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 !اي وطنه 
 

  ګ به دي ساتيـکړي په خپل نن ستا بچوڼي به ال س يو
  نګ به درساتيـړي ستا فرههر غليم مخ به ور تور ک د

  ــو قســـم خوړلـــــيــالن دي نـن هغـــــي اتـتـــا روزل
  وند په سرو نيزو او تورو شرنــګ به دي ساتيـــــمي د

  
  

 پريږدي چی افغان غيور ملت خپله راتلونکي
 

  ! خپله  وټا کي 
 

ټول ټاکنو له  س مشري دول افغان جمعي رسانو له الري په افغانستان کي د څو هفتو راهيسي د د 
في ليکني او نظريي  وړاندي مختليفو زاويو څخه مختل احتمالي  کانديدانو باندي د فومختل پاره پر

  چي شايد په راتلونکو ټول ټاکونو .ځينو احتمالي کانديدانو نومونه هم  په ګوته سوي دي او د. يکي
  جاللي ، خليل زاد ، ،کرزي(ه محترم  لک.پاره کانديد کړي جمهوري رياست د کښي خپل ځانونه د

نور  افغانستان په داخل کښي  شايد او د )دوداوه کي ، رمضان بشر  دوست ، ر داود ميرډاکټ
ځينو افغاني او خارجي جمعي   په دي اړوند د.دي مقام ته ونوموي شخصيتونه هم  خپل ځانونه و

 کانديدانو باندي  داحتمالي فکرانو پر ف افغاني سياسي کارپوهانو او روشن مختلرسنو له الري هم 
انتخاباتو  د .وړتيا او نه وړتيا په هکله مختلف  نظرونه  وړاندي کړي او  کوي يي کار د هغوي  د

 ،فريب س تړلي ملت دافغان ال د هغوي  پلويان په دي  تبليغاتي کمپاين کښي شايد  هر کانديد او د
او  مخدره موادو  دقانونيت مشروعيت، ډموکراسي، د تيرو اوو کالو په څير چل او چم له پاره د

ه وړلو ږغونه  پورته کړي د مبارزي او  د ضدتروريزم   پر   درشل کي او په دي.بيکاري دمن
درس په نښه آمحترم کرزي  تبليغاتي تيره غشي ددوي  پلويانوخپل   د ځينو احتمالي  کانديدانوا و

  :  هغه دا چي،کړي دي
دوي په قول  يعني دخارجي  حاکميت ناخوالي د ده د  داخل او خارج کښي دکرزي مخالفين په د

ي سترا تيژي نشت واليدولت  تر قواوو او مبارزي  تروريزم او مخدره موادو پر ضد د د ، من د ګ
ظهور  جنګ ساالرانو نوو د زړو جنګ ساالرانو تقويه او اداري فساد لوړه کچه او د ناکام والي ، د

غوښتل خپل  خپله مصاحبه کښي کوم وخت چي يي  ولي  محترم کرزي هم په.ختګهغو پرم او د
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خپلو خبرو په درشل کښي داسي    نو د ټولټاکنو کښي د کانديدپه توګه اعالن   کړي ، ځان په نوو
کښي بري ترالسه کړم هغه ځيني کارونه چي پاته دي هغه بايد تر سره  که زه بيا په ټولټاکنو  :وويل 
غربي ت د  شتمنيو ډيره برخه خو يي پرمل لس ته  معلومه نه سوه  چي کوم کارونه ؟ دنو و. کړم

تشي  او ملت يي و ، ډول  تقسيم کړلتيکنوکراتانو او جنګ ساالرانو باندي په ډيره سخاوتمندانه
دي چي   نو سوال دا.وخت امنيت هم ځيني واخيست طالبانو د کاسي ته کښيناوه، اووڅنګ ته يي د

پورتنيو احتمالي   ولي بايد ووايو چي  د؟ پاته دي چي بايد تر سره يي کړيکوم کارونهيي  نور
ويلو په درشل کي  په افغانستان کښی  جملي څخه  يوازي ډاکټر ميره کي  خپل پروګرام د د کانديدانو

رو په  د  هغو حمله يي غير توجيه افغانستان باندي د  يي تقبيح  او پرريعه بشري جناياتذيرغل
 نه کړايسواي چي  د يانو  ودوي پلو د ولي متأسفانه تر اوسه هيڅ يوه احتمالي کانديداو. وبلله

تطبيق  په نتيجه کي  هغه د آزادي يعني ديوه دقيق سيا سي  حل ميکانيزم وړانديز چي د افغانستان د
جهانيانو  وپاي ټکي کښيښول سي ، ملت ا امپر يالستي نړي اشغال ته د زموږ په ګران وطن کښي  د

و په  او د اوسني  دولت  اقتصادي ستراتيژي  انتقاد افغانستان د او يا  دي  د. ته وړاندي کړي خل
بوش او  مملکت ا قتصادي زير بناوي يي  د ، کوم چي زموږ دکړي وايي ګټه يي نوي وړانديز

  نامه الندي يي دملي ګټو ضد آزاد بازار تر افغان ملت د  يعني د.کړي هيلو ښکار منفورو تاچري د
ملت اقتصادي زير بناوي فلج او په لس هاوو تخصص لرونکي انجنيران او ماهر کارګران يي  پر 

ي کښينول  ډوډي پيدا کول هم يوي دي آزاد بازار په نتيجه کښي د  چي نن د.کورونو باندي الس تن
نستان يي په دي څو کلو مملکت اقتصاد ته يي دونه لويه ضربه ورکړه چي افغا او د. ورته مشکله ده

دي ملي شتمنيو په  ولي بر عکس د. مصرفي مارکي باندي تبديل کړي ديمنطقي په يوه  نو کښي د
لس  ملي تجارانو په نامه په غير مشروع ډول د چورولو باندي جنګ ساالران  او تيکنوکراتان د

  .اوو ميليونونو ډالرو خاوندان سولهاوو او سل ه
دي مقام ګټونکي  ټولټاکنو په دي   تبليغاتي کمپاين کښي به  هغه څوک  د د ښکاره خبره ده چي  

خپلو اقتصادي او  امريکا راتلونکي ولس مشر يي په افغانستان  او منطقه کښي د وي ،  چي د
 څوک د به غواړي او افغانستان خل کوم مشر تا اچي د نه د .نظامي  مخو له پاره الزم وبولي

تعجب خبره په پخوانيو  ډيره دولي . من ، ثبات او پرمخت راوستال يسي ،  ادوي له پاره استقالل
دي امريکايي سياسي  لوبي   ده چي و ټولټاکنو په تبليغاتي کمپاين کښي خو ال  دا او اوسنيو د

ځانه سره نه  داء امريکا او انګليس امض درومي ،  کوم  چي هغه د ميدان ته ولي داسي کسان ور
امريکا او انګليس    دا ځکه چي د؟دي امريکايي سياسي لوبه کي څه ديدوي  په  نو هدف د. لري

دوي په دي لوبه کي ځيني پاک شخصيتونه هم  اشغالګرو هيله هم دا ده چي د تر رهبري الندي د
 چي په نتيجه کښي  .ي لوبي ته يو مصنوعي مشروعيت ورکړيدوي ودي سياس  چي د٠داخل سي

په داسي حساسو   ځکه نو.موکراسي تمثيل پکښي څرګند سي ارده سوي ډو امريکا او انګليس د د
افغان  ملي ګټو ته وفاداره شخصيتونه  او په مجموع کي ټول وطن  تار يخي شيبو کښي  بايد

اځکه چي     د.د ملي ګټوپه نظر کي نيولو سره قدمونه واخلي پرسته روشنفکران به ډير احتياط او
 مملکتونو په نوي  ٣٧امريکا او انګليس تر رهبري الندي د  دافغانستان په اوس مهال کښي
يرونو اشغالګرو له خوا   وران اقتصاد يي نور هم د.کښي بند راغلي دي امپريالستي استعماري زن

دي ملت ميليونونه   چي په نتيجه کښي د.ي وهل سوولمبو ته   ورپور وسر جن و څخه  د
اوو کلونو  تيرو کمک  سره بيا هم د د شلو ميليارډو ډالرو  دجهاني ټولني  دوي په قول د انسانان د

خيمود  د استوګني د پاکو اوبو او څښلو د دوچي ډوډي ، د په څير   په راتلونکي يخ ژمي کښي  
 اشغالګرو د  چي په واقعيت کښي دا ټول هغه څه دي چي د.ت والي تر تهديد الندي راغلي  دينش

ريعه ذڅو واکمنانو په  افغان الس پو  زموږ په ګران وطن کښي دنظامی او اقتصادي مخو له کبله
افغانستان په  د:  په نظر کي نيولو سره بايد ووايو چي پورتنيو عيني واقعيتونو د .تر سره کيږي

تر  امنيت او الر ښووني الندي   پردو اوسنيو سياسي ، اقتصادي او امنيتي بدو حاالتو کښي به  د
پردو   دا ځکه چي وطن د؟ خوشحالي زيري را وړي خلګو له پاره  کوم د ددا مصنوعي انتخابات  

بي امنيو پر خوا داسي روان دي  تر اشغال الندي راغلي او امنيتي حاالت يي  په ډيره چټکي سره د
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  په داسي حال کښي چي اوس   د.نړي ستر جنګي ځواک يي هم ګيچ کړي ديامپرياليستي  ، چي د
 ښارونو کښي څه نا څه حاکميت ربي او شرقي  سيمو کښي دولت تنها پهمملکت جنوبي ، جنوب غ

 او جن په دي اکثرو سيمو کښي .السه وتلي دي نوري سيمي يي په امنيتي لحاظ تقريبأ د  او.لري
 کښي بي امنيو وطن په شمالي سيمو او هم د. و مقاومت تر من مخ په ډيريدو دياشغالګرو ا د

 بله طرفه  د د  او.سره مخامخ سوي دي ګواښونو ل د بي امنيو داو خ ،خپل ځان ښکاره کړي
ايونو  او سل هاوو  د په لس هاوو او روز مره بمباردونو اشغالګرو د باندي  د خلګو پر استوګن

و، کوچنيانو ، زړو، ځوانانو ( ملکي کسانو  و د او شهادت،) ښ  د خلګو اقتصادي سختو ستون
 نو په ٠.اشغالګرو په مقابل کي په چټکي سره مخ ته ځ د مقاومت ليکي نوري هم  تقويه کړي ، او

افغاني لحاظ کوم  داسي ورانو سياسي او امنيتي  حاالتو کښي به دا ټولټاکني په اسال مي او
ځکه چي ولس دي  ونکړايسي چي خپله اراده  په ټولټا کنو کښي څرګنده کړي ؟  مشروعيت ولري

او جن ساالرانو   په خپل ښکاره  مخکنيو مصنوعي ټولټاکنو کښي نه تنها افغاني چارواکوپه 
کښي داسي درغلي  ونو ټولټاکنو په مرکز يونما استازو هم د زور سره درغلي وکړل ، بلکه د

دي چي  ولي  حقيقت خو دا، وکړي چي په جهان کښي تر اوسه پوري ساري نه دي موندل سوي 
دا   مملکتونو تر اشغال الندي راغلي او ٣٧انګليس تر رهبري الندي د امريکا او نن افغان وطن د

يرونو باندي د  تروريزم پر ضد د پلي کولو او ډموکراسي د غيور ملت يي په خپلو استعماري زن
 دي يرغلګر ځواکونو واکدارانو او په افغانستان کښي د چي د اسي تړلي دي ، مبارزي په نامه د
 توان پيدا کړي ، چي  د جن ځپلي ملت به  بيا دا دا فکرنه  کاوه چي دا و واکمنانودوي الس پوڅ

 يرغل  په مقابل کښي دي هم د دي نوي امپر ياليستي نړي د مي  پيړيو په څير   د٢٠ مي  او١٩
 دي په ډيره فدا کاري او سر ښندنه سره ځان فاع په خاطر ناموس د خپل وطن او د مقاومت او
مخکني خوب دي يو پوچ خيال  کالو وودوي دا  او د.راپورته سيموږ په مقابل کي دي  سمبال او ز

 ملکي لوړ پو ړي چارواکي د انګليس نظامي او امريکا او ځکه نو په اوس مهال کښي د. کړي
چی په . مذاکري الرغوره بولي سره تر نظامي الري  د )افغان مقاومت (مخاليفينو افغان  دولت د
 مشرانو سره د د طالبانو رم کرزي هم څو ځله په رسمی محافلو او مصاحبو کښي ددي اړوند محت

  .وړانديزونه کړي دي مذاکرو خبرو او
افغان مقاومت رهبرانو ته په  سياسي حل  وړانديزونه د افغان دولت د امريکا، انګليس او ولی د

خارجي  لکه په وطن  کښي دساتلو په هنداره کي نه ب ريښتيني صلح او افغان ملي ګټو د وطن کي د
امريکا تر رهبري  هغه دا چي د. بقا په هنداره کي  کتل کيږي لښکرو او افغان الس پوڅي دولت د

سالم سياسي تعقل او عيني امنيتي  راتلو له پاره  د صلح د ناټو واکمنان افغان مقاومت ته د الندي د
په مقابل  څو امتيازونو غوي بايد د، چي ه  څخه ليري داسي  وړانديزونه کوياو سياسي حاالتو

که کښيږدي ، مقاومت  وسله پر کښي د هيلو سره  غلګر ځواک  دري اساسي قانون ومني او د م
فريب  افغان الس تړلي ملت د انو په واقعيت کښي د  چي د. م د دوي د کاروان سره يو ځاي سي س

 وړانديزونو دوي د په واقعيت کښي د دا ځکه چي .ه تش په نامه  خبري نور څه نه دياو چم له پار
افغان مقاومت رهبري   او د.هغو تسليمول دي افغان مقاومت بي له قيد او شر طه د څخه  هدف د

افغانستان اوسني امنيتي ، سياسي او   او د راتلو، ملي ګټو صلح د هم بايد په افغانستان کښي د
و او دولت سره  تو  په نظر کي نيولو سره دمنطقي  سياسي او نظامي حاال د اقتصادي سختو ستون

  .مذاکري په وړاندي نوي نظر وکړي د
مذاکري لومړي  سياسي حل له پاره د فغان دولت سره د افغان مقاومت رهبري د که د: چي  هغه دا

مملکت څخه ووزي نو وروسته بيا دوي   چي لومړي بايد يرغلګري ځواک د.شرط دا کښيږدي
په واقعيت کښي په  چي دا .مذاکري خبري شروع کړي سي حل دسيا دولت سره د حاظر دي د

 ځکه چي په اوسني حال کښي افغان دولت د  دا.امکانه ليري خبره ده اوسني شرايطو کښي د
بقا ديوه ساعت توان هم نه لري  ځکه نه ځانته وفاداره  مسلح  يرغلګر ځواک په نه شتون کښي د

نظامي    نو په داسي سختو سياسي او.بقا پايه لري دنه  په ملت کښي  کومه  او قوتونه لري ،
کلونو راهيسي  دوو سياسي حل له پاره تقريبأ د کړکيچ  د افغانستان د خپل نظره د د حاالتو کښي ما
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 چي  .افغانانو او ملګرو ملتونوته وړانديزونه کړي دي خپلو افغاني ويب پاڼو له الري و د
 د   ،  محترم  ډاکټر وحيد وحيداهللا هم يوه هفته مخ  کښي خوشبختانه د ملګرو ملتونويوه استازي

سياسي حل ال پاره څه ناڅه   معضلي د افغانستان د ټلويزوني شبکي له  الري څخه د پيامي افغان د
سياسي  النجي د افغانستان د   دلته به  زه  دخپلي   پخواني ليکني څخه د٠.مشابه نظر وړاندي ک
 .را نقل کړم ًاحل وړانديز دلته تکرار

 
 اسي احزابويس روشنفکران د خپل تاريخي رسالت له مخي که دا  زما په نظر روشنفکران بايد د   

 باندي د هغو څخه د د يا کښي ،  او په نورو اجتماعي سازمانونو يا په صفوفو کي متشکل وي ،  او
 دوخت تاريخي غوښتنه دخپل ملت دپاکو ارمانونودپاره کاراوفعاليت کوي،  په دي ټولوحاالتو کښي 

دي مقدس ارمان له پاره ګ تفاهم  پوره واک اخيستلو له پاره خپل ترمن د د ه ،  چي د خپلو  ملي ګټو
يته  و ، مالقاتونو(   تفاهم د سي دا  کيدالي.سره  ورسي جمعي  نورو د يا او سياسي مشترکو غون

و  کي بايد ديپه دي س او. ژر ه شروع سي بايد ژر تر.) رسانو له الري که هم وي  اسي غون
او تفاهم  وسي ،   سياسي حل له پاره پر يوه داسي  ميکانيزم باندي کار اوسني النجي د افغانستان د
ملي  افغان ملت د په  افغانستان کي امن او ثبات  راسي، بلکه د تطبيق په نتيجه کي نه تنها ّچه دهغه د

 هم الزمه ده چی د ولي دا. ر ملت په خپل الس کي واخليغيو بيرته داد يهم با ګټو واک او اختيار
سون په الس يته  منتخب کميوه با صالحيد ديز بايزم وړانديکانياتي او با ارزښته ميو ه حيداسي 

رو ملتونوته  او لوي  زم  ديکانيام سي ديدالي ک،جنګ دواړو طرفوته ورکول سي  هم د باندي و مل
 جه يافغاني تفاهم په نت

ه اختيخ او هر اړخکي پرا    .ار کړييزه  ب
ه او افغانستان د رهبري الندي جهاني ائتالفي  ځواک د امريکا تر  دــ١  د دولت سره په ګ

 د شرطه اوربند اعالن او او دولت په مقابل کي  وسله وال مقاومت بايد بي له قيد افغانستان د
 . راوبلل سيمذاکري وميز ته له خواه دي  دواړه طرفه  د ملګرو ملتونو

  سياسي حل پر دقيق ميکان او  د .نړيوال کنفرانس غوښتونکي سي  دواړه طرفه بايد د 
  ٠باندي موافقه سره وکړيــ ٢
  .نظامي اقتصادي اغيزي الندي نه وي هي يوه خارجي قدرت د د کنفرانس بايد دا  ــ ٣
ون کوونکي بايد  د د   ــ۴ دوي په مقابل کي  وسله  د واوسني حاکميت ا افغانستان د کنفرانس ګ

ملي ډموکراټيکو احزابو نماينده  کارپوهان دبايد يو تعداد آزاد پر وطن مين  بيره  وال مقاومت سر
  .يو تعداد په ولس کي محبوب شخصيتونه وي ګان او

وتلو زماني جدول دي داسي جوړ سي ، چه هي نوع بي امنيو ته مخه  د خارجي قواوو  د ــ٥
  .خالصه نه کړي

ه اختيار کړل ،  وتلو پر سر او خارجي قواوو د  که دـ ـ  ٦ زماني جدول باندي خبرو ځان ته مشکله ب
وغوښتل سي  صلح ځواک را ملګرو ملتونو د پاره د د دغه معين وخت  په هغه صورت کي دي د نو
اکلي  ولي په هم دغه ټ.وغوښتل سي څخه تظامي پوځونه را هيوادونو اسالمي نړي د دي د ، يا

ملي  د هر ګروپ څخه چه وي راټولي او وقفه کي بايد په مملکت کښی ټولي غير قانوني سالح د
 .دفاع  وزارت ته تسليم کړل سي

 تر افغانستان دملي منافعو په نظرکي نيولو سره نوي موقته اداره جوړه او د  داکنفرانس  بايدـــ ٧
  . ته بوزيجوړيدو پوري دولتي چاري مخ راتلونکي لويي جرګي تر

 
و کلونو کنفرانس بايد پر جهاني ټولني باندي زور واچوي چه د  داـــ ٨  پاره بي له  د راتلونکو پين

 خر کښي بايد دپيسو دآهرکال په   ولي د.ته ادامه ورکړي شرطه خپلو اقتصادي کومکونو قيده او
ت په اختيار کي دول نوي کال اقتصادي کومک پيسي   د د مصرف دقيق راپور واخيستل سي او

 .کښيښول سي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

افغانستان  کي   د امنيت شورا ته وظيفه ورکړي چه په راتلونکو وختونو  ملګري ملتونه بايد د ــ ٩
  .نه کړي په داخلي چارو کي کوم خارجي هيواد مداخله و

                                                                                                             


