهې خپله شعوري، ملي 

کې وايم، دې ډول کورنيو او بهرنيو خاينونو ته د دې خبرې يادول ههم 

 په کار دي  ې:

 ال تههراوسه يهې مهاغزه په کرار نه دي

  ا  ې ما سره وهلی سر په څنګ دی

OOO 

 ټيټ مې مه بوله غورځنګ راباندې مه کړه

 ی ګهړنګ يهمزه پهه دې افهتادګۍ کې لو
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 ژوندون ټلوېزيون او لويه څارنوايل

 

خبر شوم  ې د  ه دويمه اوونۍ کېل( کال د ليندۍ مياشتې پ۶۹۳۰د)

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

ژوندون ټلوېزيون د بندولو امر يا هم د نشراتو د تعليق غوښهتنه کهړې 

ده. ما هم لوی څارنوال سره کتنه وکړه او خپلې غوښتنې مهې مطهرح 

 کړې.

 ددې کتنې جزيات به په الندې ليکني متن کې وګورا!

ې زه لوی څارنوال سره کېناستم، نو هغه هېو داسې داليهل نهه کله  

درلودل  ې ماته يې وړاندې کړي، زه يې حق په جانب ګڼلم، بيها هغهه 

زه خپلو مرستياالنو ته ورمعرفي کړم، مرستياالنو يې يهو هينهت جهوړ 

کړی و، هغوی سره مې تفصيلي بحث وکړ، هغوی هم زما د داليلهو پهر 

ه درلود، زموږ داليل يې مقنع وګڼل، زه بېرتهه وړاندې څه خاص دليل ن

ټلوېزيون ته راغلم، خو ور  وروسته لويې څارنوالۍ د سياسي فشارونو 

له امله د )سيد مخدوم رهين( غوښتنې منلې وې او پهه ناقانونهه ډول 

يې د ژوندون د تعليق حکم کهړی و، دلتهه غهواړم درانهه لوسهتونکي 

وندون په څپو زمها د وينها ليکنهی لومړی همدا متن او بيا وروسته د ژ

متن ولولي او بيا تر هغه وروسته د ملت د حماسې له امله له ملت څخه 

 د مننې متن په ځيرتيا سره ولولي. 
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دافغانيت، اسالميت، افغان او  ژوندون راډيو تلوېزيون لويې څارنوالۍ ته

پهر وړانهدې خپهل  افغانستان ضد اشخاصو، رسنيو او کړيو د تهوطيې

 .ليک وړاندې کړغوښتن

څارنوال ښاغلي )محمد  له لویما )يون( په هغه کتنه کې  ې نن سهار 

اسحاق الکو( سره درلودله، له لوی څارنوال څخه وغوښتل هغهه ملهي 

افغان، افغانيت، اسالم او اسالميت د خونديتابهه لپهاره د  حرکت  ې د

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

وکړي او يو شمېر ايرانپالې کړۍ او رسنۍ پرې نهه ږدي  او حقوقي مالتړ

 .مسخه کړي  ې د هېواد ملي هويت

 دغهه عادالنهه ملتپالو افغانهانووغوښتل  ې  څخه له لوی څارنوال ما

غوښهتنې  زمهاغوښتنې د قانون په  وکاټ کې وڅېړي. لوی څارنوال 

اطالعاتو او کلتور وزارت د وزير موظف هينت ته راجع کړې  ې د  هغه

رهين( او د يو شمېر نورو کړيو د غوښتنې له املهه جهوړ  )سيد مخدوم

غوښتنه  ې پهه هغهه  هسيد مخدوم رهين پ شوی دی. دا کميسون د

 هاپي رسهنۍ د تعليهق غوښهتنه  او يوې بلې کې د ژوندون ټلوېزيون

او خپل وضهاحت وکهړ  دې موظف کميسون ته ماشوې وه، غور کوي. 

 مرستيال او د مشرانو جرګې ،وکړه  ې ښاغلی رهين مې ددې يادونه

 د فرهنګي او ديني  ارو د کمېسون مشر له ژوندون ټلوېزيهون سهره

سياسي ستونزې لري او د سياسي انګېزي له مخې د ژوندون ټلوېزيون 

ون هم د ښاغلي يحرکت کوي. د رسنيو د سرغړونو کميس پر وړاندې دا

هم په دې برخه  فشار نور  ان د عطا محمد دې دی اوتر فشار الن رهين

 .احساسېږي کې



 نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

7777 
 

او نظرونه او دا ډول اشهخاص سياسهي انګېهزه  نو ځکه خو دا مکتوب

اشخاصو نظر د منلو وړ نه دی او نه  لري، ژوندون ټلوېزيون ته ددې ډول

 .هم قانوني بڼه لري

کهړه، د )ضمير( د قاضي کولو غوښتنه ههم و مې څارنوال څخه له لوی

موږ پر يو  ا بانهدې د کاغهذي او فزيکهي  ې ويل مخکې تر دې  ېمو

دې پوهېږم،  رقاضي کړو. زه هم پ اسنادو خبره وړاندې کړو، ضمير بايد

محسني صيب مدرسه او  ته هم، ولسمشر هم او ټول افغانان هم  ې د

پاتې کېدل  تمدن ټلويزيون له ايرانه خړوبېږي،ددې په مقابل کې  وا

 .افغان او مسلمان ولس سره ستره جفا دهله ستر 

څارنوال ته وويل  ې د ښاغلي رهين پرېکړه شخصي، سياسي او  لویما

ډکه ده او هېو ډول قانوني بنسټ نه لري، د رسهنيو د  له قومي تعصبه

يې خپله ذهني پرېکړه رالېږلې ده او يوه  ون په نامهيسرغړونو د کميس

مسلې سره يو ځای کړې  هې  بله کو نی  اپي رسنۍ يې ځکه له دې

 .پټ کړي له ژوندون ټلوېزيون سره خپل پخوانی او اوسنی تعصب

لويې څارنوالۍ  په استازۍ ژوندو ن ټلوېزيونما د هغه غوښتنليک  ې 

 :ته وسپاره، په دې ډول دی

 !د افغانستان اسالمي جمهوريت د لويې څارنوالۍ محترم مقام ته

 ، ايرانپالو، افغان ضد، اسالم ضد اوپرديپالو په دې ورځو کې د يو شمېر

هېواد ضد کړيو له خوا د افغان، افغانيت، اسالم او ا سهالميت پهر ضهد 

ښکاره هڅې زياتې شوي، يو شمېر پرديپالې رسنۍ هم پهه دې  او پټې

 .دي ناوړه هڅو کې شاملې

 ژوندون داسې يو ټلوېزيون دی  ې د افغانانو په مالي پانګه، بسهپنو او

 وی او د خپل فعاليت له پيله يې بيا تردې دمه د افغان اومرستو جوړ ش
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افغانيت، اسالم او اسالميت او هېواد د ملي ګټو لپاره تر خپل وروستي 

 .کړی دی وسه کار

او  ژوندون راډيو تلوېزيون په دې وروستيو کهې د يهو شهمېر ايرانپهالو

 هېوادتر پراخ يرغل الندې دی. دوی غواړي د  پنجابپالو کړيو او رسنيو

ددې ملي او رسنيز مرکز پر وړاندې خنډونه پيدا کړي، په حکومت کې 

کړيو، تنګنظرو او هغو اشخاصو څخه هم کار اخلي  ې نهه  له تنظيمي

ځالنده هويت او قوت خاوند شي، نو ځکهه خهو د  غواړي افغان ملت د

راډيو ټلوېزيون باندې دی. ژوندون راډيو  ټولو د فشار تمرکز پر ژوندون

اسالمپالو او ملتپالو افغانانو غږ په ښه ډول  زيون د هغو هېواد پالو،ټلوې

تذکرې پر لومړي مخ د اساسهي  منعکس کړ  ې غوښتل يې د هويت د

وليکهل شهي، دې  قانون له حکم سره سم د اسالم او افغهان کليمهې

حساسهيتونه  او نهورو پرديپهالو خبرې د يو شمېر ايرانپالو، پنجابپهالو

ډول  ه خو يې له هغو دولتي ارګانونو څخه  ې په يو نهراوپارول، نو ځک

ملت له ملي هويت سره حساسهيت لهري،  يې ځينې اشخاص د افغان

پورته کړه او د ژوندون ټلوېزيون پر ضد يې عهرايض وړانهدې  ناوړه ګټه

له دې ملي موضهوع څخهه د خلکهو پهام قهومي  کړل. دا ډلې غواړي

 .موضوعګانو ته واړوي

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

له لسو کلونو راهيسې دې ټولې رسنۍ وارزول شهي  هې څهومره  -۶

هېواد د ملي ګټو لپاره کهړي او څهومره نهوريې د ملهت،  نشرات يې د

 .دي اسالم او افغانيت پر ضد

 د ټولو رسنيو د تمويل سر ينې او پرسونل دې په هر اړخيهز ډول -۰

هغو رسنيو  ې له  نا مشروع سر ينه دې رڼه شي او هره وارزول شي،
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پاکستان او يا نورو نا مشروع سر ينو څخه پيسې تر ګوتو کړي،  ايران،

 .قضايي ارګانونو ته معرفي شي بايد عدليي او

کرښه راکاږل شي: څهوک،  د ملي او قومي رسنيو تر منځ دې سره -۹

او څهوک قهومي  غواړيافغان، افغانستان، اسالم او د هېواد ملي ګټې 

 مسايل خپروي. قومپالي اوس دومره سپين سترګي دي  ې هم قومي

 .تفرقه ا وي او هم يې پړه پر بل باروي

سرود او ملي بيهرغ  افغانستان ملي څوک  ې په ټلوېزيونونو کې د -۱

هغوی سره دې  له ،خپروياو نور بيرغونه  خپروي سرودونه نورپر ځای 

 .قانوني  لند وشي

شمېر نورو ټلوېزيونونهو پهه  ځانګړي ډول د ژوندون، تمدن او يو پر -٥

ناپيېلی، مسلکي هينت  اړه يادونه کوو  ې لويه څارنوالي دې يو بشپړ،

غهړي ههم  وټاکي، په دې هينت کې دې د تمدن ټلوېزيون او ژونهدون

ټلوېزيونو او همدارنګه د ښاغلي محسني د مدرسې دواړو  شامل وي. د

پلټي، هره مالي سر ينه  ې ايرانۍ او پاکسهتانۍ سر ينې دې و مالي

 .ورسره وشي قانوني  لند دې ،وه

افغانستان پر  څارنوالي دې هغه اشخاص  ې په ډاګه د افغان ، هلوي -۱

ټينګهار  ضد شعار ورکوي او د افغان ملي هويت پر ځای پر قومي هويت

 پهه دولت کهې هم محاکمې ته راکاږي، که هغه په دې هغوی دې ،کوي

 .کچه وي، که وکيل وي، که وزير، که والي او که بل هر څوک هره

څارنوالي دې هغه ګوندونه او ډلې هم تر څار النهدې ونيسهي  لويه -۱

روحيې خال  يې ټول کړه وړه د قوم، سهيمې او   ې د اساسي قانون د

 .ژبې پر محور راڅرخي
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تهه ډاډ  ټلوېزيون ټول افغان ملت او ددې هېواد رښتينو بچيانو ژوندون

فعاليت او ژوند تر وروستۍ سهلګۍ بهه اسهالميت،  ورکوي  ې دخپل

ايرانپالو، سمتپالو، پنجابپالو، فسهاد ګهرو،  افغانيت او انسانيت پالي، د

پرديپالو او نورو مکروبونو پر ضهد بهه خپهل  ناقانونه زورواکو، هر ډول

دې الره کهې بهه د ههر ډول خنهډ،  ته دوام ورکوي او په رسنيز جهاد

 .او زور په مقابل کې په نره ودرېږي شکلم

 ژوندی او پياوړی دې وي افغان ملت

 مړه او سپېره دې وي د افغانستان دښمنان

 ځالنده دې وي په سيمه او نړۍ کې رپانده او

 د افغانستان او اسالم بيرغ

 په درناوي

 پوهنوال محمد اسمعيل يون

 د ژوندون راډيو ټلوېزيون د امتياز خاوند
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 يوه ناقانونه پرېکړه او زموږ مدين غبګون

 

(ل کال د ليندۍ مياشتې په نيمايي کې د اطالعهاتو او کلتهور ۶۹۳۰د )

وزير )سيد محدوم رهين( او لوی څهارنوال )محمهد اسهحق الکهو( د 

ژوندون ټلوېزيون د نشراتو د تعليق په هکله ناقانونه پرېکړه وکړه، مها 

استازۍ د يادو اشخاصو ددې پرېکړې پهر )يون( د ژوندون ټلوېزيون په 

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

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

 بڼه وړاندې کېږي.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 د لوی، مهربانه، لوروونکي او بښونکي څښتن تعالی په نامه

 غه ځوان  ې د وطن په درد سوځېږيه

 که سل ځهله پهرمخ لوېږي پورته کېږي

 ماتهرې سهل ځله قربان او صدقه کړې

 په پوله ناست وي ال خوځېږي  ې د مرګ

خپل نجيب، وياړمن، پرتمين، غښتلي، پياوړي او سرلوړي ملت تهه تهر 

 .هرڅه وړاندې د زړه له کومي سالمونه او احترامونه وړاندې 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 ضهد عملونهو او د هغهو د 
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تاليڅټو د وروستيو توطيو په باب ستاسو پاملرنه څو مهمو ټکو  کورنيو

 :ته راواړوم

پل نشرات له هغې ورځې  ې په افغانستان کې ژوندون ټلوېزيون خ -۶

په هېواد کې نويو، شعوري او ځوانو مدني خوځښتونو سهر  پيل کړي او

وخته راهيسهې د ژونهدون ټلوېزيهون پهر ضهد  راپورته کړی، له همغه

پرديپالي، ايرانپالي او پنجابپالي  توطيې روانې دي. هېو بل ټلوېزيون ته

 .ژوندون ته  ې ګوري دومره د خطر په سترګه نه ګوري، لکه

اسالم او اسالميت د  ې ژوندون ټلوېزيون د افغان او افغانيت،کله   -۰

تذکرو پهر لهومړي  الرويانو او رښتينو افغانانو غږ پورته کړ او د هويت د

 مخ يې ددې سترو ارزښتونو د تثبيت غوښهتنه وکهړه، نهو پرديپهالو

عناصرو ددې داعيې پر وړاندې دومره تېز غبرګون وښود  ې د هېهواد 

 .ساری نه و ليدل شویيې  په تاريخ کې

حکومت په داخل او  روس پلوه او ايرانپلوه ډلې  ې له پخوا څخه د -۹

اسهالميت د  بهر کې فعالې دي، په ژوندون ټلوېزيون کې د افغانيهت او

 خونديتابه بحث، له قومي تعصبونو سره غوټه کړ او د يوه شخ  يهوه

 .کليمه يې دهېواد ځينو وګړو ته په ناسم ډلو تعبير کړه

پرديپالو رسنيو د ژوندون ټلوېزيون د ژورليدونو خپرونې  ايرانپالو او -۱

اسههالم(، )افغههان( او )اسههالميت( او )افغانيههت( د ) د يهو بحههث  ههې

و، کاپي او په هغه کې يې ځينې جملهې  خونديتابه لپاره ځانګړی شوی

کړه او بيا يې له خپلهو رسهنيو  وړاندې وروسته کړې، مانا يې ورته کږه

حساسهيتونه  کړ او هڅه يهې وکهړه لهه دې الرې قهومي خپور  څخه

 راوپاروي او تر شا يې خپل شوم افغان ضد هدفونه پر ملي او اسهالمي

 .داعيې واکمن کړي
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شخ   ې تهر  دې ايرانپلوه تنظيمي کړيو په مشرانو جرګه کې يو -٥

 دې وړاندې يې د هويت په تذکرو کې د افغان او اسالم کليمو د ليکنې

د کارت پورته کړی و، د يوې همفکره وسيلې په توګه وکاروه، هغه پر ض

څخه د ژوندون ټلوېزيون د نشراتو د تعليق  اطالعاتو او کلتور وزارت له

 هم (سيد مخدوم رهين)وکړه، اطالعاتو او کلتور وزير ښاغلی  غوښتنه

اغېز الندې دی، ژر تهر ژره يهې  تر ډلو ټپلو له پخوا څخه د همدې  ې

ژوندون ټلوېزيون سره يې د خپهل  رنوالۍ ته مکتوب وليکه، لهلويې څا

خپرونهې د تعليهق  تعصب د پټونې په خاطر د يوې بلې نومورکې  اپي

 د ژوندون ټلوېزيون مقابل طر   ې غوښتنه هم وکړه. حقيقت دادی

تمدن ټلوېزيون، محسني مدرسه او نورې ايرانپلوه رسنۍ دي، نه يهوه 

 .خپرونه نومورکې  اپي السپاڼه او

کې هېڅکله داسهې  د اطالعاتو کلتور وزارت په تېر لس کلن تاريخ -۱

فيصهله  پرېکړه نه ده کړې  ې پر يوه ور ، په يوه ګړۍ کې دې هر څه

کړي. رهين صيب ددې پرځای  ې د رسنيو د سهرغړونې کمېسهيون 

هغوی خپل نظر   ې د هغه کمېسيون غونډه جوړه کړي خبر کړي او يا

 څهارنوالۍ تهه سرهکړي، په ډېرې  ټکۍ  قابل لوری خبرورکړي او يا م

پهه خپلهه هغهه  ورولېږه. ښاغلي وزير پهه ډېهر څرګنهد ډول مکتوب 

 به له خلکو غوښتل، هغه ته شکايتونه وکړي، پهه کمېسيون  ې دوی

 .خپل دې عمل، لغوه، پيکه او بې ارزښته کړ

هم ددې پرځای  هې د خپهل  (الکو اسحق)لوی څارنوال، ښاغلي  -۱

حوالهه کهوې، د  قرطاسيه  ې ټاکلي هنيت څېړنو ته منتظر شي، لکه

پهه  .((ښاغلي رهين پر وړانديز وليکل: ))متن پيشنهاد منظهور اسهت

افغانستان کې پهه زرګونهو خلهک وژل شهوي، افغهان ملهي هويهت، 
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اسالمي مقدساتو، ملي اتالنو، اکثريهت هېوادوالهو او ټولهو  افغانستان،

او  (رهين صاحب)سپکې سپورې ويل شوي، خو نه  بشري ارزښتونو ته

هم نه دی ګرولی، خو څرنګهه  سر څه  ې غوږ پرې (الکو صيب)نه هم 

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

ملهي  ددې پرضد دومره  ټک غبرګون او له دولتي امکانهاتو څخهه د

 څه څه مانا لري؟رسنۍ د خپه کولو ه

ددې لپاره  ې خبرې ډېرې اوږدې نه شي، موږ غواړو په دې برخه کهې 

خپل نظر او خپل عقلي، منطقي اصهولي، حقهوقي او دفهاعي داليهل 

 :وړاندې کړو

در سنيو په قانون کې له رسنيو څخه د سرغړونې کمېسيون تثبيت  -۶

د  جرګې هم دا کمېسيون تائيد کړی، لهه ژونهدون سهره شوی، ولسي

کې اصالً دا کمېسيون  ا خبر کړی ههم  پرديپالو عناصرو په دې قضيه

لهري  هې ددې  صهالحيت نه دی. کوم وزير او يا هم کوم شخ  ددې

داسې حکهم  کمېسيون له پرېکړې او مصوبې پرته د يوې رسنۍ په باب

 وکړي؟ که  ېرې دا د يو اصل په توګه ومنل شي، نو ښهه داده  هې د

ختم شهي او ټهول صهالحيتونه يهې ځهانګړو  رسنيو دا کمېسيون ژر

 .شي اشخاصو ته حواله

 ئيهددولت  ې کوم ارګان تاسيس کړی وي، ولسي جرګهې ههم تا -۰

ايا کوم شخ  دا حق لري  ې تر قانون پورته عمل وکهړي او  کړی وي،

 شهوي صهالحيتونه ځهان تهه مخهت  کهړي؟ هغه ارګان ته ورکهړل

غوښتنليک السليک کړی،  پر کومه ور   ې ښاغلي رهين خپل دا -۹

 ې ځان له  پر همغه ور  يې ځان پر يو بهرني سفر مصرو  کړی، ځکه

 .دې قانوني تېروتنې وژغوري
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پرته له دې  ې د قضهيې ادعها شهوی  د اطالعاتو او کلتور وزارت -۱

هرکلهی ويلهی او  لوری خبر کړي، د يو تنظيمي شخ  مکتوب ته يهې

 ن ټلوېزيون څخهه وضهاحتڅارنوالۍ هم مخکې تر دې  ې له ژوندو

 .وغواړي، يوه اړخيزه پرېکړه کړې ده

تعليق نه دی،  ې بېرته جبران  د رسنيو تعليق د شخ  د وظيفې -٥

خپهل لګښهتونه 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

وروسته بېرته اصلي حالت ته وګرځي، برائهت  زيانمنه شي او تر تعليق

واخلي، نو کوم اورګان د خسارې د جبران تضمين کوالی شهي؟ د  هم

تثبيتوي؟ د ادعاوو او واقعيت ترمنځ به عهدالت او  زيان کچه به څوک

 څنګه په ګوته کېږي؟ انصا 

ايا قوانين ددې اجازه ورکهوي  هې يهوه حقهوقي، رسهنيزه او يها  -۱

دې ژر تر ژره سياسي شي او  هارواکي دې پهه کهې  اعتراضي موضوع

پرېکړه کې موږ د ولسمشر د مرستياالنو  ناقانونه مداخله وکړي؟ په دې

همېشنی مضر مصلحت او ځينهې  سياسي فشار او په خپله د ولسمشر

تعقيهب، د نهورو  خاصو کړيو ته د تېرو سياسي امتيازاتو د ورکړې پهه

 .دخيل ګڼو امتيازاتو او خوږلنيو د ورکړې عنصر

 ې مستقيماً له ايرانه خړوبېږي، پر حکومت او په خپلهه  هغه ډلې -۱

لري، د هغو ټولو اغېزې په دې ناقانونهه بېړنهۍ  پر ولسمشر خاص اغېز

 .پرېکړه کې دخيلې دي

ايا تر دې دمخه د داسې پرېکړو بېلګې شته  هې ددې پرېکهړې د  - ۸

پوه يوه خبره  ې په خپله الره پرانيزي؟ که د يوه کار هعملي کېدو لپار
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ورکولهو جوګهه دی ايها ددې ډول پرېکهړې  کارپوه يې د پوره وضاحت

 ايجاب کوي؟

د يوې رسنۍ پر وړاندې دومره  ټک غبرګون  که د يو  ا يوه خبره -۳

افغانسهتان کهې بېالبېلهو اشخاصهو او  ته داليل برابروي، نو بيا خو په

کړي،  هې د ژونهدون پهر  رسنيو په دې برخه کې دومره څه استعمال

مثاله ههم وړه  خبره په خروار کې د مثقال تر (جنرال طاقت)څپو يې د 

څهارنوالۍ  ده. د هغوی پر وړاندې په دې تېرو لسو کلونو کې هم د لويې

 او هم د اطالعاتو کلتور وزارت د  ارواکو  وپه خوله پاتې کېدل کومې

يا بې تفاوتۍ په مانا ماناوې لري؟ ايا له هغوی سره د همغږۍ، همفکرۍ، 

که نورې مانا لري؟ ښه به وي  ې په دې برخه کهې د يهو شهمېر  ده او

دولتي ښهاغلي دې پهر حهافظې  :نومونه هم واخلو اشخاصو او رسنيو

عطامحمهد نهور، عبهدالحفيظ  فشار راوړي، د ښاغلي لطيهف پهدرام،

څرګندونې دې هم را  منصور، انور سادات، حاجي محمد محقق او نورو

فهردا، ائينهه او  ياد کړي. د طلوع ټلوېزيون، نور، نورين، تمهدن، راهپه 

 .کړي همدارنګه د نورو ګڼو  اپي رسنيو نشرات دې هم له نظره تېر

 هغه پرېکړه  ې له دولتي  ارواکو پرته، نه په کې نه عار  معلوم -۶۱

وي، نه په کې مقابل طر  او نه ههم د قضهيې ټهولې خهواوې، خپلهه 

هم پښې له ميدانه سپکې کړې وي، ايا لهه قانونهه او  غوښتنليک واال

 ده؟ منطقه د تېښتې په مانا نه

پر  خپله لوی څارنوال، د اطالعاتو او کلتور وزير او نور ټول اشخاص -۶۶

دې پوهېږي،  ې پرېکړه يې قانوني اساس نه لري. د لوی څهارنوال تهر 

لېفوني تماس ځلو زيات ټ( ٥۱وروسته ما له لوی څارنوال سره تر ) حکم
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 ې ددوی په نظر د قضيې يو اړخ ګڼل کېږم، له مها څخهه  ونيو، خو زه

 پټوي؟ ځان پټونه کوم حقيقت

طاقت  لويې څارنوالۍ او بل هيو اورګان د ژوندون له خوا د جنرال -۶۰

کړه  ې ه له هغو سي ډي ګانو سره پرتله ن (CD) د خبرو اصلي سي ډي

شهوې وه. جملهې پهه کهې وړانهدې د مخالفينو لخوا برابره  د ژوندون

 .په کې بدله شوې وه وروسته شوې وې او مانا

هغه ههم  کله  ې له يوې رسنۍ څخه د يوه شخ  يوه خبره  ې -۶۹

يوه بل شخ  په ځانګړي ډول )لطيف پدرام(  ې غازي امان اهلل خان 

وه، خو پرديپالي بيا دا د پلمهې پهه توګهه  کنځلې کړې وې، راجع ته ې

او د ځينو ناسم تعبير راپاروي او بيا هغه شهخ  پهه  منسوبويقوم ته 

وضاحت کوي، نو د دې ډول رسنۍ پهه  همغه رسنۍ کې د خپلې خبرې

ډک نه وي، نو ددې رسهنۍ  اړه  ې د پرديپالو پخوانی ذهنيت له کينې

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

 و  هې کهه ټهول افغهان ولهس يهوه خهوا وي،دې هم پهوهېږ رپ -۶۱

جنګساالران او تنظيمساالران په تېره بيا ايران پورې تړلي اخوندان بله 

نو ولسمشر ته دا دوه وروستي عناصر ډېر محترم دي، لهه ولهس  خوا،

جفا په مقابل کې به د قيامت پر ور  د ولس الس  سره د ولسمشر ددې

هغه وخت وي  هې د جبهران  او دا به او د ولسمشر کرزي ګرېوان وي

 .لپاره به هېو مجال پاتې نه وي

هېواد د ټولو عدلي قضايي اورګانونو، دولتي  ارواکو، ځانسهاتو  د -۶٥

( ۶۱۱اشخاصو پر وړانهدې دا پوښهتنه ههم ږدم  هې د ) او څوکۍ پالو

او د ملي اردو او ملي پوليسهو وژونکهي ي( افغانانو قاتل )حکيم شجاع
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تر قانونه پورته ګرځي او ال ههم   ېرته دي او ولې )امير ګل( او )کمين(

 .تر عدالت لرې خوندي ژوند تېروي

زره کابل ښاريانو قاتالن په همدې نظهام کهې تهر ټولهو ( ۱٥ايا د ) -۶۱

 محترم، مقدم او واکمن نه دي؟

کله  ې د ملي شورا مخې ته د افغان ضد کړيو له خوا لهه قهومي  -۶۱

و يې د ايرانپلهوه ډلهو پهه لمسهون د مظاهره وشوه او ځين تعصب ډکه

ما افغان نيسهتم( شهعارونه ورکهړل، دا ښهاغلي ) افغانستان پر ضد او

اشخاصو او محرکينو ته يې سهزا   ېرته وو؟ ددې پرځای  ې دې ډول

 .ته هرکلی وايهي ورکړي. اوس يې څارنوال صيب او وزيرصيب غوښتنو

 !افغان ملت تهبا ايمانه، باوجدانه غيرتي  اوس راځم خپل مسلمان

پر نصرت او د خپل  (ج)زه د يوه افغان او مسلمان په توګه د لوی خدای 

غيرت پوره ډاډه يم. په دې پوره باوري يم  ې د واحهد افغهان  ملت پر

ګلونه  ې د هېواد له هرې سيمې، هر قوم، هر ټبر  ملت ټولې څانګې او

الم او افغهان له ملي او اسالمي هويت، اس او هرې ژبې سره تړاو لري او

ټلوېزيون مالتړ کوي او ههر ايرانپهالي،  سره مينه لري، په نره د ژوندون

 .ورکوي پنجابپالي او پرديپالي ته مناسب ځواب

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

تشهدد، خشهونت او زور  له اسالمي برحقې داعيې د ترالسه کولو لپاره

يسهتل نهه تائيهدوم او نهه يهې پلهوي کهوم. زمهوږ او د اخ څخه کار

ايرانپالو کړيو تر منځ د توپير سره کرښه همهدا  جنګساالرانو او ناقانونه

او انسانيت غواړو او د افغانستان کورني  ده  ې موږ اسالميت، افغانيت

 .ال قانونيت او بهرني مخالفين، وحشت، خشونت او
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او  يت په تذکرو کهې لهه اسهالمپر دې خبرې بيا ټينګار کوم  ې د هو

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

 .ده

 د ژوندون ټلوېزيون په مليونونو هېوادپالو مينوالو څخه په ډېر درنښت

هيله کوم،  ې په پوره زغم، اوسېلې او سړې سينې خپلو مشهروعو او 

دون ټلوېزيهون د مالتهړ لپهاره د داعيو ته دوام ورکهړي. د ژونه قانوني

بېلګه وړاندې کړي  ې هېوادپلورو، کلتورپلورو، او  سړيتوب داسې يوه

 .سبق شي پرديپالو ته يو بې ساری

هغه  موږ د لويې څارنوالۍ په ګډون د هيواد هرې قانوني سر ينې ته تر

وخته د قدر په سترګه ګورو  هې د قهانون د تطبيهق لپهاره عادالنهه 

. دا  ې په ځينو عدلي، تقنيني او قضايي اورګانونو کهې وکړي پرېکړې

سياسي اغېز تر فشار الندې قانون تهر پښهو النهدې  ځينې اشخاص د

 .خپله ورکوي کوي، ددې کفاره او جبيره به

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

 ه جاري وساتم، ههرحيث د پرديپالو پر ضد خپله ملي او انساني مبارز

کلي، هر مسجد، هرې بانډې او ههرې تپهې تهه الړ شهم او د ظلهم او 

 .مقابل کې خپل غږ پورته کړم استبداد په

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

وړاندې او  ددې پرېکړې پر وړاندې سترې محکمې ته خپل غوښتنليک

ستره  زيان د جبران غوښتنه وکړم. که احياناً ژوندون ته د رسېدونکي

محکمه هم د لويې څارنوالۍ په شان د مضر او نامشروع مصهلحت پهر 

شي، نو د خپل ملت عدالت او د نړۍ هر بل عدلي اورګان تهه  رنځ اخته

 .دې ظلم په مقابل کې به ودرېږم به عريضه کوم او د
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او په دې الره ملګری دی  د خدای نصرت او د ملت همت مې همېشنی

لرم، له خپل ولسه  کې د څو ټنګه سرو، ځان پلورو، ضمير پلورو پروا نه

راتلونکي مالتهړ يهې  د ژوندون د تېر مالتړ له امله هم منندوی يم او پر

 .هم پوره ډاډه يم

افغانانو ههم مننهه کهوم يهم  هې د لهويې  زه له هغو زرګونو او لکونو

حالت کې يې موږ ته ډاډ راکهړی  څارنوالۍ د ناقانونه حکم د تطبيق په

ټولنيزو خپرونو او د تبليغ   ې د دوی له رسنيو، راډيوګانو، ټلوېزيونونو،

 .شو له نورو زرايعو څخه پوره پوره ګټه پورته کوالی

 خپل ملت ته د يو څو نورو راتلونکو احتمالي خطرونو وړاندوينهه ههم

يرغهل پهر  کوم. د افغان کلمې تر حهذ  وروسهته، د پرديپهالو دويهم

زموږ د پولي او ملي هويت ښکارندويي کهوي او تهر  )افغانۍ( دی،  ې

جګړه د خوږ افغانستان د نامه د بدلولو  هغه وروسته وروستی يرغل او

خبر وي. ځانساتي، ورځچاري به بيا  لپاره ده. هېوادپال افغانان دې ټول

ه خو اوبه بهه لهه ورخه، هغه وخت لکه د مچانو په څېر السونه مروړي

ولس  د جنجال اخته وي او سر پرنامه پر دتېرې وي، ملت به د مملکت 

 .د  ا پام نه وي د سوکالۍ لپاره به د خدماتو رسولو ته
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 :په پای کې وايم  ې

 نه مې د  ا مال خوړلی نه مهې څهوک وژلهي دي

 نه مې  اته ورک شه يا ګهم شهو کلهه ويلهي دي

 نوره ګناه نهه لهرم پهه دې ګنهاه مهې مهه نيسهه

 کې  ې مې پټ ظالم ته بد غوندې کتلهي ديزړه 

 وخههت د اعتههرا  دی ګنههاه خپلههه درتههه وايمههه

 نههه يمههه منکههر پههه مظلومههانو مههې ژړلههي دي

 نه ومهه خبهر پهرده مهې لهږه ځنهې پورتهه کهړه

 نههه دي د ويلههو هغههه څههه  ههې مهها ليههدلي دي

 رسي لهوړ مقهام تهه  هې بوټونهه پهاکوي د بهل

 ډېههر پههه دغههه شههغل رياسههت تههه رسههېدلي دي
 

 

 ژوندی او سرلوړی، متحد او غښتلی دې وي افغانستان

 سوکاله، ارام او بريالی دې وي افغان ملت

 مړه دې وي د افغانستان پټ او ښکاره دښمنان

 ومن اهلل التوفيق
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 د ملت حامسه

(مه نېټه د ژوندون ټلوېزيون د بندولو ۰۹(ل کال د ليندۍ پر )۶۹۳۰د )

اطالعاتو کلتور وزارت د پرېکړې خال  ولهس په اړه د لويې څارنوالۍ او 

لويې مظاهرې ته راووت او د سترې محکمې مخې ته راټول شو، خپهل 

مدني اعترا  يې وکړ، سترې محکمې هم د ولس غوښتنه ومنلهه او د 

ژوندون ټلوېزيون د تعليق په اړه يې د لويې څارنوالۍ ناقانونهه پرېکهړه 

پراخ مالتړ له امله له خپل ولهس ملغی کړه. ما پر همغه ماښام د ولس د 

څخه مننه وکړه، دا وينا د ژوندون ټلوېزيون پر څپو خپهره شهوه  هې 

 دلته يې ليکنی متن وړاندې کوم.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 د کايناتو د هغه لوی څښتن تعالی په نامه 

  ې د زرې زرې حساب او کتاب ورسره دی

 خپل ولس ته د مننې پيغام

 ته درناوید ملت حماسې 

 مرګ زمها پهه پوههه ښهه تهر دا ژونهدون دی

 له عهزت سهره  هې نهه وي زيسهت روزګهار

 ولسهههونه  هههې سهههند يهههو  بلهههه وکههها

 پادشههاهان ورتههه سههجود کانههدي اختيههار
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داسې يو حالت کې  ې ملت د وياړ او پرتم، تورې او قلم، جنګ او 

فرهنګ يوه ستره تاريخي او مدني حماسه وټوکوي، سړی نه پهوهېږي 

له کومې جملې يې پيل کړي، له  ا څخه لومړی مننه وکړي؟  اته  ې 

د ستاينې ګلونه او د مننې اوښکې ډالۍ کړي؟ خو ښه بهه وي  هې د 

مننو او ستاينو د معمول خال ، زه د ټولو ژوندونوالو، ټولو اسالمپالو او 

ټولو هېوادپالو افغانانو په استازۍ له هغو ميندو د مننې لړۍ پيل کهړم 

ته يې په پنځه وخته لمانځه کې د دعا السونه لپه کړل، موږ ته   ې موږ

يې د دعا لښکرې راولېږلې، له هغو خويندو به يې پيل کړم  ې نه يهې 

په دعاګانو کې هېر کړو، نه يې په عملي مالتړ کې، د همهدې اسهکېرلو 

خو غيرتي خويندو له خوا په سوونو ټلېفونونه راغلهل، د مظلوميهت د 

ني، خو له ډېر عزت، عفت او همت نه په ډک اواز يې زموږ څپو، په ژړغو

مالتړ وکړ او همدا به يې ويل: که له زلمو نه پوره نه شوه... له هغو سپين 

ږيرو مشرانو او مخورو به يې پيل کړم  ې د عمر اوږده برخه يهې ددې 

وطن په غم او درد کې تېره کړې، خو ال هم په سپېرو او دود وهلو خونو 

  :او هر يو به همدا ويل کې اوسي

 پام  ې وار دې خطا نه شي

 ا مههنهلي غرغهرې ديههم 

له هغو ماشومانو به يې پيل کړم  ې له تندي يې سهپينې ټهوټې 

تاوې کړې وې او پرې ليکل شوي وو: اسالميت غواړو، افغانيت غواړو او 

ژوندون غواړو، ښکلو ماشومانو، لکه د پغمان د سرو مڼو پهه شهان پهر 

ښکلو اننګيو د افغانستان ښکلی درې رنګه بيرغ رسم کهړی و او  خپلو

مخونه يې دومره ښکلي ښکارېدل، لکه د بوډۍ ټال. د رنګونو په شان. 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

7717 
 

دې امتيازاج او ښکال ته هېو با احساسه افغان د خپلو اوښکو سهېالب 

 نه شي ټينګوالی.

له هغو مسافرو افغانانو به يې پيل کړم  ې د نړۍ پهه )پنځوسهو( 

ېوادونو کې مېشت دي او هره ور  د وطن د ليدو په هيلهه اوښهکې ه

تويوي، د هغو افغانانو د دعاګانو برکت و  ې په مکه معظمه، د خهدای 

 په کور کې يې موږ ته د دعا السونه لپه کړل.

له هغو ځوانانو به يې پيل کړم  ې له سرونو يې سهپين کفنونهه 

يت او افغانيت د مالتړ لپاره يې تړلي وو او د خپلو سترو ايډيالونو اسالم

 د ظلم او استبداد په مقابل کې سر په الس کې نيولی و.

له هغو ميندو او پلرونو به يې پيل کړم  ې د خپل ځيګهر ټهوټې 

يې، سره له دې  ې د ظلم او استبداد له خوا هر ډول خطرونهه ورتهه 

لهومړۍ متوجه وو، خو بيا يې هم د عدالت د تهامين لپهاره د مبهارزې 

کرښې ته راولېږلې. په نړۍ کې به د قربانۍ داسې بېلګهه څهوک پيهدا 

کړي  ې خپل منصور اوالدونه په داسې حال کې د جګهړې ډګهر تهه 

ولېږي،  ې نه توا لري او نه ټوپک او په تش الس د ظلم او اسهتبداد 

 په مقابل کې ودرېږي؟

ې د له خپلو قدرمنو علمای کرامو به يې پيل کړم  ې  په نهره يه

 شريعت د منطق په ژبه د اسالميت او افغانيت مالتړ ته راودانګل.

د هغو واليتونو له ځوانانو به يې پيل کړم  ې په کابل کې يې تهر 

لويې مظاهرې ځان د مخه کړ، خپله الس په کار شول، پرته له دې  ې 

د   ا منفي نظر، فرمايش او يا زور ته سر ټيټ کړي، په خپل تفکهر يهې 

 الريونونو الس پورې کړ.پر لويو 
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له هغو زنداني ورونو به يې پيل کړم  ې د زندان د تورو تمبهو تهر 

شا يې موږ ته د مالتړ پيغامونه راولېږل. زندانيانو خپل مالتهړ د غهذايي 

اعتصاب له  ګواښ سره وصل کړ او ويې ويل  ې که  ېرې د ژوندون د 

وی غذايي اعتصاب تعليق پرېکړه بېرته وانخيستل شي، نو دوی به پر ل

 الس پورې کړي.

له هغو ځوانهو خوځښهتونو، مهدني ټولنهو، سياسهي ګونهدونو، 

حرکتونو، صنفي اتحاديو او قومي شوراګانو به يې په پيل کړم  هې پهه 

 پوره يووالي يې په الريون کې ګډون وکړ.

له هغو ټولو هېواد والو به يې پيل کړم  ې په پراخه اوسېله يې په 

وکړ، له سهاره تر مازيګره يې له خوراک او  څښهاک  مظاهره کې ګډون

 پرته د خپلې برحقې داعيې لپاره  غه پورته کړه.

له هغو ځوانو څارندويانو او د مظاهرې له منتظمينو به يهې پيهل 

کړم  ې په ډېره سړه سينه يهې د مظهاهرې نظهم خونهدي کهړ، ډېهر 

سهه ورنهه فشارونه پرې راغلل، خو خپله اوسېله يې په هېو ډول له ال

 کړه.

د مظاهرې له ټولو ګډونوالو څخه به يې  پيل کړم  ې له ډېرو لوړو 

کلتوري اخالقو، سړې سينې او پوره زغم څخه يې کار واخيست او يهو 

ځل بيا يې د يوه متمدن، با کلتوره او غيور ملت په توګه نړۍ تهه ځهان 

 ثابت کړ.

دون د سترې محکمې له عالي شورا به يې پيل کهړم  هې د ژونه

ټلوېزيون د تعليق په اړه يې د لوی څهارنوال او اطالعهاتو کلتهور وزيهر 

ناقانونه پرېکړه ژر تر ژره ملغی کړه او د الريونوالهو د نهورو غوښهتنو د 

 څېړنو ژمنه يې وکړه.
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له خپلو ملي پوليسو به يې پيل کړم  ې په پهوره نظهم، دقهت او 

 همکاري وکړه.عزت يې د امنيت په خونديتابه کې خپله مرسته او 

د هېواد له درېو نسلونو څخه به يې پيل کړم  ې هم په کې کشر 

شامل و، هم په کې ځوان او هم په کې د نوي کلونو د عمر خاونهدان. د 

هېواد د سپين ږيرو، مخورو ، ځوانانو او تنکيو ځوانانو د درېواړو نسلونو 

 يووالی زموږ د هېواد والو د او ت ملي شعور ښکارندوی کوي.

له خپلو ټولو هغو هېوادوالو، خويندو، مينهدو، پلرونهو، ځوانهانو، 

مساپرو او نورو څخه به يې پيل کړم  ې د مظاهرې تهر بريها او کتنهې 

وروسته يې له ډېرې خوشالۍ په سترګو کې اوښکې ګرځېهدلې او پهه 

 سلګو سلګو يې د بريا مبارکي وويله.

پيل کړم  ې دا څو د ژوندون  ټلوېزيون له ټولو کارکوونکو به يې 

پر له پسې اوونۍ يې شپه ور  پر ځان يوه کړې او د خپل مظلو م ولس 

 په خدمت کې دي.

له ټولو پورتنيو ښاغلو او اغلو څخه تر مننې او ستاينې وروسهته 

غواړم، له ټول افغان ملت څخه مننه وکړم  ې په خپله لمن کهې يهې 

خويونه لري  ههر داسې ګاللي غمي او سړي روزلي  ې د غره په شان 

څه يې په الس کې دي، خو څوک نه ازاروي، هر څوک ويشلی شي، خو 

 څوک نه ولي:

 لهمن مهې ډکهه ده له کاڼهو خو څوک نه پههرې  ولم

 پهه عادتهونهو کهې دا يو عادت د غهههره لههرمهههه

زما ملت يو ځل بيا پرديپالو او نورو رقيبانو ته په ډاګه کړه  هې د 

سېلې خاوند دی، د تاترې پهه شهان، د سهپين غهره او  څومره لويې او
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شمشاد په شان او د پامير او هندوکش په شان زغم او اوسېله لري، که 

خپل ناهله زامن يې پر  سپينې لمن داغونه هم ږدي، نو تر يهوه وختهه 

 ورته اوسېله کوي، خو يو مهال بيا سبق هم ورکوي.

 زما قدرمن او غيرتي ملته!

نو تاليڅټو غوښتل، يو ځل بيا ددې ولهس ټهولنيز، پرديپالو او ځي

ملي، اسالمي او هېوادنی شعور امتحان کړي. زموږ ولس  ې د سهختو 

ازموينو له ډګره تل بريمن او پتمن وتی، يو ځل بيا له دې ستر ازمېښته 

پتمن او بريمن راووت. په دې وطن کې خو ځينې مظاهرې د قدرت پهر 

وړو او  ربو پر سر وي، خو زموږ د ملت سر وي، د څوکيو پر سر وي، د غ

مظاهره، د معنوي ارزښتونو پر سر وه او ددې ارزښتونو د ښکال او ځهال 

په خاطر وه، د اسالميت او افغانيت پر سر وه د ژوندون پر سهر وه. زمها 

ملت شعار ورکړ  ې اسالميت غواړو، افغانيت غهواړو، ژونهدون غهواړو 

يرانپالو شعار ورکړی و،  ې نه افغانيت اوقانون غواړو. په مقابل کې يې ا

غواړو، نه اسالميت غواړو نه قانون او نهه ژونهدون: وګهورا ددې دوو 

 شعارونو د څرنګوالي تر منځ څومره توپير دی، څوک څه کوي؟

 ډېر تفاوت شته په انسان کې د مانا په لحاظ

 واړه مشغول دي ځينې ځان ځينې جهان جوړوي

سيمې او نړۍ ته په ډاګه کړي  هې  ددې مظاهرې پيغام دا و  ې

افغان ولس يو متمدن، فرهنګپالی او توريالی ملهت دی، هغهه ډلهې او 

اشخاص  ې ددې هېواد پر مظلوم اکثريت کله کله د بې کلتورۍ تهور 

داغ پورې کوي، اوس دې راشهي او ودې ګهوري  هې څهوک د لهوړو 
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تهور کلتوري او معنوي ارزښتونو لرونکهی دی؟ او څهوک د نهورو د کل

 دسمالونه پر غاړه ګرځوي؟

دښمنانو غوښتل  ې زموږ د ملت  غه خپه کړي، فرياد يهې وچ 

 کړي او ژبه يې غوڅه کړي، خو هغوی په دې کار کې الندې  راغلل:

 کهه ظالم مهې ژبه غهوڅه کړه تېره شهوه

 توره څومره  ې تېره شوه ال خههوږه شوه

 اوس که نر يې نو غوږونه دې خپل پرې کا

 زما نغمه سړه نهه شوله سهره شهوه ې 

ددې الريون بل پيغام دا و  ې افغان ضد ډلو ته دا وښيي  هې دا 

مظلوم خو غيرتي ولس له ګڼو ناخوالو او ستونزو سهره سهره ال ههم د 

خپلو سترو معنوياتو د حفاظت په خاطر په خپهل مهنځ کهې وحهدت، 

اره پرديپالی يووالی او پيوستون لري او که  ېرې وغواړي هر پټ او ښک

 د نابودۍ په سيند کې ډوبوالی شي.

د مظاهرې بل پيغام دا و  ې  مخالفين او نور مذبذب اشخاص که 

غواړي په اينده کې سوله ييز الريون وکړي او د سهړيتوب الره خپلهه 

 کړي، نو له دغسې مظاهرې دې عبرت او پند واخلي.

رځچهارو، ددې ستر بريمن الريون بل پيغام دا و  ې ځانسهاتو، و

دولتي او نادولتي مامورينو او مامورګيو ته دا په ډاګه کړي  ې ستاسهو 

له مرستې، همغږۍ، فکر، نظر او ملګرتيا پرته او ان لهه مخالفهت سهره 

سره بيا هم دا ولس ددې زور او ځواک لري  هې خپهل برخليهک او د 

 خپل ژوند تګلوری په خپله وټاکي.
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سالميت او افغانيت داسهې ددې مظاهرې بل ستر پيغام دا و  ې ا

سره غاړه غړۍ شول او داسې سره واوبدل شول  ې د هېواد په تاريخ 

کې يې ساری نه دی ليدل شوی، همدا دوه ستر مشالونه دي  ې مهوږ 

له تيارو څخه ژغوري، د لومړي ځل لپاره مسجد او هوجره، مال او معلم، 

يو بل ته يهې د  ښوونځی او مدرسه، کشر او مشر پر يوه الره روان وو او

ورورۍ السونه سره ورکړي وو، دا په هېواد کې د ملي يووالي تهر ټولهو 

 ښه سمبول و.

نو اوس د خپل ولس دغه درايت، کفايت، ايمان، هوډ، تکل، فکر او 

لرليد ته په کتو او له هغو څخه په الهام اخيستو سره، راتلونکي ته ډېره 

پام سره موږ په دې ډاډه  هيله لرالی شو. د همدغه قوت موثريت ته په

يو  ې ګام پر ګام به خپلو ملي او اسالمي هدفونو ته رسېږو، د هويت د 

تذکرې پر لومړي مخ به سل په سلو کهې د اسهالم او افغهان کليمهو د 

تثبيت په خاطر د )دين( او )ملت( ستون ليکل کېهږي، ددې ههد  د 

ې د ګهډ عملي تطبيق لپاره به لومړی د مشرانو جرګې او ولسهې جرګه

کميسيون پرېکړې ته انتظار باسو، که بيا هم دا دوه ايډيالونه پکې ونهه 

ليکل شول او يا يې له دې څخه يو وليکه، يو يې حذ  کړ، نو بيها ههم 

ملت ته د منلو وړ نه دي، په دې حالت کې به مظلوم اکثريت، دا ځهل د 

)پښتونستان واټ( ته راټولېږي او مخکې تر دې  ې ولسمشهر د ملهي 

شورا دا ناقانونه مصوبه السليک او توشيح کړي. په ياد واټ کهې بهه د 

يوې لويې مظاهرې په ترڅ کې له ولسمشره وغواړي  ې هېڅکله بايد 

زموږ پر ملي او اسالمي هويت خاورې وانه ړوي. ولسمشر بايد دا قانون 

رد او د سمون لپاره يې کورنيو  ارو وزارت ته ولېهږي، هغهوی بايهد د 
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اسالم د تثبيت په خاطر لهه سهره، نهوی کهارت ډيهزاين او د  افغان او

 تصويب لپاره يې قانوني مراجعو ته واستوي.

ولس له ولسمشره غواړي  ې  د څو محدود فسادګرو، غلو، داړه 

مارو او جنګساالرانو د لوټ او تاالن له امله د افغانستان نوم په نړۍ کې 

ا دی  ې افغانستان يو د فساد په لومړۍ ليکه کې راځي، حقيقت خو د

سپېڅلی نوم دی  ې له فساد سره هېو اړيکه نه لري، دا خو فسهادګر 

دي  ې فساد يې کړی، نه افغانستان، نو په کار خو دادي، هغه کسهان 

 ې د افغانستان سپېڅلی او نېک نوم يې بد کړی، د هغوی نومونه دې 

فسهاد  د رسنيو له الرې افشا شي  ې زموږ د سپېڅلي هېواد نوم لهه

 ګرو جال شي.

( کلونهو کهې ټهول دولتهي ۶۰له ولسمشر څخه غواړو په تېهرو )

تشکيالت د رسنيو پر مخ خواره کړي،  ې ولس ته پته ولګي، څوک په 

کې څومره دي؟  ا د کوم لياقت پر اساس کومې څوکۍ اخيستي،  ها 

قومي او سيمه ييزو مسايلو ته لمن وهلې ؟ د ساري په توګه دې ژر تهر 

وازې د هغې ولسوالۍ لسهت خپهور کهړي  هې د )پوزېشهن( او ژره  ي

)اپوزېشن( دواړه پوستونه يې اشغال کړي، هم ورسره حاکميهت دی او 

 هم تر ټولو زيات د مظلوميت  غې وهي.

له ولسمشر څخه، دده له دفتره نيولې بيا تهر وروسهتۍ دولتهي 

بشپړ  ادارې پورې، په ټولو کې، د اساسي قانون له محتوياتو سره سم د

 ژبني عدالت تامينول غواړو.

ولسمشر څخه دا هم غواړو  ې د يوه ناپېيلي هنيت د توظيف له 

الرې دې د تمدن ټلوېزيون او شيخ محمداصف محسني مرکز په ګډون 

ټولې هغه رسنۍ  ې په تېره يوه لسيزه کې يې رسهنيز فعاليهت لرلهی 
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بايهد  دی. ددې ټولو رسنيو مالي سهر ينې او د پرسهونل څرنګهوالی

 وڅېړل شي او نتيجه يې ولس ته اعالن شي.

د اساسي قانون د ساتندوی او پالندوی په توګه له ولسمشر څخه 

دا هم غواړو، هغه ټلوېزيونونه  ې د هېواد د ملي بيهرغ پرځهای، نهور 

بيرغونه رپوي او د ملي سرود پرځای نور سرودونه خپروي او همدارنګه 

( او نورو مهادو د محتويهاتو ۹۱، ۰۰ ،۹،۱،۶۱،۶۳،۰۱د اساسي قانون د )

 خال  نشرات کوي، له قانون سره سم سزا ورته ورکړي.

موږ ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو  هې زمهوږ مبهارزه د افغهان او 

افغانيت، اسالم او اسالميت او په هېهواد کهې د ټولهو افغانهانو د ملهي 

ورکوو، ځکه وحدت او برابرۍ لپاره ده، موږ د قومونو د تساوي شعار نه 

 ې دلته د تساوي د کليمې په عملي تطبيهق کهې اصهالً تسهاوي نهه 

ښکاري، موږ د ټولو افغانانو ترمنځ تساوي غواړو او دې رښتيني بشري 

 اصل ته د زړه له کومي کار کوو.

موږ په افغانستان کې هر ټبر، هر قوم او هر ټهولنيز ټهولي تهه ډاډ 

اسهارت څخهه د دوی د ورکوو  ې د قهومي او جنګهي ټوپکوالهو لهه 

خالصون لپاره هم په ټينګه مبارزه کوو. موږ خپلو  هزاره افغان ورونو ته 

ډاډ ورکوو  ې د څو جنګساالرانو له اسارته مهو ژغهورو، مهوږ تاجهک 

افغان ورونو ته هم ډاډ ورکوو  ې د يوې محدودې درې د جنګساالرانو 

 له منګولو څخه ددې قوم د ژغورنې لپاره هلې ځلې کوو.

موږ ازبکو ورونو ته هم ډاډ ورکهوو  هې د يهو يها څهو محهدودو 

 جنګساالرانو له ظلمه مو ژغورو.

موږ د هېواد د هر ټبر هر قوم، هر خېل او هرې ژبي افغان وګهړي 

 ته وايو  ې له مظلوميت څخه د خالصون لپاره مو هلې ځلې کوو.
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موږ د هغې ورځې په ارمان يو، هغه زورواکي  هې د قهوم، ژبهې، 

ت، مذهب او نورو شعارونو تر  تر الندې يې ناکنټروله او بې شمېره سم

نامشروع پانګه پيدا کړې، داسې ور  به راشهي  هې  لهه مشهروع او 

 قانوني الرې به ددې پانګې رڼاوی کېږي.

موږ له ولسمشر څخه هيله کوو  ې په تېرو لسو کلونو کې د هغو 

المال برخه يې وګرځوي  لسو ملياردرانو پانګه ملي اعالن کړي او د بيت

  ې له نامشروع الرې يې پيدا کړې ده.

موږ له خپل مومن، مسلمان او مجاهد ملت څخه هيله کهوو لکهه 

څنګه  ې د جهاد پر مهال، په مليونونو افغانانو له اسالميت او افغانيت 

څخه خپل سرونه قربان کړل، اوس دې يهو ځهل بيها د خپهل ملهي او 

 ره په ټينګه راودانګي.اسالمي هويت د مالتړ لپا

 درنو او قدرمنو هېوادوالو!

په تېرو څو اوونيو کې په زرګونو، په لکونو او مليونونو هېوادوالو د 

افغان او افغانيت، اسالم او اسالميت او  ژوندون ټلوېزيون پهراخ مالتهړ 

وکړ، په دې کې په لسګونو مدني ټولنهو، ځوانهو خوځښهتونو، قهومي 

ونو، د علمهاوو شهوراګانو، فرهنګهي ټولنهو او شوراګانو، سياسي ګوند

زرګونو مخورو شخصيتونو ډېر مخکښ رول درلود، داسې شخصهيتونه 

هم وو  ې د نوم له يادونې پرته يې په نومورکي ډول په دې ملي مبارزه 

کې ډېره فعاله ونډه واخيسته، موږ کوښښ کاوه  ې پهه ترتيهب سهره 

و، مننه ورڅخهه وکهړو، خهو ددې ټولو بنسټونو او ښاغلو نومونه واخل

څرنګه  ې  له دې ټولو نومونو او بنسټونو څخهه داسهې  اوږد لسهت 

جوړېده  ې بيان يې پوره ور  غوښته او ددې خطر احتمال هم و  ې 
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هم د ځينو مستحقو قدرمنو نومونه  به بيا هم له يادونې پاتې شي، نهو 

 ځکه مو له ټولو څخه په يوځايي ډول مننه غوره وبلله.

په تېرو څو اوونيو کې پهه مليونونهو  !ان او قدرمن ولسهګر

افغانانو که هغو د بهرنيو مساپرو افغانانو په بڼه وو، يا په واليتونو کهې د 

بېالبېلو الريونونو په بڼه، يا هم په ژوندون کې د لسهګونو غونهډو پهه 

شکل، يا هم د لوی الريون پهه تهرڅ کهې او يها ههم د بېالبېلهو لويهو 

ه خوا، ماته بېالبېل القاب: لکه خالد بهن وليهد، سهلطان شخصيتونو ل

بابا، خوشال بابها، افغهان  شاه محمود غزنوي، ميرويس نيکه، لوی احمد

بابا، اسالميون، افغان يون او نور راکړل شول، زه ددې تهر څنهګ  هې 

ځان د خپل  ولس د احسان پور وړی ګڼم، د خپل ولس ددې پراخهه او 

پېرزوينې او ستاينې مننهه کهوم، خهو ددې بې کچې مينې، لوريېنې، 

خبرې يادول هم ضروري ګڼم   ې زه په هېو ډول ددې ډول القهابو او 

ستاينو مستحق نه يم . زه ددې ټولنې داسې يو وروستی فرد يم  هې 

تر هغه زيات پر کو ني واحد نه تجزيه کېږي، زه د هېواد د يادو سهترو 

 رسېدالی.او نورو اتالنو د پښو ګرد ته هم نه شم 

زه درې کاله مخکې د هندوستان )پاني پت( ته په دې خاطر الړم 

 ې د لوی احمد شاه بابا دمېړانې، تورې او سړيتوب څلی وګورم او تهر 

( کاله وړاندې ترې احمد شهاه بابها ۰۱۱هغې ونې الندې ودرېدم  ې )

الندې والړ و او تر همدې ونې الندې  يې د جنګ قومنهده ورکهړې وه. 

اته داسې يو ارمان راغی  ې کاشکې  زه هم د هغه وخت  افغان هلته م

او د احمد شاه بابا د لښکرو يو قلموال وای،  هې مها د بابها د تهورې، 
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مېړانې او سړيتوب کيسې ټکي په ټکي ليکلې وای او د تاريخ حهافظې 

 ته مې سپارلې وای.

 زموږ د اتالنو کيسې نورو موږ ته ليکلي او هغه يې اکثره تهر يهوه

( ۱مضر فلتر وروسته موږ ته رارسولي دي. احمد شاه بابها د نهړۍ پهه )

امپراتورانو کې هغه شخصيت دی  ې هم يې توره وهلې، هم يې قلهم 

 لولی او هم يې په مفتوحو سيمو کې خپل رايت او  عزت سهاتلی دی، 

 دا خصلتونه بيا په دې نورو اوو امپراتورانو کې نه وو.

ه داسې څپو کې ډوب شم  ې وړ نهه زه نه غواړم  ې د شهرت پ

يې يم، کارونه رانه پاتې شي او دا کار پهه مها کهې د ځانپهالنې، ځهان  

غوښتنې غريزه وټوکوي او نورو ته د تنګنظرۍ پلمه په الس ورکړم، له 

خپل ولس څخه مې هيله ده  ې زما او د خپلو ارمانونو مالتړ  وکهړي، 

د الرې په الرويانو کې حساب شم زه که د پورته ياد شويو او نورو اتالنو 

نو دا به زما لپاره د لوی وياړ ځای وي، زه ځهان د ههېو ډول القهابو او 

 وياړنو مستحق نه ګڼم.

خو د خپل ولس د يوه خدمتګار په توګه د تل لپاره د خپل مظلوم 

ملت خدمت ته  متو يم، د خپلو مشرانو له خوا به امر وي او زمهوږ لهه 

 خوا به  ټک ګامونه.

 درنو هېوادوالو او د رسنيو د بيان پلويانو!

زموږ په اوسنۍ مبارزه کې دا په ډاګه شهوه  هې کهومې رسهنۍ 

هېوادپالې دي، کومې پرديپالې او کومې تنظيم پالې؟ پرديپالو رسنيو د 

ملت ددې سترې حماسې پر وړاندې تبليغات وکړل، خو له شهرمه يهې 

تصويرونه نشر نه کړای شول. ان ملي ټلوېزيون  ې په کهار وه د ټهول 
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زې د اسالمي جمعيت او په هغه کې هم د نظهار ملت ټلوېزيون وای، يوا

شورا د ډلګۍ د يوې انحصاري رسنۍ په ګوته يې خپله څېره څرګنهده 

کړه. د ژوندون ټلوېزيون پر ضد يې ډېرې وړې مظاهرې هم نشر کهړې، 

خو د ژوندون، اسالميت او افغانيت په مالتړ يې د ډېهرو لويهو مظهاهرو 

س په استازۍ له ملتپالو رسهنيو خبر هم خپور نه کړ. د خپل مظلوم ول

مننه کوم او د تنظيمپالو او پرديپالو رسهنيو غندنهه کهوم، د هغهو پهر 

 .وړاندې به زموږ مبارزه دوام لري

 درنو هېوادوالو!

يو ځل بيا  له خپل ټهول مظلهوم، غيرتهي، بااحساسهه، بادرکهه، 

ه بادرده، بانظمه، مفکر، مدبر، اوسېله ناک، صهابر، بهاکلتوره، باشههامت

ملت څخه د زړه له کومي مننه کوم، مننه مننه مننه او بيا هم مننهه، د 

خپلو ميندو، خويندو، علمای کرامو، مساپرو،  کورمېشتو او بهرمېشتو 

 افغانانو د دعاګانو او مالتړ په هيله.

 ژوندی دې وي افغانستان

 سر لوړی دې وي افغان ملت

 رپانده دې وي د افغانستان درې رنګه ملي بيرغ

 تل دې وي اسالميت او افغانيت

 مړه او سپېره دې وي د افغان او افغانيت

 اسالم او اسالميت پټ او ښکاره دښمنان

 مړه دې وي پرديپال

 ژوندي دې وي هېواد پال
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 بيا هم افغانيت او ميل هويت

 

دا ليکنه په واقعيت کې يوه وينا ده او تر هغه يوازې يوه شپه وروسته د 

پر څپو خپره شوه  ې ښاغلي ډاکټر اشر  غني تهر ژوندون ټلوېزيون 

خپل حاکميت وروسته په پټو سترګو په رسمي جريده کې د نفوسهو د 

احوالو ناقانونه مصوبې د خپرېدو امر ورکړ. پهه دې کهې د بهې هويتهه 

 تذکرې مسنله هم راغلې وه.

 

د کايناتو د هغه ستر رب په نامهه  هې د زرې زرې حسهاب او کتهاب 

ه له  ا پيدا دی او نه ترې څوک پيدا دي، خو  لکه څنګهه ورسره دی، ن

 ې يې دا ټول موجودات پيدا کړي د سترګو په را کې يې فنا کهوالی 

شي، له امير څخه فقير، له فقير څخه امير، له غريب څخه غنهي او لهه 

غني څخه غريب جوړوالی شي، هغه  ې د غرور په نيلي سهپور وي او 

رونه تړلي وي، خهو دی ددې تهوان لهري د پا اهۍ نشې يې د عقل وز

  ې: 

 په يوه ګردښت يې پرېباسي له برمه

 نه يې غشی نه لېندۍ وي نه يې سپار

ګرانو هېوادوالو! زه نن نه د کومې ډلې، نه د کوم ګوند، نه د کوم تنظيم، 

نه د کوم واليت، نه د کوم سمت، نه د کوم رسنيز مرکز او نه هم د کوم 

ادرسه او نه هم د کوم  ها پهه اسهتازۍ تاسهې تهه زور او کومو زرو له 
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مخاطب يم، زه يو عادي افغان يم او پر دې وياړم  ې د خپل عمهر پهه 

( کلن بهير کې مې نه د  ا مال خوړالی او نه مې څوک وژلي ۱۱نږدې )

دي، نه مې  اته ورک شه يا گم  شو کله ويلي دي، خو وخت د اعترا  

 ه منکر په مظلومانو مې ژړلي دي. دی ګناه خپله درته وايمه، نه يم

! له هغې ورځې  ې د پخواني شوروي اتحاد ګرانو او خوږو افغانانو

لښکرو زموږ پر هېواد يرغل وکړ، نو نو له همغې ورځې راهيسهې ههېو 

افغان ښه ور  نه ده ليدلې، د روسانو په يرغل کې نه يوازې زموږ هېواد 

ي او کلتوري زيانونه يې ههم ته درانه زيانونه ورسېدل، بلکې ستر معنو

واړول. د کلتوري او ملي زيانونو په لړ کې زموږ ملي هويت ته هم سخت 

زيان ورسول شو. روسانو او د هغو کورنيو تاليڅټو د ملي هويت او واحد 

افغان ملت  لپاره نوي، متضاد او بېالبېل تعريفونه وړاندې کړل، خو هغه  

غرضو او مرضونونو پوهېدل، پر خپل هېواد پال افغانان  ې د روسانو پر 

وخت يې د روس پلوه ډلو د شومو حرکتونو پر وړاندې مبارزه وکړه، کله 

 ې شوروي لښکرې ماتې شوې، نو بيا يې ځای د فارس او پنجاب نويو 

راټوکېدلو قوتونو او عربي شېخانو ونيو او روس غچ اخيستونکي ورسره 

ملي هويت او ملي وحدت لهه  يو ځل بيا ملګري شول او بيا هم زموږ پر

څو خواوو  يرغلونه پيل شول. ددې مثلث او مربع لمبې ال سړې شهوې 

نه وې  ې د طالبانو د ترخه نظهام او نړيوالهو اړيکهي د اور ليکهې تهه 

ورسېدل او يو ځل بيا هېوادوال  د اور پر تبۍ کېنول شهول، د بهن پهه 

روس پلهوه او کنفرانس کې يوې محدودې سيمې، يوې ولسوالۍ او يوه 

ايران پلوه متعصب ګروا ته  سياسي واک وسپارل شهو، د ولسهواکۍ 

انګازې او اوازې هرې خواته خپرې شوې، خو په نظهام کهې د واکمنهو 
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جنګساالرانو پر خال   ا د نيوکې  غه نه شوه پورته کوالی، يو تهن د 

ولس په اصلي رايو نږدې درې ځله ولسمشر شو، خو )ولس( شاته پاتې 

)مشهر( د ارګ د دېوالونهو دننهه د جنګسهاالرانو پهه ډول ډول  شو او

ناقانونه معاملو پوره ديارلس کاله تېر کهړل، ههر ملتپهال او هېوادپهال 

شخ   ې په دې بهير کې د عدالت  غه پورته کوله او په نظام کهې د 

واکمن فساد او سيکتاريزم پر وړاندې به ودرېده، هغه بهه پهه بېالبېلهو 

يلستي تورونو تورنېده او د فعاليهت سهاحه بهه يهې فاشيستي او نشن

( کلونو کهې د پخهواني  فهارس او اوسهني ايهران، ۶۹محدودېدله. په )

فاشيستي مکروب دومره د دولت په رګونو کې ننوت  ې نږدې هر رګ 

يې د ايران د هيلو تمثيل کاوه، له هرې خوا پر افغاني هويهت بلوسهې 

ال له نيمې پېړۍ راهيسې يې  روانې وې، د پنجاب فاشيستي کړيو  ې

له افغاني هويت او ملي وحدت سره اساسي کينه لرله، د ايران له خاينو 

کړيو سره هماهنګ عمل ته راودانګل. ايرانپالې رسنۍ په حکومت کهې 

دومره فعالې وې  ې معاش او مادي امتيازات يې له نړيوالو ټهولنې پهه 

کر، انګېزه او عقيده يې د تېره بيا له غربي نړۍ څخه ترالسه کول، خو ف

ايران اخوندانو پالهله. د هېواد  اکثريت  ې د طالبانو د افهراط قربهاني 

شوی و، په قصدي ډول حاشيې ته راکهاږل شهو او پهه هېهواد کهې د 

ځمکنۍ بشپړتيا او د ملي هويت د حفاظت لپاره دوراثت  خال رامنځته 

په سرعت سهره ګټهه شوه، له دې خال څخه ايرانپالو او پنجابپالو کړيو 

پورته کړه او د يادو شويو کړيو د نفوذ لپاره يې پراخه زمينه برابره کړه، 

پر ملي ترمينالوژي او نومونو د ايران د فارس ژبنی يرغل پيل شو او پهه 

زره بين يې هغه کلمه يا لغت څارل  ې له کلونو کلونو دلته دود وو او د 

ورته ايرانی لغت د متبهادل پهه افغانيت رنګ يې الره، نو اتومات به يې 
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توګه غوره کړ او ايرانپالو رسنيو به يې پر تبليغ الس پورې کړ. په تېهرو 

( زيهاتې ۰۱( زيات ټلوېزيوني  ينلونهه او تهر )٥ديارلسو کلونو کې تر )

 اپي رسنۍ په مستقيم ډول د ايران له خوا و لېدل او ال هم  لېږي، 

سلمان او هېوادپال افغان سر د دغسې يو حالت په مقابل کې  ې هر م

پورته کړی، نو هغه ته د سر تر وېښتانو زيات دښمنان راټوکهول شهوي 

( کلونهو او پهه ۹۱دي. زه د هغو افغانانو له جملې څخه يم  ې له تېرو )

( کلونو په بهير کې د روس، ايهران او پاکسهتان دې ۶۹تېره بيا د تېرو )

و څه  ې  مهې لهه واکهه شيطان مثلث ته ښه په ځېر سره متوجه وم ا

شوي، هغه مې د هېواد د ملي ګټو او ملي هويهت د خونديتابهه لپهاره 

 کارولي دي.

کله کله داسې هم شوي  ې زموږ د ملي، اسالمي او انساني مبارزې پر 

وړاندې موږ ته خپل خلک لمسول شهوي، تطميهع شهوي، سهپکې  او 

خهو مهوږ خپلهه سپورې يې راته ويلي، په سلو  نومونو يې ياد کړي يو، 

 اوسېله او زغم له السه نه دي ورکړي.

له هغې ورځې  ې په افغانستان کې د هويت د تذکرو يها الکترونيکهي 

تذکرو د جوړښت او وېش خبره مطرح شوې ، نو له همغې ورځې ايهران 

او ايرانپالې کړۍ په هڅه کې دي  ې هم د هويت د تذکرو په بڼه او ژبه 

محتوا کې، د دوی د شومو هڅو پر وړاندې  کې تغير راوړي او هم يې په

له همغه پيله ما او موږ هم خپلې ملتپالې هڅې پيل کړي، ههره دروازه، 

هر ور مو ټکولی، د هر ملتپال، هېوادپال  ارواکي، زورواکي، کمهواکي، 

کورواکي، ډېرواکي، مفکر او نا مفکر زنې او السونه مو نيولي، عذر ونهه 

اره لږ متوجه شئ، د ملت پهر هويهت يهو مو ورته کړي  ې د خدای لپ

سېالب راروان دی. پخواني ولسمشر حامد کهرزي تهه شهپږ مياشهتې 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

7711 
 

منتظر شوم   ې د هويت د تذکرو په باب ورته خپل نظر ووايم، سره له 

دې  ې دده د دفتر په لس مترۍ کې مې دفتر و، خو  وخت يهې را نهه 

اسې نه کېهږي  هې کړ، بيا مې ورته ليک وليکه، ويل يې هېڅکله به د

هويت ته زيان ورسېږي، خو اخر يې هغه څه وکړل  ې هيله تهرې نهه 

کېده، د نفوس د احوال ثبت قانون په داسې  يوه بڼه ملي شورا تهه الړ 

 ې د وزيرانو شورا او عدليې وزارت تر منځ هم په متنونو کې تهوپير و! 

ېږلهي وو،  وزيرانو شورا يو متن تصويب کړی و او عدليې وزارت بل څه ل

ملي شورا کې ايرانپالي او پرديپالي ګروپونهه لهه بېالبېلهو الرو،  هل، 

فريب، مهارت، توطيې، تطميع او دولتي زور څخه په ګټې اخيسهتنې د 

)دين( او )ملت( د دواړو کلمو  په مخنيوي کې بريالي شول، دې خبرې 

نو هغه وخت زور واخيست  ې په شمال کهې يهو ميليهاردر زورواکهي 

اکي  پښې ودربولې  ې د هويت په تذکرو کې دې د )افغهان( پهر  ارو

ځای د هر  ا )قوميت( وليکل شي، نهو پهه کابهل کهې د سهمبوليک 

ولسمشر زړه هم سست شو. کله  ې په ولسي جرګه کهې يهو شهمېر 

ماهرو پرديپالو منافقينو په  ل او فرېب د ملي شهورا اکثريهت هېهواد 

کيالن غافلګير کړل او د هويهت لهه پال، خو کم کفايته او بې کفايته و

تذکرې يې د )دين( او )ملت( دواړه ارزښتونه حذ  کړل او د يوې )بهې 

دينه( او  )بې ملته( تذکرې د وړاندې کولو هڅه يې وکړه، نو يهو زيهات 

شمېر هېوادپالو او ملتپالو، اسالمپالو افغانانو د هغوی پر وړاندې الريون 

ولس د غبرګون زور وليهد، نهو بيها يهې وکړ. کله  ې ايرانپالو کړيو د 

ژوندون ټلوېزيون ته پلمې جوړې کړې او په دې کړۍ کې ټولې ايرانپالې 

او پنجابپالې کړۍ سره راټاله شوې، خو د لوی خدای )ج( په فضهل او د  

خپل ولس په مالتړ ژوندون لکه  څنګه  ې ازاد و، هماغسې ازاد پهاتې 
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ه وکړه  ې کله هم حکومهت دا شو، سترې محکمې الريونوالو سره ژمن

قانون سترې محکمې ته محهول کهړي، نهو د هېوادوالهو دې قهانوني 

غوښتنو ته به قانوني جامه ور واغوندي. کله  ې ملي شورا د هېوادوالو 

غبرګون وليد، نو په خپل ګډ کميسيون کې يې پرېکهړه وکهړه  هې د 

م( )دين( ستون دې وليکل شي او په مقابل کهې دې ټولهو تهه )اسهال

وليکل شي خو پر )ملت( يانې )افغان( يې بيا خاورې واړولې. مهوږ بيها 

سترې محکمې ته الړو، قاضي القضات وويل جې ستاسو داعيه قانوني 

ده، خو ولسمشر بايد موږ ته دا قانون راولېږي  ې له اساسهي قهانون 

سره يې تطابق وڅېړو، ټولې هڅې مو وکارولې  ې ولسمشر کرزي سره 

، خو هغه، هغه مهال موږ ته وخت راکړ  ې ولسمشر ته ددې بايد وګورو

قانون د مصوبې پنځه لسمه ور  وه، دا  ې پر دې ور  څه تېر شول او 

څوک په دې مجلس کې شامل وو، دلته يې کټ مهټ د ټهولې ناسهتې 

(مهه ۱ل کال، د دلوې مياشتې پر ) ۶۹۳۰راپور وړاندې کوم. دا ناسته د 

 نېټه شوې وه.
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 او ولسمرش ميل هويت

)له ولسمشر حامد کرزي سره د اسالميت او 

 افغانيت په باب د ځانګړې کتنې جزيات(

 

))مخکې تر دې  ې ولسمشر حامد کرزي سره د افغانيت او اسهالميت 

په باب د ځانګړې کتنې جزئياتو ته راشم، مجبور يم، لهږ لنهډې تېهرې 

 ماضي ته ورستون شم. 

هويت يا د تابعيت د تذکرو پهر سهر له تېرو څو مياشتو راهيسې د ملي 

جنجال روان دی. خبره ان تر مظاهرو، خوابديو او ډېرو زړه بداويو پورې 

هم ورسېده. په دې بهير کې رښتيني، اسالمپال، هېوادپال او ملتپهال 

افغانان هم معلوم شول. ورځچاري، ځانساتي، ځان ګټي او افغان ضهد 

ه لهه شهف شهف څخهه اشخاص او ډلګۍ هم ټول په ډاګه شول. خبهر

 شفتالو ته راووته!

د افغانستان ملي تحريک په ګډون ګهم شهمېر مهدني ټولنهو، ځوانهو 

خوځښتونو او مدني حرکتونو يوځهل د ملهي شهورا او بيها د سهترې 

محکمې مخې ته لويې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې که څه هم پر ځينهو 

دې حده  پرديپالو او ځانساتو ښې ونه لګېدې، خو د ولس روحيه يې تر

پياوړې کړه  ې سړی ورته يو نسبي، فرهنګي، مدني او حقوقي وړوکي 

اوښتون ويالی شي. دې مظاهرو د ټولو هېوادوالو په تېره بيا د مظلهوم 
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اکثريت ولوله راوپاروله او روحيه يهې ورتهه دومهره قهوي کهړه  هې 

 هېوادوال يې د ال لويو مظاهرو لپاره جوګه شول.

د الريونوالو غټ هدفونه همدا وو  ې د هويت په تذکره کې د )دين( او 

)ملت( ستون وليکل شي او په دې ډول دې د اسالم او افغان د تثبيهت 

لپاره   له اساسي قانون او ټولو بشري او مدني قوانينو سره سم اقهدام 

وشي. ددې دوو ارزښتونو پټو او ځينو څرګندو مخالفينو هڅه وکړه پهر 

دون ټلوېزيون( او شخصاً پر ما )محمداسمعيل يهون( فشهار راوړي )ژون

 ې له دې سترو ارزښتونو او ايډيالونو څخه الس په سر شهم،  هې د 

ملي داعيې دا خبره همداسې ګونګه پاتې شي. پر ژوندون ټلوېزيون له 

فشار راوړلو څخه هد  همدا و  ې ددې رسنۍ له الرې د خلکو پيغام 

غږ پورته کېږي، که دا رسنۍ ټکنی او يها وتهړل  رسول کېږي او د ولس

شي، نو پر اوسني وخت دا کار د افغانيت او اسالميت د داعيې د تړلو او 

يا هم ددې ايډيالونو د ټکني کولو په مانا ګڼل کېږي. د دوی بل هد  دا 

و  ې د خلکو ذهنيت له اصلي موضوع )اسالميت او افغانيهت( څخهه 

ېزيون( او د هغه تعليق تهه راواړوي. خهو څنګزني موضوع )ژوندون ټلو

زموږ باغيرته ملت د شعوري هڅو او الريونونو په ترڅ کې هم د ژوندون 

د تعليق او تړلو خطر ډېر ژر دفع کړ او هم د خپلو ايډيالونو د بريا په لټه 

کې شو. د ولس رښتينو بچيانو د مشرانو او ولسي جرګې له مشهرانو او 

و کتنو په ترڅ کې هغو ته په ډاګهه کهړې او دا بېالبېلو غړو سره د خپل

خبره يهې تعقيهب کهړې وه  هې دوی لهه دې دوو ارزښهتونو څخهه 

( ماده يي پرېکهړه ۶۹تېرېدونکي نه دي. سترې محکمې ته يې د خپل )

ليک په ترڅ کې هم دا په ډاګه کړې وه  ې د اساسي قانون د درېيمهې 

دوی سل په سهلو کهې د او څلورمې او نورو مادو له محتوياتو سره سم 
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)اسالم( او )افغان( د کليمو ليکل غهواړي. د ګرانهو هېوادوالهو د ګڼهو 

فشارونو له امله د مشرانو او ولسي جرګې ګډ کمېسيون پرېکړه وکهړه 

 ې د هويت په تذکرو کې دې د نهوم ترڅنهګ )تخله ( او د )ديهن( 

ل بيا ستون زيات شي، خو د ملت په نامه راغلو په  اصطالح استازو يوځ

د )ملت( ستون ته شا واړوله، خو زموږ ګرانهو هېوادوالهو، تحريکوالهو، 

ژوندونوالو، ليکوالو او نورو مخورو پر دې فشاري پرمختګ بسهنه ونهه 

کړه، دوی وويل که څه هم دا يو پرمختتګ دی خو ال هم په سهلو کهې 

پنځوس برخې مزل پاتې دی، موږ نه غواړو د يوه ارزښت په ليکلو سره 

ه منځه يوسو  اسالم وليکو، ملت هېر او نفې کړو او يا ملت وليکهو بل ل

اسالم له سره تېر کړو، موږ دا دواړو ايډيالونه غواړو او دواړه د تهذکرې 

 پر لومړي مخ غواړو.

تحريکوالو، ژوندونوالو، مدني او فرهنګي ټولنو او ځوانو خوځښتونو يو 

له الرې له ولسمشر، سترې ځل بيا د بېالبېلو غونډو او متواترو اعالميو 

محکمې او د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون څخه وغوښهتل 

 ې د ملي شورا د ګډ کمېسيون دا نيمګړې او ناقانونه پرېکهړه رد او د 

 تعديل لپاره يې پرېکړه وکړي.

زه )يون( په خپله د افغانستان ملي تحريک او ګڼو فرهنګي ټولنهو پهه 

عار  شوم او د بېالبېلو  ټولنو ګډه اعالميه استازۍ سترې محکمې ته 

او غوښتنه مې د سترې محکمې سرپرست )قاضهي القضهات پوهانهد 

عبدالسالم عظيمي( ته ورسوله له هغه سهره مهې پهه دې اړه رسهمي 

مالقات وکړ او د ټولو هېوادوالو غوښتنه او اندېښنه مې ورسره شريکه 

ګه  ې د ملي شورا کړه، ما له قاضي القضات صيب څخه وغوښتل څرن

وروستۍ پرېکړه د اساسي قانون د څلورمې مادې له پنځمې فقرې سره 
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په تضاد کې ده، ستره محکمه بايد د نفوسو د احوالو د ثبت دا مصوبه د 

اساسي قانون له محتوياتو سره وڅېړي  ې سمون ورسره لر ي که پهه 

، قاضي ټکر کې ده؟ او په دې باب خپله پرېکړه ولسمشر ته صادره کړي

القضات  پوهاند عبدالسالم عظيمي ماته وويل ))ستاسو خبره سمه ده 

د ملي شورا پرېکړه د اساسي قانون د محتويهاتو او پهه تېهره بيها لهه 

څلورمې مادې سره سمون نه لري موږ له اساسي قانون سهره د نهورو 

قوانينو مطابقت څېړو، په دې شرط  ې حکومت يهې لهه مهوږ څخهه 

پل سر د قوانينو مطابقت څېړو او نه هم له دولهت يها وغواړي، نه په خ

حکومت پرته د نورو نهادولتي، سياسهي، ټهولنيزو او نهورو ټولنهو پهه 

غوښتنه د قوانينو مطابقت مطالعهه کهوو((، پوهانهد عظيمهي  هې د 

اساسي قانون د تدقيق د کمېسيون غړی هم و، دا هم وويل: ))کله  ې 

ې که د هر  ا په غوښتنه له نورو اساسي قانون جوړېده، نو فکر وشو  

قوانينو سره د اساسي قانون د تطابق څېړنه مطرح شي، نو له سهترې 

محکمې څخه به خپل ټول اساسي کارونه پاتې وي، همدا قهوانين بهه 

څېړي، نو ځکه ددې غوښتنې اعمال حکومت ته محول شو.((  پوهاند 

لوسهتله  هې عظيمي بيا قانون ته الس کړ په دې باب يې يوه مهاده و

ستره محکمه د حکومت په غوښتنه له اساسهي قهانون سهره د نهورو 

قوانينو مطابقت څېړي. پوهاند عظيمي وويل: ))که تاسې غواړا  ې د 

ملي شورا دا پرېکړه له اساسي قانون سره په مطابقت کې وڅېړل شي، 

بايد حکومت ته خپل عرايض وړاندې کړا  ې هغه يې موږ ته راولېږي 

بيا دا موضوع د سترې محکمې د عالي شورا په غونهډه کهې  او موږ به

مطرح کړو.(( کله  ې زه د قاضي القضات له دفتره راوتلم، نو پر همغهه 

ور  مو جمهوري رياست ته د همغې اعالميې د متن يوه کاپي ورولېږله: 
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يوه کاپي مې د ولسمشر فرهنګي  ارو مشاور ښاعلي )سرمحقق زلمي 

هم د ولسمشر د دفتر رئيس ښاغلي )کريم خرم( هېوادمل( او بله مې  

ته ، ې دوی يې ولسمشر ته ورسوي ددې اعالميې په متن کې راغلهي 

وو: ))تر هغه پورې  ې جمهور رئيس له سهترې محکمهې، د اساسهي 

قانون پر تطبيق د څار کمېسيون او نور حقوقپوهانو سره سال مشهوره 

توشيح نه کړي(( له نېکه  نه وي کړې، بايد د ملي شورا ناقانونه مصوبه

مرغه  ې اعالميه ولسمشر ته رسېدلې وه، يوه ور  وروسهته ورتهه د 

توشيح لپاره د ملي شورا مصوبه هم راغله، ولسمشر د اعالميې د متن 

منطق ته په کتو سره د ملي شورا مصوبه معطل او له توشيح څخه يهې 

و اعالميه سهاعت ډډه وکړه. خو د هېوادپالو، ملتپالو، اسالمپالو بنسټون

په ساعت د )ژوندون ټلوېزيون( پر څپو خپرېدله او هېو وقفه په کې نه 

راتلله. دې سره موږ جوخت له بېالبېلو الرو او اشخاصو، لکهه ښهاغلي 

)سرمحقق زلمي هېوادمل(، )کريم خرم(، )ډاکتر رنګين دادفر سپنتا(، 

پرلهه پسهې )ډاکتر صادق مدبر( او نورو اشخاصو له الرې هره شېبه او 

ډول هڅه کوله  ې له ولسمشر سره ليدنه وکړو او د بې ههويتۍ ددې 

سترې غميزې په باب ورته خپل داليل ووايو، خو په خواشهينۍ سهره 

 ې بريالي نه شو، يوه اوونۍ وروسته ولسمشر د عدلي او قضايي  ارو 

کمېسيون په غونډه کې دا موضوع مطرح کړه. په دې غونډه کې قاضي 

بدالسالم عظيمي(، د عدلي او قضايي  هارو د  کمېسهيون القضات )ع

غړي نصراهلل ستانيکزی، د عدليې وزيهر )حبيهب اهلل غالهب(، د ملهي 

امنيت شورا سالکار )ډاکتر رنګين دادفر سپنتا(، د جمهور ريس دفتهر 

رئيس )کريم خرم(، د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون رئهيس 

اشخاص شامل وو. په دې غونهډه کهې )ګل رحمن قاضي( او ځينې نور 
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هم د هويت پر تذکرو بحث وشو، داکتر سپنتا او نصراهلل سهتانيکزي د 

هويت په تذکرو کې د )افغان( کليمې پر ليکلو ټينګار کړی و او پهه دې 

برخه کې يې ګم شمېر داليل راوړي وو، خو غونډې کومه پايله نه لرله، 

محمد داودخهان( د وخهت  يوه خبره په کې دا شوې وه  ې د )سردار

تذکره دې په بام کې ونيول شي، همغه تذکره يې غونډې تهه راوړې وه. 

څرنګه  ې هغه وخت )ملت( نه و ليکل شوی، نهو د )ملهت( د کلمهې 

مخالفينو ته دا يو غټه پلمه په الس ورغله، د غونډې عمومي په تېره بيا 

وږ خبر شهو د ولسمشر روحيه دا وه  ې همدا تذکره ښه ده. کله  ې م

نو بيا له کريم خرم، ډاکتر سپنتا او هېوادمل صيب سره په تماس کهې 

شو او ورته ومو ويل  ې په هېو وجه دا خبره د منلو وړ نه ده، تاسې د 

داودخان د وخت په تذکره کې يوازې همدا د )ملت( د يوې کلمهې نهه 

ليکل معيار نيسئ او که ټوله تهذکره؟ مها لهه ښهاغلي کهريم خهرم او 

وادمل صيب سره ډېر تېزې خو له ډاکټر سپنتا سره پهه تهول تللهې هې

 خبرې وکړې:

کريم خرم راته وويل: ))د داودخان د وخت تذکره څنګه ده؟ هلته خهو 

ملت نه شته؟(( ما ورته وويل: ))د داودخان د وخت په تذکره کهې خهو 

نورې ژبې هم نه شته، هغه کاغذي وه، دا الکترونيکي، هغه ټوله پښهتو 

دا په څو ژبو ده؟ ايا دا حکومهت ههم د داودخهان د حکومهت پهه  وه،

معيارونو برابر دی؟ د داودخان په وخت کې کوم والي له افغانيته انکهار 

کوالی شو؟ شورا ددې جرئت درلود  هې افغهان ضهد او اسهالم ضهد 

حرکت وکړي، داودخان خو قومي او سيمه ييز تخلصونه هم په همهدې 

د ملت جوړ او قهوي شهي، اوس خهو ټهول خاطر لغوه کړي وو  ې واح

حکومت پر سيمو او قومي ډلو وېشل شوی، کوم کار مو د داودخهان د 
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حکومت پر معيار برابر دی،  ې يوازې هلته د )ملت( کلمې له نشتوالي 

څخه ناوړه ګټه اخيستل کېږي، که د داودخان تذکره معيار وي، نو بيها 

. په هغه تذکره کې خو )دين( ټوله تذکره معيار کړا، نه يوازې يوه کلمه

هم ذکر و، خو د اوسني حکومت په طرحه کې خو نهه )ديهن( و او نهه 

 )ملت(. 

له ښاغلي هېوادمل سره مې همدا خبرې وکړې، ډاکتر سپنتا راتهه پهه 

ټلېفون کې د قضايي کمېسيون د غونډې په باب وويل  ې زما نظر لهه 

ليمې پلوی يم )افغان( پخوا څخه په دې باب معلوم دی، زه د افغان د ک

زموږ ملي او سياسي هويت دی، تاسې کوالی شئ له ښاغلي کريم خرم 

څخه  ې په هغه جلسه کې ناست و، خو په جلسه کې يې هېو خبرې 

ونه کړې، زما د نظر په باب وپوښتئ. سپنتا وويل: )) باوجوديکه ما يک 

ويهت فارسی زبان هستم، مسله قوم برايم مطرح نيست اما بايد يک ه

داشته باشيم ان هويت ملي افغان است، صر  نظر از اينکه بعضی ها از 

کلمه افغان تعبير دوګانه دارد، بعضی ها افغان به معنی پشهتون تلقهی 

ميکند، اما ما افغان نه به معنی پشتون، بلکه به معنهی هويهت ملهی و 

سياسی ومدرن ان تلقی مينمايم. ما درجلسه قضايی به رئيس جمهور 

( درصد )فهرانس( زنهدګی ميکنهد امها همهه ۹٥که در فرانسه )ګفتم 

باشنده ګان فرانسه )فرانس( را به حيث هويهت ملهی خهويش قبهول 

کردند، در افغانستان هم کدام مشکلی وجود ندارد کهه افغهان را بهه 

حيث هويت ملی خود قبول نمايم.(( سپنتا زياته کړه: ))په دې مسهله 

ه دې  ې په ډېرو برخو کې زما او ستا کې زه تاسره هم نظره يم، سره ل

د نظرونو ترمنځ اختال  و او شته. خو په دې مسله کې زه سهتا د نظهر 

پلوی يم(( البته ډاکتر سپنتا د )دين( په انډول د )ملت( پر عنصر زياته 
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تبصره وکړه او پر همدې توکي يې ټينګار کاوه، ځکه بحث هم د )ملت( 

 پر کليمې و.

محقق زلمي هېوادمهل او کهريم خهرم سهره زمها له ډاکتر سپنتا، سر

ټلېفوني ارتباطات له دې امله وو  ې همدا کسان جمههور رئهيس تهه 

 السرسی لري.

ددې خبرې يادول هم ضروري دي  ې نصراهلل ستانيکزي هم ډېر زيات 

معقول حقوقي داليل وړاندې کړي وو، خو  ا ورته څه خاص ارزښت نه 

ت دې حالهت تهه پهام وکهړ  نهو و ورکړی. موږ  ې د جمهوري رياسه

خواشيني شو، د ملي تحريک په ګډون مهو د بېالبېلهو مهدني ټولنهو، 

قومي شوراګانو، ځوانو خوځښتونو او فرهنګي ټولنو مطرح اشخاصو ته 

بلنه ورکړه ، له هغوی سره مو مشوره وکړه او د يوې بلې لويې مظاهرې 

يتونو سره پهه په لټه کې شو، يو شمېر واليتونو کې هم له مطرح شخص

تماس کې شو او پر يوه وخت مو په ګڼو واليتونو کې د لويهو مظهاهرو د 

جوړولو تکل وکړ. د مظاهرې لپاره مو د تدارک کمېسيون هم په پام کې 

ونيو، خو يو شمېر ملګرو وويل: ))يوځل بيا به له ولسمشر سره تمهاس 

په مظاهرو  ونيسو، که نتيجه يې ور نه  کړه، نو بيا به خپل وروستی زور

کې راټولوو او څرګندوو(( بيا بيا مو کوښښ وکړ، خو زموږ د څو ځلي او 

پرله پسې هڅو سره سره له ولسمشر سره پر مالقات بريالي نه شو. يوه 

اوونۍ وړاندې راته هېوادمل صيب زنګ وواهه  ې رئيس صهيب وايهی 

تاسې د مالقات لپاره خپل لېست راولېږا، رئيس صيب ماته ويلي  ې 

مالقات برابر کړه. ما ويل څهومره کسهان؟ هغهه ويهل، لهس پهنځلس 

( کسهانو لېسهت ۰۰متخص  او پوه کسان  ې له هر قومه وي، ما د )

وربرابر کړ،  ې د بېالبېلو سيمو او بېالبېلو قومونو مخهور شخصهيتونه 
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پکې وو، لېست مې ورولېږه، دوه ورځې وروسته له جمههوري رياسهته 

ېر اوږد دی، رئيس صيب وايي، د )يون( په رنګ راغی، ستاسو لېست ډ

شمول يوازې پنځه تنه. بيا مې په لېست کې کمښت راوړ:  يو )شېرعلم 

امله وال(  ې په قوم پشه يي او ښه ليکهوال دی، بهل )جنهرال غهالم 

حسين هزاره(، د سياسي  ارو کارپوه، بل )عبدالحکيم تورسهن(، پهه 

ورم شخ  ) رند سنګ( قوم تاجک او د سياسي  ارو کارپوه دی، څل

د خوست د افغان سکانو له جملې څخه دی، او پنځم زه خپلهه وم، دا 

لست مې ورکړ، د دلهوې پهر )شهپږمه( د يکشهنبې پهر ور  مهازيګر 

څلورنيمې بجې مالقات برابر شو. کله  هې پهه ګلخهانې مهاڼۍ کهې د 

مالقات ځای ته ورسېدو، نو لوی څارنوال )اسحاق الکو(، قاضي القضات 

هاند عظيمي( ، ډاکتر مدبر، ډاکتر سپنتا، کهريم خهرم، او نهور ههم )پو

راغلي وو، پوه شو  ې دوی هم دې غونډې ته راغلي دي، ولسمشر هم 

تشريف راوړ، تر ستړي مشي وروسته يې ټول د کابينې د غونډو خونې 

 ته دعوت کړو.

ولسمشر پر خپله څوکۍ او نهورو پهه مشهترک ډول دواړو خهواوو تهه 

 د غونډې ټول ترکيب په دې ډول و:کېناستو، 

 ولسمشر حامدکرزی -۶

 قاضي القضات پوهاند عبدالسالم عظيمي -۰

 لوی څارنوال محمداسحق الکو -۹

 عبدليې وزير حبيب اهلل غالب -۱

 د علماوو شورا رئيس موالنا قيام الدين کشا  -٥

 د ملي امنيت شورا سالکار ډاکتر رنګين دادفر سپنتا -۱

 نون پر تطبيق د څار کمېسيون رئيس ګل رحمن قاضيد اساسي قا -۱



 نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

7717 
 

 د  ارو د ادارې لوی رئيس ډاکتر صادق مدبر -۸

 د ولسمشر د دفتر رئيس کريم خرم -۳

 پوهنوال محمد اسمعيل يون -۶۱

 جنرال غالم حسين هزاره -۶۶

 شېرعلم امله وال -۶۰

 عبدالحکيم تورسن -۶۹

  رند سنګ -۶۱

 ړه: ))بسم اهلل الرحمن الرحيم((.غونډه ولسمشر په دې ډول پيل ک

ورونو دا غونډه يوه غير رسمي مشورتي غونډه ده،  ې د يوې خاصهې 

 موضوع يانې د تذکرو په باب جوړه شوې ده.

يو شمېر ورونه  ې د بېالبېلو فرهنګي، مدني ټولنهو نماينهدګي کهوي 

)همداسې ده که نه؟ )ماته يې وويل، ما وويل هو( ماته عار  شهوي وو 

خپلې پاڼې يې رالېږلې وې، په هغو کې يې له ما غوښتي وو  هې پهه او 

تذکره کې دې د )دين( او )ملت( يا )اسالم( او )افغهان( کلمهې وليکهل 

شي، دا ورونه اوس راغلي د دوی داليل به واورو  ې دوی څه وايي، بيا 

 به په دې موضوع غور وکړو((.

ه يې پيل کړم؟ ده وويل: ماته يې وويل: ))شروع يې کړه،!(( ما وويل: ))ز

))هو!(( ما خپلې خبرې په دې ډول پيل کهړې:  )) بسهم اهلل الهرحمن 

الرحيم. د قدرمن ولسمشر، قاضي القضات صيب او نورو ټولو قهدرمنو 

مشرانو او د غونډې د برخوالو په اجازه!... ماسره د هويت په تذکره کې 

ليکلو لپاره ډېر زيهات د )دين( او )ملت( يا )اسالم( او )افغان( کليمو د 

داليل شته، خو نه غواړم دلته ټول بيان کړم، نهه وخهت ددې ايجهاب 

کوي او نه دلته داسې خلک ناست دي  ې هغوی پر دې موضوع او يها 
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ددې موضوع پر باريکۍ نه پوهېږي، بلکې دلته ټول داسهې خلهک دي 

 ې پر دې موضوع او د دې موضوع پر حساسيت، نزاکهت او ضهرورت 

ات او ښه پوهېږي، نو ضرورت نه شته  ې ډېر زيات توضهيحات ډېر زي

ورکړل شي. خو غټو ټکو ته مجبور يم اشاره وکړم: زموږ لهرې ماضهي، 

نږدې تېرې ماضي او حال ته په کتو سره )افغهان( او )اسهالم( داسهې 

ارزښتونه دي  ې دا ملت ورڅخه په هېو وجه تېرېدونکی نهه دی، دې 

دواړه ارزښتونه نه د رايګرۍ موضوع ده، نه  ملت پرې قرباني ورکړې، دا

په رايګرۍ راغلي، نه پرې بحث او نظر غوښتنه کېدی شي. او نه څوک 

ددې حق لري  ې پر هغو بحث وکړي. ټهول بشهري او زمهوږ انسهاني 

قانون ددې حق راکوي  ې دا ارزښتونه خوندي وسهاتو، د افغانسهتان 

ادې پنځمهه فقهره او اساسي قانون )قانون مې وروښود( د څلورمې مه

نورې مادې واضح کوي  ې ددې ملت پر هر وګړي د )افغهان( کليمهه 

اطالقېږي او تذکره موږ فرد ته ورکوو، د هر فهرد هويهت )افغهان( دی، 

هېو قانون، هېو شخ  حق نه لري  ې له ماڅخه په  ل او فرېهب او 

يا د قوانينو د دوران له الرې دا حق سلب کړي. افغانستان کهې ههېو 

قانون د اساسي قانون له محتوياتو سره په ټکر کې وضع کېدی نه شي. 

کوم قانون  ې اوس ملي شورا له بېالبېلو الرو او يا هم د څو اشخاصهو 

او کړيو د  االکۍ او فرېب لهه الرې تاسهو تهه رالېږلهی، دا د همدغهه 

اساسي قانون د محتوياتو مخالف دی، نو ځکه مردود دی. د افغانستان 

رو تذکرو ته په پام سره  ې هلته په اکثرو کې )دين( او )ملهت( نورو تې

راغلي، د اسالم او افغان کليمې يې تسجيل کړي دي، د همدې اوسني 

حکومت په تذکره کې  هم د )دين( او )ملت( کليمې ليکل شوي، ريس 

ل کال يو فرمان صادر کهړ  هې د  ۶۹۸۰صيب! تاسو په خپله غالباً پر 
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ې د ټولو لپاره افغان کليمه وليکل شي((، پهر دې هويت په تذکرو کې د

مهال ولسمشر وويل ))بې شکه، ما په همدې خاطر دا کار وکړ  ې ملي 

وحدت تامين شي(( ما ورته وويل: ))نو دا څوک و  ې هم يې )دين( له 

تذکرې څخه وويست او هم  )ملت(؟(( ما ورتهه ټهولې تېهرې تهذکرې 

د نهړۍ نهورو مطهرح هېوادونهو د ورښکاره کړې. ))بله خبره داده  ې 

هويت تذکرې که هم وګورا، اکثرو په کې خپل ملي هويت درج کهړی 

دی((، د لسو هېوادونو لکه قطر، کويټ، نايجريا، المان، برېتانيا او ځينو 

نورو هېوادونو تذکرې مې هم ورته ښکاره کړې، مخکې تر دې  هې زه 

دي؟(( مها ورتهه  تذکرې وښيم، ولسمشر وويل، ))نور هېوادونه څنګه

وويل ))د اکثرو هېوادونو په تذکرو کې نشنيلټي ذکهر ده(( ده وويهل: 

))پاسپورت مه يادونه، تذکره راښيه، ما ورته د لسو هېوادونهو تهذکرې 

راوړې وې، هغه مې ورته الس په الس مخې ته کېښودې، د المهان ههم 

ادونو په کې وه په نشنيلټي کې يې ليکل شوي وو )ډوچ( او د نورو هېو

هم، ولسمشر وويل: )سپنتا ته يهې ورښهکاره کهړه( ډاکټهر سهپنتا د 

ولسمشر ښي الس ته په وروستۍ ليکه کې ناست و. هغه ته يې الس په 

 الس ورکړې. هغه  ې تذکرې وکتلې، د تائيد سر يې وخوځوه.

جمهور رئيس د داودخان د وخت تذکره په الس کې ونيوه، ويې ويهل: 

نه دی ليکلی؟ څو ورخهې مخکهې مهوږ پهه  ))دادی دلته خو يې ملت

جلسه کې همدا د داودخان د وخت تذکره معيار ونيوله، څرنګهه  هې 

 هلته ملت نه و، نو موږ وويل  ې دلته هم ورته ضرورت نه شته((.

ما ورته وويل: ))رئيس صيب د داود خان په تذکره کې مو همدا يو معيار 

څنګه؟ هلته خهو )ديهن( په پام کې نيولی،  ې ملت په کې نه شته که 

هم شته، تاسو ولې دين کښلی و، ايا د اوسنۍ تذکرې بڼه ههم د هغهې 
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تذکرې په شان ده؟ شکل، ژبه او محتوا يې ټول په همغه شان دي؟ بله 

خبره داده  ې د داودخان په وخت کې خو ملت ته هېو خطر نه و او نه 

ودخهان  ا ددې جرئت کوالی شو  ې د ملت پر وړاندې ودرېږي، د دا

په تذکره کې )دين( معيار نه نيسئ، خو )ملت(  ې په کې نه شته بيها 

همغه راټينګوا؟(( دې وخت کې يوځل عدليې وزير غالب صهيب غهږ 

کړ، ))در تذکره ما دين بود(( ما ورته وويل: ))نه و،  ېرته؟ نه دين و، نه 

ملت، دين بيا دويم ځل د مولوي صيب تره خېهل پهه وړانهديز ولسهي 

صويب او په تذکره کې يې ځای کړ، د مشرانو جرګې په مصهوبه جرګې ت

کې نه دين شته نه ملت(( غالب صيب بيا ټينګار وکړ، مها وويهل: ))زه 

دوه ځله نورو ملګرو سره شورا ته په همدې خاطر الړو  ې تذکره کهې 

نه )دين( و نه )ملت(،(( غالب صيب بيا ټينګار وکړ: ))دين بود تو خبهر 

ل: ))الړ به شو د ولسي او مشرانو جرګې لومړيو بحثونهو نداری(( ما ووي

او تائيد شويو طرحو ته(( دې وخت کې پوهاند صيب عظيمي د غالهب 

صيب د نظر په باب وويل: )دين و، خو په ارشيف کې پهاتې شهوی(( دا 

 ې د ارشيف مانا دلته څه ده؟ په دې پوه نه شوم، خو څه ناڅهه پتهه 

و شورا پاس کهړې وه، پهه هغهې کهې د ولګېده، هغه طرحه  ې وزيران

)دين( کليمه وه، خو کومه طرحه  ې د عدليې وزارت له خوا شورا تهه 

لېږل شوې، په هغې کې د )دين( کليمه نه شته او يا ههم ددې خبهرې 

 يادونه نه ده شوې  ې د تذکرې پر لومړي مخ دې )دين( وليکل شي.

شهوي د دې وخت کې ولسمشر بيا وويهل: ))نهو  هې پورتهه ليکهل 

افغانستان اسالمي جمهوريت د تابعيت تذکره، نو بيا خو دواړه په کهې 

راغلل، افغانستان او اسالمي، نو بيا )ملت( او )دين( ته څه اړتيها ده؟(( 

ما وويل: ))رئيس صيب د افغانستان اسالمي جمهوريت د دولت عنوان 
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پهر  او رسمي نوم دی، نه د )ملت( نوم دی، نه د )دين(. دا عنوان وخت

وخت بدلېږي، خو زموږ )دين( او )ملت( نه بدلېږي، )اسالم( او )افغان( 

نه بدلېږي. يو وخت دلته د افغانستان شاهي دولت و، بيها جمهوريهت، 

شو، بيا دموکراتيک جمهوريت شو، بيا اسهالمي دولهت، بيها اسهالمي 

امارت، بيا موقته اداره، انتقالي اداره او دادی اوس اسالمي جمهوريهت 

يو څو فيصده ددې احتمال هم شته  ې سبا ته بيا اسالمي امارت  دی،

شي. د دولتونو عنوانونه بدلېږي، خو)ملت( او )دين( نه بدلېږي. زمهوږ 

)دين( اسالم او )ملت( مو )افغان( دی، دا د دولت په عنوانونو پورې نهه 

تړل کېږي. بله خبره داده  ې دې ته د ملي هويت تذکره هم وايي، نهو 

ملي هويت په کې معلوم نه وي نو د څه شي تهذکره ده؟ هغهه   ې زما

تذکره  ې ستا ملي او عقيده يي هويت نه شي څرګندوالی، هغه نهو د 

څه شي تذکره ده؟ څه ارزښت لري؟ لنډه دا  ې موږ )بې دينه( او )بې 

ملته( تذکره نه غواړو او نه يې زغمالی شو. دلته يو دولت په دې پلمهه 

کره کې يې د )دين( ستون نه و ليکل شوی، اوس سقوط شو  ې په تذ

به يو حکومت په دې پلمه سقوط کېږي  ې په تذکره کې يې د )ملهت( 

ستون نه دی ليکل شوی، نن  ې يې د )افغهان( کليمهه لهه تهذکرې 

وويستله سبا ته به يې له پاسپورته باسي، بل سبا بيا د افغانستان کلمه 

کوي. بل په دې کې تهاوان څهه  هم نه مني، پر هغې به هم راسره بحث

دی، که وليکل شي؟(( جمهور رئيس وويل: ))هېو تاوان نه لري، بلکې 

ګټه لري، اته نوي فيصده ګټه لري.(( دې وخت کې يې عدليې وزير تهه 

مخ ورواړوه، ويې وويل:  ))شما بګويد!(( هغه وويل: ))او جا ګفتهه شهد 

نيسهت، همهين  که جمهوری اسالمی افغانستان امده، ديګر ضهرورت

افغانستان ملت ما است ديګر ضرورت نيست که ملت نوشته شود يا نه 
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شود، همانجا همين فيصله شد.(( دا  ې  ا  ېرې او څنګه دا فيصهله 

وکړه موږ ته پته ونه لګېده، خو دومره اخيستنه مو وکړه  ې د کابينې 

تر غونډې وروسته نور خلک هم شته  ې ځانګړې پرېکړې کوالی شي 

)ملت( د خصوصي اشخاصو کار دی  ې راوړي يې او که نه، دا خلک او 

معلومېږي نه خو کارونه کوالی شي. ما سمالسي وزير صيب ته وويهل: 

))افغانستان زموږ د هېواد نوم دی، د ملت نوم مو )افغان( دی، موږ بايد 

د ملت او هېواد ترمنځ فرق وکړو. افغانستان رغېدلی له افغانه دی، نهو 

 )افغان( نه مني )افغانستان( خو اتومات نه مني((.څوک  ې 

ما وويل:  ))زه نور داليل هم لرم که وخت و، وروسته به يې ووايم، خهو 

اوس خپلو ملګرو ته نوبت ورکوم.(( جمهور رئيس، )حکيم تورسن( تهه 

اشاره وکړه  ې خبرې پيل کړي! تورسن صيب وويل: ))به اجازه رئيس 

محترم در اين مجلهس، مها ميخهواهم  صاحب جمهور و تمام حاضرين

ګفته های خود را در  ند کلمه مختصر عهر  بهدارم، تنهها در مهورد 

همين موضوع، شخ  سری تهذکره تابعيهت بحهث ميکهنم ګهر  هه  

موضوعات ديګر نيز وجود دارد که فعالً وقت اش نيست، اکثهر رئهيس 

صاحب الزم ديد، در يک فرصت مناسب ديګر باز بحث ميکنم، رئهيس 

احب محترم! بايد عر  شود که در طول سهی، سهی و پهنج سهال ص

بسياری ارزشهای مهم به اين و ان عنوان از ما ګرفته شد، تنها افتخهار 

که مانده، همين افغان و افغانيت ما و شما است، که تمام ملت را وصهل 

کرده، کلمه افغان به همه اقوام،  خورد و کالن و هر فرد ايهن مملکهت 

اين مشخ  به يک قوم نيست، افغان افتخهار ماسهت، اطالق ميشود، 

اين افتخار از ما ګرفته شود، ديګر خو  يز نه مانده، که ګرفتهه شهود، 

همين هويت ملی ما )افغان( و )افغانيت( مانده اګر اين هم ګرفته شود، 
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ديګر  يزی نمی ماند، حاال که خارج ميروم، همهه مها بهه افغهان يهاد 

، پښتون و اينها نوشته شود در خارج برای ميشويم، اګر تاجک و ازبک

ما  ه بګويد، تاجک کجا استی؟، تاجک تاجکستان، ازبک ازبکسهتان، 

پشتون پاکستان، ما قرغيز هم داريم، تاتار هم دارم، اينها را  ه بګويد؟ 

قرغيز قرغزستان يا قرغيز افغانستان، تاتار روسيه يا تاتار افغانسهتان، 

ی ميکند ولی همه انها را روس ميګويد، در در روسيه  ندين قوم زندګ

تذکره هويت شان برای همه شان روس ګفته ميشود. همين هندو های 

افغان ما، اينقدر وطنپرست هستند، که ما هندوستان رفته بوديم، يک 

هندو افغان مارا تابعيت هندوستان ميداد، يک شرط برايش مانده بود، 

شته نکو، هندو افغان مها بهرايش که فقط جای تولد تانرا افغانستان نو

ګفت، ما در افغانستان تولد شدم، ما افغان هستم، افغان و افغانسهتان 

افتخار ما ست، به خدا قسم که او هندو ما خاص از خاطر نهام افغهان و 

افغانستان تابعيت هندوستان را قبول نکرد، اين وطن خانه مشترک ما 

ير شدنی نيستم و اين افتخار است ما به هيچ وجه از افغان و افغانيت ت

بايد از ما ګرفته نه شود ونه ما به کسی به شمول شخ  خهود شهما را 

حق ميدهم، که هويت ملی ما از ما سلب شود، يک مورد ديګهر را نيهز 

ميخواهم جناب رئيس جمهور به شما بګهويم، کهه شهما هميشهه در 

مايهد، مبارزه جاری تان به خارجيها ازديدکو هه اهنګهری انتقهاد مين

خوب است که از کو ه اهنګری به کو ه زرګهری ههم قهدم بزنيهد از 

زرګران هم مشوره بګيريد، زرګران مشوره بسيار باريهک و ظريفانهه را 

ميدهد، خوب است، کارشناسان و افراد  يز هم را نيز وقت بهه وقهت 

دعوت نمايد و از انها نيز مشوره بګيريد!(( د تورسن صيب په خبرو کې 

هنګری( کليمې جمهور رئيس ته ډېر خوند ورکړ،  ويې ويهل: د )کو ه ا
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))  ون جنګ جنګ اهنګری است، از اين خهاطر از کو هه اهنګهری 

 داخل ميشم((

تورسن صيب وويل: ))ما ګپهای ديګر رانيز دارم خو فعالً وقتش نيست 

که همه شان رابيان کنيم، فعالً به همين ګپهای خود اکتفها مينمهايم، 

 شما!((تشکر از توجه 

د تورسن صيب په خبرو پسې بيا جمهور رئهيس خبهرې پيهل کهړې: 

))ګپهای تورسن صيب راست است، ما يک وقت در )شمله( بهوديم، در 

شمله هندوستان، يک روز در يک کو ه بازار پياده ميهرفتم، يهک دو 

سه تا طفل پشت ما می امد، خيرات ميخواست، ما به يکی از انها يهک 

ر کردم که هر سه اش از يک فاميل اسهت،  نهد  ند روپيه دادم، فک

قدم ديګر که رفتم از همين سه طفل يک دختر پشت ما ميدوه، به اواز 

بلند ميګويد که به او پيسه دادی برای ما هم بدهيد، ما پيسهه نهدادم، 

در اخر  به اواز بلند دوزدن شروع کرد،  عجيب اين که دشنام زدنش به 

يې کولې  ې ای ستا پالن او مدان  ې پشتو بود، داسې ترخې کنځلې 

هېو د يادولو نه دي، زه حيران شوم  ې دا جلۍ څنګه پښهتو وايهي، 

دلته دا جلۍ او پښتو؟ بيا مې ورپسې ورمنډه کهړه  هې ويهې نيسهم، 

پيسې ورته ورکړم، دې راڅخه منډه کړه، ما هم دويدم اينها ههم، خهو 

کرده کمی خورد بود ګيرش نه کردم، طفل ديګر که همرايش بود و از او 

او را ګير کردم، همداسې رپېده له ډاره، ما ويل مه ډارېږه، وهم دې نهه، 

دا راته ووايه  ې تاسې دلته څه کوا او دا پښتو دې څنګه زده کهړې؟ 

ده راته وويل  ې موږ خو پښتانه يو، دلته اوسېږو موږ کور کهې پښهتو 

بيا مې د هلک پر سر وايو، هغه بله مې خور وه، ټول کور کې پښتو وايو، 

الس تېر کړ. اين هها پشهتونهای بودنهد کهه سهابق از پاکسهتان بهه 
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هندوستان رفته بودند و در شمله در نزديک کوه های هماليه زنهدګی 

ميکرد، پشتو را ياد داشت اما کلی انها خود را هنهدی ميگفتنهد، و در 

تذکره شان )انډين( نوشته بود، به همهه هنهدی هها انهډين )اطهالق( 

ميشود، همين )سلمان خورشيد( که فعالً وزيهر خارجهه هندوسهتان 

است از لحاظ قومی پشتون است و در پشتون اپريدی است، در اپريدی 

هم کوکخيل است، مګر فعالً نميګه که پشتون هستم، اپريدی هستم يا 

کوکخيل هستم، بلکی ميګه که هندی يا انډين هستم. در هندوسهتان 

هستند، به همه شان انډين اطالق ميشهود، صدها قوم و صدها مذهب 

حتی مسلمانان هندوستان هم نشنليتي خود را )انډين( ميګويد. پس 

ګپ های تورسن صيب راست که هندوهای افغان ما، در هر جای دنيها 

 که باشد، خود را افغان ميګويد و به افغان بودن خود افتخار ميکند.((

وبت ورکهړ، جنهرال ههزاره ولسمشر بيا جنرال غالم حسين هزاره ته ن

خپلې خبرې داسې پيل کړې: ))به اجازه رئيس صاحب جمهور و همهه 

محترمين حاضر در اين جلسه ما کمکی مهال هسهتم ماليهی صهحبت 

ميکنيم، اهلل)ج( در قران عظيم الشان می فرمايد: بسهم اهلل الهرحمن 

َوأُنَثـى َوَجَعلَْنـاكُْم ُشـُعوبًا َوَقَبائِـَل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّن َذكَـر  ، الرحيم

َ َعلِيٌم َخِبريٌ  ِ أَتَْقاكُْم إِنَّ هللاَّ  ...لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد هللاَّ

هد  ما ازين ايه کريمه اينبود که خداوند)ج( ما را شعبه شعبه افريده، 

برای تعار  يکديګر مګر به نزد خداوند)ج( مکرم کسی است که تقهوا 

داشته باشد. وقتيکه ما برای تعار  خويش يک هويت نداشته باشيم، 

مردم ما را به نام  ی و از کجا ميشناسد؟ افغان و افغانسهتان افتخهار 

ما سر افغان بودن خويش افتخار ميکنم، يک تعداد اشخاص که ماست، 

انها نه نمايندګی از کدام قوم ميکند. نه از کدام زبان و سمت ګپ انهها 
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جدا است، هيچکس حق ندارد افغانيت ما را از پيش ما بګيهرد، از ايهن 

خاطر ما تائيد ميکنم، اسالميت و افغانيت بايد در تذکره ذکر ګردد. مها 

برادر خود اقای يون پشتيبانی ميکنم و طرفدار ايهن هسهتم  از ګپهای

که )دين( و )ملت( )اسالم( و )افغان( در تذکره ذکر ګهردد کهه هويهت 

 ملی ما مستحکم ګردد.

ګپ ديګر من به رئيس جمهور اين است که ما خو اين طر  و ان طر  

 در تلويزيونهای ګپ ميزنم، دولت را ګوشتزد ميکنم، کاستيها، نواق  و

کاميابيها را برجسته ميسازيم، خوب است کهه رئهيس صهاحب وقهت 

ناوقت اين کارشناسان، اهل خبره و ديګران را دعوت نمايد، از اينها در 

مورد مسايل کالن مملکت مشوره بګيرد، تنها سر  نهد  نفرکهه ايهن 

طر  و ان طر  رئيس جمهور حلقه زده بهه اينهها مملکهت جهور نهه 

ضی مسايل از عملکردها و نظر رئيس جمههور ميشود، به هر حال در بع

به خصوص در مورد عقد قرارداد امنيتی پشتيبانی مينمايم و در بعضی 

مسايل ګيله ها و انتقاد های رانيز دارم. در اخر يک بار ديګهر ګپههای 

برادران خود را تائيد مينمايم، و خواهان ذکر کليمه )اسالم( و )افغهان( 

 در تذکره هستم.((

يس د جنرال هزاره تر خبرو وروسته وويل: )) جنهرال صهيب جمهور رئ

ګپهای ته در تلويزيونها ميشنويم از همه  يهز خبهر دارم.(( بيها يهې 

شېرعلم امله وال ته د خبرو نوبت ورکړ! شېرعلم املهه وال وويهل: ))د 

جمهور رئيس او ټولو قدرمنو مشرانو په اجازه، زما نوم شهېرعلم املهه 

يي يم، په پشه يي، پښتو او دري ژبو درېواړو ښې  وال دی، په قوم پشه

خبرې کوالی شم او په همدې درېواړو ژبو ليکنې کوم. تراوسه مې څهو 

عنوانه کتابونه  اا شوي  ې دلته مې راوړي هم دي، رئيس صهاحب 
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تاسو ته به يې وروسته درکړم، په پوهنتون کې استاد يم، د حقوقهو او 

ه څنګه  ې مې مخکې په خبهرو سياسي علومو مضمون تدريسوم، لک

کې يادونه وکړه، زه په قوم پشه يي يم، خو ملت مهې افغهان دی او پهر 

افغان وياړم، افغان زما ملي هويت دی او د ټولو افغانانو ملي هويت دی، 

دا وياړ تقريباً زر کاله وړاندې موږ ته راکړل شوی په دې جغرافيهه کهې 

ه، حتی رئيس صيب تاسو تهه ټول اوسېدونکي افغانان دي. موږ هېچا ت

هم اجازه نه درکوو،  ې زموږ د ملي هويت پر وړاندې ودرېږا. رئهيس 

صاحب تاسو  ې له امريکا سره د امنيتهي تهړون پهه بهاب دا دومهره 

جنجالونه جوړ کړي او دومره ناندرۍ وهئ، دا په دې خاطر  ې افغهان 

نهو  ملت ته ګټه ورسوا، دا ولس سوکاله کړا، کهه دا ههد  نهه وي،

دومره جنجالونو ته څه اړتيا ده؟ رئيس صاحب تاسو په دې تېرو دولسو 

کلونو کې د ملي وحدت د ټينګښت لپاره ډېر کارونه کړي دي، د خپلې 

واکمنۍ په دې وروستيو شپو ورځو کې دا بل ګام ههم پورتهه کهړه، دا 

قانوني کار دی، تاسې د اساسي قهانون سهاتونکي او عملهي کهوونکی 

ې تاسو دا کار ونه کړا نو اينده کې به پر تاسو سخت تور ياست که  ېر

 پورې شي او ګټلی نوم به مو له خاورو سره خاورې شي.

نو زموږ غوښتنه ده  ې قانون تعديل او د اساسي قهانون لهه روحيهې 

سره سم د افغان او اسالم کلمه د هويهت پهه تهذکرو کهې راوړا، تهر 

موږ نه لرو، هېڅوک حهق نهه  اسالميت او افغانيت نور پورته ارزښتونه

لري  ې له موږ څخه دا ارزښتونه واخلي. موږ هر ډول قربانۍ ته حاضر 

يو، که د وينې تويېدنې تر بريده هم ورسېږي، لهه تاسهې څخهه د يهو 

روشنفکره افغان په توګه هيله کوم،  ې اساسي قانون تطبيهق کهړا، 

 ده.((.ستاسې اساسي دنده هم د اساسي قانون تطبيق او  ساتنه 
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د شېرعلم امله وال تر خبرو وروسته ولسمشر ) رندسنګ( ته  هې د 

افغان سکانو له جملې څخه دی، نوبت ورکړ.   ولسمشر وويل: )) هرن 

سنګ اوس ستا نوبت دی وايه((  رند سنګ وويل:  د ريس صهاحب او 

ټولو په اجازه، زه افغان يم او پر افغانيت وياړم، البته )دين( مې له نهورو 

انانو جال دی، خو افغانيت کې ټولو سره شريک يم او ملت مې افغان افغ

دی، موږ پخوا هم په تذکره کې د )دين( او )ملهت( د ليکلهو غوښهتنه 

کړې وه، اوس  ې دين په کې ذکر شو، ښه شوه، څوک  ې مسلمانان 

دي، هغه ته به د )دين( ستون په مقابل کې )اسالم( ليکي او څوک  ې 

به هندو ليکي، هندو خو زموږ مذهب يا دين شو، نهو هندو وي، هغه ته 

دا ملت مې څه شو؟ که زه يو بل ملک ته الړ شم، نو هغه به ماتهه څهه 

ووايي؟ د کوم ځای هندو يې؟ د هندوستان هندو يې که د بهل ځهای؟ 

ملت دې څه شی دی، نو زه به ورته څه ووايهم؟ څهه مهوده وړانهدې د 

په ولسي جرګه کې وويل: هندوان  )قاضي نذير حنيفي( په نامه يووکيل

او سکان دې موږ ته دا ثابته کړي  ې دوی څه وخت لهه هندوسهتان 

څخه افغانستان ته راغلي دي؟ دې ښاغلي ته بايهد وويهل شهي  هې 

هندوان او سکان له هندوستانه افغانستان ته نه دي راغلي، بلکې دوی 

ونکي له دې ځايه هندوستان ته تللي  دوی ددې وطن اصهلي اوسهېد

 دي((.

دې وخت کې جمهور ريس وويل: ))بې شکه، بې شکه  ې ددې وطهن 

اصلي اوسېدونکي دي، ښه يې نه دي کړي  ې ويلي يې دي، دوی لهه 

هندوستانه راغلهي دي، دوی ددې وطهن اوسهېدونکي دي.((  رنهد 

سنګ زياته کړه: ))دا زه افغان يم، ددې وطن ټول هنهدوان او سهکان 

افغانيت وياړو، موږ  ې د دنيا هر ملک ته الړ شو، ځان افغانان بولي، پر 
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ځان ته افغان وايو، په هندوستان کې هم موږ ځان ته افغانان وايو، پهر 

افغان وياړو، هلته زموږ عزت هم په همدې کېږي  ې افغانان يهو، مهوږ 

غواړو  ې دا افتخار له موږ څخه څوک وانخلي، زموږ او د هندوستان د 

فرق په همدې افغانيت کېږي، که نه مذهب خهو  هندوانو او سکانو خو

مو له هغو سره يوشان دی، خو ملت مو توپير لري، اوس  ې څوک موږ 

څخه دا ملي هويت اخلي، دا د هېچا حق نه دی، نو رئيس صهاحب پهه 

پای کې بيا وايم  ې په تذکره کې د )ملهت( او )ديهن( کليمهې ليکهل 

ټولو تهه افغهان وليکهل  حتمي او ضروري دي، د ملت په مقابل کې دې

شي او د )دين( په مقابل کې څوک  ې مسلمان وي، هغه ته )اسهالم( 

او څوک  ې هندو مذهبی وي، هغه ته دې )هندو( وليکل شي، دا زمها 

 نظر و  ې تاسې ته مې وړاندې کړ.((

د  رند سنګ په خبرو پسې ولسمشر د امنيتي  ارو سهالکار )ډاکتهر 

ورکړ،  ې خپلې خبهرې وکهړي. ډاکتهر  رنګين دادفر سپنتا( ته نوبت

سپنتا وويل: )) به اجازه همه دوستان! اول بايد ما متذکر شويم که مها 

در بسياری مورد با همکار سابق خويش اقای يون اختال  نظر داشتم و 

  دارم ولی در اين مورد ما نظر اينها راتائيد مينمايم.

نيست که از کدام  باوجوديکه ما يک فارسی زبان هستم، قومم معلوم  

قوم هستم، ونه خود ما به قوم    متعقد هستم، مادر مها مربهوط قهوم 

طاهری است و در خانه ما اخرين کسيکه پشتو حر  ميزد پدرم بهود، 

ما به قوم عقيده ندارم، ولی فارسی زبان هستم و زبان فارسی ما بعد از 

ورد استاد واصف باختری خوب است، جناب رئيس صاحب من در اين م

بار ها به شما صحبت کردم و در جلسه اخری نيز سر موقف خود دوباره 

تاکيد کردم. در اين جلسه يک بار ديګر ياد اور می شوم که مهن يهک 
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افغان هستم، و افغان يک هويت ملی و سياسي ما ست، صر  نظهر از 

ان که بعضی ها افغان را تعبير دوګانه ميدهد، بهرای مها افغهان بهودن 

ست، در هر مملکت  نهدين قهوم زنهدګی مينمايهد، مها هويت ملی ا

نميتوانيم، به هر قوم خورد و کالن يک هويت عليحده ملی بدهيم مها 

اين مثال را  ند بار ياد اور شدم، يک بار ديګر تکرار ميکنم کهه يهک 

جامعه يا ملت مانند يک کور يا پوش پياز است، که پرده اخری يا پهوش 

وشانده، حاال ما نميتوانيم که به هر پهرده ان کالن تمام پرده های انرا پ

نام عليحده بدهم، کلش به نام پياز ياد ميګردد، افغانستان هم کشوری 

است که در ان اقوام ګوناګون زندګی ميکند ولی همه اينهها در پهوش 

افغان ګنجانيده ميشود، و پرده افغان همه اينها را افاده ميکند. تمهام 

رفته اين مشکل را حل نموده، بطور مثال جوامع بشری، کشورهای پيش

فرانسه، در فرانسه سی و پنج در صد )فهرانس( هسهتند، ولهی همهه 

باشندګان ان کشور )فرانس( رابه حيث هويت ملی خود قبول کرده.(( 

ډاکتر سپنتا د المان په باب وويل: ))در المان به همهه المانيهها )دوچ( 

لمان داشتم، شهما خبهر نوشته ميکند، هفت سال پيش ما پاسپورت ا

داشتيد که ما او را پهس تسهليم دادم، فعهالً پاسهپورت نهدارم، ولهی 

افغهان(  -اوالدهای ما پاسپورت المانی دارد، در پاسهپورت انهها )دوچ

نوشته است. مثال های زيادی وجود دارد، رئيس صاحب مها از روز اول 

ريهات برای تان ګفتم، که افغان هويت ملی ماست و حهاال نيهز مها نظ

برادرها را درين مورد تائيد مينمايم. اګر ستون )مليت( ذکر ګهردد و در 

 مقابل اش به همه )افغان( نوشته شود کاری درستی است.((

تر ډاکتر سپنتا وروسته )استاد نصراهلل ستانيکزي( ته نوبهت ورسهېد. 

هغه خپلې خبرې داسې پيل کړې: ))د محترم رئهيس صهاحب او ټولهو 
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ه، زه نه غواړم ډېرې خبهرې وکهړم، اکثهرو دوسهتانو دوستانو په اجاز

خبرې وکړې، زه د دوستانو خبرې تائيدوم، منتها د داودخان د وخت د 

تذکرو په باب يوه يادونه کوم، په تېره جلسه کې هم دا تذکره ياده شوه 

 ې )ملت( په کې نه دی ياد شوی، هلته هم ما خپل داليهل درلهودل، 

ې په باب خپل داليهل وايهم. د داودخهان اوس يو ځل بيا د هغې تذکر

کال په بهير کې ووېشل شوه، دا هغه وخت و  ې د  (ل۶۹٥۹)تذکره د 

کهال د مهدني  (ل۶۹٥٥)مدني حقوقو قانون نه و تصويب شهوی، پهر 

حقوقو قانون تصويب شو. په دې قانون کې راغلي  ې فهردي او ملهي 

داودخهان پهه  هويت د يوه هېواد د هر تبع حق دی او دا قانون ههم د

وخت کې تصويب شوی، که داودخان دويم ځهل تهذکرې وېشهلې نهو 

ضرور يې په کې د ملت ستون زياتوه، ځکه  هې د هويهت يها تابعيهت 

تذکرې له دې قانون سره په مخالفت کې نه شوې تقسهيمېدالی، خهو 

داودخان وخت پيدا نه کړ او نور مشکالت تاسهې خپلهه وليهدل  هې 

 ې دا مشکل حل شي ډاکتر صيب سپنتا د  رامنځته شول. ددې لپاره

افغان د تثبيت لپاره د )مليت( کلمه پيشنهاد کړه، خو زه د )مليت( پهر 

ځای )ملت( د کليمې وړانديز کوم، ځکه  ې له )مليت( کليمهې څخهه 

روسانو خلکو ته بل ډول ذهنيت ورکړی، هغوی )مليهت( د )قوميهت( 

بير په مانا.(( دې وخهت کهې لپاره کاراوه، نه د نشنيلټۍ يا )ملت( د تع

ډاکتر سپنتا وويل: )) منظور ما همان نشهنيلتي اسهت نهه قوميهت(( 

ستانيکزي زياته کړه، ددې په خاطر  ې له يوې واحدې کليمې څخهه 

دغه دوه ګونی تعبير له منځه الړ شي نو ښه ده  ې د )ملهت( سهتون 

.(( زيات شي او په مقابل کې يې ټولو ته )افغهان( کليمهه وليکهل شهي

ولسمشر هم د )مليت( د کليمې د دوو ګوني تعبير په باب سر وخوځوه 
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او ويې ويل: ))دا د روسانو تعبير و، مليهت همهدا نشهنيلټي ده((. دې 

وخت کې ما )يون( وويل ددې لپاره  ې ټول ناسم تعبيرونه لهه منځهه 

الړ شي همدا  د )ملت( کليمه سمه ده، اوسنۍ تذکره کې  هې همهدا 

هم همدا د )ملت( کليمه ليکل کېږي او په مقابل کهې   اوس تقسميږي

 يې ټولو ته افغان.

تر دې وروسته د علماوو شورا رئيس موالنا قيام الدين کشها  خبهرې 

پيل کړې، هغه وويل: ))اسالميت( او )افغانيت( او )اسهالم( او )افغهان( 

داسې حقيقتونه دي  ې د لمر په شان روښانه دي، دا داسې دي  هې 

ووايي زه شپه ور ،  تور او سپين نه منم او له هغو څخه انکهار يوڅوک 

کوم. زه افسوس کوم د هغو خلکو په حال  ې ځانته نه مسلمان وايي، 

نه افغان، ماته يو زيات شمېر علما راغلل راته يې وويل،  ې موږ بايد په 

دې برخه کې يوه فتوا صادره کړو،  ې ولې د هويهت پهه تهذکرو کهې 

راغلی، ما څو ځله دا خبره کړې  ې افغانستان له اسالم )دين( نه دی 

پرته تش کالبد دی، داسې  ې په تن کې روح نه وي، مها علمهاوو تهه 

وويل  ې دې برخه کې صبر کوو، نو اوس زه وايم، رئيس صاحب  هې 

دا دواړه کليمې )دين( او )ملت( دې په تذکرو کې راشي، که نه لهه دې 

مانا ورکوي  ې تذکره کهې دې نهه  څخه غټ جنجال جوړېږي، دا څه

)دين( وي نه )ملت( نو دا تذکره د څه لپاره ده؟ افغانستان يو اسهالمي 

هېواد دی، دلته بايد دې مسلې ته ډېر پام وشي، د خلکهو احساسهات 

 ونه پارول شي.((

دې وخت کې عدليې وزير وويل: ))دين است  را نيست!(( ما بيا وويل: 

کې نه دين شته نهه ملهت، دا  هې د  رئيس صيب د حکومت په طرحه

حکومت کومو مامورينو له کومې الرې او څنګه دا کهار کهړی، دا بېلهه 
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خبره ده، خو حقيقت دادی،  ې حکومت کومه طرحه لېږلې وه په هغه 

کې نه )دين( شته نه  )ملت(.(( ولسمشر وويل: ))ولې نه شته؟ موږ خو 

يهل: ))ديهن اسهت((، دې دا مسله لېږلې وه.(( دلته عدليې وزير بيا وو

وخت کې بيا پوهاند صيب عظيمي وويل: ))دا په ارشيف کې شهته((. د 

ارشيف مانا همغه مانا ده  ې ما ورته مخکې اشاره وکړه. يهانې دا  هې 

که دلته په وزيرانو شورا يا هم عدلي او قضايي کمېسيون کې پرې بحث 

س زور و  هې هم شوی، هلته نه ده لېږل شوې. ما وويل: ))دا خو د وله

)دين( يې د ښامار له ستوني راوويست او د تذکرې پر لومړي مهخ يهې 

 ځای کړ، اوس بايد ملت هم ددې ښامار له ستوني راوځي.((

ما وويل: )) رئيس صاحب اصلي خبره داده  ې په ملي شورا کې خلکو 

داسې فکر وکړ  ې ځه دين او ملت خو حکومت په تذکره کهې راوړي، 

تذکرې پر لومړي مخ د قوميت د ليکلو غوښتنه کوله، يو شمېر خلکو د 

د ولسي جرګې اکثرو غړو پرېکړه وکړه  ې د تذکرې پر لهومړي مهخ د 

قوميت ذکر ته اړتيا نه شته، دا کار واحد ملت پر قومونو وېشي، نو ټولو 

ته )افغان( ليکل سم دي. قوميت لکه څنګه  ې په ډېټهابېس کهې و، 

لت نه په ډېټابېس کې و نه د حکومت پهه ډېټا بېس کې پاتې شو، خو م

وړانديز کې، نو ځکه هم له ډېټا ووت هم د تذکرې لهه لهومړي مخهه او 

کومو وکيالنو  ې په شفاهي ډول د ملت يا افغان پر ليکلو ټينګار کاوه، 

د هغوی تصور دا و  ې په متن کې شته، نو قوميت  ې پر لومړي مهخ 

خو ويل کېږي  ې د  )ملت( په  رد شو نو خپله يوازې ملت پاتې کېږي،

باب د وکيالنو شفاهي تصويب هم له ارشيف څخه ايستل شوی، نو پهه 

ليکلي متن کې خو غير له هغې هم نه و، نو ځکه )ملت( هم د تهذکرې 

له لومړي مخ او هم له ډېټا څخه ووت، ولسي جرګه وروسهته متوجهه 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

7707 
 

د مولهوي  شوه،  ې )دين( هم پاتې شو، وروسته يې په بله غونډه کهې

صيب تره خېل په وړانديز هغه پاس او بيا يې مشرانو جرګې ته ولېهږه. 

مشرانو جرګې د )تخل ( په زياتولو د حکومت طهرح تائيهد او ولسهي 

جرګې د )دين( د ستون په زياتولو سره قانون مشترک کمېسهيون تهه 

حواله کړ، ګډ کمېسيون پر اختالفي مسايلو بحث وکړ )ملت( د توطيو، 

او ابهاماتو قرباني شو.(( پر دې وخت عدلي وزير يوځهل بيها  دسيسيو

وويل: ))کلمه افغان در ديتا است(( ما ورته وويهل: ))نهه شهته، ريهس 

 صاحب نه په ډېټا کې شته نه د تذکرې پر لومړي مخ.((

ولسمشر ما ته مخ راواړوه: ))دا کار خو موږ کاوه، څه ضرورت و مظاهرو 

يوني بحثونو ته!(( ما ورتهه وويهل: ))ريهس ته، دومره غالمغال او ټلوېز

صيب اجازه راکړه، يو دوه درې معترضې جملې ووايهم!(( هغهه وويهل: 

))ووايه! ما وويل: ))يو نيم کال د مخه مې احهوال درولېهږه  هې ماتهه 

وخت راکړه د هويت د تذکرو په باب درسره ګورم، دا حساسه مسهنله 

ته زيان ورسوي، مها تهه ده، يو شمېر کړۍ شته  ې غواړي ملي هويت 

 ا وخت رانه کړ، تا وويل  ې هېواد مل صاحب سره تماس ونيسه، مها 

هغه ته وحت پر وخت خپل نظريات ورکړي، کېدی شي هغهه تها سهره 

شريک کړي وي، خو د يو نيم کال په بهير کې موږ پردې بريالي نه شهو 

  ې تاسو وګورو، کله  ې ما استعفی ورکړه، دنهده مهې پرېښهودله او

تاسو سره مې مالقات درلود، بيا مې يادونه وکهړه  هې کهه  ېهرې د 

ولسي جرګې انتخابات عادالنه شوي وای نو نن به په ولسي جرګه کهې 

افغان ضد عناصرو د ملي هويت پر ضد کارتونه نه پورته کول، د افغهان 

له کليمې سره به يې حساسيت نه ښود، تا وويل  هې دا څهو محهدود 

ايې لوله، تاسې سره دا تصور و  ې اکثرو د )ملت( کسان دي، هغه ده ب



 نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

7702 
 

کليمه تاييد او تصويب کړه، خو نتيجه دا وه  ې هرڅهه د ملهت ضهد 

 عناصرو په ګټه پای ته ورسېدل.

کله  ې له حکومته اشتباه وشوه يا مامورينو درغلي وکهړه، افغهان او 

اسالم يې حذ  کړل، ولسي جرګې هم اسالم او افغان ذکهر نهه کهړل، 

انو جرګه هم له اسالم او افغانه الس پر سر شوه، نهو خبهره نهوره مشر

خالصه وه ، يوازې خبره توشېح ته پاتې وه، دا خو د ولهس د مظهاهرو 

برکت و  ې ولسي جرګه او مشرانو جرګهه يهې خپلهو نيمګړتيهاو تهه 

متوجه کړې، په نتيجه کې اسالم بېرته ځای پر ځای شو، نو  ې نه دې 

مشرانو، نه ولسي جرګه او نهه ههم کهوم بهل  حکومت عر  اوري، نه

اورګان، له مظاهرې او هغه هم له اصولي مظاهرې پرته بلهه کومهه الره 

پاتې ده؟(( ولسمشر وويل: ))ما خو توشيح نه کړ دا دی پهر مېهز راتهه 

پروت دی(( قانون يې ښکاره کړ، ما وويل: ))ريهس صهيب دا د همغهو 

يح نه کړ، موږ نهه يهوازې دا مظاهرو برکت دی  ې تاسو دا قانون توش

غواړو  ې دا قانون بايد توشيح نه شي، بلکې غواړو  ې پهه دې کهې 

تعديل راشي، که تاسو يې توشيح هم نه کړا، هغهه خپلهه پهر قهانون 

بدلېږي، موږ خو ډېره هڅه وکړه  ې ددې قانون د توشيح د معياد تهر 

غهوږ ونهه پوره کېدو دمخه تاسو سره وګورو، خو  ا زموږ غوښتنو تهه 

نيوه، که موږ مظاهرې نه وای کړی، نو دا خبره هم له حکومته او هم له 

شورا څخه تېره وه )اسالم( او )افغان( دواړه قرباني شوي وو(( ولسمشر 

بيا وويل:)) نه تاسې نور حساس کړل(( ما وويل: ))ولې حسهاس شهي؟ 

موږ خو اسالميت او افغانيت غوښتی، ددې په مقابل کې ولهې ځينهې 

شخاص حساس شي؟ بيا  ې حساس شي، شي دې، ))نو پر دې وخت ا

ډاکټر سپنتا وويل: ))حساسيت  طر  مقابل را هم بايد در نظر ګيرم(( 
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هغو کسانو ته يې اشاره وه  ې ويل يې )افغان نيستم(، مها وويهل: پهه 

( افغانان افغانيت او اسالميت غواړي يو کم شمېر اشخاص ۳۳سلو کې )

نيت او اسالميت سره دښمني لري، د هغوی خبرو ته او کړۍ  ې له افغا

( په سلو کې خلک له نظره لهويېږي؟ ۳۳اوس ترجيح ورکول کېږي او )

ددې لوی اکثريت حساسيت ته پام نه کېږي خو د محهدودو اشخاصهو 

 حساسيت ته پاملرنه کېږي.

بله خبره دا ده  ې اوس د هويت په تذکرو کې د افغان کليمې پهر نهه 

ار او پر ليکلو يې  بې تفاوتۍ، له )ملهت( او )ديهن( سهره د ليکلو  ټينګ

مخالفت په مانا ده او بله وروستۍ خبره دا کوم  ې که )دين( او )ملت( 

يا )اسالم( او )افغان( په تذکره کې ذکر شي، ددې تاوان څه دی؟ تذکره 

پرې سېزل کېږي؟ مصار  پرې زياتېږي؟ د  ا پر اوږو بار پرېهوزي کهه 

ې ډېره ده که زيان؟(( ولسمشر بيا وويل: ))نهه ګټهه يهې څنګه؟ ګټه ي

ډېره ده(( ما وويل: )) ې ګټه يې ډېره ده نو ويې ليکه، فرمان ورکړه(( 

 ده وويل: ))جوړوم يې خو تاسو موږ خپل کار ته پرېږدا((

تر دې وروسته جمهور رئيس د نتيجې او جمع بندۍ پهه توګهه وويهل: 

د هغوی نظر ته به هم ګورو، ښهه پهوره ))ورونو موږ دلته شورا هم لرو، 

بحث وشو اکثريت په دې نظر دي  ې په قانون کې بايد تعديل راشي(( 

)ډاکټر مدبر( ته يې غږ کړ د قانون د توشيح وخت تېر شوی که پهاتې؟ 

ډاکټر مدبر او نصراهلل ستانکزي ورته وويل: ))پنځلس ورځې يهې پهوره 

اوس د قانون بڼهه خپلهه  شوي، تېره سه شنبه يې وخت پوره شو، هغه

کړې. دې وخت کې ولسمشر وويل: ))خير نو حل الره د قانون تعهديل 

دی؟(( نصراهلل ستانکزي ورته وويل: ))هو د حل الره يې همدا ده(( بيها 

ولسمشر وويل: ))ښه ده په دې به غور وکړو(( مها بيها وويهل: ))ريهس 



 نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

7707 
 

شي؟ بيها  صيب موږ ته دې مشخ  ونه ويل څه وخت به دا کار تر سره

خبره مبهمه پاتې شوه، هسې نه  ې د تېر په شان بيا پاتې شي؟ مهوږ 

غواړو وخت رافکس کړې  ې موږ ملت ته ډاډ ورکهړو(( ده بيها وويهل: 

))درجوړوو يې نور نو ستاسو کار نه دی دا د حکومهت کهار دی،  مهوږ 

خپل کار ته پرېږدا، کوو يې خو تاسې به ټلوېزيوني بحثونه او مظاهرې 

کوا(( ما بيا وويل: ))ريس صيب  مو به ټلوېزيوني بحثونه او مظاهرې نه 

نه کوو خو تاسو به موږ ته ددې کار د عملهي کولهو تضهمين راکهوا او 

وخت به راته ټاکئ  ې تر دغه وخته دا مشکل  حلېږي؟(( ده بيا وويل: 

))دا بس کوو په دې ورځو کې به يې خالص کړو، نهور ډېهرو بحثونهو او 

 ته حاجت نه شته ، حکومت خپل کار ته پرېږدا!((.جنجالونو 

په همدې جملو جلسه ختمه شوه ولسمشر بلې خونې ته د بل مالقات 

 لپاره الړ. 

په دې جلسه کې لوی څارنوال محمد اسحق الکو هم ناسهت و، زمهوږ 

خبرو ته يې د تائيد سر خوځاوه، خو خپله يې څه ونه ويل. )کريم خرم( 

هم خبرې ونه کړې. د اساسي قانون پر تطبيق د  او )ډاکټر صادق مدبر(

څار کميسيون مشر )ګل رحمن قاضي(  ې ددې غونډې بل برخوال و 

او الزمه وه  ې خبرې يې کړې وې، تر اخره غلی و، هېو خبره يې ونهه 

 کړه.

تر مالقات وروسته ما ته ډاکټر صيب صادق مدبر وويل: ))کلمهه افغهان 

قانون  هغې مصوبې ته الس ونيو  هې ده در ديتا وجود ندارد(( هغه د 

 سره وه او ملي شورا ورته رالېږلي وه.

ددې دومره جزياتو له يادونې او د غونډې د )مينوټ( له ليکلهو څخهه 

مې هد  دا و  ې د ملي او عقيده يي هويت مسله يوه ډېره حساسهه 
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مسله ده، زه اوس هم د ولسمشر پر ژمنې سل په سلو کې باوري نه يم، 

له جمهور رئيس سره ژمنه وکړه  ې ددې قانون تر تعديل پورې به موږ 

نه ټلوېزيوني بحثونه کوو او نه مظاهرې، خو که  يرې په يو معين وخت 

کې د ملت دا قانوني غوښتنې ونه منل شوې، نو بيا خو مجبور يو، ههم 

به الريون کوو هم به ټلوېزيوني بحثونه او هم به ټولې هغه قانوني الرې 

  ې ددې برحقې داعيې لپاره په کار دي. کاروو

ددې تفصيلي ليکنې بل هد  او پيغام دادی  ې راتلونکی پښت ته دا 

په ډاګه کړو  ې تاسو  ا د هويت له بحرانه ژغورلي ياست او  ا درته د 

 هويت پر ضد توطيې جوړې کړې دي؟ 

 ولسمشر حامد کرزي نږدې يو کال پر موږ په صبر او انتظار کې تېر کهړ،

همدا يې ويل نن د سمون فرمان ورکوم او سبا يې ورکوم، په دې کې د 

ولسمشرۍ ټاکنې راورسېدې، خو ولسمشر دمضر احتياط لهه دايهرې 

راونه ووت، خو بيا يې هم )نهه( ونهه ويلهې، کلهه  هې د ولسمشهرۍ 

نوماندانو د مالتړ خبره راغله، نو موږ له ښهاغلي ډاکټهر اشهر  غنهي 

ېکړه وکړه، خو له يو لړ وړانديزونو او شهرايطو احمدزي څخه د مالتړ پر

سره، په دې کې يوويشت وړانديزونه او شرايط شامل وو،  ې له نهورو 

 څخه تېرېږو يوازې )دولسمه( ماده يا برخه يې راخلم :

( کلونو کې د افغانسهتان او افغهان ولهس د ۹٥: په تېرو )ملي هويت

ځينې ډلې غواړي ملي هويت او ملي وحدت پر ضد زياتې هڅې شوي. 

په افغانستان کې د ملي وحدت او هويت لپاره نوي او تصنعي تعريفونه 

وړاندې کړي، ان د )افغان( کلمه هم مسخه کوي او شکلي بهدلون پهه 

 کې راولي. 
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که  ېرې اوسني دولت د هويت پهه تهذکرو کهې د )ديهن( او )ملهت( 

لمان ستونونه ونه ليکل او د دين د ستون په مقابل کهې يهې ههر مسه

افغان ته د )اسالم( او د دې هېواد د هر وګړي لپاره د )افغان( کلمه ونه 

ليکله، نو له راتلونکي دولته غواړو  ې هم د هويت پهه تهذکرو کهې د 

اساسي قانون  له محتوياتو او احکامو سهره سهم ضهرور د )اسهالم( او 

ډول )افغان( د تثبيت لپاره د )دين( او )ملت( ستونونه وليکي او په دې 

خپل اسالمي او ملي مسوليت ادا کړي او هم  د افغان ضد او ملت ضهد 

 .ډلو ټپلو او اشخاصو پر وړاندې ټينګ ګامونه پورته کړي(

ډاکټر اشر  غني دا او نورې شل مادې راسره ومنلې او د برياليتوب په  

 حالت کې يې راسره دهغو د تطبيق ژمنه وکړه.

ساری يې د ده پر شاوخوا د ټولهو موږ په داسې زغرده کمپاين وکړ  ې 

راټولو شويو اشخاصو ګوندونو، ډلو او نورو غوړه ماالنو د کمپاين په ټول 

بهير کې نه و ليدل شوی، منطقي، اصولي او شعوري کمپاين. کله  هې 

دده د برياليتوب څرکونه ولګېدل، نو په سازشونو، ناوړه احتياط او نورو 

 ې دا ناقانونه معاملې غځېهدلې،  معاملو يې الس پورې کړ، هر څومره

زموږ او ډاکټر صيب اشر  غني احمدزي تر منځ د اصهولو پهر بنسهټ 

غځېدلی تار سستېده، نه نور هغه ډاکټر اشر  غني احمدزی و، نه يهې 

هغه پخوانی تفکر او نه هم ولس ته اړ مجبوريتونه، په نامه کې يې ههم 

او تېرې شهوې او د تغير راغی، په  لند کې هم، د ماضي خبرې هېرې 

وخت د تقاضا مطابق نوي ياران او نوي ماران راپيهدا شهول، پخوانيهو 

مخالفينو د موافقينو او موافقينو د مخالفينو رنهګ واخيسهت. زمهوږ 

توافق  ې له سره د اصولو پر منطق والړ و، نود حکومت د جوړښت پر 

ا څرنګوالي مو  ندان سر نه ګراوه  ې احمد راځي که محمهود، خهو د
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راته پته وه  ې له څو تنو پاکو انسانانو پرته به نور همغه د بنګالې ټګان 

وي، همغه ښاماران، ټوپکساالران، جنګساالران او يا هم د هغوی دويم 

او درېيم نسل،خو د معنوي ارزښتونو د ساتلو لپاره مو ال هم هيلهه وه، 

ددې ارزښتونو له جملې څخهه يهو ارزښهت ههم پهه کهې همدغهه د 

نيت( او بل هم )اسالميت( د خونديتابه ارزښهت و،  هې لهه تېهر )افغا

ولسمشر څخه زخمي او ټکنی اوسني دولت مشر ته راورسېد او هيلهه 

وه  ې دی پرې د مرحم پټۍ ولګوي، نه دا  ې مالګې پهرې ودوړوي. د 

حج په مراسمو کې وم، د لوی خدای )ج( دربار ته مې په لسګونو ځلهه 

 ې يا ربه دغه دوه ستر ارزښتونه )اسالميت( ددعا السونه پورته کړي 

او )افغانيت( راته خوندي وساتي. په همدې خاطر مې پر يهوه ور  نههه 

( ځله د لوی څښتن له کوره راوګرځېدم، پر همغه ۱۹طوافونه وکړل او )

وخت مې د لس دقيقه يي دمې پر مهال کابل کې بېالبېلو وزيرانهو تهه 

ووايي د هويت په تذکره کهې يهې د زنګونه ووهل،  ې ډاکټر صيب ته 

دوو ارزښتونو ځايونې ته جدي پام وکړي او هغه غبن  ې  د يو شهمېر 

پردييپالو کړيو له خوا شوی، هغه ته متوجه شهي او د ملهي شهورا پهه 

اصطالح مصوبه السليک نه کړي، پخواني ولسمشر  ې له خپلهو ګڼهو 

مفکر سهړی  مضرو مصلحتونو سره هغه السليک نه کړه، نو دی خو يو

 ګڼل کېږي، دی خو بايد په هېو وجه دا کار ونه کړي.

کله  ې کابل ته راغلم، نو په سلګونو څه  ې په زرګونو ځله مو د نوي 

ولسمشر حقيقي او تصنعي يارانو ته زنګونه ووهل  ې يا موږ ته وخهت 

راکړي  ې ډاکتر صيب ته دا موضوع تشريح کړو، يها دې خپلهه فکهر 

وقي مشاورين راوغواړي، ساړه دېوالونه هم تهر دوی وکړي او يا دې حق

ښه وو. له دېوال څخه خو د سوال د ځواب انګازې راځي، خو د ارګ له 
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نويو بې روحو واکمنو څخه د )هو( او )نهه( ځهواب رانغهی، د ارګ لهه 

 پړاسي څخه نيولې، تر مشاور، اعلی او ادنا وزيرانو ټولهو پهورې مهې 

شېبه مې موضوع تعقيبلوه، خو د غرور  خپل غږ ورسوه او شېبه هه په

او تکبر په نشه مست، له خپل ولسه لرې نويو لويهو او وړو  هارواکو د 

دې ملي غږ د اورېدو اوسېله نه لرله، د پټو پردو شاته بيا پټهه معاملهه 

وشوه او د شپې د ټلوېزيون پر رڼه پرده تهوره امضها راڅرګنهده شهوه، 

ي مصوبه په ناقانونه ډول السليک دملي شورا يو کلنه رنځېدلې مکروب

شوه، عيناً لکه  ا  ې د ګندمک او يا هم ډيورنډ معاهده په پټو سترګو 

السليک کړې وي،  په هغو معاهدو کې خو د افغانسهتان يهوه فزيکهي 

برخه او شتمني بل ته پرېښودل شوه، خو په دې تور السليک پر ملهي 

ن سهپينه کلمهه د هويت خاورې واړول شوې، يو  تورې ليکهې د افغها

 برېښنايي تذکرو له مخه لرې کړه.

ښاغلي )غني( د خپلې )غنا( له خزانې څخه د افغان هويت مخهالفينو 

ته  دومره نا مشروع امتياز ورکړ  هې نهه يهوازې يهې دهغهوی هغهې 

غوښتنې ته لبيک ووايه   ې ځان افغان نه بولي، خو د افغانستان ټوله 

ن يې هم له خپله حق محهروم کهړل شيره زبېښي، بلکې ملتپال افغانا

 ې تاسې هم حق نه لرا  ې ځان ته د هويت په تهذکره کهې افغهان 

وليکئ! دې ته وايي دملي وحدت! دحکومت مشر، د هويت پهه تهذکره 

 کې د )ملت( کلمه له منځه وړي خو د ملي وحدت حکومت جوړوي؟

نن کېدی شي د قدرت دهوسونو په درياب کې مست نهنګان ددې  کار 

اتلونکي خطرناک عواقب سم حس نه شي کړای، خو کاشهکې د دوی ر

بل نسل يا  درېيم پښت په خپل هېواد کې اوسهېدالی  هې بيها يهې 
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راتلونکي بحرانونه کتلي وای او د خپلو نيکونو پر قبرونو يهې الړې تهو 

 کړې وای او که نه مخ خو به يې ضرور ترې اړولی وای.

زي ته زه د يوه افغان په حيث د اوس نو ښاغلي ډاکټر اشر  غني احمد

افغانانو ولسمشر خطاب نه شم کوالی، ځکه  ې دده ناقانونه السليک 

يو ناقانونه بهير ته د قانوني بڼې ورکولو لپاره استعمال شو، يوازې مشر 

به ورته وايو، ځکه  ې ولس له ارګه بهر پاتې شو او مشر يهې پهه ارګ 

 خطاب ورته وکړو.  کې او يا هم کېدی شي د يو سپين  ږيري

دا  ې يو جمهور رييس او حکومت د افغان کلمه،  هې ههېو لګښهت 

پرې نه راځي او هېو خوله پرې نه تويېږي، هغه په هويت پاڼه کهې نهه 

شي ليکلی، نو که افغان ولس او افغان خاوره د ايهران او پاکسهتان تهر 

هلته بهه دا بريده الندې راشي اوهلته خو طبعاً ګڼو قربانيو ته اړتيا ده، 

 جمهور  رييس او دا ګډوله حکومت څه توره وکړي؟

( ورځو ته غځهوي، نهو ۳۱يو حکومت مشر  ې د خپلې کابينې ټاکنه )

هغه به د هېواد نور  ارې څنګه سمبال کړي؟ خير په هر ډول پهه دې 

برخه کې ال قضاوت تر وخته د مخه دی، خو کوم څه  ې اوس څرګنهد 

ي د پرديو پهه الس د هغهې تېهرې  هړې دي، هغه د افغانيت پر ستون

تېرول دي.  ې جوړه شوې بله  ېرته وه، خو الستی ورته دې اوسهني 

 دولتمشر ورکړ.

وېره خو ال داده  ې ښاغلی غني به تر دې هم وړاندې الړ شهي، د يهو 

شمېر تنظيمي  عناصرو د فشار له امله به په افغاني بانکونو کې ههم د 

و د مشرانو عکسونه او يا يهې د قبرونهو هغو غوښتنې ومني يا به د هغ

 عکسونه پر پيسو  اا کړي، د پيسو ژبه او بڼه به هم بدله شي.
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ګرانو هېوادوالو او قدرمن افغان ولسه! ضرور  به ستاسو په ذهن کې دا 

خبره راګرځي  ې  خير نو اوس به څه  ل کېږي؟ مظاهرې به کېهږي؟ 

ې به اخيستل کېږي او که الرې به بندېږي؟ ګډ وډي به جوړېږي؟  تذکر

 نه نور څه به کېږي؟ غواړم دې هرې پوښتنې او تشويش ته لږ تم شم.

دا حکومت هسې هم  ينجن او وروست حکومت دی،  جوړښت يهې د 

اضدادو مجموعه ده، په خپله دبحران زېږنده ده او په خپله يې بحهران 

م د مهدني ټوکوالی، نه د ولس زور لري، نه د وسلوالو مخالفينو او نه ه

 حرکتونو،مظاهرو او الريونونو!

نو که هر ډول مظاهرې او مدني حرکتونه وشي او بيا وضهعه د بحهران 

خواته الړه شي، نو بيا خو به دا دواړه حکومت مشران  ډاکټر صهاحبان 

وايي،  ې موږ خو له دې وطن څخه ګلشن جوړوه! خهو  ها پهرې نهه 

ې پيهل کړې،ملهک يهې ښودو، دا دی دوی په يوه تذکره باندې مظاهر

بحران ته بوته! په دې خاطر  ې د واک د مجنونانو دا پلمه ختمه شهي 

او د دوی اصلي جوهر ولس ته څرګند شي، تر هغه پورې  ې ددې نوي 

حکومت، سترې محکمې اودولت نورې اجزاوې بشهپړېږي،مظاهرو تهه 

 بايد انتظار وباسو او په دې باب هر اړخيزه مشوره وکهړو او بلهه خبهره

داده  ې مظاهرې  اته وشي، هغه  اته  ې بايد عر  وړانهدې شهي 

هغه خپله د شخړې يو عنصر دی، نو ځکه خو وايهو  هې درې څلهورو 

مياشتو کې  د ولس له مظاهرو څخه د افغان ضد اشخاصو دناوړه ګټهې 

او تولو امکان شته، نو ځکه خو دمظاهرو پر ځای په لومړي ګهام کهې 

ه په کار ده. ولس سره پراخهه مشهوره او تهر دنورو تدبيرونو دلټون هڅ

 مشورې وروسته مظاهرې او يا هم بل کوم غوڅ عمل .

له حل الرو څخه يوه الره دا هم ده مخکې تر دې  ې خبره بحران تهه 

الړه شي ښاغلی غني دې خپل فرمان بېرته مسترد کهړي او دا مسهله 

 دې سترې محکمې ته محول کړې.
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ه نه ده  ې خپله حکومت پهه سهلګونو الرې بندول هم اصلي الر ځک

ځايه الرې بندې کړي، نو که  په  الرې بندولو اصالح راتالی، نو په دوی 

به راغلې وای، هره ګډوډي هم دولس په زيان ده اودهمغو  ارواکو پهه 

ګټه يې ګڼو  ې له ګډوډۍ څخه يې ګټه اخيستې او ځان يې واک تهه 

 رسولی دی.

ل ههم حهل الره نهه ده اودا کهار تهر تذکرې سره بايکاټ اونه اخيست

ټولوزيات خطرناک دی، اصالً د افغانستان دښهمنان غهواړي، اکثريهت 

افغانان مايوسه او نهيلي کړي  ې تذکرې وانه خلهي او يهوازې د دوی 

السپوڅي تنظيمونه او د هغو پلويان برېښنايی تذکرې ترالسهه کهړي، 

خپلهې خوښهې  دې سره به هغوی په راتلونکو ډول ډول ټاکنو کهې د

اشخاص بريالي کړي او بيا به خدای مه کړه د افغانستان د نوم د ورکولو 

لپاره هم له همدغه )دام(  څخه کار واخلي  ې د ولسمشر کهرزي پهه 

واکمنۍ کې يې غوړولی و اود دولت مشر اشر  غنهي نهږدې شهپېته 

ورځنۍ نيم واکه واکمنۍ کې يې ترې هد  ترالسه کړ، نو که موږ غواړو 

هېواد د کورنيو او بهرنيو دښمنانو توطيې شنډې کړو، نهو بايهد زوړ، د 

ځوان، صغير او کبير، ښځه او نر د تذکرو د اخيستلو هڅه وکړو، که څه 

هم په دې تذکرو کې واکمن ښامار زموږ ګران او ملي هويت )افغان( تهر 

ستوني تېر کړ، خو هر افغان زلمی بايد مومن خان شي او د هر ښامار له 

وني د خپل هويت جوهر بېرته راوباسي او دا کار هله کېدالی شهي ست

 ې موږ همدا بې هويته تذکرې واخلو؟ د جبري زهرو د يهو ګهوټ پهه 

شان يې تر ستوني تېر کړو. او بيا وروسته د منطق پهر ژبهه همهدا بهې 

هويته تذکرې د ملي هويت پر تذکرو بدلې کړو. کله  ې مهو راتلونکهو 

له شورا نيولې تر ولسمشرۍ پورې خپل رښتيني  ټاکنو کې د ولسوالۍ

استازي وټاکل، نو بيا به له قانوني الرو څخه له عادي السپوڅي وکيلهه 
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نيولې، تر دولت مشره او حکومت مشره پورې ټولو سره حساب اوکتاب 

 کېږي.

زه خپله ولس ته ډاډ ورکوم  ې هېڅکله  به له خپل ملهي او اسهالمي 

پهورې  هې زمها ملهت پهه دې برخهه کهې  هويته تېر نه شم، تر هغه

خپلووروستيو ارمانونو ته رسېږي، نو زه د يهوه افغهان پهه توګهه ددې 

داعيې د ژوندۍ ساتلو هڅه کوم، له دولت مشر څخه نيولې تر حکومت 

مشره پورې او بيا له هغه څخه  نيولې د هغوی تر واړه تنخوا خور پورې، 

کړم او خپله ملهي داعيهه ټولو ته حاضر يم  ې علني مناظره ورسره و

ثابته کړم.  هغوی  ې تل به يې نورو ته د مناظرو بلنه ورکوله، ښهه ده 

 ې اوس موږ هغو ته د مناظرې او مباحثې بلنه ورکړو،  ې ولهې دې د 

ملي هويت دا دومره ستره مسله، لکه په ملي شورا کې د شوي غبن په 

 شان په غبن کې تېره کړه.

 

 تل دې وي ملي يووالی

 لوړی دې وي افغان ملت سر

 

 څو  ې دا ځمکه اسمان وي

 څو  ې ژوند په دې جهان وي

 څو  ې پاتې يو افغان وي

 تل  به دا افغانستان وي

 تل  به دا افغانستان وي
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 !د اخرت نوي کايل دې مبارک

 !ناکامي دې مبارک

 )د نړۍ ستر مفکر دې په غور ولولي(

وروسهتۍ نتيجهې پهاکې او ]دا ليکنه هغه وخت شوې وه  ې د ټاکنو 

ناپاکې رايې رامعلومې نه وې، خو ډاکټر اشر  غني احمدزي او ډاکټهر 

اشر  غني احمدزي او ډاکټر عبداهلل عبداهلل يو بل سره په مسهاويانه 

ډول د حکومت د شريکولو پروتوکول وکړ، دا د ټول هېهواد پهه کجهه 

پهر لومړۍ ليکنه يا لومړی غبرګون و  ې د اشهر  غنهي ددې عمهل 

وړاندې څرګند شو، نور لوستونکي د ليکنې تر لوستلو وروسته قضاوت 

 کوالی شي.[

ي خبرو به نعله سريزې او تصښاغلی ډاکټر صيب اشر  غني احمدزی! 

تېر شم، پر اصلي مطلب به پيل وکړم، دلته خو دود دی  ې څوک واک 

ته ورسېږي، خلک يې مبارکۍ ته ورځي او هغوی  ې نه شي ورتهالی، 

نو مبارکي ورلېږي، خوشالۍ کوي، اتڼونه کوي، څڼې غوړوي او د بريالي 

 ر کوي، خو زه ستا د برياليتوب له املههظاتشخ  پر وړاندې تبسم او 

ستا د ماتې مبارکي وايم. د برياليتوب په لومړيو شېبو کې  ې  اسو تهت

 ستا د برياليتوب ولس ال تر اوسه د خپل تندي خوله نه ده و ه کړې او

ستا د ماتې څرک ولګېده. ستا  نو ،د شکرانې لمونځ يې نه دی ادا کړی

پهر  او توطيهه ګهرو شوه  ې د ملهت د دښهمنانو وخت پيلماته هغه 

د ملت د رايو مالتړ ونه کړای شو، نه دې خپله دې مالتړ ته  وړاندې دې
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او نامتجانس ټيم، نه دې د ولس خواخوږي په  بذبودانګل، نه دې مذور

دې پلمه دفاع ته پرېښودل  ې کړکېچ رامنځته کېږي او نهه دې ههم 

خپله ولس ته الر خالصه کړه  ې له خپلو رايو په خپله مالتړ وکهړي. د 

ې  ه، بحران نور هم پسې اوږد کړ او کله منوبحران زاکړکېچ په پلمه د 

نهو خپلهې  ،سياسي جرئت او هېوادني تدبير پوه شهول رپ ستاسوهم 

د امريکا او نړيوالې   ې پسې وغځولې، ان تر هغه پورېال غوښتنې يې 

 ،يې هم په کې داسې دخيله کړه  ې تهر احتمهالي بريهالي پښهټولنې 

دمه تر اله بابا  دي. متيازات ورکړل شوياحتمالي ناکام ته په کې زيات ا

 و، په هغيد ولسواکۍ کومې تجربې په نړۍ  کې تکرار شو  ېدې دمه 

کې له هېو مفکر او هېو نا فکره سره داسې لوبه نه ده شوې  ې يو  ا 

ههم  او هم دې مالمت وي، هم دې غلی وي او دې هم ټاکنې ګټلې وي

ې مالمهت دی، هغهه دې دې نتلی وي، مخالف لوری  ې په واقعيت ک

شن کې ېشن امتياز واخلي او هم دې په پوزېهم دې د اپوز .وي متسال

خو مسهلليت دې ونهه  ،دې ولري صالحيت .تر نيمايي زيات واک ولري

 رملت په هلري، هم دې امتياز اخلي، هم دې انتقاد کوي. افسوس د هغ

 مصلحت پر نري رنځ اخته وي.  مضرحال  ې مشران يې د 

 د وطن او د ملګرو مل شيخدای دې 

 روهههههوداګهخرڅويې رهبران په س

هسې پهه اتڼونهو او  ،موږ خبر نه وو  ې مشران مو کوم لوري ته بيايي

 او نه مو د شاعر دې بيت ته پام و:  ونارو سر و

 ؟څه خبر يې  ې په کوم لوري دې بيايي

 !دروهنهه سهاو پ اه ګډهې په ې روان ي
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نهور  ،ياد ياست اوس هم شئ، په نړۍ کې دا منم  ې تاسو به ولسمشر

به هم ياد او ښاد شئ، خو ولس به ال پسې برباد شي، ته به مخکهې الړ 

 شې خو قافله په شا راغله.

 ې الړوهه مخکههلهه خپهمنم رهبر پ

 راوسته شا و يې پههه خهلهافهو قهخ

مه سترګه کتلي او پر جنګسهاالرانو کهر  ا  ې دې مظلوم ملت ته په 

اکټهر نجيهب اهلل ههم پهر ډبرخليک يې ډېر ذليل دی.  ،لګولې يې ډډه

ډه ولګوله، برخليک يې هغه شان شو، ولسمشر ډاشخاصو  ډولهمدې 

خواږه يې جنګساالرانو تهه  ، خوولسمشر شو يوکرزی هم د ولس په را

ورکړل او تاسو  ې تر هر  ا د فساد او زورواکۍ پر ضد خبرې کولې، تر 

 ډېرونو ګواښونو ته اوږه ټيته کړه. تاسو خو تر د جنګساالرا دېټولو ژر 

لري که پنځه جنګساالرن؟  زورتاريخ زيات لوستی دی، ايا دا ولس ډېر 

تجربهې  اود فورمهول  احتياطاو که يو ځل بيا د ولسمشر کرزي د مضر 

تکرار دی  ې د مصلحت او ملي  ګټو تر نامه الندې يې هم ملهي ګټهې 

شخند وواهه. مصلحت خو هغهه يلحت رزيانمنې کړې او هم  يې پر مص

نه دا  هې  ، ې د عدالت او واقعيت تر منځ  انډول برابر شي مرحله ده

يې ولس  ېشي  ې هر ځل تجرب تپلقعيت واپر ولس داسې يو منفي و

دا ولس ډېر صابر او صبور ولهس دی.  له ګڼو زيانونو سره مخ کړی دی،

او نهور  مهاالنغهوړه  دې ملت ستا تر څنګ جنګسهاالران، فسهادګر،

ماضي وينا ته په  اسو ې ست لکړ تحمليوازې په دې خاطر  ورځچاري

د مخهه نها  (او تداوم )تحول، خو دا باور تر درلودکتو سره يې پر تا باور 

درد ځپلي، سپين زړي پښتانه او نور ملتپهال افغانهان ټهول  باوره شو.
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ن، سپين درپسې ودرېدل، روښنفکر، مال، لوستی، نالوستی، پېغله، ځوا

ږيری او مخور ټول په دې خاطر په يوه ليکه کې ودرېدل  ې د شهر او 

فساد د اصلي عواملو له رنځ او عذاب څخه وژغورل شي. خو اوس  ې 

شر او فساد په خپله له تحول او تداوم سره غاړه غړۍ شول،  نو د ولس 

 قافله مجبوره ده  ې په خپله د ځان غم وخوري:

 ان خبر کړيقافله دې هم منزل نه ځ

 کله کلهه رههنهمها نهه الر خهطا شي

فکر کوم  ې د افغانستان شخړه دومره پېچلې ده  ې د ))نړۍ مفکر(( 

څخه هم الر خطا شوې ده، د  النجې رسۍ لکه  ې د بل  ها پهه الس 

 کې ده، يوازې ممثلين يې افغانان دي، يو شاعر ال پخوا ويلي وو:

 څومره  ې زه يم خبر له ملکه

 ړې سر دی بهر له ملکهد مشو

زه ډېره بښنه غواړم که زما )کم فکره( خبرې دې پر )مفکر( ذهن ښهې 

نه لګي، خو زه ځکه ځانته دا حق ورکوم  ې تر تا وروسته، تاته مها تهر 

هر  ا زيات کمپاين کړی دی، که ستا غوړه ماالن او يا ځينې دوه رولهه 

ن ولهس پهر دې کمپاينران يې مني که نه، خو مخهالفين او عهام افغها

واقعيت متعر  دی  ې زه )يون(، زما مېرمن )اريون يهون(، )ژونهدون 

ټلوېزيون( او )د افغانستان ملي تحريک( په سوونه ځوانان تر ههر  ها 

زيات ستا په کمپاين کې ستړي شولو. ان ستاسو پر ضد مظهاهره کهې 

هم مخالفينو ستاسو پر ځای د )ژوندون( پهر ضهد د مهرګ شهعارونه 

جيبه وه! د مرګ پلويانو پر )ژوندون( مرګ وايه، دا په دې مانا ورکول، ع

نه وه  ې ګنې ستاسو شخصيت يا ملي حيثيت ته يهې د احتهرام پهه 
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خاطر ستاسو نوم نه اخيست، هسې خو يې په خپلو نورو تبليغاتو کې د 

اسالم له دايرې څخه هم ايستلی وې، خو هغهوی د ))ژونهدون(( نهوم 

دې ټلوېزيون ورته سرخوږی جهوړ کهړی و او ځکه زيات ياداوه  ې هم

ولس ته يې يو فکري ليد لوری ورکړی و، خو ستا غوړه ماالنو او ځينهو 

کمپاينرانو  )ژوندون( ته هم په همغه سترګه کتل،  لکه د ))اصالحاتو او 

همپالنې(( ټيم  ې ورته کتل.  خو بيا هم موږ ستا له مالتړه الس وانهه 

کر او ستر جنګساالر(( اوسنۍ ملګرتيها او خيست او نه مو د ))ستر مف

تېرې ماضي ته د تصوير په ژبه اشاره وکړه. دا په دې خاطر  ې د ملهي 

ګټو لپاره د زهرو ګوټ تېرولو ته هم تيار وو.  تاسو هم په دې خاطر لهه 

ژوندون ټلوېزين او ما څخه واټن ونيوه  ې تهر څنهګ دې يهو شهمېر 

ه، د خپهل فاشهيزم او تعصهب د متعصبين، تنګنظره او مخالف ګروپون

پټونې په خاطر درباندې د )فاشيست( او )نيشنلست( ټاپه ونه لګهوي، 

موږ ستا تر څنګ فسادګر، جنګساالران او غوړه ماالن وزغمل، خو تها 

زموږ مشروع مبارزې،د حهق،  عهدالت او سهړيتوب  غهې، افغانيهت، 

خلهک اسالميت او انسانيت ته هېڅکله هم هر کلهی ونهه وايهه. اوس 

 خبرې نه تلي، عمل تلي:

 د عمل د خاوندانو په حضور کې

 د وينا خاوند والړ الس په سالم دی

تاسو ته  ې خلکو رايه درکړه، په دې خاطر  ې فکر يې کاوه د ډاکټهر 

اشر  غني وينا او عمل برابر دي، غوڅ، قاطع  او پهاک سهړی دی، لهه 

شل کلنه ګنهدګي  ناپاکو خلکو يې کرکه ده او له وطن څخه به دا تېره

ورکه کړي، خلک د حامد کرزي له مضر مصلحت او ناوړه احتياط څخه 
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ستړي شوي وو، خلکو سره يو  احساس و، عاطفه وه، خلکو د سياسي 

  ې: ونه کاوه، خبر نه و سوداګرۍ په باب هېو فکر

 يهژنهېهه پهنزاکت څ حساسوداګر خلک د اهس

 شولهمعيار يې وزن دی او تول دی ساه مې بنده 

زه د هغو ميلونونو افغانانو له جملې څخه يم  ې ستا د برياليتوب لپاره 

مې په  سر او مال مبارزه کړې، خو هغه خلک  ې په کليو او بانډو کهې 

اوسي، ستا مينوال وو، نه تاته السرسی لري او نه هم د ليک او لوسهت 

ي، له نعمته برخمن دي، د هغوی په زړه کې به څه سرې سکروټې بادېږ

زه خو ښه يم، د زړه غوټه د قلم په نوکه خالصوم، خهو هغهوی  هې دا 

وسيله نه لري، څومره اور به زغمي، زه هيله لرم  هې زمها دا ليهک د 

همغو ميليونونو افغانانو د زړه د داغونو انځور هم وګڼې، د خلکو نظهر، 

رايو او هيلو ته درناوی وکړې، د قانون حاکميت پلی کړې، د مصهلحت 

ی قانونيت او د سيمه ييز نا مشروع جوړ جاړي پر ځای د افغانيت پر ځا

د پراخې مفکورې حاکميت ته الره اواره کړې. پا اهان ځهي او راځهي، 

مري، ړنګېږي، خو ولسونه ژوندي وي، ولس نه مهري، تسلسهل لهري، 

همدا ولسونه دي  ې يو څوک پر تخت کېنوي او يو څهوک لهه تختهه 

 پرېباسي.

 نهد يهو بله وکاسهونهه  ې سههول

 پادشاهان ورته سجود کاندي اختيار

تاسو د کمپاين په شپو او ورځو کې ويلي وو،  ې زه تاسو تهه د خپهل 

( ورځو کې امتحان درکوم. که پار ه مهې خرابهه ۶۱۱حکومت په سلو )

وه، ناکام مې کړا. اوس خو تاسو د ګډې اعالميې تر السليک وروسته 
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( ۳۱ر او ځينو نورو برخو کې بهه تهر )فيصله کړې  ې په امنيتي سکتو

ورځو پورې تغير نه راځي، دا خو دا مانا لري کوم فساد، بې عهدالتي نها 

سم کارونه  ې په دې ارګانونو کې له پخوا څخه موجود دي، هغه به ال 

( ۰۹پر خپل ځای وي. اوس به نو د امتحان او پار ې خبره وکړو: پوره )

استاد يم او تاسو هم کلونه کلونه په کاله کېږي  ې زه په پوهنتون کې 

بهر کې استادي کړې، راځه  ې د استادۍ يوه محاسهبه سهره وکهړو! 

اوس نو که تاسو په هرو )سلو ورځو( کې سل په سلو کې کار وکهړا او 

زه هره ور  يوه يوه نومره درکړم هغه هم  ې ټول سوالونه دې درست 

تا د امنيتي سکتور وي، نو پوره سل نومرې شوې، خو څرنګه اوس  ې 

( ورځې ضايع کړي، دا که  د ازموينې ههر ډول ۳۱د امتحان پار ه کې )

سستم وي، ته مطلق محروم يې، په دې مضمون کې ههېو د امتحهان 

( ۳۱مستحق نه ګرځې او بل که په امتحان کې شهامل ههم شهې، نهو )

نومرې خو دې له السه ورکړي، که په پاتې )لسو ورځو( کې پوره )لهس 

( نومرو مطلق ناکام ګڼهل ۶۱ې( هم يوسې، نو ته  له سلو څخه په )نومر

 کېږې، دا د واقعي امتحان نتيجه ده.

دا  ې امنيتي سکتور، پر اقتصادي، سياسي، فرهنګي، ټولنيزو او نورو 

ټولو برخو مستقيماً اغېز  لري، نو په ټولهو مضهامينو کهې دې نهومرې 

ايي )نصف مجموع( کهې ټيټېږي، نتيجه دا راوځي  ې په مجموعي نيم

پاتې راځې او هر شاګرد  ې د )نصف مجموعې( له خطر سهره مخهامخ 

 شي، هغه د حل هېو  بله الره نه لري او ناکام ګڼل کېږي.

نو ښاغليه ډاکټر صيب او راتلونکی احتمالي ولسمشهره! دا ولهس کهه 

غريب دی، خو حساب او کتاب ورسره شته، موږ  ې ټولو ستا د مالتهړ 

انګل، په تا کې مو يو کيفيت او يو ظرفيت ليده، که نه په کميت لپاره ود
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او لباس کې خو کېدی شي تر تا، ستاسو نور رقيبان غښهتلی وو، مهوږ 

( په ۳حسابي خلک يو، خبرې په حساب کوو، د الفت صيب په وينا:  ])

( غټ دی، خو د عدد له مخې دواړه عددونهه دي، کهه ۶کيفيت کې تر )

( ۰۱( کېږي خهو شهل )۶۳(  د مخه وليکو، نولس )۳و )(  تر نه۶موږ يو )

( ۳۶( د مخهه وليکهو  نهو يهو نهوي )۶( تر يوه )۳کېږي نه، خو که نهه )

( ته رسېږي[.موږ ځکه ته مخکهې ۶۱۱ورڅخه جوړېږي، خبره ان سلو )

کړې  ې کيفيت او ظرفيت دواړه درکې وو. په ټاکنو کې  ې مهوږ، تهه 

( غوره بللې او د مخه کولې مو، ۶هلل يو )( تر ډاکټر عبداهلل عبدا٥پنځه )

( ۶+٥۱د همدې کيفيت له امله و، ځکه په دې حالت کې پنځوس + يو )

( درڅخه دمخهه ۶پوره کېدل، خبره قانوني حد ته رسېدله، خو که يو )

( کېدلهه نهه، خهو ۰۱(ته رسېدله، شل)۶٥شوی وای، خبره پنځه لسو )

بهداهلل عبهداهلل پهه نها ولس سره اوس اندېښنه ده  ې تاسو ډاکټر ع

مستقيم ډول تر ځان د مخه کړ، نو ځکه خو دې خبره شهل نهه کهړه.  

اوس يو ځل بيا وايم  ې  دا کيفيت او ظرفيت د مضر سياسي مصلحت 

له امله مه قربانوه، خپله ماضي مه بدرنګوه. ستا تريخ ولسي او ټهولنيز 

کهې د   لند هم پر ولس ځکه ښه لګېده  ې خلکو فکر کاوه، په وطن

حاکمې ناپاکۍ د پاکولو لپاره همدغسې يو ترخه شخصيت ته اړتيها ده 

که نه خو دا ولس د هېچا دومره ترخه او تروه ژبه نه شي زغمالی، خهو 

داسې ښکاري  ې دا تريخوالی يوازې د هغو کسهانو پهه مقابهل کهې 

استعمالېږي  ې خپل پلويان دې دي، مخالفينو سره خوږ او موافقينهو 

 لند تر ډېره وخته پورې هېچا ته د زغهم وړ نهه دی. کهه د سره تريخ 

ښاغلي عبداهلل عبداهلل د ټيم د پرله پسې غوښتنو پر وړاندې ستاسو د 

ټيم له خوا هم پرله پسې، خو معقولې غوښتنې مطرح شهوې وای، نهو 
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خبره دې يو طرفه افراطي حد ته نه رسېده او نن به نړيوالو منځګهړو د 

دلو او معقولو غوښتنو کې منځنی حد ټاکلی و، هم دواړو خواوو په معت

به تاسو او هم به ولس ته په ګټه و، خو څرګنده خبره ده  ې ستاسو په 

استازۍ غالباً هغه کسان په مذاکراتو کې ګډون کهوي  هې نهه قهوي 

ولسي بېز او بنسټ لري، نه قوي سياسي جرئت او نهه ههم فرهنګهي  

ۍ شمالټلوالې پهاتې شهوني او د مهارت، دا ډول اشخاص اکثره د پخوان

هغو ټپساري دي، داسې څوک ما ونه ليدل  هې مقابهل ټهيم سهره د 

مخالفت پخوانۍ )سره کرښه( ولري  ې يو بل تر هغې وانه وړي او ههر 

يو خپل بريد وپېژني، ځکه خو يهې پهه اعالميهه کهې د ))مقاومهت(( 

ې، اصطالح هم په خاص مهارت تېره کړې ده. ستاسو له سياسي تجربه

علمي او سياسي تفکر څخهه دا هيلهه نهه کېهده، هغهه الفهاظ او يها 

اصطالحات دې د ارزښتونو او درناوي په توګه ومنل شهي  هې ال ههم 

ترې د وينو بوی راځي. تاسو پوهېږا  ې د ))مقاومت(( د اصطالح تهر 

 تر الندې يوه خاصه ډله، سيمه او يو خاص ګروا له دې ملهت څخهه 

د خپلو سياسي او بشري جنايتونو د پټونې لپهاره  ناوړه باج اخلي او دا

( سلنه خلکهو ))مقاومهت(( د يهو ٥يوه وسيله ګڼي. کله  ې د پنځه )

( سلنه خلکو ارزښهتونه بيها ۳٥اصل په توګه منل کېږي، د پنځه نوي )

کوم دي؟. د )جهاد( له مقهدس نامهه څخهه ههم ځينهې روس پلهوه 

اد ې د ټول افغان ولس پرتوکوليان خپله سياسي ګټه پورته کوي، جه

حماسه ګڼل کېږي، اوس څو محدودو جنګساالرانو يرغمهل کهړی او د 

جهادي ارزښتونو پر ضد ترې ګټه اخلي. کله  ې د افغانستان اساسهي 

قانون د ټولو وګړو تر منځ دتساوي اصل او اسهالمي ارزښهتونه معيهار 

مهي ګڼي، نو بيا هېو، اړتيا نه شته  ې په دې منځ کې دې هغهه تنظي
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اصطالحات  ې د نفرت بوی ورڅخه راځي پر خلکو پهه زوره تحميهل 

شي، دا له طالبانو او نورو جمعيت ضد ډلو سهره د پخالينهې بهيهر تهه 

څرګند زيان رسوي او جګړه ال پسې غځوي. د جهاد له مقدس ارزښت 

پرته  ې د ټول ملت مشترکه حماسه ګڼهل کېهږي، نهورو ههېو ډول 

ا نهه وه، ددې ډول اصهطالح کهارول ددې تنظيمي اصطالحاتو ته اړتيه

څرګندونه کوي  ې ستاسو ټيم کې ال هم د نظار شورا د فکهري خهط 

پلويان خپل اغېز لري. اوس  ې په اوبو ورګډ شوی يې، نهو د ډوبېهدو 

احتمال دې  زيات دی، هر څوک  ې بې ګهودره اوبهو تهه ورګهډېږي، 

 کښتۍ به يې ضرور ډوبېږي.

 مندر ډوبه شيماڼو اخر به دې کښتۍ په س

  ې بې ګهودره ورګههډېږې دا مې ياده لره

په دې خاطر  ې ته اوس ماڼو يې او ټول ملت تا سره په دې کښتۍ کې 

سور دی، نو د ملت د نجات لپاره هڅه وکړه، د ملت د ژغورنې يوه حل 

الره دا ده  ې کله د ټاکنو نتيجې رڼې او ټولو تائيد کړې او ته سپين باز 

لوړ غره کېنه، خپل ملت او نړيوالو ته خپلو پيغهام واوره،  شوې، بيانو پر

ووايه  ې ما د څوکۍ او مقام لپاره مبارزه نهه وه کهړې، مها د ملهت د 

سوکالۍ لپاره دا ټولې هلې ځلې کړي، زما ملت لهه جنجهالي ائتالفهي 

حکومت او د هغه له ماهيت څخه ښه خاطره نه لري، لهه هغهه څخهه 

حکومت په هر نامه وي، د )ملهي وحهدت( د  کرکه کوي، که دا ائتالفي

حکومت په نامهه، د )اسهالمي دولهت(، )اسهالمي امهارت(، )اسهالمي 

جمهوريت( )ديموکراتيک جمهوريت( او يا تر بل کوم نامه الندې، خهو 

 ې ماهيت يې ائتالفي وي، نه دوام کوي او نه يې خلک مني، ښه الره 
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د ټاکنو له قانون سره سم خو داده  ې ډاکتر صيب عبداهلل عبداهلل دې 

تاسو د ولسمشر په توګه ومني او خپله دې د )اپوزېشن( مشر شهي او 

ته په مقابل کې خلکو ته  ډاډ ورکړه او ژمنه وکړه  ې زه پهه حکومهت 

کې د افغانانو تر منځ له هر ډول تبعيض پرته  د  لياقت پر اساس د ټولو 

 لل يم.افغانانو استازيتوب تضمينوم او خپل ولس ته مس

که  ېرې نړيوالې ټولنې او ډاکټر عبهداهلل عبهداهلل بيها ههم د )ملهي 

وحدت( د حکومت په نامه پر ګډ حکومت ټينګار کاوه، نو يهو اخالقهي 

جرئت وکړه، ټول حکومت ډاکتر عبداهلل ته پرېږده، ته او پهه ټهيم کهې 

 ې دې څه وفادار خلک دي، هغه دې اپوزېشن ته الړشي او ووايه  ې 

اباتو له ګټلو سره سره زه د څوکۍ شوق نه لرم، عبداهلل ته لکهه د انتخ

څنګه  ې وايې، ووايه زما ورور دی، دا حکومت دې دی وکړي، هغه نو 

بيا د ډاکټر صيب عبداهلل عبداهلل کار دی  ې څنګه حکومت کوي او د 

نړيوالې ټولنې کار دی  ې څنګه ورته دوام ورکوي. درېيمه الر هم شته 

ډاکټر صيب عبداهلل دواړه موافقه وکړا  او ووايئ  ې موږ   ې تاسو او

په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړوو، خو اساسي شرط به يهې دا وي 

 ې نه د ډاکټر عبداله عبداهلل او نه هم ستاسو د انتخاباتي ټيم يو غړی 

به هم د حکومت په عادي او لوړ پوړي  پوست کهې دنهده نهه اخلهي. 

پرګنو له منځه له داسې باکفايته اشخاصو  حکومت دې د ولس د پراخو

څخه جوړ شي  ې هم لياقت ولري او هم دې له دې دواړو ټيمونو، يوه 

سره هم اړيکي ونه لري. د دواړو انتخاباتي ټيمونو اشخاص دې په ګهډه 

د اپوزېشن يوه کمېټه جوړه کړي، بايلونکی نوماند دې په راس کې وي، 

کاوه او نيمګړتيا په کهې وه، پهر   هر هغه کار  ې دې ناپييلي حکومت

هغه دې نيوکه کوي او ولسمشر به هغه اصهالح کهوي. کهه دا ټيمونهه 
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رښتيا هم هېواد ته وفادار وي او څوکۍ نه غواړي، نوښه  الره يهې داده 

 ې څوکۍ نورو هېوادوالو ته د خهدماتو لپهاره پرېهږدي او دوی دې د 

ۍ خبره نه وي، نور خهو خدماتو د سر ته رسولو څار وکړي او که د څوک

هېو مشکل نه شته، کله  ې د دواړو ټيمونهو مکهس شهوې تګهالره 

 تطبقېږي، نو نوره په کې څه ستونزه پاتې کېږي؟

زه د يوه افغان او ستاسو د يوه نا رسمي کمپاينر او د هغه  ا پهه توګهه 

 ې ستا په کمپاين کې تر ټولو زيات سهتړی شهوی او متضهرر شهوی، 

ستاسو په حکومت کې هېو ډول دنده وانه خلهم او تهر حاضر يم  ې 

ځان بل مستحق ته ځای پرېږدم، نو ستاسو هر کمپاينر بايد د هېواد د 

 ګټو لپاره دې حالت ته حاضر وي.

خو له اوسني تصنعي او فشاري جوړ جاړي څخه داسې ښکاري  ې دا 

الره ډېره اغزنه ده. په دې ترکيب کې د نړۍ يو مفکهر څهه  هې سهل 

کران هم راشي، حکومهت يهې دوام نهه کهوي، يهو )علهي بابها( او مف

)څلوېښت( غله نه  لېږي. او بيا خو  ې د  دواړو ټيمونو غله او فسهاد 

ګر سره يو ځای شي، نو بيا به يې ښه جوړه کړې، د اپوزېشن مشهر بهه 

هم د خپل اجرائيه رييس او نيم حکومهت پهه زور وضهعه اخاللهوي او 

پرېږدي، هم به مسلليت نه لري، هم بهه سهپينه ولسمشر به کار ته نه 

کوتره وي، ولسمشر به هم کړېدلی وي، هم به شرمېدلی، د عوامو ښځو 

په اصطالح هم به بوره وي، هم بدنامه، مزې به اپوزېشن کوي، کنځلهې 

به په اصطالح پوزېشن خوري، د ولسمشر کرزي د واکمنۍ دوره به بيها 

ه متبذله بڼه، خلک به ولسمشهر تکرار شي تر هغې څخه هم څو ځله پ

کرزي ته د دعا په ارمان شي، او د ))تحول او اصالحاتو(( او ))تهداوم او 

همګرايي(( له يو ځای کېدو څخه به داسې يو ))شهرم(( وزېهږي  هې 
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پخواني شرمونه به ټول ورته له حيرته ګوته پهه غهاښ شهي. د )ملهي 

اوس عمالً د وحدت( د حکومت تر نامه د سهامي شرکت جوړول همدا 

هېواد قوانين، انتخاباتي بنسټونه او نور اورګانونه پيکهه او نها اعتبهاره 

کړل، پر ټاکنو د خلکو باور  له منځه الړ او افغانستان کهې د ټهاکنو تهر 

 تر الندې د ائتالفونو يوه نوې متبذله لړۍ پيل شوه. نو که د نړۍ ستر 

ړي ورځهي دې مفکر صيب دا حالت همداسې غواړي، مهرباني دې وکه

پرې، حکومت يې غير له هغې هم په دې حالت کې تر لويې جرګې نهه 

 رسېږي، موږ ورته سر له همدا اوسه د ماتې مبارکي وايو.

 وما علينا االالبالغ
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 غوڅ سړی او پڅ کارونه

 )د ډاکټر غني د واکمنۍ يو کال(

]دا ليکنه د ډاکټر اشر  غني پر مشرۍ د ملی وحهدت د حکومهت د 

 له مخې د يو کلنۍ په مناسبت شوې وه[ قانون

ل( کال د غبرګولي يا جوزا پر)لومړۍ( نېټه  د ډاکټهر غنهي د ۶۹۳۱د )

(مې مادې د حکهم لهه ۱۶واکمنۍ يو کال پوره شو.، د اساسي قانون د )

مخې ))د جمهور رييس وظيفه تر انتخابهاتو وروسهته د پهنځم کهال د 

 غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي.

مهور رييس د کار تر پای ته رسېدو د مخه د نوي جمهور ريهيس د د ج

ټاکلو لپاره انتخابات، له دېرشو تهر شهپېتو ورځهو پهورې، مهوده کهې 

 کېږي.((

که د اساسي قانون همدا حکم، رڼا او محتوا په پام کهې ونيسهو، نهو د 

ولسمشر ډاکټر اشر  غني دنده او کاري موده دده د واکمنۍ د پهنځم 

ولي پر لومړۍ نېټه پای ته رسي او د غبرګولي لهه اوسهنۍ کال د غبرګ

لومړۍ نېټې څخه د مخه زمانه يې  ې محاسبه کړو،  نو دده له واکمنۍ 

( ورځې وخت تېر شوی، البته له عملي ۹۱٥څخه پوره يو کال او يا هم )

( نېټې د يها د ۱ل کال د تلې يا ميزان له )۶۹۳۹پلوه دده له واکمنۍ )د 

(ورځې تېرې شهوي، ۰۱۹له ورځې څخه اته مياشتې يا )سوګند يادولو 

خو قانون دا وخت نه محاسبه کوي، د قانون حسهاب قهانوني دی او د 

سياستوالو مجبوريتونه او سازشونه د هغوی په خپل کفايت پهورې اړه 
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لري. قانون  ا ته وخت نه بښي او نه هم  ا سره خپلهوي او دښهمني 

( کلونهه يها ۱کمنهۍ لپهاره ټهول )لري  اوس نو ډاکټر غني د خپلې وا

(ورځې نور وخت لري. اوس ټول ضايع شوی يا تېر شوی وخهت 064,1)

( سلنه مهال جوړوي، يانې دا  هې ۰۱دده د ټولې قانوني واکمنۍ شل )

)شل( په سلو کې وخت ضايع شوی، خو )دوه( په سلو کې کارونهه نهه 

( ورځهو 0,4,1دي ترسره شوي، که له پاتې يو زرو څلور سوه او شپېتو )

څخه د جمعې او پنجشنبې ورځې، د متفرقه رخصتيو ورځې، د بهرنيو 

سفرونو مهال، بېړني وختونه، د ناروغۍ مهال او نور داسې وختونه  ې 

اټکل يې نه کېږي، له ياد وخت څخه وباسو، نو ډاکټر غني ته بهه ايلهه 

( کاري ورځې پاتې شي او که په دې مهال کې حکومت په همهدې ۳۱۱)

عت روان وي، نو په سلو کې )شل( سلنه کارونه هم نه شي ترسهره سر

 کوالی.

اوس نو که زه د يوه افغان او مسلمان په توګه، له قانوني پلوه د ډاکټهر 

اشر  غني تېره يوه کلنه دوره ونه ارزوم، حقيقهت بيهان او واقعيهت 

څرګند نه کړم،  نو د خدای )ج( او د خپل مظلوم ملت پر وړاندې به مې 

اړه بنده وي، دلته غواړم تېر يو کال کهې شهويو او ناشهويو کهارونو، غ

 نيمګړتياوو او ستونزو ته لنډه نغوته وکړم:

:پخواني نوماند او اوسني ولسمشر )ډاکټهر اشهر  غنهي( دوه ژمنې

ډوله ژمنې کړې دي، تر ټاکنو وړاندې او تر ټاکنو وروسهته ژمنهې، تهر 

ټاکنو وړاندې ژمنې نه يوازې دا  ې عملي نه شوې، بلکې تر ډېره حده 

د هغو خال  عمل هم وشو. طبيعي خبره ده  ې تر ټاکنو وړاندې ژمنې 

پوره سمون نه شي لرالی او پهه نهړۍ کهې بهه د له عملي تطبيق سره 
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ولسمشرۍ داسې لږ نوماندان پيدا شي  ې خپلې ټهولې کهړې ژمنهې 

ټکی په ټکی او سل په سلو کې عملي کړي، خو داسې مثالونه هم ډېهر 

کم پيدا کېږي  ې يو کانديد دې د خپلو کړيو ژمنو مخالف لوری غوره 

رکت نهه جهوړوم، کړي.:))ائيتالفي حکومت نهه جهوړوم، سههامي شه

زورواکي له منځه وړم، قانون واکمنوم، د فساد جرړې باسم، د خلکو په 

دسترخوان کې تغير راوړم، عادالنه نظهام جهوړوم، خلکهو تهه شهغل 

ايجادوم، دا کوم او دا... او که  ېرې دا کارونه مې ونه کړل، نو امتحهان 

ه وه، راڅخه واخلئ، د سلو ورځو امتحان درکوم، که پار ه مهې سهپين

 ناکام مې کړا(( او داسې نورې په لسګونو ژمنې.

دا تر ټاکنو د مخه ژمنې وې، تر ټاکنو وروسته ژمنې  په دوو اونيو کهې 

کابينه جوړوم، په دوو مياشتو کې يې جوړوم، خبره نيم کال ته ووتهه، 

بيا هم پوره نه شوه، ښوونکو ته په شپږو مياشتو کهې د کورونهو لپهاره 

( ورځو کې کوم، دا بل کار په شپېتو ورځهو ۹۱کار په ) نومرې ورکوم، دا

کې کوم، د قا اق مخه نيسم، ايران ته د هرات د قيمتي ډبرو مخنيوی 

کوم، نن سرپرستي ختموم، سبا يې ختموم، خبره کال ته نږدې شهوه، 

خو سرپرستي ختمه نه شوه. د طالبانو تر حاکميت وروسته  ې په نامه 

ره واک يې درلود، د نړۍ په تاريخ کې دا يو سرپرست وزيران وو، خو پو

بې مثاله اداره ده  ې دومره عمر يې په ناقانونه سرپرستۍ کې تېر کهړ. 

ولسمشر داسې يو دريځ کې دی  ې  ارواکي ګوښه کوالی شي، خهو 

مقرروالی يې نه شي، د پو  اعلی سر قومنهدان دی، خهو د ولسهوالۍ 

ې په تقرر کهې پهوره واک نهه امنيه قومندان نه شي مقرروالی، نه يواز

لري، بلکې دده په حکم مقرر شوي کسان هم د ))اجراييه رييس(( لهه 

خوا له کاره ګوښه کېدی شي، ښه بېلګهه يهې د انتخابهاتو د سهمون 
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کمېسيون لپاره د)شکريې بارکزۍ( او د سترې محکمې د اجراييه مقام 

دې لهه لپاره د ښاغلي )حليمي( تقرر و،  ې د دندې تهر اشهغال وړانه

 دندې لرې کړای شول او داسې نور ګم مثالونه.

د فساد پر ضد مبارزه کې يو څه پرمختګ شوی،  هغه هم د غنهي تهر 

واکمنۍ وړاندې فساد په برخه کې،  لکه د )کابل بانک( د دوسهيې بيها 

سپړنه او دفاع وزارت کې د قراردادونو ارزونه، خو عهام فسهاد  هې د 

روان دی او اوس يې په دې دوره کې هم د دولت په رګونو کې له پخوا را

نامسلليتۍ او سرپرستۍ له امله بېال بېلې بڼې خپلې کړي، ددې فساد 

په مخنيوي کې نه يوازې مثبت پرمختګ نه دی شهوی، بلکهې فسهاد 

 خپلې ريښې الپسې غځولې دي.

: په افغانستان کې دا يو سياسي دود ګرځېدلی، څوک  ې کوم قانون

لو د مخه دی په خپله د همغهه شهعار پهر وړانهدې شعار ورکوي، تر ټو

ودرېږي، ډاکټر اشر  غني هم تر هر  ا زيات د قانون د حاکميت شعار 

ورکاوه، خو تر هر  ا وړاندې ده  د قانون ډډ ته تبهر ونيهوه. کلهه  هې 

ډاکټر اشر  غني احمدزي د ولسمشر په توګه سهوګند يهاداوه، نهو د 

انون کې  د مندرج سوګند لهه سترې محکمې رييس ورته په اساسي ق

مخې قسم ورکړ، دا لوړه يا سوګند په دې ډول دی: ))د لوی خهدای
)ج(
 

په نامه لوړه کوم  ې د اسالم د سپېڅلي دين پيروي او ساتنه وکړم، د 

اساسي قانون او نورو قوانينهو رعايهت او د تطبيهق څارنهه وکهړم. د 

سهاتنه او  افغانستان د خپلهواکۍ، ملهي واکمنهۍ، زمکنهۍ بشهپړتيا

له دربار  )ج(افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم او د لوی خدای

څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په مالتهړ د افغانسهتان د خلکهو 
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پرمختګ او هوسايۍ په الره کې خپلې هڅې جاري وساتم.(( تر پنځهه 

لسو يا شلو دقيقو وروسته يې خپل دا کړی قسم هېر ، اساسي قهانون 

تر پښو الندې او د ډاکټر عبداهلل لپاره يې له مخکيني ناقانونه تړون يې 

سره سم اجراييه پوست رامنځته کړ. دا ډول پوست په اساسي قهانون 

کې نه شته. ځينې ښاغلي کېهدی شهي ووايهي  هې دا خهو دده يهو 

مجبوريت و، د مجبوريتونو بحث جال دی او د قانون بحث جهال. دلتهه 

ځان لپاره د ناقانونه اجراييه پوست په غوښهتلو او  دواړو ډاکټرانو، يو د

بل يې په منظورولو سره قانون تر پښو الندې کړی دی. همدغه اساسي 

قانون  ې څو دقيقې وړاندې پرې دې دواړو ښاغلو قسمونه وخهوړل، 

( ځلو ۹۱٥( ورځو کې تر )۹۱٥دواړو په ګډه تر پښو الندې کړ. په تېرو )

واد نور قوانين تر پښهو النهدې شهوي دي. زيات اساسي قانون او د هې

عجيبه خبره خو ال داده  ې د همدې قهانون ناقضهين بيها کلهه کلهه 

طالبانو ته د سولې لپاره د همدې اساسي قانون رعايت د يهوې سهرې 

کرښې په توګه يادوي، په داسې حال کې  ې دوی تر بل هر شهخ  او 

کهړی او بهې  سياسي جريان زيات همدا اساسي قانون تر پښو النهدې

 باوره کړی دی.

: ولسمشر د خپل حاکميت په پيل کې وويل،  ې ډېره پاملرنه امنيت

يې پر امنيتي  ارو راڅرخي، کله  ې دده له پاملرنې  سره سره امنيت 

ال پسې خراب شو، نو بيا يې وويل  ې په لومړنيو شپږو مياشتو کې مې 

بريده خراب شهو،  هې ټوله پاملرنه بهرنيو اړيکو ته وه.  امنيت تر دې 

طالبان او يا په ټوله کې مخالفين له  ريکي جګړو څخه منظمو جبههه 

يي جګړو ته راووتل، د امنيتي ځواکونو او ولسي وګړو مرګ ژوبله هم د 
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( لهوی او ۱۱پخوا په انډول څو ځله زياته شوه. اوس لږ تر لږه د هېواد )

 واړه ښارونه تر شديد تهديد الندې دي.

اکتر اشر  غني د کمپاين تر ټولو مرکهزي ټکهی همهدا : د ډاقتصاد

اقتصادي ښېرازي او اقتصادي ستراتيژي وه، سره له دې  ې په  هاا 

شوي منشور کې يې دا برخه نه ښکارېده،  خو په خبرو کې يهې ډېهره 

يادېدله، خلکو هم ده ته د يوه اقتصاد پوه په توګه کتل او دده له ژمنهو 

يا به يې پهه دسهترخوان کهې بهدلون سره سم يې فکر کاوه  ې رښت

راشي. بدلون راغی، خو منفي بدلون، ډاکټر غني تر برياليتوب وروسته 

هېڅکله هم نه نظري اقتصادي طرحه وړاندې کړه او نه يې کوم عملهي 

ګټور اقتصادي ګام پورته کړ، د پانګې تېښته ال ههم روانهه ده، بهرنهۍ 

يکا ته په دوو سفرونو کې مرستې ور  تر بلې کمېږي، يوازې  ين او امر

د مرستې ژمنې وشوې، خو عملي بڼه يې ال نه ده خپله کړې. اوسهنی 

حکومت په تېر نظام کې د ترسره شويو پروژو لهه املهه ههم د ځينهو 

( ميليونه ډالر اټکلېهږي، پهوروړی ٥۱۱شرکتونو  ې نږدې پنځه سوه )

ې په سلو دی او د بوديجې کسر هم لري. افغانۍ هم د ډالرو په مقابل ک

( سهلنه خپهل ارزښهت لهه السهه ورکهړی دی. د ٥کې نږدې پنځهه )

( ملياردو ډالرو له زېرمهې ۱،٥افغانستان بانک د د اوه اعشاريه پنځه )

( مليونهه ډالهره د افغهانيو د ۸۱۱څخه د يوه کال په بهير کې اته سوه )

 ثبات پر ساتلو لګول شوي، خو دا ثبات ال تراوسه ټينګ شوی نه دی.

: د اشتغال په برخه کې هم ډاکټر اشر  غني ژمنه کهړې وه لاشتغا

 ې لږ تر لږه )يو ميليون شغلونه( به رامنځته کړي، نه يهوازې دا  هې 

نوي شغلونه رامنځته نه شول، بلکې تر )سلو زرو( زياتو افغانهانو خپهل 
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کارونه له السه ورکړل. ان دولتي ادارو کې  ې تر )څلهورو زرو( زيهات 

وو، هغو ته هم د خپلمنځي اختالفاتو لهه املهه څهوک پوستونه خالي 

جذب نه شول. د بېکارۍ لړۍ په  ټکۍ سره مخ په بره روانهه ده او دا 

 لړۍ به پر افغاني ټولنې خورا منفي اغېزه ولري.

: سره له دې  ې ډاکټر اشر  غني وويل، په شهپږو نړيوال اړيکي

تهر دې وروسهته بهه مياشتو کې يې زيات تمرکز پر نړيوالو اړيکهو و او 

کورنيو  ارو ته ډېره پاملرنه کوي، خو دا اړيکي هغومره موثر نه وو  ې 

افغانستان ته عمالً اقتصادي ګټه راوړي او يا هم د مرستو بهير رامهات 

کړي. پاکستان سره ناسنجول شوي او ناباوره اړيکي ههم ددې  المهل 

يه کهې شول  ې د افغانستان يو شمېر طبيعي متحدين ځان په حاشه

 احساس کړي.

: د  تېر يو کال په تېره بيا د ولسمشر په توګه تر طبيعي متحدين

سوګند يادولو وروسته موده کې اشر  غني خپهل يهو زيهات شهمېر 

طبيعي متحدين له السه ورکړل، ځای يهې يهو شهمېر غهوړه مهالو او 

بېالبېلو تنظيمي اشخاصو ونيو، دا کار ددې سبب شو  ې دی د خپهل 

پر وړاندې خپل پخوانی قوي دريځ له السه ورکړي او هغه   دولتي سيال

هم دده پر دې نيمګړتيا او کمزورتيا پوه شي او په حکومت کې  خپلهې 

ريښې ال پسې وځغلوي. دا کار ددې سبب هم شو  ې حکومت کهې د 

واک دوه سياسي سر ينې رامنځته شهي. يهوه سهر ينه پهه خپلهه 

رسره دی، خو عملهي واک ولسمشر اشر  غني دی  ې قانوني واک و

يې کمزوری دی او يا يې دی د تعميل وړتيها نهه لهري. بلهه سهر ينه 

اجراييه رييس )ډاکټر عبداهلل( دی  ې قانوني واک نه لري، خو عملهي 
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واک ورسره دی  د ويتو صالحيت هم لهري او د ډاکټهر اشهر  غنهي 

 قانوني صالحيتونه يې فلج کړي دي. په تېره موده کهې د دولهت او يها

حکومت عملي او قانوني سر ينې دواړه په ټکر کې وې، نو ځکهه يهې 

 ولس ته څه پاموړ خدمتونه وړاندې نه کړای شول.

:  ډاکټر اشر  غني خپل يو زيات شمېر طبيعي او نها ټولنيز  لند

طبيعي متحدين، کاري مامورين د خپل ترخه ټولنيز  لند له امله ههم 

شخصي  لند زموږ په ټولنه کې له  له السه ورکړل، دده ذاتي، ټولنيز او

واکمنو ټولنيزو، اسالمي ارزښتونو  او اخالقي معيارونو سره سمون نهه 

خوري. ډاکټر اشر  غني يوازې او  يوازې د دولتي مقام لهه مخهې تهر  

نورو لوړ رتبه او ټيټ رتبه دولتي  ارواکو او مهامورينو  قهانوني لوړتيها 

ونو له مخې او دده د خپل شعار  پهه لري،  خو د انساني او افغاني معيار

مصداق ))هېو افغان تر بل افغانه برتر نه دی او هېو افغان تر بل افغانه 

کمتر نه دی((، دی هم پر بل هېو افغان کومه ځانګړې لوړتيا نه لهري. 

خو دده عملي ورځنی او کاري  لند داسې دی  يوازې هغه مامورين به 

و مقام ته تر خپل حيثيته زيهات ورسره ګوزاره وکړای شي  ې څوکۍ ا

اهميت ورکوي. يو شمېر خلکو ورڅخه د همدغه  لند له املهه خپلهه 

 الره جال کړې او دا لړۍ به نوره هم پسې دوام پيدا کوي.

: د ولسمشر غني ډېر وخت پر وړو وړو خبرو مايکرو منېجمنټ

ضايع کېږي. خپل لومړی فعاليت يا  کار يې له خپهل اشهپز سهره لهه 

ه پيل کړ، همداسې د ارګ د وړو مامورينو د سههار د  های تهر جنجال

څرنګوالي  او نورو وړو خبرو پورې وغځېداو همداسې تر  واليتي کچهې 

پورې يې وړې وړې خبرې تعقيب کړې، دا کهار ددې سهبب شهو  هې 
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ولسمشر د کم ارزښته کاغذونو پر لوستو مصرو  شي او د هېواد لهوی 

شي، له مالزم څخه نيولې تر وزيره پهورې، لوی او مهم کارونه ترې پاتې 

له ټولو افرادو څخه امتحان اخيسهتل د ولسمشهر د وخهت او کهاري 

منېجمنټ څرنګوالی په ډاګه کوي،  ې په نورو هېوادونو کې ساری نه 

 لري او نه هم شونی دی.

: ډاکټر اشر  غني ژمنهه کهړې وه  هې زه د طرحې او ازموينه

لرم، ))د عادالنه نظام الر(( راته معلومهه هېواد د پرمختيا لپاره طرحې 

ده، د هېواد د پرمختګ ))منشور(( مې برابر کړی او که  ېهرې دا مهې 

عملي نه کړل، نو په )سلو( ورځو کې راڅخه امتحان واخلئ او که پار ه 

مې خرابه وه، ناکام مې کړا، خو اشر  غني هېڅکله په )سلو( ورځهو 

( ورځو کې حاضر نه شو  ې کوم ۹۱٥او ان په درې سوه پنځه شپېته )

ناپېيلي ښوونکي ته د امتحان د پار ې لپاره کېني او نه يې هم د هېواد 

لپاره کومه ليکلې طرحه وړاندې کهړه، اوس لهه نهورو خلکهو طرحهې 

غواړي، له مالزمه نيولې تر وزيره پورې هر څهوک  هې مقررېهږي، دی 

نه اشر  غني،  ورته وايي طرحه دې راوړه! له دې څخه معلومېږي  ې

نه يې اجراييه رييس او نه هم د اوسنۍ ادارې اړوندې متضهادې ډلهې 

کومه طرحه لري  ې وزير، معين، رييس او مالزم ته يې وړانهدې کهړي 

 ې دغه زموږ پنځه کلن پالن دی، راته عملي يې کړه! نهورو هېوادونهو 

کې  ې کوم نوماند بريالی شي له خپلې طرحې سهره سهم ژر د نظهام 

ې سمبال کړي، دلته د نظام مشران له مامورينو طرحې غهواړي او  ار

بيا څوک دی  ې دومره طرحې ولولي او بېرته يې ليکونکي تهه د رد او 

يا تائيد ځواب ورکړي. دا ډول پلمې لور په لوټه ا ول او د  وخت ضايع 



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

7271 
 

کول دي، هېڅوک نه شته  ې اوس له ده څخه پوښتنه وکړي او ورتهه 

 تا طرحه څه شوه؟ همغه راکړه  ې عملي يې کړو! ووايي  ې هغه س

: د اشر  غني له خولې د سهامي شهرکت خبهره سهامي شرکت

زموږ په ولس کې اوس ډېره عامه ده، په تېره ياده موده کې خبهره تهر 

سهامي شرکت هم واوښته، سهامي شرکت کې  خو خبهره د ونهډې د 

ه پيسهې څومره والي په مقياس وي، يو څوک په سلو کهې لهس سهلن

ورکوي، په شرکت کې يې ونډه هم همدومره وي. خو دا سهامي شرکت 

( ونډه والو جوړ دی، په ټاکنو کهې د  ها ونهډه ۱ ې اوسمهال له اوو )

زياته، د  ا کمه او د  ا هم په صفر حساب وه، خهو اوس يهې د واک د 

څومره والي کچه معلومه نه ده. که احمدضيا مسعود له پنجشېر څخهه 

د ګوتو په شمار رايې  راوړي دي، بيا يې هم د خوست، پکتيا،  يوازې څو

پکتيکا تر ميليونونو رايو پهه حکومهت کهې د ونهډې وزن زيهات دی. 

پنجشېر دره او پخوانۍ نظار شورا بيا له څو الرو په نظام کهې د زيهات 

امتياز څښتنه شوه  )د ټولو نيمه نيمه د ابۍ شوه يوه نيمه( يهو زيهات 

ا څخه په حکومت کې پر غوښنو څوکيو ناست وو،  يو شمېر يې له پخو

مسعود له الرې، ځينهو نهورو يهې د ډاکټهر  شمېر نورو يې د احمد ضيا

عبداهلل له الرې او يو شمېر نورو يې د ښاغلي ))مفکر(( د ))ملي تفکر(( 

له امله په حکومت کې پر تېر امتياز سربېره نورې ونهډې او امتيهازات 

دالتي د تېرې بې عدالتۍ تداوم دی، دې کار د واخيستل. دا ډول بې ع

سهامي شرکت مفهوم نور هم د خلکو په ذهن کې څرګند کړ. اوس دې 

( سری حکومت او ځينهې ۱حکومت يا سهامي شرکت ته خلک اووه )

 ورته )اوه سری ښامار( وايي  ې د مظلوم ولس پر ستوني ناست دی.
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وکهړه  اوږده  : د سرپرستۍ په باب مو دمخه هم يادونههسرپرستي

سرپرستي ددې سبب شوه  ې هېو دولتي  هارواکی پهه ښهه ډول د 

کارونو اجرا ته زړه ښه نه کړي، ځينو له يوې مخې پر فساد الس پهورې 

کړ او فکر يې وکړ  ې هسې هم له دندې لرې کېږي. لهه ځينهو نهورو 

څخه د مسلليت احساس الړ او ځينو نورو بيا د مخالفو ځواکونو پر ضد  

ارزې الس واخيست، په ټوليز ډول ټول دولتهي سيسهتم، د بهې له مب

احساسۍ او بې مسلليتۍ پر رنځ اخته شو، په لسګونو زره کارونه معلق 

پاتې شول او کله  ې سرپرستي پسې وغځېدله او حکومتي لوړ پهوړي 

او ټيټ پوړي  ارواکي پوه شول  ې ولسمشر په يهو اړخيهز واټ کهې 

سرپرستۍ صالحيت لري او د نهوي تقهرر  روان دی، يوازې د انفکاک او

 لپاره له خنډونو سره مخ دی، نو خبره ال پسې خرابه شوه.

: که ډاکټر اشر  غني او ډاکټر عبداهلل هر څومره د ))ملي کرکټرونه

وحدت حکومت((، د صميميت، همغږۍ او يووالي خبرې کوي، واقعيت 

و څخهه جهوړ خو دادی  ې دا له دوو تنو او د هغوی له متضادو ټيمونه

حکومت دی او بيا هر يو ټيم يې په خپل منځ کې ههم د اضهدادو يهوه 

مجموعه ده. خو ددې ترڅنګه د عبداهلل ټهيم پهر پخهوانۍ اډيهالوژۍ 

سربېره د وخت له تقاضا سره سم ځهان اعيهارولی شهي، زړور، مهاهر، 

 االک، زورواکي او ډول ډول اشخاص په کې شته، لهه منفهي جرئهت 

، خو د غني په استازۍ  ې څوک مقررېږي اکثهره څخه هم برخمن دي

يې مړخولي، پو خولي، ټپساري، مړاوي، ګوزڼ وهلي او داسې اشخاص 

دي  ې د مقابل طر  د ځواب ويلو جوګه نه دي. دده په شهمول دده 

په ټول ټيم کې داسې څوک نه تر سترګو کېږي  ې د قومنهدان عطها 
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و هغه ته قهانوني ځهواب محمد نور د سپوره خبرو پر وړاندې ودرېږي ا

 ووايي.

: دې کې هېو شک نه شته  ې د اجراييهه پوسهت رامنځتهه انډول

کول د اساسي قانون يو څرګند مخالف عمل و او په حکومت کې مقابل 

لوري ته د پنځوس سلنې ونډې ورکول هم د قانون خال  کار و او هم د 

يهووالي ملي يووالي پر ضد هڅه وه. دا حکومت که څه ههم  ))د ملهي 

حکومت(( په نامه نومول شوی، يانې د )حکومت( کليمه په کهې قيهد 

ده، نه د )دولت( خو د ډاکټر غني سيال اوس په ټول دولهت کهې: پهه 

قضا، څارنوالۍ، خپلواکو ادارو او د مشرانو جرګې په انتصابي غړو کهې 

هم همدومره ونډه غواړي. د ډاکټر غني له لوري هېڅوک نه شته  هې 

 ي د همدې ناقانونه تړون محتوياتو ته دې مراجعه وشي.ورته وواي

کله  ې د دواړو سياالنو تر منځ په حکومت کې په سلو کهې پنځهوس 

ونډه ومنل شوه، نو هر طر  بايد حکومت ته خپل خپل نهوي پلويهان 

معرفي کړي وای. دا وېش په داسې حال کې و  ې  ډاکټر عبداهلل ال وار 

( ونډه لرله. ډاکټر غني نهه د ۱۱ې اويا )د مخه په حکومت کې په سلو ک

هغوی د لرې کولو وس پيدا کړ او نه يې په تېره موده کې د خپلو پلويانو 

د  ټک تقرر امکان. کوم ځای کې  ې دا امکان پيدا شو، په هغه کهې 

هم تېروتنې وشوې، د ساري په توګه د دفاع وزير تقرر د غني صالحيت 

وستی يې وای، دده محاسبه دومهره و، ده  ې هر څوک غوښتل بايد را

کمزورې وه  لوی درستيز  ې تيار پر خپلې څوکۍ ناست و، ده د هغهه 

سيټ تش او لوی درستيز يې د دفاع وزير په توګه ونوماوه، بيا يهې پهه 

ولسي جرګه کې بريالی هم  نه کړای شو، هم دفاع وزارت او هم د لوی 

ښهاغلي شهېر محمهد درستيز څوکۍ ترې الړې، د درانه پوځي کرکتر 

کريمي شخصيت ته يې هم زيان واړاوه، په دويم تفاهم کهې عبهداهلل د 

لوی درستيز څوکۍ ونيوله او دفاع وزير بېرته غني ته پاتې شو، دا  ې 
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بريالی کوالی يې شي که نه دا به وروسته څرګنده شي. په حکومت کې 

و نهورو د غني سهم بيا هم پر )دانش(، )دوستم(، )احمد ضيا مسعود( ا

اشخاصو وېشل کېږي او په وروستۍ نتيجه کې ده ته ډېر څه نهه پهاتې 

کېږي، د عبداهلل ونډه هم دېته ورته ده، خو دده په انډول په خپل منځ 

کې همغږي لري او په حکومت کې  پخوانی شتوالی يې خو ال سهرباری 

دی، نو اوس د حکومت په داخل کې پوره بحران دی، عدالت او انهډول 

په کې نه ليدل کېږي.  د ډاکټر اشر  غنهي همهدا پرلهه پسهې  دواړه

تېروتنې وې  ې له يوه غوڅ او قاطع سړي څخه يې يو سسهت او پهو 

شخ  جوړ کړ، داسې يو شخ   ې ور  په ور  په ټولنه کهې خپهل 

 حيثيت او باور له السه ورکوي.

اوس راځم دېته که موږ هر څومره ددې حکومت پر نيمګړتياوو وغږېږو، 

يا به هم ډېرې نيمګړتياوې همداسې ناسپړلې پاتې شي، هر ځای کهې ب

يوه نيمګړتيا شته، د عوامو په اصطالح ))ابۍ ټوله بۍ ده((، خهو راځهو 

 حل الرو ته!

: دې کې هېو شک نه شهته څو حل الرې او څو وړانديزونه

 ې دا حکومت خورا متزلزل او کمزوری دی، د ګڼو اعتراضونو او درنهو 

نورو ولسي پاڅونونو تاب نه لري، هڅه بايد وشهي  هې دې مظاهرو او 

حکومت ته الس ورکړل شي  ې له دې لړزانده حالته ووځي. دا مههال 

بل ښه بديل هم نه ليدل کېږي، تهر يهوه )نهه( حکومتهه، کمهزوری او 

نيمګړی حکومت هم غنيمت دی، موږ د بې حکومتۍ تجربه هم ليدلې، 

هڅه بايد وشي  ې له ټولهو ممکنهو  هغه تجربه بايد بيا تکرار نه شي،

الرو همدا متزلزل او کمزوری حکومت پر ټينهګ او غښهتلي حکومهت 

 بدل کړو.

ولسمشر غني او اجراييه رييس که څه هم تهر دې دمهه ډېهر ناقانونهه 

کارونه کړي، بايد دواړه دې ته ژمن شي  ې تر دې زيات ناقانونه کارونه 
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لکي اشخاصو پر ګومارنې، په تېهره ونه کړي، دواړه بايد د ناپېيلو او مس

بيا په امنيتي، قضايي، انتخاباتي او عدلي ارګانونو کې له يهو بهل سهره 

 توافق وکړي.

ولسمشر بايد خپل ټولنيز او شخصي  لند له افغاني کلتهور، اسهالمي 

اخالقي معيارونو، او زموږ د ټولنې له ټولنيز جوړښت سره اعيار کهړي، 

ين په غېږ کې ونيسي، د قانون حاکميت خپل ولس او خپل کاري متحد

له ځانه نيولې تر واړه ماموره پورې، پر ټولو باندې يو شان عملي کهړي، 

په حکومت او نورو سياسي  ارو کې د ولس موثر شخصهيتونه شهامل 

کړي، دولت ته انجيوي بڼه ورنه کړي. انجيوي جوړښت له حکومته بهر  

ونه لګوي. له خپل اجراييهه وساتي، خپل وخت پر وړو خبرو او جزياتو 

رييس سره يو ځای د بهرنيو مرستو د راجلبولو په لټه کې شي، د نظام 

د بدلولو پر ځای د نظام استحکام ته پاملرنه وکړي. د سولې شورا کهې 

بشپړ اصالحات راولي، د ټاکنو کميسيون او امنيتي سکتور پهه واقعهي 

ري، د جنګسهاالرانو د مانا ناپييلی کړي او له تنظيمي مکروبه يې وژغو

هر ډول ګواښونو مخه ونيسي، د هغو د دويم نسل په ګومارنه کې پوره 

 احتياط وکړي، په حکومت کې د حکومتي زورواکۍ مخه ونيسي.

دا او دېته ورته نور وړانديزونونه کوالی شي د اوسني سست ائتالفهي، 

سهامي او اوه سري حکومت له سمون او بيا وروسته لهه تهداوم سهره 

مرسته وکړي او که  ېرې اوسنی حکومت په همهدې بڼهه او همهدې 

محتوا روان وي، نو ډېر کم امکان دی  ې داحکومهت دې خپهل عمهر 

 پوره کړي.

 وما علينا االلبالغ
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 هوډ، تکل او خپلواکي

 

دا د هغې وينا ليکنۍ بڼه ده  ې ما )يون( په ژوندون ټلوېزيهون کهې د 

(مهې ۳۱نېټه د هېواد د خپلهواکۍ د )(مه ۰۸ل( کال د اسد پر )۶۹۳۱)

 کاليزې په وياړ جوړه شوې غونډه کې اورولې وه.

 د لوی څښتن تعالی په نامه

  ې د ټولو کائيناتو د زرې زرې حساب او کتاب ورسره دی

قدرمنو مشرانو، مخورو، د ملت د بېالبېلو انتخهابي بنسهټونو اسهتازو، 

يني غونډې ټولو ګډونوالو ته ځوانانو، ديني عالمانو، پوهانو او ددې پرتم

السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته وايم، هر کله راشئ، په خيهر راشهئ، 

 شپې او ورځې مو نېکمرغه، خدای مو د غمونو له سيوري لرې لره.

(يمه کليزه ده، زه د افغانستان ۳۱نن د هېواد د خپلواکۍ د بېرته ګټلو )

دې پرتمينهې غونهډې ملي تحريک او ژوندون ټلوېزيون په اسهتازۍ د

برخوالو، ټولو هېوادمېشتو او بهر مېشهتو افغانهانو تهه ددې ويهاړلې، 

پرتميني او مبارکې ورځې له امله د زړه له تلهه مبهارکي وايهم او هغهو 

مېړنيو افغانانو ته د زړه له تله د دعا السونه لپه کوم  ې د خپلو سرونو 

 په نذرانه يې موږ ته خپلواکۍ راګټلې ده.

ېوادوالو! د زمانې په تېرېدو سره يو شمېر ارزښتونه خپل رنګ او درنو ه

ماهيت بدلوي او يو شمېر ارزښهتونه بيها داسهې دي  هې د زمهانې د 

توپانونو زور پرې نه رسېږي، ملي او عقيهده يهي ارزښهتونه د همهدې 
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تلپاتې ارزښتونو له جملې څخه دي. خو په تېرو درې څلورو لسهيزو او 

ه يوه نيمه لسيزه کې  ې هېهواد د مثبتهو او منفهي په تېره بيا په تېر

ارزښتونو د ټکر پر يوه ډګر بدل شوی و، بهرنيو سر ينو او د هغهوی د 

کورنيو تاليڅټو له خوا هڅه وشوه  ې زموږ ملي او عقيده يي ارزښتونه 

هم تر ګواښ الندې راولي. د ملي ورځو پر ځهای تنظيمهي ورځهې او د 

يمههي اشخاصههو، قومنههدانانو او ملههي شخصههيتونو پههر ځههای د تنظ

جنګساالرانو د نمانځلو لړۍ پيل شوه، دولتي امکانات ههم د تصهنعي 

اتالنو د ځال لپاره وکارول شول، دولتي رسنيو د تنظيمي رسهنيو بڼهه 

خپله کړه او تنظيمي رسنۍ  ې د تعصب او کينې بوی يهې لهه ورايهه 

المال په پيسو محسوسېده د ملي رسنيو په نامه ډګر ته راووتې، د بيت 

 لېدونکو دولتي رسنيو او ټلوېزيونونو د خپلواکۍ ورځې ته په کال کې 

دوه ساعته وخت هم نه ورکاوه، خو داسې وخت ههم راغلهی  هې  د 

( ورځې ههم ۰۱متنازعه تنظيمي شخصيتونو لپاره يې د يوې مياشتې )

 ځانګړې کړې وې.

درلهوده. پهه  دې ډول هڅو نو د ملت پر زخمونو د مالګې دوړولو مانها

داسې حال کې  ې تېرو )پنځه لسو(  کلونو کې ټوله دولتي دستګاه په 

( سلنه د يوې مشخصې ډلې او سيمې په الس کهې وه، د ۸٥سلو کې  )

خپل مظلوميت مظاهره يې هم کوله او د اپوزېشن د تمساح اوښکې يې 

  هم تويولې، دې ډلو له  دولتي امکاناتو څخه په ناوړه ګټه اخيستنې هم

ملي شخصيتونه او هم ملي ارزښتونه  ګواښل او هم يې د هغوی پر ځال 

خههاورې وراړولههې، دوی لههه همههدې امکانههاتو څخههه د خپلههو کههاذبو 

 شخصيتونو د جبري لوړاوي لپاره هم کار اخيسته.
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همدې ډلو ټپلو  دا مهال زمهوږ پهر پخوانيهو ملهي ارزښهتونو او ملهي 

پيل کړل، په رسهمي او نها شخصيتونو پسې ډول ډول منفي کمپاينونه 

رسمي غونډو کې به يې په قصدي او نا قصهدي ډول ويهل  هې ))دې 

پخوانيو نو موږ ته څه کړي، کوم اورګاډی يې راته جوړ کړی؟ ټلېفون يې 

راته جوړ کړی؟ کمپيوټر او نور څه؟ تر دې خو همغه انګريز او روس ښه 

څه کړي؟ تر دې وو، يو شی خو يې راکول، زموږ نيکونو غير له جنګونو 

خو يې  ې هغوی ته پرې ايښې وای، هاال زندګی ارام ميداشتم، مرا به 

ازادی  ی(( او داسې نورې پټې او ښکاره قصدي او نا قصدي هڅهې. د 

دوی د قضاوت له مخې دوی له ميرويس نيکه څخه د اورګاړي د پټلهۍ 

جوړولو  د تېرولو هيله کوله او له احمد شاه بابا څخه د موبايل ټلېفون د

طمع. دوی  په اوسنيو معيهارونو او پرمختګونهو دوه نهيم سهوه کالهه 

وړاندې  دوره ارزوله، خو دا يې نه ويل  ې افغانستان هغه وخت کې تر 

کومه سياله کم و؟ هم يې ازادي لرله، هم ژوند، نه يوازې يې د دښهمن 

 مقابله کوله، بلکې پر دښمن برالسی هم و. دا خو د وروسهتيو نسهلونو 

دنده وه  ې تېرې برياوې وساتي او د زمانې له پرمختياوو سره ځانونهه 

همغاړي کړي، لکه اوس  ې موږ څه نه شو کوالی او ټوله پهړه پهر تېهر 

پښت ورا وو.  د  روحي، رواني، رسهنيز، تنظيمهي، کهورني او بهرنهي 

تبليغاتي جنګ او د ارزښتونو د ټکر پر داسې يوه مهال ډېره سخته وه، 

وک دې راوالړ شي او د حاکم منفي جريان په مقابل کهې دې  ې يو څ

خپل سر پورته او خپله سينه دې د منطق  په زغرو هغوی ته سپر کړي. 

له هغې ورځې  ې ژوندون ټلوېزيون جوړ شو او ورپسې د افغانسهتان 

ملي تحريک، لومړی کار تکل او ههوډ يهې دا و  هې دغسهې سهختې 

ودانګي  ې تر دې دمه هېچا د هغهو مبارزې ته بايد په شعوري ډول ور
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پر وړاندې بغاوت نه و کړی، سرټيټو، ځانساتو او  ورځچارو ورته  ال خپل 

سههرونه ټيههټ کههړي وو. ژونههدون ټلوېزيههون تههر هههر څههه وړانههدې د 

جنګساالرانو د خپل سيرت او صورت، خپلې وينها او عمهل لهه مخهې 

غوی واقعي )تصوير خبرې کوي( پروګرام کې له کومې تبصرې پرته د ه

څېره د هېوادوالو مخې ته کېښوده، دې کار د جنګساالرانو او د هغوی 

د غوړه ماالنو غوصه راوپاروله او ان خبره پر ژوندون د بريد تهر کچهې 

ورسېده، ولس له خپل ژوندونه مالتړ وکړ او ژوندون د رښتيا ويلو لهړۍ 

نو، ال پسې وغځوله، کله  ې ملي تحريک جوړ شو، نو د ملي شخصيتو

ملي ورځو او ملي ارزښهتونو د نمهانځنې لهړۍ پيهل شهوه، ژونهدون 

ټلوېزيون، ملي تحريک او نورو کلتوري، مدني ټولنو او ملي خوځښتونو 

په ګډه هڅه پيل کړه  ې د ملي ورځو او ملي شخصيتونو د نمهانځنې 

لړۍ دې پيل شي. درې کاله مخکې مو پر همدې ور ، په همدغه ځهای 

انځنې غونډه جوړه کړه، دا داسې مهال و  ې د تېر کې د خپلواکۍ د نم

ائتالفي حکومت مشرتابه په ټوله حکومتي کچه ددې جرئت نه درلهود 

 ې د خپلواکۍ ور  په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. يو کال وروسته 

د حکومت په ځانساتو  ارواکو او ځينو نورو رسنيو کې ههم لهږ سهاه 

ې يو څه پام وکړ، خو  بله ملي ور  د وغوړېده او د خپلواکۍ ورځې ته ي

(مه نېټه )له پښتنو او بلوڅو سهره د پيوسهتون ور (  لکهه ۳سنبلې )

څنګه  ې په کار وه، نه نمانځل کېده، نه  حکومت او نه هم نورو رسنيو 

په دې برخه کې کوم با جرئته ګام او ت کړ، ملي تحريک تر پنځهوس 

غه له استحقاق سره سم کلن ځنډ وروسته )پښتونستان واټ( کې د ه

د هغه لپاره لوحې جوړې  او پر خپل ځای يې نصب کړې او همدارنګه د 

هېواد په يو شمېر نورو سيمو کې يې د هغو له قانوني او رسمي نومونهو 
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سره سم يې د هغو لپاره سرلوحې جوړې کړې. دا مهال نو که تنګنظرو، 

زله روانهو احتيهاط پرديپالو، ملت ضد عناصرو، ځانساتو او د مېږي پر م

کارو هر څومره پر موږ پسې بدو رد وويل، خو موږ د حقانيت لمن نيولې 

وه، خپلې ملي مبارزې ته مو دوام ورکړ، پر خپله ټولنهه مهو نهاروا، نها 

مشروع او ناقانونه حاکم جريان مات کړ او د ملي ارزښهتونو د ځلولهو 

 لپاره مو يوه دريڅه بېرته کړه.

ه فضل اکثره هېهواد مېشهتي او بههر مېشهتي نن د لوی خدای )ج( پ

افغانان د حاالتو د ترينګلتيا او د ستونزو له زياتېدنې سره سره، په ډېر 

جوش او خروش سره د هېواد د خپلواکۍ ور  په شاندارو مراسمو سره 

نمانځي، حکومت کې هم يوازې په دې برخه کې څه ناڅه د سهړيتوب 

ولسي کچه بلکې په حکهومتي  څرک پيدا شوی، سږ کال نه يوازې په 

کچه هم د دې ورځې د نمانځنې لپاره ښه ترتيبات  نيول شوي دي. په 

کابل، ننګرهار، خوست، لوګر، بلخ، هرات، پکتيها، کنهدهار، لغمهان او 

اکثرو واليتونو کې ترتيبات په دې ډول دي  ې په )تېرو پنځهه لسهو( 

کار سهتايو او  کلونو کې يې ساری نه دی ليدل شوی، موږ د حکومت دا

له ولس څخه هيله کوو  ې حکومت تهه نهورې ههم د جرئهت ګهولۍ 

ورکړي او د ډار د رد تعويذونه ورتهه غهاړه کهې وا هوي  هې د ملهي 

ارزښتونو د ځلولو په برخه کې له هېچا څخه ونه ډار شي، خو حکومت 

ته ال ډېر کارونه هم په مخ کې پراته دي،  ې  دنهده او مسهلليت  يهې 

و دا د دې مانا نه ورکوي  ې دا نمانځنه بهه د هغهو نهورو ګڼل کېږي ا

ارزښتونو د مخنيوي سبب کېږي او يا به هغو ته پاملرنه نه کېږي. دلته 

غواړم د همدې مهمو کارونو له جملې څخه د ځينو يهې لنهډه يادونهه 

 وکړم.
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له هغې ورځې  ې د برېښنايي يا د هويهت برېښنايي تذکرې:   -۶

اا او وېش موضوع مطرح شوې، نو لهه همغهې د تذکرو د جوړښت،  

ورځې زموږ ټولو هېوادپالو او اسالمپالو هېوادوالو د هويت په تذکره کې 

د اسالميت او افغانيت د تثبيت غوښهتنه کهړې، الريونونهه، غونهډې، 

احتجاجونه، له اړوندو  ارواکو سره کتنې، قانوني الرې  هارې او ټهول 

ږو الس کې وو، هغه ټول وکهارول ممکنه امکانات  ې د ولس د خواخو

شول. د ولس د رښتينو بچيو همدې هلو ځلو  زموږ عقيده يي هويهت 

)اسالم( د توطيو د ښامار له ستوني راوويست او د هويت په تذکره کې 

يې ځای کړ، خو ملي هويت مو د پخوانيو  ارواکو د بې کفهايتۍ، مضهر 

مضر مصلحت له املهه  احتياط او د اوسنيو  ارواکو د بې جرئتۍ، ډار او

ال هم خپل حقوقي مقام ته نه دی رسېدلی. که څه هم اوسنيو  ارواکو 

د ژمنو يوه اوږده لړۍ تېره کړې، خو پر خپل تعهد يې  وفا نه ده کهړې، 

موږ له همدې ځايه اوسنيو  ارواکو، مفکرينو او نا مفکرينو، ځان ساتو 

ورکوو او ورته وايو  هې د او پرديساتو او  ټولو اړوندو  ارواکو ته اخطار 

هويت په تذکره کې اسالميت او افغانيت زموږ سره کرښهه ده، لهه دې 

څخه په هېو وجه تېرېدالی نه شو، په ډاګهه يهې د نهړۍ اول، دويهم، 

درېيم او څلورم مفکر ته  وايو  ې په دې برخه کې ژور فکر وکهړي، ژر 

د افغهان  تر ژره دې له اساسي قانون سره سم د هويت په تهذکره کهې

کلمه ذکر کړي او که نه نو ددې سست او پو حکومهت تخهت او بخهت 

 په کول، خو دې غيور ملت ته هېو هم نه دي. د عوامو خبهره ))يهوه 

 کپه نسوار هم نه دي((. 
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د انتخابهاتي اصهالحاتو د انتخاباتي اصالحاتو کميسهيون:  -۰

، د دوو کميسيون يو ناقانونه کميسيون دی، هېو قانوني اساس نه لري

هغو کانديدانو په خوښه جوړ شوی،  ې دواړو پر يو بهل بانهدې د بهې 

کچې درغليو تورونه پورې کړي، نو له هغهو اشخاصهو څخهه  هې پهه 

انتخاباتو کې د درغليو تور ورپورې تړل شوی، له هغوی څخهه څنګهه 

هيله کېدی شي  ې هغوی دې د يو بهل ناعادالنهه، نها انهډوليز او نها 

له الرې قانوني او عادالنه ټاکنو ته الره اواره کهړي. مسلکي کميسيون 

که د سمون خبره مطرح وي، نو ښه خو داده  ې په اوسنيو انتخابهاتي 

کميسيونو کې سمون راشي، نه دا  ې د يو ناقانونه کميسيون له الرې 

د قانوني اصالحاتو په پلمه ناقانونه هڅو ته الره اواره شهي. د اوسهني 

 ې سړی ګوري، نو هلته سړي ته د مفکر او نورو کميسيون ترکيب ته 

مفکرانو د فکر په باب ډول ډول فکرونه پيدا کېږي  ې دا څنګه مفکر 

 دی  ې دې حساسې مسلې ته يې فکر نه دی کړی.

جهاد د ټولو افغانانو وياړ او افتخار دی، د ملهت جهاد او فساد:  -۹

ر تر منځ سهره تقدس دی، دولت ته په کار دي  ې  د مجاهد او فسادګ

کرښه راکاږي، لعل او کوټي لعل سره جال کړي، د جهاد رښتينې څېرې 

او د جهاد ټيکه داران سره بېل کړي د رښتينو مجاهدينو عزت او قهدر 

بايد وشي او د سوداګرو مخه بايد ډب شي. هغوی  ې جهاد کهې يهې 

سرونه نذرانه کړل، د هغوی نه نوم معلوم دی نه يې نښان، نه يهې قبهر 

شته، نه څلی، خو هغوی  ې د جهاد په کلونو کې يې غاښهونه نهه وو  

شنه کړي، څوک په ورني کې وو، څوک په سوځوني کهې، څهوک پهه 
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زانګو او څوک په خاپوړو کې، هغوی اوس د جهاد پر معنهوي او مهادي 

 امتيازاتو خېټه ا ولې ده. د دغه ډول سوداګرو مخه بايد ونيول شي.

د مقاومههت او ولسههواکۍ لههه مقاومههت او ديموکراسههي:   -۱

اصطالحاتو هم ناوړه ګټه پورته کېږي، ځينې د خپل خيانت او جنايت د 

پټونې لپاره د  )مقاومت( اصطالح تر تقدس او ان تر جهاده ههم پورتهه 

مقام ته رسولې، ددې کلمې تر شا په کتلوي ډول د جنګسهاالرانو يهوه 

نظيم او خاصه ډله له دې کليمې څخه ناوړه ګټه کتله پټه ده، يو خاص ت

پورته کوي، د دوو جګړه مارو تنظيمونو تر منځ د يوې خوا جګړې تهه د 

)مقاومت( او بلې خوا ته د )مالمت( نوم ورکول د عدالت د مسير خال  

حرکت دی، تنظيمي جګړې ته هېو ډول توجيح نه شي پيهدا کېهدی، 

د اتباعو دتسهاوي اصهل تهه   حکومت بايد له اساسي قانون سره سم

 پاملرنه وکړي، عبادات له معامالتو سره معامله نه کړي.

د ديموکراسۍ اصطالح هم همدا ډول ده، په دوو پخوانيو جهادي څېرو 

کې يو يې تروريست او بل يې د ديموکراسۍ مخکښ معرفي کېږي، کهه 

پخوا يې د خلکو په سرونو کې مېخونه هم ټکوهل، خهو اوس د بشهر د 

قوقو، د ښځو د حقوقو او د بيان د ازادۍ پټۍ په همدغو ښاغلو پهرې ح

کېږي او د غونډو، خهوږه ههم دوی تقسهيموي. د دغسهې جعلهي او 

 تصنعي، څو روله څېرو مخه بايد ډب شي.

نورې خبرې هم ډېرې دي، خو نه غواړم خپلې خبرې اوږدې کهړم، پهه 

غواړو او ههم  پای کې په لنډيز سره وايم  ې موږ هم د حکومت اصالح

تداوم ، د حکومت د سمون، غښتلتيا او پياوړتيا په لټه  او فکر کې يهو، 

حکومت هم بايد د خپلې بقا او بيا وړتيا لپاره کار وکړي، خپلې ژمنهې 
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عملي او خپل ملي هويت خوندي کړي، اقتصادي پالنونه جهوړ او پلهي 

کړي، په خپل سياست کې انحصاري حالت لهه منځهه يوسهي. پهو ،  

انتخاباتي بنسټونه ، عدلي او قضايي ارګانونه پهه بشهپړ ډول بېطرفهه 

کړي، خپل شخصي قهر او غوصه په عملي کهار او تفکهر بدلهه کهړي، 

سهامي شرکت ته د پای ټکی کېږدي، باغي واليان او جنګساالران دې 

د دولت د  قوانينو تابع کړي، د سولې د بهير د تضهمين لپهاره دې پهه 

راولي، پاکسهتان او نهورو ګاونهډيو سهره دې د  حکومت کې اصالحات

واضح سياست له مخې پر مخ الړ شي. د نړيوالو مرسهتې دې راجلهب 

کړي، اسالمي هېوادونو په تېره بيا عربي نړۍ سهره دې خپهل اړيکهي 

ټينګ کړي،  لومړی دې قانون پر خپل ځان او بيا پر خپلو ليکو عملهي 

د بې کفايتهه مشهاورينو کړي، د تنظيمي او سهامي وېش له مخې دې 

لست راکم کړي او خپلو وړ مشاورينو ته د مشورې  وخت او صهالحيت 

 ورکړي. 

ولسمشر بايد له جزياتو څخه کلياتو ته راشي او داسې نور مهم کارونهه 

بايد تر سره کړي او که دا ونه کړي نو بې ځايه او تېزې منهډې دې نهه 

او سرونه ټول پهه کهې  وهي  ې الر ډېره کنډ و کپر ده، پښې، غاښونه

ماتېږي، بيا يې د رغېدو امکان نه شته. خپلو رښتينو انهډيواالنو سهره 

دې هم په راستۍ و لېږي که نه نو د هغوی راستي به يې ووهي بيا بهه 

ارمان کوي او ګوتې به مروړي او وايي به  ې:  ))د رغېدو امېد مهې نهه 

 شته، زه د اشنا روغې راستۍ وهلی يمه((.

ې غواړم د غازي امهان اهلل خهان د مقبهرې د جوړولهو لپهاره په پای ک

ځانګړی وړانديز وکړم. د افغانستان ټهول مطهرح انجنيهران دې سهره 

جرګه شي، د امان اهلل خان د مقبرې لپاره دې داسې يوه طرحه جهوړه 
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کړي  ې مسجد، کتابتون، موزيم او نورې ټول اړتيا وړ ودانۍ دې ولري 

اهلل خان بم زرغونتيا او ښکال ته ههم زياتهه او ترڅنګ دې غازي امان 

پاملرنه وشي. لومړی له حکومت او بيا له ملي سوداګرو څخه هيله لهرو 

 ې د غازي امان اهلل خان د مقبرې د نقشې تهر بشهپړاوي وروسهته د 

هغې د ودانولو عملي  هارې پيهل کهړي. ددې ترڅنهګ دې د سهراج 

ملي موزيم او ملي ارشيف العمارت ودانۍ بشپړه ورغوي، د ملي ګالرۍ، 

 بڼه دې ورکړي.

ددې غونډې د جوړولو په  ارو کې پرځان الزم بولم  هې لهه ښهاغلي 

هاشم هاشمي، احسان اهلل کامه وال، حاجي عبدالقيوم پردېس، حاجي 

زلمي، ښاغلي غالم نبي فراهي، حاجي مطيع اهلل، څړبم هدايي او نورو 

له موږ څخه يې خپله مادي دوستانو څخه د زړه له تله مننه وکړم  ې 

 او معنوي مرسته ونه سپموله.

 د ملي او اسالمي هويت د ځال او بريا

 او د افغان ولس د بشپړې خپلواکۍ او سوکالۍ په هيله
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 په تراژيدۍ کې ملانځنه او يادونه

 

(مه نېټه د ملي تحريک او ژوندون ۳ل( کال د سنبلې پر )۶۹۳۱د )

بلوڅو سره د پيوستون د ورځې په  ټلوېزيون له خوا له پښتنو او

وياړ په ژوندون ټلوېزيون کې يوه درنه غونډه جوړه شوې وه، ما 

 دې  غونډې ته وينا وکړه  ې ليکنی متن يې دلته وړاندې کېږي.

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

تر هرڅه وړاندې ټولو قدرمنو مشرانو، ځوانانو، دولتي  هارواکو د 

شخصهيتونو تهه درنهاوی او د زړه لهه تلهه لر او بر افغان مخورو 

 سالمونه او احترامونه!

په تېره بيا له مقبوضه افغانستان څخه راغلهو قهدرمنو مشهرانو! 

اورنګزېب کاسی صيب، امان اهلل امان، ريا  بنګښ صيب، ريا  

مروت صيب، طارق رحيم صيب، حسينه ګل تنهها خهور، نايهاب 

اتمانخېل صهيب او  صيب، ناښاد صيب، قدرمن ورور صادق ژړک، 

 نورو دوستانو ته ځانګړي سالمونه!

غواړم په مستقيم ډول اصلي موضوعګانو تهه راشهم او ستاسهو 

 قدرمنو په شتوالي کې څو مهمې مسلې وړاندې کړم.
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ځينو خلکو ته دا  ددې ورځې يادونه او نمانځنه څه مانا؟:

خبره بابيزه، بې تفاوته او کم ارزښته ښکاري  ې څوک خپل ملي 

ارزښتونه پالي، د خپل هېواد تېر او هېر تاريخ ژوندی کوي او اصل 

ته د کتنې پر ارزښت ټينګار کوي، دوی وايي، واهلل نو موږ په څهه 

غم کې يو، دوی په څه غم کې دي.  دوی ته خپل غم، غم ښکاري 

او د نورو په غم غمجن نه دي، له سترو انسهاني ارزښهتونو سهره 

 ي.ددې ډول اشخاصو ډډه نه لګ

 زړه يې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی

 په ليدو د زخمي زړه  ې زخمي نه شي

د بې تفاوتۍ، تنګنظرۍ، ډار، پرديپالنې او نورو ناروغيو په دغسې 

يو ګرداب کې  ې هرڅوک سترې هېوادنۍ مبارزې ته وردانګهي، 

نو هغوی به طبعاً له ډېرو ستونزو سره مخامخېږي. په يوه انسهان 

 مفهوم توپير همدغلته څرګندېږي.کې د مانا او 

 ډېر تفاوت شته په انسان کې د مانا په لحاظ

 واړه مشغول دي ځينې ځان ځينې جهان جوړوي

موږ درې کاله وړاندې د بې تفاوتۍ او بې جرئتۍ همدغه سهکوت 

مات کړ، هم مو په پښتونستان واټ کهې د پښتونسهتان لهوحې 

ې ترڅنهګ لهه نصب کړې او هم مو د هېواد د خپلهواکۍ د ورځه

پښتنو او بلوڅو سره د پيوستون ور  ونمانځلهه او دادی د اوږده 

وهم په ماتولو سره دې لړۍ ته دوام ورکوو. اوس زموږ ملي جرئت 
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او حرکت قوت موندلی، خو دا حرکت ال هم نور قوت او انسجام ته 

 اړتيا لري.

نږدې څلوېښت کاله کېږي  ې افغان ملت  د تراژيدۍ تداوم:

بيا پښتون ولس په يوه څو اړخيزه تراژيدۍ کې راګير دی. په تېره 

پښتون په قصدي ډول سياسهي انهزوا تهه ټېلوههل کېهږي، لهه 

اقتصادي فقر سره مخامخېږي، د تعليم له نعمته بې برخې کېهږي 

او له نورې نړۍ سره يې قصداً د ټکر زمينه برابرېږي. دا ټول د يوې 

الو ته په کار دي، ددې اوږدې ستراتيژۍ برخه ده، پښتنو سياستو

اوږدې تراژيدۍ د ستراتيژۍ ژورتياوو تهه پهام وکهړي او د ههرې 

غميزې د مخنيوي لپاره خپل خپل پالن ترتيب کړي، د تراژيهدۍ 

په بهير کې د ملي روحيې پياوړتيا هغه درملنه ده  ې وخهت پهر 

 وخت يې کارول په کار دي.

زموږ دښمن دې هر کار ته د کار سړي په کار دي.  د کار سرونه:

ټکي ته زيات متوجه دی، غواړي له موږه د کهار سهرونه واخلهي، 

لومړی يې په بېالبېلو رنګونو او تورونو رنګ، د ژونهد او سياسهي 

فعاليت ساحه يې راکمه او بيا يې له فزيکي پلوه هم محوه کهړي. 

دوی نه غواړي  ې دلته څوک سر پورته کړي، د ههر سهرلوړي د 

 ه رسي.سر وروستی سر دار ت

 دا  ې ځړېږي مخامخ درته په دار سرونه

 په دې وطن کې بس همدغه  وو د کار سرونه
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يوازې په تېره يوه لسيزه کې په لر او بر افغانستان کې تر شلو زرو 

زيات د کار سرونه له کار ايستل شوي او تر داره رسېدلي دي. که 

لت په نامه دا غميزه د دنيا پر بل هر قوم راغلې وای، نو د قوم او م

به يې نوم او نښان نه و پاتې، خو افغان ملت او پښتون ولس داسې 

يو مقاوم ملت دی  ې د ډېرو سختيو په مقابل کې هم خپل زغم 

 او اوسېله له السه نه ورکوي.

 ال ژوندي يو ال د کار سړي لرو

 ال د ستورو په مدار سړي لرو

اړتيا ده، بلکې د نو اوس نه يوازې زموږ د کار د سړيو د خونديتابه 

نويو سړيو او نوي پښت د روزنې او پالنې لپاره هم سخته اړتيا ده. 

 موږ بايد دې بهير ته ډېره پاملرنه وکړو.

تر )سلو زيات( کلونه وشول  ې ډيورنډ مهړ  د ډيورنډ کرښه:

دی، خو مصنوعي اوالدونه او خېلونهه يهې پهاتې دي. د انګرېهز 

 غه پورته کوي  هې افغانهان تصنعي نسل دلته او هلته کله کله 

دې د دوی د نيکه توره کرښه ومني. ډيورنډ خېل تر اصلي انګرېزه 

هم څو ګامه وړاندې ځي، ان د افغانستان په پارلمان کې د ډيورنډ 

د تورې کرښې د په رسميت پېژندلو  غې وهي، يو شمېر )سياسي 

خېل( په )ډيورنډ خېلو( ورګډېږي، هغوی هم زموږ د لوی هېهواد 

ر سينه د ډيورنډ د وېش تنابونه راکاږي. موږ دې ډول تاليڅټو ته پ

د خپل ملي احساس له مخې وايو  ې الس مو تر لندنه خالص، دا 
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ارمانونه به ګور ته يوسئ، دا ډول اشخاص  ې د ډيورنډ په نامه نه 

 شرمېږي، نو د دوی د ايمان کچه به څومره وي.؟

دونهه کهوو ، اوس ددې پر احساس سربېره د ژور تفکر له مخې يا

وخت نه دی  ې موږ له انګرېزه، د هغه له برګټي او نورو برګټيانو 

سره په دې باب بحث وکړو او يا هم اوسني اوه سري حکومت تهه 

ددې صالحيت ورکړو  ې زموږ د ولس په استازۍ زموږ د هويهت 

له قاتل او د خاورې له وېشونکي سره د يوه لوري په توګه کېنهي. 

ايد تر هغې پورې پر همدې حالت پرېښودل شهي  هې دا مسله ب

زموږ له ولسه د جګړې لمن ټوله شي او موږ له خپل اصلي سهيال 

)انګرېز( سره د معادلې يوه برخه شو. تر هغه وړاندې د نا انهډولۍ 

په حالت کې په دې باب هر ډول حقوقي بحث په خپلهه د خپلهو 

 حقوقو د ځپلو مانا ورکوي.

حکومت په تېره بيا دولتمشهر يهې،  اوسنی اوسنی حکومت:

 ې په مجموعي ډول د ټولو افغانانو او په تېهره بيها د پښهتنو د 

انتخاباتي حماسې په برکت له ناعملي تفکر سره سره، د دولهت د 

لومړۍ څوکۍ مقام ته ورسېد. نو دې مقام ته په رسېدو سره يهې 

 ې  خپل پلويان، مينوال او خپل ټول ملت له ځانه دومره لرې کړ

له بل هېو واکمن سره د پرتلنې وړ نه دی. مفکر د تصنعي تفکر د 

غرور پر اس سور شو او الندې پلي کسان ورته ټهول سهاده ګهان 

ښکاره شول. په دغسې يو حالت کې  ې ملت له حکومته پهوره 

واټن لري، دا حکومت په تېهره بيها مشهرتابه يهې ددې وړتيها او 
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ېره بيا د پښهتنو اسهتازي مشروعيت نه لري  ې د ټول ملت په ت

وکړي. موږ يو ځل بيا دې نامتجانس حکومت په تېره بيا دولتمشر 

ته په ډاګه اعالنوو  ې نه نور ته ښاغلی د ملت په درد لګېهږې او 

نه ملت تاسره کومه لېوالتيا لري. تاريخ تېری درمل نه په کهارېږي 

بانهدې او د استعمال اضرار يې هم ډېر دي. پر قوم، ملت او قانون 

تر دې زياتې ملنډې وهل بس دي، هر څه يو حد لهري. مهوږ لهه 

دولتمشره غواړو  ې خپل سر زوري واليان او نهور جنګسهاالران 

مهار کړي، د خپل مرستيال مخه دې ونيسي  ې د طالب، داعش 

او القاعدې په نامه نورې فايدې پورته نه کړي. د اکثريت لهه عهام 

لي، خپل رسهمي مکلفيهت، وژنې )جنوسايډ( څخه دې الس واخ

حد او حدود دې وپېژني، عجيبه خبره ده د دفاع او کورنيو  ارو 

وزير يې په کوټه او جلسه او مرستيال يې په جبهه کهې. جنهرال 

 دوستم کې اوس هم خپل ځينې هغه پخواني خصلتونه پاتې دي.

هغه مههال  هې ډاکتهر اشهر  غنهي  ټاکنيز کمېسيونونه:

ند و، نو زموږ د مالتړ يو شرط دا و  ې احمدزی ولسمشرۍ ته نوما

د برياليتوب په حالت کې بهه پهو  لهه تنظيمهي حالتهه باسهي، 

انتخاباتي کمېسيونونه به ناپېيلي کوي، عدلي او قضايي ارګانونهه 

به په بشپړ ډول خپلواکۍ ته پرېهږدي او د اسهالميت او افغانيهت 

ه ورسېد، داعيه به پرمخ وړي، ده دا ټول ومنل، خو کله  ې واک ت

ددې ټولو ژمنو خال  عمل يې ترسره کړ، پو  تر ډېره حده همغه 

تنظيمي بڼه لري، عدلي او قضايي ارګانونهه خپلهواک نهه دي، د 
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انتخاباتي اصالحاتو کمېسيون د جګړه مارو تنظيمونو او متعصهبو 

افغان ضد کړيو له افرادو ډک شو، له قهومي پلهوه اشهر  غنهي 

پک نظر وکتل  ې د افغانستان پهه پښتنو ته تر هغې کچې په س

تاريخ کې يې ساری نه و ليدل شوی، له څوارلسو تنهو څخهه دوه 

( سلنه پښتانه د انتخاباتي اصالحاتو پهه ۶۹تنه يانې په سلو کې )

کمېسيون کې ځای لري،  نګېزخان ههم د پښهتنو حقيقهت او 

واقعيت دومره تر پښو الندې کړی نه و، پښتانه يې مخهالفين وو، 

سيال په سترګه يې ورته کتل. اوس  ې لهه دې متعصهب،  خو د

کرکجن، ناعادالنه، تنظيمي او اکثريت ضد انتخاباتي کمېسهيون 

څخه هره منفي نتيجه راوځي، دولتمشر او د هغه بې زړه ټيم پهه 

مستقيم ډول په دې ګناه او خطا کې شريک دی. زموږ ولهس پهه 

رو ګنهاهونو هېو وجه دې ته حاضر نه دی  ې ددې ښاغلو د نهو

کفاره ورکړي. همغه سزا يې بس ده  ې په ټاکنو کې يهې لهه دې 

ښاغلي مفکر څخه پر سر او مال مالتړ وکړ، دا ملت نورې جفها او 

 سزا زغملو ته حاضر نه دی.

 دښمن په زوره نهنوت په کور د پښتانه

 خو دغه کار يې هم وکړ په زور د پښتانه

د هويت په تذکرو کهې د افغانيهت او  اسالميت او افغانيت:

اسالميت د تسجيل په خاطر ددې هېواد رښتينو بچيانو له همغه 

پيله تر دې دمه خپلې مبارزې ته دوام ورکړ، اسالم يې د اسالميت 

د مخالفينو د وهم د ښامار له خولې راوويست، د هويت په تذکره 
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تهه دوام کې يې تسجيل کړ او د افغانيت لپاره يې خپلې مبهارزې 

ورکړ، ډاکتر غني هم د تېر ولسمشر په شان د افغانيت د تسجيل 

په خاطر ژمنې وکړې، خو تر دې دمه يې ههېو عملهي او قهانوني 

اقدام ونه کړ. اوس دولتمشر هم د دولت له فاسدو کشرانو څخهه 

دومره وېرېږي  ې په خپله هويت پاڼه کې ځان ته افغان نه شهي 

مان ترمنځ د بريهد کرښهه همدلتهه ليکالی. د ضعيف او قومي اي

معلومېږي،  ې يو څوک د افغانستان پر لوړ مقهام ناسهت او لهه 

افغانيت څخه ننګه او مالتړ نه شي کوالی. نو سړی به نور  ها تهه 

وژاړي، د ښاغلي غني يو شعار دا و  ې هېو افغان له بهل افغهان 

اوس څخه کمتر نه دی او هېو افغان له بل افغانه برتر نه دی. نهو 

 ې د افغان کلمه د هويت له تذکرې څخه حذفېږي، دی مجبهور 

دی  ې ووايي: ))هېچ  يز از  يز ديګر کده کمتر نيست و ههيچ 

  يز از  يز ديګر کده برتر نيست.((

دولتمشر حق نه لري  ې ځان ته افغان ولسمشر ووايهي، ځکهه 

هغه ولس  ې ولسمشر يې نوم په هويت پاڼه کې نه شي ليکلهی، 

امتياز هم بايد ورڅخه واخيستل شي. موږ ښاغلي مفکر تهه  نو دا

په ډېر سړيتوب سره يادونه کوو  ې دې ولس ته په ټيټه سهترګه 

مه ګوره، همدا ولس و  ې ته يې دومره لوړ کړې  ې اوس الندې 

هېو شی په سترګو نه درځي. موږ هېچاته اجازه نه ورکهوو  هې 

و، ځانسهاتنو، ملي هويت مو هم لکه دولتهي څهوکۍ پهه معهامل

 سرټيټيو او غوړه ماليو ووېشي او ملت متفرق کړي.

د ښاغلي دولتمشر ترڅنګ ددې سهامي شهرکت بهل ونهډه وال 

وزير صاحب ښاغلي نورالحق علومي ته ههم وايهو  هې هويهت 
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ستاسو د ښاغلو شخصي مال و متاع نه دی،  ې موږ يې ستا پهه 

د )ملهت( او شان له بې دريځه اشخاصو څخه غواړو، يو وزير  ې 

)مملکت( په توپير او تعبير نه پوهېږي، له هغهه څخهه د ملهت د 

مالتړ هيله څنګه وشي؟ دا  ې دا ښاغلی وايي دلته پورته ليکهل 

شوي )د افغانستان اسالمي جمهوريت( نور هېو شي ته ضهرورت 

نه شته، ښاغليه ستاسو ضرورتونه او د ملت ضرورتونه توپير کوي، 

پهه ډېهرې بهدرنګۍ او معهاملو ورتهه  ستا ضرورت وزارت و  ې

ورسېدې، خو هويت د ملت ضرورت دی. که د تذکرې پر لهومړي 

مخ افغان وليکل شي، نو ستا پر کور به څه اور بل شي؟ پرديپالنه، 

ملت هېرونه هم يو حد لري، يو ځل پخوا ههم يهوې ډلهې دا ډول 

و تجربه وکړه، خو ملت ته په ډېر زيان تمامه شوه، تاسو  ې د همغ

تېرو عملونو کفاره ورکړا او خپل غيور افغان ملت تهه د احتهرام 

سر ټيټ کړا، نو ايله به مو د تېرو تېروتنو پېټی يو څه کم شي، نه 

دا  ې د ملت پر زخمونو نورې مالګې ودوړوا، ستر جنرال، ډګهر 

جنرال، تورن جنرال دا جنرال او هغه جنرال، لوړې رتبهې، خهو د 

د پو  تنکي ځوانهان، سهرتېري او ځهوان کار درک نه لګي. زموږ 

صاحبمنصبان هره ور  ددې هېواد لپاره قرباني ورکوي، خهو يهو 

شمېر لوړپوړي  ارواکي يې د اعاشې، اباطې، روغنياتو او مهمهاتو 

پيسو ته سترګې پټې کړې وي، په ملياردونو افغانۍ په يوه قرارداد 

ان له شان سره کې غال کېږي، لوړې رتبې او ټيټ کارونه، د يوه افغ

نه ښايي. طالبان نه رتبه لري، نه څوکۍ، نه يې هوجره معلومه ده، 

نه دېره او نه هم پوځي پوړۍ او تعليم لري، خو د همدغو لوړپهوړو 

 ارواکو د بې کفايتۍ له امله هره  ور  يوه ولسوالۍ نيسي او زموږ 
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تنکي تنکي پوځيان په کې قرباني کېږي. تاسو ښهاغلی لهومړی، 

ن، دانګام، موسی کال، نازيان، ا ين، ګوشته او نهورې سهل باغرا

ولسوالۍ فتح کړا، بيا تذکره ووېشه، نو د دې ګرمې حلوا له وېش 

څخه دې موخه څه ده؟ هد  ټولو ته څرګند دی، يوازې او يوازې 

د هويت ختمول. لعنت دې وي پر هغو  ارواکو  ې نه يوازې لهه 

کوالی، بلکې شرمېږي خپلې خاورې او هويت څخه دفاع نه شي 

پرې هم. دوی  ې پر  هويت شرمېږي زموږ ټول هېوادوال ان کاڼي 

 او بوټي پر دوی شرمېږي.

درنو هېوادوالو! ځينو خلکو سره دا پوښتنه او اندېښهنه ده، کهه 

 ېرې په تذکره کې د افغان کلمه ونه ليکل شي، نو موږ يهې نهه 

موږ د هويهت پهه  اخلو! نه ورونو خبره بايد سپينه او واضح وشي.

تذکره کې د اسالم او افغان دواړو کلمو ليکل غواړو او بيا تهذکره 

اخلو. دا نو بيا د افغانيت او اسالميت د دښمنانو کهار دی  هې دا 

تذکره اخلي که نه يې اخلي، نور نو زموږ د ولس د زغم، اوسېلې او 

 پرله پسې ښه سړيتوب د صبر کاسه ډکه شوې ده.

او نورو مفکرينو ته يو ځل بيا يادونه کوو  ې  ښاغلي دويم، درېيم

ژر تر ژره د هويت د تثبيت مسنله حل کړا، که نه نو د ولس لهه 

داسې غبرګون سره به مخامخ شې  ې بيا به ددې سست، پو، نا 

متجانس او متضاد حکومت مراندې داسې سهره وشهلېږي  هې 

 هېڅوک به يې د راټولولو جوګه نه وي.

ومت ړنګ شي، موږ غواړو  ې هم حکومت موږ نه غواړو  ې حک

پياوړی شي او هم اصالح شي، خو همدا ځينې  ارواکي دي  ې 

د رښتيني ملي حکومت، رښتيني پو  د جوړېهدو، غښهتلتيا او 
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پياوړتيا مخه يې نيولې ده. هغو ملتپالو افغانانو څخه هم په ټينګه 

ر غوښتنه کوو  ې ملي احساس لري او د دولت پر لوړو څوکيو کا

کوي، دوی څخه هم غواړو  ې نور نو له خولې څخه د ډار مشنګ 

لرې کړي، د افغانيت او اسالميت د داعيې لپهاره راودانګهي او دا 

غيرتي ولس له بې زړو او ډارنو  ارواکو څخه وژغوري. دې کار کې 

 مو د دين او دنيا دواړو ګټه نغښتې ده. 

او په ټوله کهې  د انتخاباتي کمپاين پرمهال دواړو ملي مناظره:

ټولو نوماندانو بېالبېلې مناظرې وړاندې کړې. ښاغلي ډاکتر غني، 

ښاغلي ډاکتر عبداهلل ته هره ور  د يوې لويې منهاظرې وړانهديز 

کاوه او هغهه بهه د جانانهه منهاظرې وړانهديز. اوس ددې وخهت 

رارسېدلی دی  ې ددې مشترک پنځوس سهليز حکومهت دواړو 

که د دوی په اوړو کې شګه نه وي، نو مشرانو باندې غږ وکړو  ې 

د ملي هويت پر سر دې د وضاحت، سالمت او مالمت د معلومولو 

لپاره يوې پراخې ملي او ديموکراتيکې مناظرې ته حاضر شي،  ې 

حقيقت څرګند شي، که د ملتپالو هېوادپالو او اسالمپالو افغانهانو 

تېر شي او داعيه په حقه نه وه، نو هغوی به له خپلې داعيې څخه 

که دوی کوم دليل او منطق نه درلود، نو بيا دې د ملت غوښهتنې 

 ته غاړه کېږدي.

 د هېواد د ملي او اسالمي هويت

 د ځال او بريا او له امو څخه تر اباسينه پورې

 د لوی او غښتلي افغانستان د جوړېدو په هيله
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 اسالميت، افغانيت او ميل اجامع
 

افغانيت په مالتړ د ملي اجماع تر نامه الندې  دا ليکنه ما د اسالميت او

يوې پراخې غونډې ته ليکلې وه،  ې د غونډې د برخوالو په استازۍ او 

همدارنګه د يادو ارزښتونو د مالتړ لپاره د پراخ الريون د يو تن فعال له 

ل( کهال ۶۹۳۱خوا واورول شوه. د اسالميت او افغانيت د مالتړ لپاره د )

نېټه د پراخو مظاهرو لړۍ پيل شوه. په کابل کهې تهر  (مه۶۱د وږي پر )

(مه نېټه د ملهي اجمهاع ۰۱لوی الريون وروسته د همدې مياشتې پر )

 غونډه جوړه شوه او په واليتونو کې ال د مظاهرو لړۍ دوام پيدا کړ.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

درنو او قدرمنو مشرانو! ځوانانو، د سياسهي، ټهولنيزو، ملهي او مهدني 

وځښتونو استازو، قومي مخورو، ديني عالمانو او ټولو ګډونوالو ته تهر خ

 هر څه وړاندې السالم عليکم ورحمت اهلل وبرکاته وايم!

د اسالميت او افغانيت په ننګه والړو ځوانانو، مخورو او ددې پرتمينهې 

غونډې ټولو برخوالو! اجازه راکړا تر هر څه وړاندې ستاسې په استازۍ 

و او عزيزانو له هغو سوله ييزو مبارزو او اتلوليهو څخهه د ستاسو د ورون

زړه له تله مننه وکړم  ې له تېرو دوو دوه نيمو کلونو او په تېره بيا پهه 

تېرو نږدې شلو ورځو کې يې د هېواد په تاريخ کې ثبت کړې. بيا غواړم 

له هغو خويندو، ميندو او پلرونو څخه مننه وکړم  هې د سهرو مرميهو 
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فجار او انتحار ته يې ونه کتل، خپل ورونهه او اوالدونهه يهې د باران، ان

سوله ييزې مبارزې او د حق پالنې ډګر ته راوايسهتل او د اسهالميت او 

افغانيت په ننګه يې ميدان ته راودانګل. له دوی ټولو څخه مننه، مننهه 

 او بيا هم مننه.

ار څخهه له کابل څخه مننه، له کندهار څخه مننه، له پکتيا او ننګرهه

مننه، له کونړ او کندوز څخه مننه، له زابل او هلمند څخه مننه، له فراه 

او هرات څخه مننه، له بادغيس او نيمروز څخهه مننهه، لهه ميهدان او 

لغمان څخه مننه، له خوست او بغالن څخه مننه، له بلخ او غزني څخه 

ن مننه، له بهر مېشتو افغانانو له هند مېشتو، ډنمهارک مېشهتو، لنهد

مېشتو او نورو بهر مېشتو افغانانو څخه مننه  ې په يوه غږ يې د حهق 

ناره پورته کړه، نه ورسره ټوپک و، نه توا، نه ټانک نه الوتکه، تش الس 

او د تکبير ناره. نه يې په ښار کې څوک په تکليف کړل، نه يهې څهوک 

ټپيان کړل، نه يې څوک ووېرول، يوازې د خپهل مهدني حهق اواز يهې 

ړ. څه شول هغه ښاغلي  ې څلوېښت کاله کېږي په کور دننهه او ت ک

او بهر يې پر دې عظيم ملت د وحشت، دهشت او بې کلتهورۍ تورونهه 

پورې کول، د  ا په الس کې ټوپک و؟ د  ا په الس کې  اقو و؟ د  ها 

په الس کې ماشينګڼه او  ا له ځانه زغروال وسايل تاو کړي وو؟ ټهول 

 ان او عقيدې په وسله سمبال و.تش السی ولس و، خو د ايم

درنو هېوادوالو! د خواشينۍ او افسوس خبره خو داده  ې د ملهت لهه 

دومره فريادونو، مظاهرو او غږونو سره  سره بيها ههم حکومهت د بهې 

کفايتۍ، بې تفاوتۍ او لټۍ پر داسې درانه خوب ويده دی،  هې د رد او 

ره بيا د خپلو طبيعهي يا هم د تائيد ځواب نه لري. د خپل ملت او په تې



                                                                               نيمه پېړۍ يون/ د سمون په لټه

 

7271 
 

پلويانو پر وړاندې دومره بې تفاوتي د نړۍ په سياسي تاريخ کې سهاری 

 نه لري.

غيور افغان ولسه!  په اوسني حکومت کې پرديپالې کړۍ نه يوازې هڅه 

کوي  ې د افغانانو عقيده يي او ملي هويت له منځه يوسي، بلکې پهه 

ولس ډېره درنه برخه   ل، فرېب، مهارت او شرارت سره غواړي د افغان

له سياسي ډګره هم وباسي. د انتخاباتي اصالحاتو کمېسيون پهه نامهه 

يې يو خپل خوښی، خپلسری، تنظيمي او ملت ضد ترکيب جوړ کړی، د 

اساسي قانون او نورو نافذه قوانينو خال  يې ناقانونه پرېکړه په ناقانونه 

نهو پهه قلهم ډول په توره شپه کې د تورې پهردې شهاته د تهورو نيتو

 السليکېږي او پر ولس تحميلېږي.

درنو هېوادوالو! د انتخاباتي اصالحاتو کمېسيون پهه نامهه د تنظيمهي 

جنګساالرانو خپلخوښی ترکيب داسې يو سياسي طهاعون دی  هې د 

ټول افغان ملت رګونه به ونيسي او که همدا اوس يې مخهه ونهه نيهول 

ره مخامخ کړي. ملهت ال شي، نو زموږ ستر ملت به له سياسي انتحار س

د هويت پر تذکرو د واکمنۍ غميزې له غمونو نه دی راوتلی  هې دوی 

پرې د انتخاباتي اصالحاتو په نامهه د ټهاکنيزو مخهدراتو بهل نهاورين 

 ورتحميل کړ.

د پورته ناورينونو ترڅنګ امنيت ور  تر بلې خرابېږي، تر سهلو زيهاتې 

ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتي، د پاکستان د پنجاب پو  پهه کهونړ، 

ننګرهار، کندهار، پکتيا، پکتيکا، خوست او نورو سيمو کې په لسهګونو 

کيلو متره له پخوانيو اشغالي سيمو څخه د هېواد داخل تهه راننهوتی، 

له منفي پديده ده  ې هره ور  زموږ په لسګونو هېوادوال پهه داعش ب
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بې رحمۍ سره وژني، خو دولت يې تر اوسهه پرضهد کومهه مشخصهه 

سياسي، پوځي او عملي پاليسي نه لري. اقتصادي فقر او وزګارتيها اوج 

ته رسېدلې. هره ور  لږ تر لږه )لس زره تنه( ځوانان له هېواده بهر تهه 

پروژې له سقوط سره مخامخ دي. هره اوونۍ د  کډوال کېږي. اقتصادي

( مليونه ډالره د افغانيو د ثبات پهه ٥۱بيت المال له زېرمې څخه نږدې )

پلمه د افغانستان بانک څخه ايستل کېږي، خو په هېواد کې پولي ثبات 

نه ټينګېږي، د ايران او پاکستان د کرنسۍ  لند په  ټکۍ سره زمهوږ 

ه فکري ثبات لري، نه سياسي، نه مهالي، هېواد ته غځېږي. خو دولت ن

نه اخالقي او نه هم کوم بل ډول. تهر ټولهو ال بهده خبهره داده  هې د 

حکومت سياسي اخالق هم دومره کمزوري دي  ې نه يوازې پر خپلهو 

نيمګړتياوو اعترا  نه کوي، بلکې د دروغو او نه عملي کېدونکو ژمنهو 

فاتو او فساد پهر داسهې تنابونه الپسې غځوي. حکومت د داخلي اختال

نري رنځ اخته دی  ې د ولس له ملي او شهعوري پهاڅون پرتهه يهې د 

( سلنه خپل سرسختي ۳۳رغېدو مجال نه شته. د يوه نظام مشر  ې )

پلويان پر سل سلنې مخالفينو بدل کړي، تر دې نو د سياسي مشهرتابه 

 د بې کفايتۍ بله بېلګه په نړۍ کې نه ده ليدل شوې. 

ني مشترک حکومت څخه د مثبتو کارونو ډېره هيله نه لرو، موږ له اوس

خو دا ورڅخه په ټينګه غواړو  ې نوره خرابی دې نه رامنځته کوي. بې 

ځايه، بې وخته او مضر قوانين دې نه تصويبوي. پخهواني سيسهتمونه 

دې نه ړنګوي، پخواني مامورين دې تر هغه پورې نه لرې کوي  هې تهر 

 ي.هغو ښه يې نه وي پيداکړ
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د هويت په تذکرو کې د اسالميت او افغانيت په مسله کې هم پخهوانی 

ولسمشر ملت ته پړ دی، هم ملي شورا او هم اوسنی دولتمشر. اوسني 

دولتمشر ته تر يوزر ځلو زيات د ولس پيغامونه وررسېدلي، خو ده پرې 

سر نه دی ګرولی، خو کله  ې دوه جنګساالران ورته پښې ودربوي، نو 

ه ورته نقد په پوله ايښي دي، اوسني دولتمشر پهه خپهل الس بيا هر څ

ستاسو استازو ته قول ورکړ  ې د هويت د تذکرو معضله به حلوم، خو 

پر خپل قول يې هېڅکله عمل ونه کړ. اوس  ې ولس الرو او واټونو تهه 

راووت بيا هم لکه د حکومت پر ستوني  هې خپسهه ناسهته وي، اخ و 

اسې لکه مهړې تبهې  هې نيهولی وي. مهوږ ټوخ يې نه پورته کېږي. د

ښاغلي دولتمشر ته وايو  ې دا هماغه ولس دی  ې ته يې له يو څادر 

سره  د ولسمشرۍ مقام ته ورسولې، نه دي ګوند درلود، نه دې وسهلې 

نه دې پيسې، نه دې غوره ټولنيز او لوړ سياسي اخالق، خو همدا ولس 

ورسولې، خو اوس پر ارګ درپسې شو، په سر او مال يې ته دې مقام ته 

د فرعونيت فضا خوره ده، د ولس فرياد، غږ او  غو ته څوک غوږ هم نه 

 ږدي، داسې فکر هم نه کوي  ې دلته هم کوم ولس شته که نه؟

دغه او دغو ښاغلو ته بايد ووايو  ې ايا په خپل ټول ژوند کې مو داسې 

لهو منظمې، سوله ييزې او مدني مظاهرې ليدلي  هې ولهس دې د خپ

حقه حقوقو لپاره فرياد پورته کړي او  اته دې په کهې د زرې قهدر تهه 

تاوان پېښ نه شي. په هغو ځايونو کې  ې همدا ښاغلي په ټانکونو کې 

نه شي ګرځېدلی، ولس له ملي بيرغونو سره راووت او خپل اسهالميت 

 او افغانيت يې يو ځل بيا ثابت کړ.
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 ارواکي دې خپل ولهس نهه افغان ملت د ټوپک ډېره پخه تجربه لري، 

مجبوروي  ې د وسلې تجربه يوځل بيا تکرار کړي، زما ولس د غره پهه 

شان خوی لري، کاڼي لري، خو  ې څوک يې په عذاب نه کړي د کهاڼي 

 ګوزار پرې نه کوي.

 لمن مې ډکه ده له کاڼو خو څوک نه پرې ولم

 ره لرمهههادت د غههو عههپه عادتونو کې دا ي

حکومت مشرانو ته وايو  ې د ولس ارادې تهه غهاړه  يو ځل بيا اوسني

کېږدي، په څو کرايي خبرياالنو، ليکوالهو، ميرزايهانو او دربهاري غهوړه 

ماالنو د ولس مخه نه شئ نيوالی. له هغې ورځې ووېرېږا  ې د ولهس 

 الس ستاسو تر ګرېوانه در رسېږي.

يت او په پای کې يو ځل بيا يادونه کوو  ې موږ په هېو وجهه د اسهالم

افغانيت له داعيې څخه نه شو تېرېدالی، نه يوازې د هويت پهه تهذکره 

کې د اسالميت او افغانيت تسجيل غواړو، بلکې د ټولو هغو په اصطالح 

قوانينو لغوه کېدل غواړو  ې زموږ د خلکو د حقه حقوقو د مخنيهوي 

سبب ګرځي، له حکومته غواړو  ې له دقهت او سهوچ پرتهه قهوانين 

ړي، هسې نه  ې لکه د تذکرو په شان پهه نهورو قوانينهو تصويب نه ک

 پسې هم ولس راپاڅېږي.

 په درناوي

 د اسالميت او افغانيت په مالتړ

 د الريونونو د انسجام کمېټې په استازۍ
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او د  افغانيت،بيا هم اسالميت

 هويت تذکره

 

 سره د کتنې جزئيات (ډاکتر عبداهلل عبداهلل)له اجرائيه رئيس 

 

(مه نېټه، له )ډاکټر عبداهلل ۶۳ل( کال د زمري مياشتې پر )۶۹۳۱ليکنه د )دا 

 عبداهلل(  سره د کتنې پر مهال شوې ده.

 

مغهه ه، له يله هغې ورځې  ې د هويت د تذکرو پر سر ستونزې راوالړې شو

جزئيات، که هغهه مظهاهرې وې، کهه لهه  وخته بيا تر دې دمه پورې موږ ټول

جالونه او يا هم لهه سهترې محکمهې، پخهواني او پارلمان سره جلسې او جن

اوسني  ولسمشر سره جال جال کتنې او يا هم د بېالبېلو ملتپالو او هېوادپهالو 

افغانانو ترمنځ په دې اړه خپل منځي جلسې، نو ددې ټولو جزئياتو څرنګوالی 

مو پر خپل وخت له خپل ولس سره شريک کړی دی. پهه دې ورځهو کهې د 

داهلل تر مشرۍ النهدې وزيرانهو شهورا پرېکهړه وکهړه  هې ډاکتر عبداهلل عب

(مه نېټه ووېشل شي. دې کار يو ځل بيها ۰۸برېښنايي تذکرې دې د اسد پر )

د بېالبېلو ملتپالو او هېوادپالو کړيو ترمنځ اندېښنې راوالړې کړې. اندېښهنې 

د تذکرو د وېش د نېټې په باب نه وې، بلکې په دې اړه وې  ې ملهي هويهت 

ن( به په کې وي که نه؟ ټولو ته څرګنده ده  ې وزيرانهو شهورا د ملهي )افغا
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شورا د همغې نيمګړې مصوبې د تحقق لپاره پرېکړه کړې  ې په هغه کهې د 

 ملت ستون يا )افغان هويت( حذ  شوی و.

ددې اندېښنې د لرې کولو لپاره موږ ډېره هڅه وکړه  ې له ولسمشر ډاکتهر 

نګه  ې هغه له پخوا څخه، ان په حساسو اشر  غني سره وګورو، خو لکه څ

هېوادنيو مسلو کې هم د وخت د نشتوالي پر نري رنځ اخته دی، بيا هم مهوږ 

ته له هغه سره د هغه د څو درجنو کم کفايته مشاورينو له شتوالي سره سره 

په دې حساسه مسله کې د کتنې زمينه برابره نه شوه، نو مجبور شو د غنهي 

له بل مشر ښاغلي )ډاکتر عبهداهلل عبهداهلل( سهره د پنځوس سليز حکومت 

وګورو. سره له دې  ې له ډاکتر عبداهلل عبداهلل سره زموږ د پخواني ذهنهي 

واټن او تضاد له امله زموږ کتنه اسانه خبره نه وه، خو د افغانيت او اسهالميت 

 د داعيې د اعادې لپاره موږ د هر ډول ذهني او رواني فشار زغملو ته تيار يهو،

نو ځکه مو د الکترونيکي تذکرو د وېش او  اا د دوو تنو مسولينو ښهاغلي 

)همايون محتاط( او ښاغلي )ميرويس عليزي( په واسهطه لهه ډاکتهر صهيب 

عبداهلل عبداهلل سره ددې اندېښنې د روښانتيا په باب ليدنه وکړه. دا کتنه د 

بجهې پهه  (مه نېټه، د دوشنبې پر ور  د ماسپښين شل کم څلور۶۳اسد پر )

)سپېدار( ماڼۍ کې تر سره شوه. په کتنه کې په خپله ښاغلي ډاکتر عبهداهلل 

عبداهلل، ښاغلي همايون محتاط، ښاغلي ميرويس عليهزي، ښهاغلي ډاکتهر 

فيض محمد ځالند، ما )يون( او د اجرائيه رياست يو منشي ښاغلي )فريهدون 

 خوځون( ګډون درلود.

داهلل زما )يون( د مور بي بي د مړينې د غونډې په پيل کې ښاغلي عبداهلل عب

له کبله ماته د دعا السونه پورته کړل. بيا ما ورته د غونډې برخوال که څه هم 

 ده خپله ټول پېژندل، په ډېر لنډيز سره وروپېژندل.

ورپسې ما د هويت په تذکره کې له پيله راپېښې شوې ستونزې يوه پهه بلهه 

برخه کهې شهوې درغلهي، غهبن او  پسې بيان کړې. په ملي شورا کې په دې

نيمګړی تصويب او همدارنګه په دې بهاب د ولهس مظهاهرې او غبرګونونهه، 
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پخواني او اوسني ولسمشر سره کتنې او د هغوی تعهدونه مې ټول يو په بهل 

 پسې تشريح کړل.

اوسني وخت کې مې ورته يو ځل بيا د اساسي قهانون د څلهورمې مهادې د 

ر وګهړي د افغهان کلمهه اطالقېهږي، ددې پنځمې فقرې له مخې  ې پر هه

ستونزې قانوني حل تشريح کړ، بيا مې ورته د افغانيت د ذکهر اړتيها تشهريح 

کړه او دا مې هم ورته واضح کړه  ې که دا ستونزه حل نه شي، نو حکومهت 

ته به غټ مشکالت پيدا شي، حکومت هم پهه نهازک حالهت کهې دی، کهه 

بيعي خبهره ده  هې اوسهني نهازک مظاهرې او ستونزې راوالړې شي، نو ط

حکومت ته غټ  ېلنجونه راوالړوالی شي. موږ هم نه غواړو  ې حکومت ته 

پر اوسنيو ستونزو نورې ستونزې،  ې حکومت يې بيا د کنترول وس هم ونه 

لري، راوالړې شي. اوس ستاسو څخه زموږ هيله ده، مخکهې تهر دې  هې د 

شي، ښه ده  هې ولسمشهر تهه اسد پر اته ويشتمه نېټه د تذکرو وېش پيل 

ووايې د ملت د ستون د زياتونې يا د افغان کلمې د ليکنهې پهه ګهډون نهور 

ضروري مسايل د يوه تقنيني فرمان له الرې په تذکره کې ځهای او بيها دې د 

تذکرې وېش پيل شي. موږ هم د تذکرې وېش غواړو او هم د ملهت د سهتون 

ذکرو له هر ډول وېش سره ځکه ليکل. خو د افغان کلمې تر ليکنې دمخه د ت

 مخالف يو،  ې دلته زموږ ملي هويت تر پوښتنې الندې راځي.

زما تر دې او نورو توضيحاتو وروسته ډاکټر صيب عبداهلل خبرې پيهل کهړې، 

هغه وويل: ))اول زه خپل نظر درته وايم، زه په اصولو کې په تهذکره کهې لهه 

دې شکل  ې اوس ده راشي  افغان کلمې سره ايډيالوژيک مشکل نه لرم، په

او که افغان په کې وليکل شي، هم مخالفت يې نه کوم، اوس خبره داده  هې 

دا مسله داسې يو حد ته رسېدلې  ې هر طر  ته په کې يو ډول ستونزه ده، 

نو که د يوې خوا غوښتنې په پام کې نيول کېږي دا هم يو مشهکل دی، زمها 

ي ښه به وي، زموږ يهو زيهات خپل نظر خو دادی  ې اوس تذکرې وويشل ش

شمېر مشکالت د همدې تذکرو له امله دي، تذکره زموږ هويت دی، څهومره 
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 ې ژر کېږي، بايد توزېع يې پيل شي او که اوس ونه وېشل شي نو بيها ټهول 

عمر دا مسله پاتې ده، نه نړيوال مرسته کوي او نه نور امکانات شهته، اوس د 

پرېکړه عملي شي، نن زه خبهر شهوم  هې  وزيرانو شورا پرېکړه کړې، بايد دا

جمهور رييس په مطبوعاتي کنفرانس کې ويلي  هې د تهذکرو اداره پهه دې 

برخه کې تخنيکي مشکل لري او امادګي نه لري.(( دا مهال د تذکرو د وېهش 

مشر )محتاط( صيب وويل: ))ما امادګی داريم و هيچ نوع مشهکل تخنيکهی 

))زه فکر کوم هېو ډول تخنيکي مشکل  نداريم(( ډاکټر صيب عبداهلل وويل:

نه شته خو که بل مشکل وي جمهور رييس يې بايد واضح کړي، خو زه د اسد 

(مه دا واضح کوم  ې تخنيکي مشکل نه شته.(( دا مهال ما بيا وويهل ۰۸پر )

 ې: ))موږ د تذکرو د وېش له بهير سره مخالف نه يو، خو په دې شهرط  هې 

او که دا کلمه په کې راغله نو موږ او په مجموع  افغان کلمه په کې وليکل شي

کې ټول ملت بيا هر ډول مرستې او همکارۍ ته تيار يو. له تاسهو څخهه اوس 

غوښتنه کوو  ې دا مشکل له ولسمشر سره حل و فصل کهړا، مهوږ خپلهه 

اوس هغه ته السرسی نه لرو او وخت هم ډېر کم پاتې، هسې نه  ې له ملهي 

 شي بيا به غټ مشکل پيدا شي.((هويت پرته تذکرې پيل 

دا مهال ډاکټر صيب ځالند وويل: ))ډاکټر صيب له تاسو څخه مهو هيلهه ده 

 ې تاسو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړا، له افغهان پرتهه تهذکره بهه 

ستاسو حکومت ته ډېرې سختې ستونزې راوالړې کهړي، ډېهری خلهک بهه 

هرې وکړي او بيا بهه يهې دا سړکونو ته راووځي، په لسګونو زره خلک به مظا

حکومت د کنترول ظرفيت هم نه لري او کېدی شي د حکومت د زوال سبب 

شي...(( ډاکټر صيب عبداهلل عبداهلل وويل: ))تاسو  ې جمهور ريهيس سهره 

ل  ۶۹۳۹کتلي وو هغه درته په دې برخه کې څه وويل؟(( ما وويهل: ))د تېهر 

نه وکړه  ې د ملي شهورا د کال د جدي په مياشت کې موږ سره ولسمشر ژم

ژمنيو رخصتيو پر مهال به د يو تقنيي فرمان له الرې دا مشکل حهل کهړم او 

افغان کلمه به په تذکره کې درج کړو، ډاکټر صيب اشر  غني دا ههم وويهل 
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 ې زه به له ډاکټر صيب عبداهلل عبداهلل سهره پهه دې برخهه کهې مشهوره 

ره خو يې په دې باب څهه نهه دي وکړم.(( ډاکټر صيب عبداهلل وويل: ))ما س

ويلي، خو ستاسو نوم يې راته واخيست  ې )يون( سره په دې باب غږېهږم(( 

بيا ډاکټر صيب ځالند وويل: ))جمهور رييس موږ ته تاسو د پلمهې پهه توګهه 

يادوي، ګنې زه خو يې منم خو دوی )تاسو( يې مخالفت کوا او وايي  هې د 

 افغان کلمه دې په کې نه راځي.((

ې خبرې سره ډاکټر عبداهلل ټينګ غبرګون وښود، ويې ويل: ))نه نهه ههېو د

پوښتنه نه پيدا کېږي، هېڅوک زما پر افغانيت باندې شک نه شي کهوالی، زه 

همدې وطن کې پيدا شوی يم، ما دې وطن کې ټول عمر تېر کړی، مها جههاد 

 کړی، د جهاد د تقدس په خاطر مې جهاد کړی، څوک حق نه لري  ې پر مها

باندې دا تور پورې کړي، البته ځينې خلک شته  ې بېالبېل نظرونه لهري، زه 

 نه وايم  ې د  ا نظر سم دی او د  ا نه دی، خو نظرونه دلته بېالبېل دي.((

ما وويل: ))ډاکټر صيب! نظرونه به بېالبېل وي خهو مهمهه خبهره دا ده  هې 

مادې پنځمه فقره  قانون څه وايي، زه بيا وايم  ې د اساسي قانون د څلورمې

حکم کوي  ې د افغانستان پر هر وګړي د افغان کلمه اطالقېهږي او تهذکره 

موږ هر وګړي ته ورکوو، نو بيا په دې کې سوال څه دی،  ې موږ  اته ووايهو 

 افغان يې او  که نه؟((

ډاکټر صيب عبداهلل عبداهلل وويل: ))پورته يې ليکلي دي،  ې د افغانسهتان 

تابعيت تذکره، دې کې ټول افاده شول، اسالم هم راغی  اسالمي جمهوريت د

او افغانستان هم، بل تعبير ترې نه شي کېدی، غير له افغانه، خو که څوک بيا 

بېالبېل تعبيرونه ترې کوي، هغوی کوالی شي، کېدی شي ځينې خلک ځانته 

 هېو افغان ونه وايي، خو دا کېدی شي ډېر محدود کسان وي.((

صيب يو ځل بيا وايمه  ې د افغانستان اسالمي جمهوريهت  ما وويل: ))ډاکټر

د دولت نوم دی،  ې زموږ د دولت يو ډول څرګندوي، لکه يو وخهت کهې د 

افغانستان جمهوريت و، بيها د افغانسهتان دموکراتيهک جمهوريهت، بيها د 
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افغانسههتان اسههالمي دولههت، بيهها د افغانسههتان اسههالمي امههارت او اوس د 

ت دی، دا نوم خو وخت پر وخت بدلېږي، خهو ملهت افغانستان جمهوري دول

( او ملهت countryمو افغان دی او هغه نهه بهدلېږي، مهوږ بايهد د مملکهت )

(Nation جهوړ شهوی، کلهه  هې )( تر منځ فرق وکړو. )افغانستان( له )افغانه

افغان نه منل کېږي نو افغانستان خو بيا اتومات نه منل کېږي او تاسو خو ښه 

پوهېږا  ې له پورته عنوان څخه د هويت په برخه کې نوره ناوړه ګټهه ههم 

ن بيها پورته کېږي.(( دا مهال ډاکټر عبداهلل وويل: ))هو رښتيا ځينهې کسها

وايي، موږ افغانستاني يو، دا نو بيا د هغوی تعبير دی،  ې دا ډېر کهم کسهان 

دي او افغانستاني بيا د افغان مانا نه لري.(( ډاکټر ځالند وويل: ))دا خو هغهه 

کسان دي  ې افغان نه مني هغه ډېر کم دي او د ګوتو په شهمار دي، مهوږ د 

 ې هغوی يې نه مني؟ خو  هې  هغو په خاطر د افغان کلمې له ليکلو تېر شو

اکثريت يې  مني هغه په پام کې نه نيسو، نو راځئ  ې ريفرينډم وکهړو  هې 

څوک اکثريت کېږي؟(( ډاکټر صيب عبداهلل وويل: ))په يوې کلمې ريفرينډم 

سخت کار دی، ملت ته په تاوان دی، ملت سره وېشل کېږي، موږ څخه به نور 

نه د پارلمان له الرې هم نسبي اکثريت په کارونه پاتې وي، خو اکثريت معلومو

يو نه يو ډول معلومېږي(( ډاکټر ځالند وويهل: ))دا  رتهه د ملهت رښهتيني 

استازي دي؟(( ډاکټر عبداهلل وويل: ))هر څنګه  ې دي خو د ملت استازولي 

کوي.(( ما )يون( وويل: ))دې پارلمان خو يو ځل د افغانستان په سفارتونو کې 

وو د رد موضوع هم په اکثريت سره تصويب کهړې وه، د اهلهه د دوه تابعيته 

تشيعه وو د شخصيه احوالو قانون يې هم په اکثريت سره تصويب کړی و، نهو 

څنګه ولسمشر بېرته مسترد کړل او ملي شورا پرې بيا لهه سهره غهور وکهړ. 

 ولسي جرګه يوه ور  يو وزير ته د ناباورۍ او بله ور  همغه وزير ته د باور رايه

ورکوي، په شورا کې دا مسله په غبن سره تېره شوې، په پيل کې مهې ورتهه 

اشاره وکړه، هېڅوک په شورا کې پيدا نه شول  ې ووايي زه افغان نه يم، بله 

خبره دا که شورا د اساسي قانون خال  پرېکړه هم وکړي، نو مهوږ تهه بهه د 

ورتهه کهوي منلو وړ وي؟ جمهور رييس به له هغه واک  څخه څه وخت ګټه پ

 ې شورا يو ناقانونه مسوده تصويب کړي او دی يې د يو تقنيني فرمهان لهه 
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مخې اصالح او يا يې بېرته ورمسترده کړي؟(( دا مهال ډاکټر عبداهلل وويهل: 

))زه پوره باور لرم  ې شورا کې به له يو دوه درېو تنو پرته هېڅوک ههم ونهه 

غانان يهو، خهو اوس دا مسهله وايي  ې زه افغان نه يم، ټول وايي  ې موږ اف

همداسې راغلې ده.(( محتاط وويل ))فعالً اکثريت شورا به اين نظر  است که 

کلمه افغان ضروری بود، اګر اين موضوع دوباره به شورا محول شهود، يقهين 

است که شورا صد در صد موضوع افغانيت را تاييد ميکنهد، اکثريهت شهان 

وع توزيهع تهذکره الکترونيکهی همرای ما در تماس هستند و خواههان شهر

است.(( ډاکټر عبداهلل عبداهلل وويل: ))حل الرې ووايئ! کهه  ېهرې جمههور 

رييس فرمان ورکړي  ې افغان کلمه دې په ډيټابيس  کې راشي، مشکل بهه 

حل شي؟(( ما وويل: ))نه افغان کلمه بايد د تذکرې پر لومړي مخ راشي،  موږ 

 و، تذکره خو ده د هويت لپاره!((ولې خپل هويت د پردې تر شا پټ کړ

ميرويس عليزي او محتاط وويل: ))مشکل يو څه حلېږي خو پهوره نهه.(( دې 

وخت کې ډاکټر صيب عبداهلل وويل: )) که قوم او ملت دواړه د تذکرې پر اول 

مخ راشي څنګه به شي؟(( محتاط ورته وويل: ))د قوم د ليکلو په حالت کهې 

نه راکوي او وايي  ې دا د ملګرو ملتهو د نړيهوال  اروپايي اتحاديه موږ ته فنډ

کنوانسيون مخالف کار دی، دې حالت کې د يهو  ها ژونهد تهه ګواښهونه او 

 خطرونه پېښېدی شي.((

ما وويل: ))موږ درې حل الرې وړاندې کوو: لومړی دا  ې ټولو تهه دې افغهان 

ګهار وليکل شي او د قانون حکم هم همدا دی، دويم که څوک پر قوميت ټين

کوي، نو ملت دې ټولو ته افغان وليکل شي او حتمهي دې شهي او قهوم دې 

اختياري پرېښودل شي، که د  ا زړه و ودې ليکي او که د  ا زړه نه و، نه دې 

ليکي او درېيم  حالت دادی  ې دا ښه حالت هېڅکلهه نهه دی او وروسهتی 

ه افغان حالت دی  ې ملت دې ټولو ته افغان وليکل شي او که  ا ويل  ې ز

نه يم، نو د ملت ستون دې ورته نه ليکل کېږي، نو بيا به وروسته وکتل شهي 

 ې له نورو قوانينو سره څه کوي؟  څوک  ې له خپل ملته منکرېږي، د هغه 

نور حالت به څه وي؟(( دې وروستي حالت سره ډاکټر عبداهلل عبداهلل جدي 

برخو ويشي، د يوه تذکره  مخالفت وښود او ويې ويل: ))دا کار ملت پر بېالبېلو
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کې به ملت  افغان وي د بل کې به نه وي.(( نو ما بيا وويل  ې ښه نهو زمهوږ 

همغه لومړی وړانديز دی،  ې ټولو ته دې افغان وليکل شي، دې وخت کې يو 

ځل بيا د افغان کليمې د ليکلو او نه ليکلو خبره تاوه شوه. ما بيها وويهل کهه 

ه ونه ليکل شي نو تاوان خو يې واضهح دی، وليکل شي تاوان يې څه دی؟ ک

 ې ملت له خپل هويت څخه محرومېږي او هېڅکله ورته دا حالت د منلو وړ 

 نه دی.

دې وخت کې عليزي وويل: ))موږ هېو تخنيکي مشکل نه لرو، هر وخت يهې 

پيل ته تيار يو(( محتاط وويل: ))موږ يې هم پيل ته تيهار يهو او ههم د ملهت 

ه دې دواړو برخو کې هېو مشهکل نهه شهته، تاسهو بايهد ستون ليکلو ته، پ

جمهور رييس قانع کړا  ې دا مسله نوره اوږده نه کړي(( محتاط په پای کې 

 –زياته کړه: ))ښه الره همدا ده  ې موږ د کورنيو  ارو وزارت له الرې د ملت 

افغان کليمو د زياتولو وړانديز کړی، تاسې يې پر ولسمشر ومنئ  ې هغه يې 

و تقنيني فرمان په ترڅ کې موږ ته راولېږي، نور نو موږ نه تخنيکي مشکل د ي

 لرو او نه هم کوم بل مشکل.((

په پای کې زموږ د څو تنو )محتاط، عليزي،ځالند، يون( وړانديز دا شو  هې د 

ملت ستون په زياتولو او د افغان کلمې د ليکلو لپاره دې له ولسمشهر څخهه 

و ډاکټر صيب عبداهلل عبداهلل بايد ددې فرمان تقنيني فرمان واخيستل شي ا

 په صدور او د جمهور رييس په قانع کولو کې اصلي هلې ځلې وکړي.

ډاکټر صيب عبداهلل په پای کهې د نتيجهې پهه توګهه وويهل: ))مها ستاسهو 

وړانديزونه واورېدل، اول او دويم وړانديز مې هم ياداشهت کهړل، زه بهه يهې 

و وعده درسره نه کوم،  ې هغه به حتمهي جمهور رييس سره مطرح کړم، خ

دا کار وکړي که ونه کړي، خهو زه بيها وايهم  هې زه د افغهان کلمهې سهره 

ايډيالوژيک مخالفت نه لرم، که جمهور رييس يې راوړي او کهه رای نهه وړي 

مخالفت يې نه کوم، د تذکرې د وېش پر تهاريخ ټينګهار کهوم، خهو ستاسهو 

ځالند بيا د پای د ټکي په توګه وويهل: ))کهه د وړانديزونه ورته رسوم.(( ما او 

افغان کلمه په کې رانه شي، موږ يې مخالفت کوو او بيا  ې هر ډول سهتونزه 

پېښه شوه، مسلليت به يې د همغه  ا پر غاړه وي  ې دا مشکل يهې تهردې 
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دمه رارسولی دی، بيا مو د مدني او بېالبېلو کلتوري ټولنو او قومي شهوراګانو 

يک هم ډاکټر عبداهلل ته ورکړ  ې د جمهوري رياست د مقام په هغه غوښتنل

نامه ليکل شوی و او دی يې بايد ولسمشر ته ورکړي، دا ليهک پهه جهال ډول 

 ليکل شوی او لوستونکی کوالی شي  ې تر دې متن وروسته يې ولولي.

د يادونې وړ ده  ې ددې ناستې مينوټ مې ځکه وليکه  ې د يهو تهاريخي 

لس ته پاتې شي. البته کېدی شي ځينې کلمې او خبرې مې له سند په توګه و

 ياده وتلې وي، خو د ناستي غټ ټکي همدا وو  ې تاسو ته مې ياد کړل.
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 !د افغانستان د اسالمي جمهوريت محترم مقام ته

په برېښنايي تذکرو کې د اسالميت او 

 افغانيت د تثبيت غوښتنه

ثبت قانون او په تېره بيا د هويهت يها له هغې ورځې  ې د نفوسو د احوال د 

تابعيت د تذکرو د  اا او وېش په باب بحثونه پيل شوي، نو له همغې ورځې 

يو شمېر ناڅرګندو عناصرو هڅه پيل کړې،  ې له غبن،  ل، فرېب او نهورو 

نامشروعو الرو د هېواد اسالمي او ملي هويت مسخه کړي او دا کار د قهانون 

نونه ډول مخته بوځي. دوی په خپلو دې هڅو کهې تهر تر پردې الندې په ناقا

يوه حده بريالي شول، کله  ې د هويت په تذکرو کې د )ديهن( او )ملهت( د 

ستونونو د ليکلو خبره مطرح شوه او د ټولو هېوادوالو هيله وه  ې د ديهن د 

ستون په مقابل کې هر مسلمان افغان ته )اسالم( او د )ملت( ستون په مقابل 

اد هر وګړي ته د )افغان( کليمه وليکل شي او په دې ډول د افغانانو کې د هېو

اسالمي او ملي هويت خوندي شي، خو دې ناڅرګندو عناصرو د  ل او غهبن 

له الرې د هويت په تذکره کې ددې دواړو سهترو ارزښهتونو د ليکلهو مخهه 

ونيوله. سره لهه دې  هې د ملهي شهورا اکثريهت وکهيالن ددې ارزښهتونو 

وو، خو يو شمېر عناصرو له داسې فرېب څخه کار واخيست  ې  غوښتونکي

عمالً يې ددې ارزښتونو مخه ونيوله. وروسته د ولس د بېالبېلو پرګنو له خهوا 

مظاهرې وشوې او ملي شورا مجبوره شوه، د يوه ګهډ کمېسهيون لهه الرې د 

)دين( ستون بېرته تذکرې ته داخل کړي، خو پر )ملت( يې بيها ههم خهاورې 

لې، پخواني ولسمشر هم ژمنه وکړه  ې دا نيمګړی قانون به تعديلوي او واړو

 سمون به په کې راولي، خو هغه پر خپله ژمنه وفا ونه کړه.

ل کهال د مرغهومي پهه ۶۹۳۹اوسني ولسمشر )ډاکټر اشر  غنهي( ههم د 

مياشت کې د بېالبېلو مدني، کلتوري ټولنو او قومي شوراګانو د اسهتازو پهه 
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هغو سره ژمنه وکړه  ې د همدې کال د )دلوې( په مياشت کې غونډه کې له 

به د ملي شورا د ژمنيو رخصتيو پر مهال د يو تقنيني فرمان له الرې د )ملت( 

ستون هم د هويت په تذکره کې زياتوي او د هېواد هر وګړي ته به د )افغهان( 

 کليمه ليکي.

اجراييه رييس ښاغلي  تر هغه وروسته ولسمشر له بېالبېلو اړوندو ارګانونو او

)ډاکټر عبداهلل عبداهلل( سره هم سال مشوره وکړه او ټولو د )ملت( د سهتون 

له ليکلو سره موافقه وکړه، ولسمشر غني د يو تقنيني فرمان د متن د ترتيب 

غوښتنه وکړه او ژمنه يې وکړه  ې د ملي شورا د دوبنيو رخصتيو پر مهال به 

تذکرې پر لومړي مخ د هېواد هر وګړي ته د  د يو تقنيني فرمان په ترڅ کې د

)افغان( کليمه ليکل کېږي، د فرمان متن هم ترتيب شو، خو تر اوسهه پهورې 

 ولسمشر دا فرمان السليک نه کړ.

اوس په هېواد کې بېالبېلو ملي بنسټونو، مدني ټولنو، فرهنګهي بنسهټونو،   

المپالو او ملتپالو قومي شوراګانو، سياسي خوځښتونو او په ټوله کې ټولو  اس

هېواد مينو افغانانو غوښتل، يوځل بيا پر سهترو مظهاهرو او الريونونهو الس 

پورې کړي او په خپله هويت پاڼه کې خپل اسالمي او ملي هويت )اسهالميت( 

او )افغانيت( تثبيت کړي، خو ددې ټولو بنسټونو د همغږۍ جرګې تر مظاهرو 

رو د خپلې داعيې د تثبيت غوښهتنه دمخه غوره وبلله  ې له قانوني الرو  ا

وکړي. دا بنسټونه د جمهوري رياست له محترم مقام او په تېره بيا شخصاً له 

قدرمن جمهور رئيس څخه هيله لري  ې د ملت دې داعيې تهه لهه قهانوني 

الرې هرکلي ووايي. څرنګه  ې د هويت د تذکرو په باب د ملي شورا پرېکهړه 

د پنځمې فقهرې مخالفهه ده، نهو الزمهه او  د اساسي قانون د څلورمې مادې

ضروري ده  ې دا پرېکړه د يادې مادې له محتوا سره سهمه اصهالح شهي. د 

اساسي قانون د څلورمې مادې په پنځمه فقره کهې راغلهي دي: )) د افغهان 

کلمه د ملت پر  هر وګړي اطالق کېږي((. نو څرنګه  ې تذکره ههم د هېهواد 

هر وګړي ملي هويت )افغان( دی، نو ځکه موږ  هر وګړي ته ورکول کېږي او د

غواړو د همدې فقرې پر اساس د هويت په تذکره کهې د )ديهن( سهتون تهر 

څنګ د )ملت( ستون زيات شي او په مقابل کې يې هر هېوادوال ته )افغهان( 
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کلمه وليکل شي. په دې ډول به هم د اساسي قانون محتوا او روحيه تطبيق 

ين شي او هم به ملي هويت او يووالي تهه پهېښ شي، هم به ملي وحدت تام

ګواښونه کمزوري او له منځه الړ شي او د هېواد د دښمنانو هغه دسيسې بهه 

هم شنډې شي  ې واحد افغان ملت پر بېالبېلو نومونو او ټوټو وېشي. موږ له 

تاسو څخه هيله لرو  ې د هويت تذکرو تر سمون دمخه ددې تذکرو د وېهش 

ړې پروسه ودروا. کله  ې ياد سمون راغی تر هغه وروسته په باب ټوله نيمګ

دې د تذکرې د وېش په اړونده اداره کې هم پوره سمون او پياوړتيا راشي، بيا 

به حکومت، ولس او د هېواد مدني بنسټونه په ګډه ددې بهيهر د بريهاليتوب 

لپاره هلې ځلې کوي. د اسالمي او ملي هويت لهه تثبيهت پرتهه د نيمګهړې 

وېش د هېواد اسالمي او ملي ارزښتونو سره د مخالفت مانها لهري او  تذکرې

هېو افغان ته د منلو وړ نه دی، په داسې يو حالت کې که د مظاهرو په ګډون 

هر ډول مشکل پيدا شو، نو مسلليت بهه يهې د ولسمشهر او نهورو دولتهي 

خپلې   ارواکو پر غاړه وي. خو هېوادپال او اسالمپال افغانان به تر هغه پورې

مبارزې ته دوام ورکوي  ې خپل اسالمي او ملی هويت يهې نهه وي تثبيهت 

 کړی.د اسالمي او ملي داعيې د پوره کېدو په هيله.

 په درناوي

د هېواد بېالبېلې مدني، فرهنګي ټولنې، قومي شوراګانې او سياسي 

 خوځښتونه

  

 


