
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !د ا فغا ن ملت غږ 
  

مونږ په خپل تاريخي هيواد كې د يو 
ملي، خپلواك، بې طرفه، په خپلو 
  پښو والړ او سرلوړې افغانستان 

 غوښتونكي يو

ان اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيرو مابانفسهم

 
په تحقيق سره لوى خداى جل جالله  يوه  قوم كې تغير نه راولي تر 

  

               Publication of the Afghanistan Social Democratic Party- September 2012هګڼ مه4د دريمې دورى          مياشت   سيپتمبرميالدي  كال  د 

. لسيزودجنګونو له امله زمونږ بې ګناه ولس ډير ظلمونه ګاللې دي  تيرو درېد
د بې شميره افغانانو دژوندد السه وركولو ، د اقتصاد د تباهۍ د امنيت د نه 
شتون ، د نشيي توكو ، اداري فساد او داسي نورو ناورينونو له كبله په 

هر هيواد د  د نړۍ نږدې. افغانستان  ډيرې بدې ورځې تيرې شوې  او تيريږي 
خپل تاريخ په اوږدوكي  د داسې ازمايشونوسره مخامخ شوى خو باالخره هر څه  

. پاى ته رسيدلي اود صلحې اوامنيت پروسې بيارغونې ته زمينه مساعده كړې 
 ) مخ 4پاتې (دا طبعي ده چې دلته  به هم جنګونه  اخر  پاى ته اورسي            

راهيسې د كنړ او نورستان په سرحدي ولسواليو د پاكستان لخوا په مسلسله توګه د توغنديو 
وګړي په شهادت رسيدلي ملكي دې سيمو كې ميشت مظلوم او بې ګناه 

ل په كلكه غندي او د افغان ملت ملي مترقي ګوند دا عم
پدى ارتباط د افغانستان حكومت . پاكستاني چارواكو نه غوښتنه كوي  چې دا بريدونه  په فوري توګه بند كړي 

او په خاصه توګه ولسمشر حامد كرزي د احساساتو پر ځاى د تحمل اوتدبر نه كار اخيستى او څو څو وارې يې په  

تونكي دي او ښد افغانستان حكومت او ولس د خپل ګاونډي هيواد پاكستان سره د ښو او دوستانه اړيكو غو
كه چيرې په افغانستان بريدونه . دواړه هيوادونه بايدپه همدې روحيه په شريكه د تروريزم پر ضدمبارزه وكړي 

ه دوى بريدونه كوي نود پاكستان حكومت كولى پدې بهانه كيږي چې دلته پاكستاني طالبانو پناه اخيستې او پ
شي چې د ډيورنډ د ليكې نه اخوا ددوى مخه ونيسي نه دا چې زمونږ په مظلوم ولس باندې د توغنديو بارانونه 

د يادونې وړ ده چې ولسمشر كرزي په يو خبري كنفرانس كې په ډاګه كړه چې غواړي چې د خبرو اترو له  ليارې د 
باالمثل وشي نو احتمال شته چې د پولې نه اخوا  ې حل راوباسې او كه د افغانستان لخوا هم عمل

ولسونو ته مرګ او ژوبله واوړي او افغان حكومت په هيڅ صورت داسى نه غواړې ځكه هلته هم زمونږ ورونه 
وازينو په رڼا كې دابريدونه يتوب د اصولو او د نړيوالو م

 د ولسمشر فرمان او د ولس هيلې او انديښنې 
  

 

 انجينير اجمل شمس

افغان ملت ملي مترقي ګوند په كنړ او 
نورستان واليتونو د توغنديو بريدونه په 

كلكه غندي

وليت ئملى ګټې او زمونږ  مس  
 

 ولي  فرهاد

  )د افغان ملت ملي مترقي ګوند(   -او حزبي ګټو مقدمې بولو 

د حكومت د چارو د ياشت  م زمري په كال د  لمريز  1391ولسمشر كرزي د روان 
سمون ، د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د حكومتدارۍ د ستونزو د منځه وړلو 

دولتي ارګانونو  ١٧ او تقريبا مادې لري  162په اړه يو فرمان صادر كړ چې 
ته پكې مشخصې وظيفې سپارل شوې تر څو ) وزارتونو او مستقل رياستونو(

هره دولتي اداره په ټاكلي وخت كې په ګوته شوې وظيفې تر سره كړي او د 
ولسمشر دا هم وييلي چې كه كومه . اجرااتو ګزارش ولسمشر ته وړاندې كړي 

خصې دندې تر سره نكړي نو د مسئولينو سره اداره په ټاكلې موده كې خپلې مش
  . به يې قانوني چلند وشي او څارنوالۍ ته به معرفي شي 

كه څه هم د ولسمشر كرزي  دغه وروستۍ پريكړه  د ستاينې وړ ده خو ولس سره 
  )مخ 4پاتې (يې پوښتنې هم پيدا كړي دي                          

)ټلويزيون نه په مننې سره دد شمشا(ون مشر ښاغلي ډاكټر اشرف غني احمدزي مركه   د انتقال د كميسي

دواک لٻږد بھي�ر  داچې ډاکتر اشرف غني احمدزى صاحب
م پ��ړاو تقريب��اً نيم��ايي ت��ه 
ياست چې ددرٻيم پړاو پ�ه 

پايله کې به رښتيا ھم امنيتي ارګانونه دافغانستان پنځه اويا سلنه خاوره تر  

يعن�ى څ�ه ؟  موخ�ه داده . 
ش�رايطو ک�ې دا  زموږ پ�ه

کله چې ولسمشر ددغې پروسې په باب پرٻک�ړه وک�ړه او بي�ا 
يې له مانه ددغې پروسې دپرمخ بيولو غوښ�تنه وک�ړه ، ن�و خ�داى  ش�ته ھغ�ه 

په                                   خو لومړي دوه پړاوونه مو دخداى ج
 ډول  ښه م1تړ  او امنيتي ځواکونو په مٻړانه او حرکت په

ددرٻيم او څلورم پړاو په برخه کې ي�و څ�ه س�تونزې .  ته ورسول پای 
ددې پ��ړاو بري��اليتوب اوس��مھال ي��وازې او ي��وازې پ��ه . وې  ېموج��ود

دامھال زموږ ځواکونه  دوسايلو . امنيتي ځواکونو پورې تړاو نه لري 
، وسايطو او تجھيزات�و ل�ه مخ�ې پ�وره غښ�تلي او پي�اوړي ش�وي ، خ�و 
زموږ ځواکونه بايد په رښتيا ھم په بشپړه توګه مل�ي او مس�لکي ش�ي ، 

له بلې خوا دغه کار يوازې په .  کمزورې ده چې دابرخه يوڅه تته او 
ولس بايد پر ثب�ات . موږ ثبات او ټيکاو ته اړتيا لرو . امنيت نه کٻږي 

وپوھٻږي ، چې ثبات يعنى څه ؟   ثبات داس�1مي فلس�فې  پربنس�ټ ل�ه 
  .سياست ، حکومتوالۍ ، عدالت ، اقتصاد  او امنيت څخه عبارت دى 

  
بره ده ، چې دغه مسايل يو له بله ډاکتر صاحب  طبعي خ:  وښتنهپ

په تٻره امنيت سره تړلي دي ، خو که عمومي وضعه ھمداسې دوام 
. بھرني ځواکونه ھم په ټاکلي مھال له ھٻواده ووځي . ومومي 

اوسمھال له زياترو اړخونو آن له تاسې سره ، چې په ځينو ويناو 
. ورته شوې ددې پروسې په اړه شک او ترديد شته  اشارهکې مو 

نه کوئ ، چې په شکونو او ترديدونو باندې اتکاء به  نو ګومان
په داسې حال . ديوې عملي پروسې پر وړاندې ستونزې زياتې کړي 

 کې ، چې ددغې پروسې پروتوکول ھم Bسليک شوى دى ؟ 

د انتقال كميسيون مشر ښاغلي ډاكټر اشرف غني احمدزي پدې 
وروستيو كې د شمشاد تلويزيون سره د انتقال د بهير او په نورو ملى 

مسايلو يوه مركه كړې وه چې مونږ ددې مركې مهم مطالب د شمشاد 
 خپلو لوستونكو ته وړاندې كوو 

دافغانستان . موږ ځينې اړخونه بايد سره تفکيک کړو:  وابځ
فريضه  دايوه ولس ، دولت او نړۍ واله ټولنه ټول انتقال غواړي

  ) مخ 2پاتې (                         .ده 

 
 

 

 ان اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيرو مابانفسهم
 االيه

 صدق اهللا العظيم

په تحقيق سره لوى خداى جل جالله  يوه  قوم كې تغير نه راولي تر 
  څو دوى پخپلو ځانو كې د تغير اراده ونكړي

ميالدي  كال  د  2012د                 مياشت وږيلمريز كال د  1391د 
              

راهيسې د كنړ او نورستان په سرحدي ولسواليو د پاكستان لخوا په مسلسله توګه د توغنديو  مياشتود تيرو څو 
دې سيمو كې ميشت مظلوم او بې ګناه پبريدونه دوام لري چې په نتيجه كې يې 

د افغان ملت ملي مترقي ګوند دا عم. او هم يى په كافي اندازه مالي تاوان رسولى دى 
پاكستاني چارواكو نه غوښتنه كوي  چې دا بريدونه  په فوري توګه بند كړي 

او په خاصه توګه ولسمشر حامد كرزي د احساساتو پر ځاى د تحمل اوتدبر نه كار اخيستى او څو څو وارې يې په  
  . وي پاكستاني حكومت غږ كړى چې دا بريدونه ودر

  
د افغانستان حكومت او ولس د خپل ګاونډي هيواد پاكستان سره د ښو او دوستانه اړيكو غو

دواړه هيوادونه بايدپه همدې روحيه په شريكه د تروريزم پر ضدمبارزه وكړي 
پدې بهانه كيږي چې دلته پاكستاني طالبانو پناه اخيستې او پ

شي چې د ډيورنډ د ليكې نه اخوا ددوى مخه ونيسي نه دا چې زمونږ په مظلوم ولس باندې د توغنديو بارانونه 
  .جوړ كړي 

  
د يادونې وړ ده چې ولسمشر كرزي په يو خبري كنفرانس كې په ډاګه كړه چې غواړي چې د خبرو اترو له  ليارې د 

ې حل راوباسې او كه د افغانستان لخوا هم عملدې مسل
ولسونو ته مرګ او ژوبله واوړي او افغان حكومت په هيڅ صورت داسى نه غواړې ځكه هلته هم زمونږ ورونه 

يتوب د اصولو او د نړيوالو مډبايد د ښه ګاون ي چارواكيپاكستان. قومونه اوسيږي 
  .       بند كړي په فوري توګه 

 

افغان ملت ملي مترقي ګوند په كنړ او 
نورستان واليتونو د توغنديو بريدونه په 

 كلكه غندي

او حزبي ګټو مقدمې بولو  يمونږ ملي ګټې په شخص

 د انتقال د كميسي  

  

ډاکتر اشرف غني احمدزى صاحب ښاغلی:  وښتنهپ
م پ��ړاو تقريب��اً نيم��ايي ت��ه ٻ��يدواک لٻ��ږد در اوپ��ه غ��اړه ل��رئ  تاس��ې مش��ري

ياست چې ددرٻيم پړاو پ�ه  منډاډڅومره . ه دى Bررسٻدلى او څلورم B په 
پايله کې به رښتيا ھم امنيتي ارګانونه دافغانستان پنځه اويا سلنه خاوره تر  

  خپلې بشپړې امنيتي ولکې Bندې راولي ؟ 
  

. ترھرڅه وړاندې باي�د موخ�ه څرګن�ده ش�ي : ځواب 
زموږ پ�ه. چې ملي حاکميت بايد په بشپړه توګه خوندي شي 

کله چې ولسمشر ددغې پروسې په باب پرٻک�ړه وک�ړه او بي�ا . وخت غواړي 
يې له مانه ددغې پروسې دپرمخ بيولو غوښ�تنه وک�ړه ، ن�و خ�داى  ش�ته ھغ�ه 

خو لومړي دوه پړاوونه مو دخداى ج. مھال شک او ترديد ډٻر زيات و 
م1تړ  او امنيتي ځواکونو په مٻړانه او حرکت په مرسته ، دولس په

د انتقال كميسيون مشر ښاغلي ډاكټر اشرف غني احمدزي پدې 
وروستيو كې د شمشاد تلويزيون سره د انتقال د بهير او په نورو ملى 

مسايلو يوه مركه كړې وه چې مونږ ددې مركې مهم مطالب د شمشاد 
خپلو لوستونكو ته وړاندې كوو ټلويزيون نه په مننې سره 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ګڼه مه 4مياشت             د دريمې دورى   سيپتمبرميالدي  كال  د  2012مياشت،    د   وږيلمريز كال د   1391د 

د انتقال بهير ، د سولې بهير او دسياسي قيادت انتقال هغه درې مهمې موضوع 
كه وتوانيدو چې دغو درى . ګانې دي چې د هيواد حال او راتلونكى ورسره تړلى دى 

ينده به مو روښانه او نيكمرغه وي  اواړو چيلنجونو ته مو په ځاى ځواب وويلو نو
او كه بريالي نشولو نو نه يواځې دا چې  راتلونكى به مو د رنګ رنګ ستونزو او 

بله مهمه . وي  بلكه د هيواد ملي بقا به  هم له ګواښ سره مخامخ وي  ملكړاونو سره 
زمن يو بهير په بل باندې اغي. خبره دا ده چې دا درې مسئلې د يو بل سره تړلې دي 

د . د مثال په ډول د انتقال بهير او د سولې بهير د يو بل پورې ارتباط لري  . دى 
دولت د وسله والومخالفينو د سولې دخبرو لپاره يو له اساسي شرطونو نه دا دى 

دا اوس چې د سولې د مذاكراتو .  چې بهرنۍ قواوې دې د افغانستان نه ووځي 
ښانې يې پيدا شوي نو دا هم د انتقال د پروسې خبرې عمالً يا پيل شوي  او يا نښې ن

  . د پرمختګ مثبت تاثيرات دي 
د انتقال د لمړۍ  او دويمې مرحلې نه وروسته د دريمې مرحلې پلي كيدل هم  دوام 

د دريمې مرحلې په تكميل . لري او هيله ده چې په ټاكلې موده كې به تكميل شي 
بايد پوه شو چې . ر پوښښ الندې راشي فيصده نفوس د انتقال ت 75سره به د هيواد 

دا يو . د ليږد بهير نه په شاه تلونكى دى اوخارجې قواوې د افغانستان نه وځي 
ميالدي كال د  2010 سياسي تصميم وو چې د افغانستان او نړيوالې ټولنې تر منځ د

د انتقال پروسې . ليزبون په كنفرانس كې پرې موافقه وشوه  نومبر په مياشت كې د
دې ته زمينه مساعده كړې چې انتقال په يوه منظمه ، سيستماتيكه ، تدريجي او 

  . منطقي توګه پر مخ الړ شي چې د ډاكټر نجيب د وخت د انتقال نه توپير ولري 
د امريكې دمتحده اياالتو سره  د ستراتيژيك تړون په السليك او د شيكاګو 

ت په برخه كې د نړيوالو تعهداتو كنفرانس د كاميابو مذاكراتو په نتيجه كې د امني
نه  وروسته د افغانستان دولت تر كافي اندازې  په ملي او نړيواله كچه اعتبار تر 
السه كړى او دا اطمينان   پيدا شوى چې نړيواله ټولنه به په عام ډول او امريكه او 

ويل ، م نه  وروسته  هم  زمونږ امنيتي ارګانونوسره  د تم 2014غرب په خاص ډول  د 
دې وروستيو . تخيكي همكارۍ او روزنيزه برخه كې  خپلو مرستو ته دوام وركوي 

مثبت ګامونو  د ولس انديښنې كمې كړي او هيلې يې زياتې كړي دي  او د 
راتلونكې په باره كې بې باوري تر يوه حده كمه شوې ده  خو داكافي نده ځكه تر څو 

  .  ه معنا ولري د سولې پروسه بريالۍ نشي نو انتقال به څ
د حكومت لخوا . د مخالفينو سره د سولې په ارتباط دوه متوازي  پروسې دوام لري 

كميسيون چې ښاغلى صالح الدين  رباني يې مشري په غاړه  د سولې ټاكل شوى
لري افغاني پروسه ده ، بل طرف ته امريكې په مستقيمه توګه  هم د طالبانو سره د 

ې ځلې پيل كړي او په قطر كې يا د دوى لپاره دفتر سولې مزاكراتو په خاطر هل
خو اصلي خبره دا ده چې د منطقې په سطح  د . خالص شوى او يا موافقه پرې شوې 

سياسي حل لپاره څومره پرمختګ شوى او يا كومه طرحه جوړه شوې او يا د 
جوړيدو په حال كې ده ؟  د داسې يوې طرحې د نه شتون په صورت كې د سولې د 

د منطقې په سطح  د پاكستان نقش كليدى دى  . سې برياليتوب يو غټ سوال دى پرو
تصاميمو كې استقالليت  دولت وسله وال مخالفين په خپلو ايا داو هغه ځكه چې 

بله دا چې مخالفين هم   په ډلو ويشل شوي او هره ډله ځانګړي رهبري او  لري؟ 
تر اوسه چې د سولې په .  ي اوسي دا احتمال هم شته چې دا ډلې تكتيك. اهداف لري 

ارتباط  كوم ګامونه پورته شوي مثبت  پرمختګونه يې بللى شو ولې تر څود سولې 
په اړه يو جامع فكر و نشي چې د هغې پر اساس  افغان دولت ، نړيواله ټولنه او 
ګاونډيان يوې نتيجې ته  ورسيږي د سولې مزاكرات به خپل اغيزمنتوب له السه 

  . وركړي 
انتقال او د سولې د پروسو تر څنګ د افغانستان د راتلونكي زعامت ټاكل هغه  د

مهمه موضوع ده چې ددې هيوادسياسى او اقتصادي  ثبات ، نيكمرغه راتلونكى 
كې د ولسمشر كرزي  2014په . او د هيوادوالو هوسا ژوند ور سره مستقيم تړاو لري 

دريمي دورې اجازه نه وركوي او دويمه دوره پاى ته رسيږي او قانون اساسي  د 
ولسمشر كرزي هم ويلي چې دى هيڅ داسې هڅه نه كوي چې د ده د دريمې دورې د 

اوس نو هيوادوال بايد د راتلونكي .    كانديداتورۍ لپاره زمينه مساعده كړي 
دا يو واقعيت دى چې تيرو دولسو كلونو بيل  . مشرتابه په اړه دقيق فكر وكړي 

هيواد په سياسي ، نظامي او اقتصادي . او اوس وضع بدله ده  خصوصيات درلودل
ولسمشر .  لحاظ بيل شرايط درلودل چې د اوسنيو شرايطو سره ډير توپير لري 

كرزي په هغو شرايطو كې هيواد داسې رهبري كړ چې د همداسې قايدانه صفاتو ته 
داسې مشرتابه په اړه اوس بايد افغانان د موجوده شرايطو په رڼا كې د يو .  اړتيا وه 

دقيق فكر اوكړي ځكه د افغانستان راتلونكى تر ډيره حده د راتلونكي زعامت د 
ظرفيت، د رهبرۍ استعداد ، سياسي  او اقتصادي پوهې او پختګۍ او په ملي او 

  . نړيواله سطح مشروعيت پوري اړه لري 
رى واړو ملي كه د لوى خداى په توكل او مرسته او د ملت په ټينګه اراده په د

پروسو كې بريالي شولو نو دې كې هيڅ شك نشته چې د دې هيواد راتلونكى به 
پورې  ارتباط  دا اوس د افغانانو د سياسي شعور او ملي وجدان.  نيكمرغه وي 

لري  چې د دوى په نظر څوك د داسې صفاتو لرونكى دى چې راتلونكى افغانستان  
  .  د نجات او ثبات پر لور رهبري كړي 

   

  سر ليكنهسر ليكنه
 

دغ�ه بح�ث ي�وازې .خو تر دامھال دغه بحث ملي رنګ او بڼه نه لري 
کمٻس�ونونه طبع�ي خب�ره ده . دکمٻسون پ�ه دٻوالون�و ک�ې را ايس�ار دى 
خو دا بحث يو ولسي او ملي . چې په نسبي ډول ګټور دي او يا نه دي 

دبھرنيانو نظ�ر ھ�م ن�ن ب�دل ش�وى او دې پ�ايلې ت�ه رس�ٻدلي . بحث دى 
ل��ه ښ�ه مرغ�ه دوى ن��ن . بح�ث ت��ه اړتي�ا ل�ري چ�ې ھ�ر وګ��ړى دس�ولې 

پخوا دا پوھه نه . دسولې دمنلو لپاره دولسمشر او دولت نظرونه منلي 
وه ، نظ�ر داو چ��ې دا مس��ئله دزور ل��ه Nرې ح�ل کٻ��داى ش��ي او ي��ا پ��ه 

خو نن بايد پردې فک�ر ي�و . دوى په زور کلى کاوه . زور کلي کٻږي 
ي ک�ې څنګ�ه ي�و مش�روع بنسټيز چوکاټ جوړ ک�ړو ، چ�ې پ�ه راتل�ونک

. ځواک رامنځته کٻدى شي او بيا ترې مشروع ګټه اخستل کٻدى شي  
پ��ر ھم��دې بنس��ټ م��وږ څنګ��ه ک��وNى ش��و ، چ��ې ي��و مش��روع سياس��ت 

 . رامنځته کړو 
  
  
ډاکتر صاحب ستاس�ې دنظ�ر پ�ه رڼ�ا ک�ې س�ړى دې پ�ايلې ت�ه :  وښتنهپ

رسي چې دسولې نننۍ پروسه  له شتو امکاناتو سره ن�ه ش�ي ک�وBى  
پ�ه داس�ې ح�ال ک�ې چ�ې . ، چې په رښتيني توګه سوله رامنځت�ه ک�ړي 

کال�ه پ�ورې دغ�ه پ�اتې  ٢٠١۴خ�و ت�ر . موږ پر سولې باندې وBړ يو 
ک�ه دا پروس�ه ھمداس�ې . ٻ�ر ش�ي کلونه به رانه د سترګو په رپ ک�ې ت

ت�ر . روانه وي او تر څنګ ي�ې زم�وږ دپ�وځ وض�عيت ھ�م دا ډول وي 
ن�و تاس�ې د . دې چې تاسې ھم پ�ه ځين�و برخ�و ک�ې پ�وره ډاډ ن�ه ل�رئ 

 . کال تصوير څه ډول وړاندې کوBى شئ  ٢٠١٤

  
زما خو تر ھرڅه وړاندې دنده داده چې س�تونزې تحلي�ل ک�ړم :  وابځ

. زما زړه ديو افغان زړه دى . سره يې حل شريک کړم او له مقاماتو 
ک��ال ک��ې دي��و مل��ي پايښ��ت ل��ه  ٢٠١٤پ��ه دې يق��ين ل��رم چ��ې م��وږ پ��ه  

  . ازموينې وځو
په ک�وم دلي�ل ؟ پ�ه دې دلي�ل چ�ې م�وږ ي�و مل�ت ي�و او ھ�ر ځ�ل چ�ې ي�و 

  .مسئله په ملي مسئلې اوښتې نو داملت يې له ازموينې وتى دى 
 . له دې پرته نور موږ بله چاره نه لرو 

  
  
له دې ملته ديوې ورځ�ې د رامنځت�ه کٻ�دو لپ�اره دک�وم ولس�ي :  وښتنهپ

 انقSب تمه لرئ که څنګه ؟ 

  
. زما غوښتنه او ھيله له دې ملته ديو ملي او ھٻوادني بحث ده :  وابځ

دانتق��الي . تاس��ې پ��ه ھم��دې تٻ��رو ک��ې  دوو مل��ي جرګ��و ت��ه ل��ږ ت��م ش��ئ 
دغ�و جرګ�و . حکومت د رامنځته کٻدو او بله داساسي قانون جرګه ښيم 

پ�ر دغ�و جرګ�و ت�ر . دملي او ھر اړخيز بحث لپاره ښايسته فضاء لرله 
خو پر ټ�اکنو م�و ش�اوخوا ي�و . زيات ډالر ونه لګٻدل  لس پنځلس ميلونو

  . ميليار ډالر ولګٻده ، پايلې يې ھم له Nنجو ډکې وې 
  
 
خ��و دجرګ��و جوړښ��ت اوپرٻک��ړه داساس��ي ق��انون پ��ر بنس��ټ :  وښ��تنهپ

 ددولت کار دى ، قانوني چوکاټ يې ورته جوړ کړى ؟ 

  
ن�ه ، ي�وه ھغ�ه جرګ�ه ده چ�ې دول�ت ي�ې رامنځت�ه ک�وي  او ي�وه :  وابځ�

تاس��ې وګ��ورئ داساس��ي ق��انون  او دانتق��الي  . ولس��ي ي��ا مل��ي جرګ��ه ده 
بلک�ې . ادارې  درامنځته کٻدو جرګ�ې  ولسمش�ر ن�ه دي رامنځت�ه ک�ړي 

. جرګ�ه زم�وږ افغ�اني دود دى . مشورتي جرګې يې ج�وړې ک�ړي دي 
ن�و پ�ر ھم�دې . يوى نه ش�ي ک�وNى څوک ديوې جرګې دجوړٻدو مخنٻھ

بنسټ  زه پر افغان ولس غږ کوم چ�ې داندٻښ�نو دل�رې کول�و او سياس�ي 
ستونزو ت�ه دح�ل Nرې مون�دلو لپ�اره دي�وې ولس�ي مل�ي جرګ�ې پ�ر ټغ�ر 

دملي بحث لپاره جرګ�ه . پر ملي مسايلو ملي بحث وکړئ . راټول شئ 
. ده  ک���ې ي���وازې دامني���ت خب���ره ن���ه  ٢٠١٤پ���ه   .زم���وږ ښ���ه دود دى

 . رڼو ټاکنو ترسره کٻدا مو ھم  مخکې پرته ده  اقتصادي ستونزې او د
  
څومره ډاډم�ن . ډاکتر صاحب يوه بله مھمه مسئله د ټاکنو ده :  وښتنهپ

کال ټ�اکنې ب�ه رڼ�ې وي او دس�مون پ�ر ل�ور ب�ه ګ�ام  ٢٠١٤ياست چې د 
 پورته کړو ؟ 

  
ما خو ځکه . لومړۍ خبره داده چې د ټاکنو پايلې بايد ومنل شي :  وابځ

وړان��دې د ھم��دې موض��وع لپ��اره دي��وې ولس��ي مل��ي جرګ��ې دجوړٻ��دو 
خ��و . ک��ال ک��ې ب��ه اقتص��ادي س��تونزې وي  ٢٠١٤پ��ه . غوښ��تنه وک��ړه 

دوه ش��يان م��وږ ت��ه اقتص��ادي .  اقتص��ادي س��تونزې م��وږ ن��ه چپ��ه ک��وي 
کله چې ټاکنې دسياسي قش�ر . اکنې لومړى غلطې ټ. ستونزې پيدا کوي 

ول��س . پ��ه ول��س ک��ې س��تونزې رامنځت��ه کٻ��ږي ،ل��ه خ��وا ون��ه من��ل ش��ي 
ت�ر ھرڅ�ه . ددغو ستونزو مسوول سياسي قشر دى . ستونزه نه غواړي 

چ�ې څ�ه . وړاندې پر يو ملي تړون او پروګرام باندې موافقه په ک�ار ده 
ان�دازه ګذش�ت ت�ه ھرڅوک باي�د ي�وه . غواړو افغانستان په پښو ودرٻږي 

ګډ وډۍ ته Nره . که دا دزغم او ګذشت فرھنګ نه وي . تيارى ونيسي 
که فکر ک�وئ چ�ې ھ�ر چٻرت�ه ب�ه دس�ړي راي�ه وش�مٻرل ش�ي   .ھوارٻږي 

اصلي خبره داده چې پايلې بايد رڼې . نو دا چاره ستونزمنه او سخته ده 
نځته دولسمشر لومړي انتخابات مشروع او په قوت رام. او مشروع وي 

اوس ھ�م مش�روعيت پ�ه ک�ار . بيا ھمداسې لويه جرګ�ه در واخل�ئ .شول 
ک�ه چٻرت�ه دغ�ه بح�ث . دى او دمشروعيت دايجاد لپاره بحث ته اړتيا ده 

ټاکنې رڼې وي او له ستونزو سره مخامخ نه شو ن�و زم�ا . رامنځته شي 
پ��ه فک��ر ددې دور پ��اتې کلون��و پ��ه اوږدو ک��ې باي��د ي��وه ځواکمن��ه کابين��ه 

لکه . کال لپاره يو ښه پل کٻداى شي  ٢٠١٤دغه کابينه د . ته شي رامنځ
څنګ�ه چ��ې د ل��ومړي ځ�ل لپ��اره ولسمش��ر داساس��ي ق�انون ل��ه مخ��ې ټاک��ل 

دټ�ولنې ل�ه خ�وا باي�د . شوى و نو واک ھم بايد په ھمدې ترتيب پرٻ�ږدي 
ک�ه دا وواي�و چ�ې . ديو ملي شخصيت پ�ه توګ�ه وټاک�ل ش�ي بيا دده دريځ 

خو زښت زيات ګذشت او زغم نه . اشتباھات يې کړي  ځينې تٻروتنې او
م�وږ ن�ه غ�واړو چ�ې دولسمش�ر پ�ه ب�اب دپاکس�تان . يې ھم ک�ار اخيس�تى 

پر . چې ورسره دبوټواو يا د مشرف په څٻر چلند وشي . پرچلند واوړو 
دې بايد موږ ټول باور او ډاډ ولرو چ�ې پ�ه خپل�ه خ�اوره ک�ې خون�دي او 

 . مسوون ژوند کوNى شو 

 

  يعنې دا  دتاريخ يو جبر دى ؟ :  وښتنهپ
  

ک�ه انتق�ال پ�ه ي�وه ورځ ي�ا ش�پږو مياش�تو ک�ې ش�وى واى :  وابځ
دجبر او اختيار ت�رمنځ ي�و تع�ادل . دابه يوازې جبري برخه واى 

جبر يې دادى ، چې ھم يې ولس غواړي او ھم . او تله په کار ده 
اختيار يې په دې کې دى ، چې موږ ته N دوه کاله پاتې . يې دنيا 

ن�ه ګټ�ه اخل�و  زي�اتره خل�ک  که م�وږ ل�ه امکان�اتو او وخ�ت. دي 
ل�ه ب�ده مرغ�ه چ�ې . دامکاناتو په برخه ک�ې منف�ي تبص�رې ک�وي 
زم�ا وړان�ديز داس�ې . دوى زموږ قول اردو ګانو ته ن�ه دي تلل�ي 

اشخاصو ته دادى ، چې دوى دې زما سره يوځل قول اردو ګانو 
وب��ه وين��ي ، واب��ه وري  ک��ه ي��ې برداش��ت او نظ��ر . ت��ه Nړ ش��ي 

پ�ر ن او خبره زړه په زړه وه نو بيا دي�و ب�دلو ھماغسې پاتې شو 
په دې برخه کې تاسې ته يوه ژوندۍ بٻلګه . Nر بايد فکر وکړو 

ي��و مھ��ال دولس��ي جرګ��ې غ��ړي قومان��دان جب��ار . وړان��دې ک��وم 
قھرمان په ګډون يوشمٻر نورو وکي1نو او مخورو شخصيتونو له 

. ولي�ده  ھلته ي�ې ل�ه ن�ږدې ق�ول اردو. ماسره ھلمند ته سفر وکړ 
دا اردو ل��ه : سمدس��تي ي��ې نظ��ر مثب��ت څرګن��د ک��ړ او وي��ې وي��ل 

ھوايي ځواکه پرته د ډاکتر نجي�ب ددور ل�ه ټ�ولې اردو ن�ه مجھ�ز 
دومره امکانات چې اوسمھال يوازې دھلمند وNيت له اردو . دى 

اوس ن�و ددې . سره شته ، ھغه مھال له ټول   اردو س�ره ن�ه وو 
په دې برخه . ي دنده ګڼله کٻږي مديريت او مشرتوب زموږ داخل

ب�ل ک�ه . کې دنړۍ والې ټولنې دمرستې ژمنه ل�ه م�وږ س�ره ش�ته 
داپروسه د ډاکتر نجيب ددور له پروسې سره پرتله کوئ  ، نو دا 

لومړۍ تر ھرڅه وړاندې زم�وږ . له ھغه سره جوت توپير لري 
ن��ه . خپ��ل ھٻ��واد ت��ه ژم��ن دى . ول��س بي��ا مھ��اجرت ن��ه غ��واړي  

پرديو ملکونو ته Nړ شي  او خيرو خيرات ته کٻني  غواړي چې 
نو دا بايد ھم . او نه څوک زموږ ولس نور دمھاجر په توګه مني 

داک�ور باي�د . ومنو چې افغانستان زموږ ھم کور دى او ھ�م ګ�ور 
  . جوړ کړو 

  
او درس ي���ې اخس���تى ، چ���ې  يمنل��� دوي���م  ن���ړۍ وال���ې ټ���ولنې دا

دکاب��ل ، ش��يکاګو او توکي��و . افغانس��تان ب��ه ي��وازې ن��ه پرٻ��ږدي 
کنفرانسونو جوړٻدل له افغانستان سره دنړۍ والې ټولنې دمرستې 

نو موږ بايد له دې امکاناتو نه ګټه . دژمنتيا يو څرګند ثبوت دى 
درٻيمه بنس�ټيزه خب�ره داده چ�ې ددې دوو کلون�و پ�ه ت�رڅ . واخلو 

امنيت دثب�ات . بايد په دولت کې پوره بدلون او سمون راشي کې 
 .مرستندوى دى

  
ددغ�ې پرس�ې . ډاکتر صاحب اوس راځو دسولې بھير ت�ه : وښتنهپ

دکامي��ابۍ چ��انس څنګ��ه دى ،  زم��وږ قطع��ات ش��ته چ��ې دغ��ه بھي��ر  
بريالى کړي که خداى مه کړه دغه پروسه له ناکامۍ سره مخ شي 

  ،نو منفي اغٻز به يې زموږ پر وسله والو ځواکونو څنګه وي ؟ 
  

اړه ځانته قٻمتونه موږ بايد دا ومنو چې سوله او جنګ دو : څواب
دجن��ګ قٻم��ت . دجن��ګ او س��ولې پ��ر قٻم��ت باي��د وغږٻ��ږو. ل��ري 

دادى چې نن په ھر وNيت کې داسې ورځ نه شته چې ملي اردو 
پ�وليس او اردو رض�اکاره . او ملي پوليس  ش�ھيدان ورن�ه ک�ړي 

. پرې غږٻ�دلي ي�و  وار واربل لورته ملکي تلفات دي چې . دي 
ک�ړى ورټولنې دجن�ګ ل�وى قٻم�ت  که دا ټول سره وڅٻړو نو دې

دسولې بھير قٻمت پرې کول�و ت�ه ت�ر ھرڅ�ه وړان�دې باي�د د . دى 
ځکه ھغ�ه ھٻوادون�ه چ�ې پ�ه . افغانستان سياسي قشر حاضر شي 

کله يې وسله وکارٻږي او يو دولت . اوږده جنګ کې ښکٻل وي 
ھغ���ه د جن���ګ تعري���ف . دوس���لې دک���ارونې انحص���ار ون���ه ل���ري 

حالت کې جنګ څنګه په سوله ب�دلٻږي ؟ په دې .  وړاندې کوي 
ځواب يې دادى ، چې ټول خلک په يو بنس�ټيز چوک�اټ ک�ې س�ره 

ک�ه م�وږ دي�و ژون�دي مل�ت پ�ه توګ�ه دس�ولې دقٻم�ت . راټول ش�ي 
پ�ه دې . څرګندولو په باب پرٻکړه ونه کړو نو پايلې ته نه رس�و 

. خو ترڅنګ يې اندٻښنې ھم شته . باب باندې خبرې روانې دي 
ھغ�ه خل��ک چ�ې وس��له . چوک�اټ ي��و سياس�ي چوک��اټ دى  دس�ولې

لري ، ھغوى ځان په يو سياسي بھير او يا سياسي غورځنګ کې 
م�وږ باي�د پ�ه دې برخ�ه ک�ې . دوى اصولو ته راځي . ور ګډوي 

 . کار وکړو ، چې يوې رڼې پايلې ته ورسو
  
دسولې بھير خو ل�ه ډٻ�ر وخت�ه راپ�دٻخوا پي�ل ش�وى ، :  وښتنهپ

په دې برخه کې ستاسې له نظره دکومو اقداماتو اړتي�ا ښ�کاري  
 چې عملي پايلې ته ورسو ؟ 

 
عملي پايله ديوې ولسي ملک�ي جرګ�ې پ�ه  جوړښ�ت ک�ې :  وابځ

نغښتې نو دھٻواد مخور شخصيتونه ، ولسي او سياس�ي مش�ران ، 
ه ، م�دني ټ�ولنې پ�ه بنس�ټيزه توګ�ه دھٻ�واد علماء او سياسي بنسټون

ل�ه س�ولې ن�ه باي�د دفوټب�ال . ستونزې او امکانات دواړه وسنجوي 
دافغانستان خلک دې پايلې ته رس�ٻدلي چ�ې د . توپ جوړ نه شي 

که پايله مو ھمدا . زور واکۍ له Nرې ثبات او ټيکاو ته نه رسي 
ښانولو لپاره وي نو په کار دادي چې ددې پايلې دڅرګندولو او رو

پ�ه دې توګ�ه م�وږ ب�اي دي�وې ټ�ولنې پ�ه . يو ملي بح�ث پي�ل ک�ړو 
زه . توګه ، نه يو دفرد په توګه ددې ملي بح�ث لپ�اره راټ�ول ش�و 

دھٻواد پر ھر وګړي غږ کوم چې په ھٻواد ک�ې د ټيک�او او ثب�ات 
او د ولس��ي مل��ي جرګ��ې ، چ��ې . لپ��اره سياس��ي بح��ث ت��ه نن��وځي 

 . او ته Nر مومي م1تړ وکړي دھٻواد دستونزو حل او ټيک
  
  
يعن��ې دس��ولې لپ��اره باي��د پ��ه ټ��ول افغانس��تان ک��ې ي��و :  وښ��تنهپ 

  واحد نظر پيدا شي ؟ 
  
ھو  ديو واحد نظر درامنځته کٻدو له Nرې م�وږ دس�ولې :  وابځ

کال�ه پ�ورې  ٢٠٠٤ن�ه ت�ر  ١٩٩٠ما ل�ه . بھير پياوړى کولى شو 
دسولې لپاره چې کوم تړونونه اوپرٻک�ړې پ�ه ھٻ�وادنۍ او بھرن�ۍ 

طبقه بندي مې . کچه شوې وې ټولې راټولې او سره ومې څٻړلې 
 دس�ولې بح�ث باي�د. کړې او بيا مې پرې يوه مفصله ليکنه وک�ړه 

 . ملي بحث په توګه ومني خواوې د يو ټولې

  .............................................   ډاكټر اشرف غني احدزي سره:  پاتې 
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 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ګڼه مه 4مياشت             د دريمې دورى   سيپتمبر

په ياد ارواښاد قدرت اهللا حدادد   
 
 

  حداد الړ    ښكلى  څه  له تا  دريغه  دريغه اى فلكه
  الړ   بنياد   افغان ملت  د   كوره   له    بابا  فرهاد  د       

  
چلونكى                         هم    اخبار د   وو  د افغان ملت حامي           
  الړ   نا مراد  نړيه  وو له    فرهاد  پاپا    ثاني دى            

 
ډير                               ځوروو   رقيبانو   ته   پيښور   شو  مهاجر             

  واخوږي په ده ونشوه له دې ځايه په فرياد الړخ           
 

ته              امريكې   ځلې   نه مهاجر شو دويم  مجبوريت 
يو ملې شخصيت مو كم شو په راسخ عزم پوالد الړ         

 
 امريكې كې يې په  ډاګه خپل مرام هدف ته  كار كړ 

      الړ  خپل هيواد   د  ارمان   د دې جرم مرتكب وو په   
    

وه         مسكۍ   يي  خله   دنګه  ونه  لويه سټه  هميشه
الړ  بالد  بل   په خصيت ش  شي  و  پرې به    ارمانونه  

 
واټنونه شو په مينځ كې پټ اسرار ورسره زړه كې           

الړ   استاد  غيور    افغان  د    ولسونه  ده   پوهول   
 

ا كې           دنى  نوې  ژوند    ه مدام و  رضا  د اهللا خوښه  
دنياګۍ نه د لوى خداى په اعتماد الړ د نيمګړې       

 
وو               محافظ نه   ګارد  يې  بيابان نه د   استاد ګنج

الړ تضاد  په  ګټې    له بې  وه     خزانه   پټه   لويه   
 

نه            ژوندي   اخلي كار   دى كله فطرت  دا   افغانانو
الړ  آدم زاد ښه  بيا  وايي   مړي   په   جوړ   ماتمونه     

 
سره ډير مړه دي   خيال او فكر كله بيل شو غل غدوى 

نهاد الړ پاك  سپيڅلى  دى  شي   فكر قضاوت  سالم  
 

وه              مفكوره   يې  اسالمي  وو  حامي    ګټو  د ملي
ازاد الړ  ډير  كې     اند   په خپل   لپاره  برم    ابدالي      

 
ويشتمه              پينځه   يندۍلد    ورځ   د جمعې مبارك

الړ  اوالد  ناجي وطن  د   شو  ر تير عم  اتيا كاله      
 

غواړي         درته تل    مغفرت   خدايه    لويه   له   بريمي 
مسلمان افغان په توګه زمونږ له مينځه ښه جواد الړ      

 

  
  
  

ف صابر شاه د ميدان وردګو فرهنګپال او د ادب مينه وال والي محمد حليم فدايې صاحب په خاصه بلنه ميدان وردګ ته سفر كړى وو چې اساسي هد
يې د مڼې ګل يوولسمې دوديزې مشاعرې كې ګډون وو چې په دې دوران كې  صابر شاه او د هيواد ستر ملي شاعر او د ملي سرود ليكوال ښاغلي 

په پښتون كلتور . باري جهاني ته د عقيدت پيرزوونې وړاندې شوې او د دوى د ادبي خدماتو د اعتراف په توګه  دواړو ته پټكي په سركړاى شول 
د دې سفراو سفرنامې لوى محرك مبارز او نوميالى شاعر ښاغلى مير زمان جبارخيل دى  څوك چې  د 

  . يكوال سره  د پيښور نه تر ميدان ښار پورې  د سفر ملګرتيا كړې  او چيرته چې الزمه وه خپل نقش يې لوبولى دى  

هغه څه چې . د صابر شاه سفر د پيښور نه پيل كيږي او په ميدان ښار ختميږي  وروسته بيا ليكوال  د پغمان سيل هم كوى او بيرته پيښور ته راستنيږي 
كې تيريږي  هغه خو طبعي ده چې ليكوال په خپله سفرنامه كې قلمبند كړي دي خو هغه څه چې د پيښور نه ميدان ښار ته تلو تلو كې 

زاړه  صابر شاه په خپله ليار كې قدم په قدم   تير تاريخ ته ځي او پخپله خوږه  ژبه  .  ليكوال ليدلي او د خپل قلم په ژبه يې بيان كړي الزيات خوندور دي 
صابر شاه د ارواښاد شمس الهدا شمس په وار وار يادونه كوي او عقيدت پيرزوونې ورته . يادونه را تازه كوي  او د دې  وطن  د عظمت قيصې بيانوي 

ې ورسره دى نږدې ليكوال د خپلو هغو دوستانو نه ګيله مند هم دى  چې د مهاجرت په دوران ك. وړاندې كوي  او د پيښور د وخت تير وختونه رايادوي 
دې ملګرو چې اوس لوړو لوړو پوستونو ته رسيدلي او دى يې  د پاتې شوى وو  او صابر شاه خو دخپلې ميزبانۍ حق په پوره صداقت ادا كړى وو ولي

. كوي  اوس هير كړى دى چې د صابر شاه په وينا دا د پښتون خصلت ندى  او بله دا چې دى وايې كابل زمونږ مشر ورور دى او مشرانو ته كشران ګيلې
د سلو «  ي چې هغه كې د ګورنرۍ نشه نشته او ورسره دا متل وايي چېصابر شاه د ميدان وردګ والي  د خاكسارۍ او متانت نه ډير متاثر دى  او واي

ولينو نه ډير شكايت   ئليكوال د افغانستان د پاسپورت د كنترول مس »كالو اوږى به په سلو كې موړ نشي او دسلو موړ به په سلو كالو كې وږى نشي 
صابر شاه د هغو شخصيتونو يادونه كوي چې ده سره يې نيږدې . سره نكوي  لري او وايې چې هلته څوك په پښتو نه پوهيږي او سمه وضع هم له چا

، ارباب  اړيكې ساتلي او دى ورنه  ډير متاثر دى او عقيدت ورته  لري  د مثال په ډول اجمل خټك ، اياز داودزى ، عبداهللا غمخور ، شمس الهدا شمس
خپله سفرنامه كې د افغانستان د تاريخ يو لنډ تصوير په ډيره فنكارۍ وړاندې كوي چې د  صابر شاه په

د ميدان وردګ د نومياليو شخصيتونو ذكر هم كوي لكه  محمد جان خان وردګ ، غالم محمد فرهاد ، قدرت اهللا 
  .  حداد ، ډاكټر وكيل ، حبيب اهللا رفيع او داسى نور

ر متاثر دى صابر شاه ځاى پر ځاى په افغانستان كې د پرمختګ نښې نښانې  لكه  پاخه سركونه ،دنګ دنګ بلډنګونه  او ګرم بازارونه  ويني  او ورنه ډي
ې مصرف شوې واى نو ره په ملياردونو ډالر راغلل او كه په صحيح توګه دا پيسمكلونو كې  دې هيواد ته څو

به يې څومره څو چنده زياته  ابادي به پرې شوې واى او بله دا چې دا هر څه د مرستو په پيسو شوي نه زمونږ د ملي اقتصاد د ودې په بركت  داچې دوام 

ه پورې سفرنامه  مباركي وړاندي كوي او د ميدان وردګ د والي محمد حليم د افغان ملت د اخبار اداره ښاغلي صابر شاه ته په كامياب سفر او په زړ
  .   مساعده كړې  ورته فدايې صاحب او ميرزمان جبارخيل صاحب نه هم ډيره مننه كوي چې د دې سفر الرې  چارې يې برابرې كړې او زمينه يې 

 ) ميالدي 2012كويټه ( پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ښاغلي محمود خان اڅكزي سره              

 شير محمد بريمي ستانكزى

تبصره     )د ميدان ښار سفرنامه( نوي كتاب 

د ميدان ښار سفر  د پښتونخواه  د نوميالي شاعر ، ليكوال ، سفرنامه نګار او څيړونكي ښاغلي سيد صابر شاه 
د ده  د . صابر  شاه د هيڅ تعارف محتاج ندى . صابر يوه نوې سفرنامه ده چې د ميدان ښار د سفر په اړه يې ليكلې ده 

صابر شاه نه يواځې د پښتو . او د پښتو ادب مينه وال  اشنا دى  نوم سره  د لر او برهر پښتون  اديب ، شاعر ، ليكوال
ادب يو تكړه ليكوال اود لفظونو جادوګر دى بلكه  سياسي پوهه  او شعور ، پښتونولي ، او د افغانستان او 

هره  صابر شاه. افغانانو سره مينه يې هم  له چا نه كمه نده  چې دغه وروستى سفر او سفرنامه يې ښكاره ثبوت دى 
دا حقيقتونه كله خواږه خو كله . خبره سپينه سپينه كوي او لوستونكې د ډيرو حقيقتونو او واقعيتونو نه خبروي 

  . د ليكوالۍ همدا طرز د ده تصانيفو ته ښكال او خوند وركوي او خلك يې ډير په شوق لولي 

 وصلي خان مالخيل

 
 

  
لكه د هر كال پشان دا ځل هم په پښتونخوا كې د كوچني اختر په ارتباط د 

او  هتر منځ د  اختالف پيدا ش ۍپاكستان د مركزي هالل كميټۍ او واليتي كميټ
باالخره واليتي كميټې د پښتونخواه واليتي حكومت  نه غوښتنه وكړه چې  د 

مه  د كوچني اختر لومړۍ ورځ اعالن  19ګست په اكال د  2012شنبي په ورځ  د يك
كړي پداسې حال كې چې مركزي حكومت د دوشنبې په ورځ كوچنى اختر 

  .ولمانځه  
  

لي بشير بلور د واليتي ر ښاغد پښتونخواه د ايالتي حكومت د اطالعاتو وزي
د فيصلي په تاييد په پښتونخواه كې د كوچني اختر اعالن وكړ او  هالل كميټې

بل طرف ته د قاسم . زياته يې كړه چې مركزي هالل كميټۍ د دوى شاهدي نه مني 
علي خان جومات موالنا پوپلزي هم د مركزي هالل كميټۍ نظر و نه  منه او د 

مه  يې د كوچني اختر لومړۍ ورځ  19ګست په اكال د  2012شنبي په ورځ  د يك
ورځ  وركوټي اختر  هدغه شان پښتونخواه او افغانستان په يو. اعالن كړه 

  .  ولمانځله 
 

په پښتونخواه او افغانستان كې اختر په يوه ورځ ولمانځل شو  
.................... 

 

سيپتمبرميالدي  كال  د  2012مياشت،    د   وږيلمريز كال د  1391د 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

صابر شاه د ميدان وردګو فرهنګپال او د ادب مينه وال والي محمد حليم فدايې صاحب په خاصه بلنه ميدان وردګ ته سفر كړى وو چې اساسي هد
يې د مڼې ګل يوولسمې دوديزې مشاعرې كې ګډون وو چې په دې دوران كې  صابر شاه او د هيواد ستر ملي شاعر او د ملي سرود ليكوال ښاغلي 

باري جهاني ته د عقيدت پيرزوونې وړاندې شوې او د دوى د ادبي خدماتو د اعتراف په توګه  دواړو ته پټكي په سركړاى شول عبدال
د دې سفراو سفرنامې لوى محرك مبارز او نوميالى شاعر ښاغلى مير زمان جبارخيل دى  څوك چې  د . كې  پټكى په سر كول غټ افتخار ګڼل كيږي 

يكوال سره  د پيښور نه تر ميدان ښار پورې  د سفر ملګرتيا كړې  او چيرته چې الزمه وه خپل نقش يې لوبولى دى  ل
  

د صابر شاه سفر د پيښور نه پيل كيږي او په ميدان ښار ختميږي  وروسته بيا ليكوال  د پغمان سيل هم كوى او بيرته پيښور ته راستنيږي 
كې تيريږي  هغه خو طبعي ده چې ليكوال په خپله سفرنامه كې قلمبند كړي دي خو هغه څه چې د پيښور نه ميدان ښار ته تلو تلو كې په ميدان ښار 

ليكوال ليدلي او د خپل قلم په ژبه يې بيان كړي الزيات خوندور دي 
يادونه را تازه كوي  او د دې  وطن  د عظمت قيصې بيانوي 

وړاندې كوي  او د پيښور د وخت تير وختونه رايادوي 
پاتې شوى وو  او صابر شاه خو دخپلې ميزبانۍ حق په پوره صداقت ادا كړى وو ولي

اوس هير كړى دى چې د صابر شاه په وينا دا د پښتون خصلت ندى  او بله دا چې دى وايې كابل زمونږ مشر ورور دى او مشرانو ته كشران ګيلې
صابر شاه د ميدان وردګ والي  د خاكسارۍ او متانت نه ډير متاثر دى  او واي

كالو اوږى به په سلو كې موړ نشي او دسلو موړ به په سلو كالو كې وږى نشي 
لري او وايې چې هلته څوك په پښتو نه پوهيږي او سمه وضع هم له چا

اړيكې ساتلي او دى ورنه  ډير متاثر دى او عقيدت ورته  لري  د مثال په ډول اجمل خټك ، اياز داودزى ، عبداهللا غمخور ، شمس الهدا شمس
صابر شاه په . سيف الرحمن  ، عنايت اهللا ګران او داسې نور 

د ميدان وردګ د نومياليو شخصيتونو ذكر هم كوي لكه  محمد جان خان وردګ ، غالم محمد فرهاد ، قدرت اهللا . لوستونكې احساسات هم راپاروي 
حداد ، ډاكټر وكيل ، حبيب اهللا رفيع او داسى نور

  
صابر شاه ځاى پر ځاى په افغانستان كې د پرمختګ نښې نښانې  لكه  پاخه سركونه ،دنګ دنګ بلډنګونه  او ګرم بازارونه  ويني  او ورنه ډي

كلونو كې  دې هيواد ته څووليكوال ته  څه پته ده چې  په تيرو دولس. 
څو چنده زياته  ابادي به پرې شوې واى او بله دا چې دا هر څه د مرستو په پيسو شوي نه زمونږ د ملي اقتصاد د ودې په بركت  داچې دوام 

  .  وي دا ټول ولس سره يو سوال دى 
  

د افغان ملت د اخبار اداره ښاغلي صابر شاه ته په كامياب سفر او په زړ 
فدايې صاحب او ميرزمان جبارخيل صاحب نه هم ډيره مننه كوي چې د دې سفر الرې  چارې يې برابرې كړې او زمينه يې 

  
  

پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ښاغلي محمود خان اڅكزي سره               د شمس د افغان ملت مترقي ګوند غړى جالل 

نوي كتاب  هد سيد صابر شاه صابر پ  

د ميدان ښار سفر  د پښتونخواه  د نوميالي شاعر ، ليكوال ، سفرنامه نګار او څيړونكي ښاغلي سيد صابر شاه 
صابر يوه نوې سفرنامه ده چې د ميدان ښار د سفر په اړه يې ليكلې ده 

نوم سره  د لر او برهر پښتون  اديب ، شاعر ، ليكوال
ادب يو تكړه ليكوال اود لفظونو جادوګر دى بلكه  سياسي پوهه  او شعور ، پښتونولي ، او د افغانستان او 

افغانانو سره مينه يې هم  له چا نه كمه نده  چې دغه وروستى سفر او سفرنامه يې ښكاره ثبوت دى 
خبره سپينه سپينه كوي او لوستونكې د ډيرو حقيقتونو او واقعيتونو نه خبروي 

د ليكوالۍ همدا طرز د ده تصانيفو ته ښكال او خوند وركوي او خلك يې ډير په شوق لولي . تراخه هم وي 
 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ګڼه مه 4مياشت             د دريمې دورى   سيپتمبر

كلو څخه كم عمر لرونكي دي چې په دې  اساس نن افغانستان د نړۍ د ځوانو هيوادونو په قطار  30خلك د 
 سېدا برخه وانخلي نوفعاله هيواد ځوانان د هيواد په اداره كولو او چلولو كې  داسېلوي او د ييې ځوانان تشك

  . د ځوانانو ونډه په ننني افغانستان كې ډيره اړينه دهارقاموپه رڼا كې ويلى شو چې 

و ځواناناكثر جه يې دا ده چې يوه و. كې ځان ښكيلوي واو ځينې په نورو مختلفو جرايمي مونږ هره ورځ اورو او ګورو چې زمونږ ځنې ځوانان تروريزم ته مخه كو
زمونږ اكثرځوانان د ناكافي بوهنتونونو له كبله بې چې د كانكور په ازموينه كې  كله. لپاره د د دولسم صنف د فراغت نه وروسته د تحصيل زمينه نه مساعديږي 

شرايطو ، بې كارۍ او فقر له  د ناوړه اقتصادي او اجتماعي. ځنې يې مختلفو جرائيمو ته مخه كړي . 
ولنې د ټختګ او د مرهيواد د پدغه احساسات او جذبات د  نو كه سم شرايط ورته برابر كړو نواستعماليږي 

بله دا چې زموږ په هيواد .  مشر نه پيدا كيږيولسي المل دى چې په مونږ كې يو  همدااو ي شعوركمښت دى 
دوكه  يواځې يوه سياست  دلته رسره وكړو مطلب دا چېيې وست غټ سيا چېوييل كيږي سياست دومره بدنام شوى دى چې څوك چې چاته دوكه وركړي نو 
   . ځكه خو زمونږ اكثر ځوانان د سياست نه ځان ليرې ساتي 

انو نقش د نشت ځوان دچې افغانستان يو ځوان هيواد دى خو بدبختانه چې هيواد خو ځوان دى خو په دولتي چارو كې  مو 
نن په هيواد كې  .د يوې ځوانې ادارې لپاره تعليم يافته او پوهه ځوانان ډير ضروري ديده او  مهمه

د يو اباد او مترقي افغانستان روښانه به   وىهمددننه او د هيواد نه بهر د نړۍ په مختلفو هيوادونو كې افغاني ځوانان په لوړو زده كړو بوخت دي چې 
 د يو ځوان افغانستان په هيله. 

Afghan Millat Condemns Rocket 

Attacks into Kunar and Nooristan 

from Across the Border 
 

Rocket attacks into Kunar and Nooristan 

Provinces from across the Durand line have 

been continuing for the last several months 

now. These attacks have caused several 

casualties and injuries besides loss of property 

to the local residents in border areas.  

Afghan Millat Party led by Eng. Ajmal Shams 

condemns these attacks and calls upon the 

concerned authorities of the Government of 

Pakistan to immediately put an end to the 

shelling. The Government of Afghanistan and, 

in particular, President Karzai has so far, 

instead of being driven by emotions, has 

demonstrated immense patience and political 

wisdom by repeatedly calling upon Pakistani 

Authorities to stop these attacks on our 

innocent civilians.  

Both the Government and People of 

Afghanistan look forward to having friendly 

relations with its neighboring Pakistan and it is 

of utmost importance that the two countries 

jointly fight terrorism with the spirit of mutual 

trust and collaboration.   If the rockets attacks 

on Afghan soil are being launched to target 

Pakistani Taliban who might be supposedly 

hiding within the border areas of Kunar and 

Nooristan, it is advisable to control their 

movement across the border through joint 

efforts with Afghan National security forces 

and effective intelligence sharing rather than 

indiscriminately firing rockets into Afghan 

villages.  

It is noteworthy that President Karzai while 

addressing a press conference categorically 

mentioned that the Afghan Government is 

seeking a peaceful solution to the problem 

through dialogue instead of resorting to similar 

acts of firing rockets across the border that 

might result into casualties of innocent 

civilians across the Durand Line, which is the 

least desirable option on the part of the Afghan 

Government.  Based on the principles of good 

neighborly relations and international norms of 

protecting the lives of civilians, the Afghan 

Millat Party is demanding an immediate end of 

these attacks.   

  د افغان ملت ملي جريده
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ولسمشر د حكومتدارۍ د ستونزو د منځه وړلو او د اداري فساد پر 
ضد د مبارزې په اړه مخكې هم ډير تاكيد كړى او په كابينه كې يې په 
وزير صاحبانو وخت په وخت فشار  راوستى خو تر اوسه يې نتيجه نده 
اساسي سوال دا دى چې هغه اشخاص چې په اوسنۍ 
او د وزيرانو نه  واخله تر رييسانو او مديرانو په 
پوستونو  كار كوي  ايا دوى  د تخنيكي وړتيا او كاري سابقې په 
اساس ګمارل شوي او كه  يواځې د سياسي مصلحتونو او شخصي 
بله دا چې ديانت او وطن سره تعهد هم  كوم معيارونه 

ودلې   ښدولسو كلونو تجربې خو دا 
چې اكثر لوړپوړي چارواكي د ظوابطو پر ځاى د روابطو او سليقو پر 
د مثال په ډول  په 
ټولو وزارتونو او خپلواكو لويو رياستونو كې  د معينانو پوستونه هم 
وي كه عالي تحصيالت او 

په نورو . كاري وړتيا يې لري او كه نه  د معين په توګه ټاكل كيږي 
هيوادونو كې د  معينانو پوستونه هميشه تخنيكي وي او معينيتونه د 
وزارتونو د دايمي نهادونو په توګه خپلې چاري پر مخ  بيايې او د 
منو چې زمونږ ادارو 
كې به ډير داسې اشخاص هم وي چې تخنيكې ظرفيت به لري او فساد 
كې به هم ښكيل نه وي  خو داسې اشخاص اقليت تشكيلوي او 
بله دا چې ستونزه يواځې د اشخاصو په بدليدو نه 

ايا . بلكه په نظام كې د اساسې اصالحاتو په راوستلو حل كيداى شي 
ونږ په موجوده دولتي اداره كې داسې څومره څيرې شته چې لياقت 
يې تر دې حده وي چې په سيستم  په سطح  پوهه ولري  او سيستم جوړ 
بدبختانه  زمونږ  اكثر چارواكي د سيستم  په چلولو كې ستونزي 

  .  لري نو سيستم جوړول او ورته تغير وركول خو ډيره ليرې خبره ده 

بيا د ولسمشر فرمان ته چې ولس يې بيا د سوالونو او 
انديښنو سره مخامخ كړى دى  چې ايا دا فرمان به واقعي كوم مثبت 
بدلون رامنځ ته كړي تر څو د دوى اعتماد په حكومت په عام ډول  او په 
خپل ولسمشر په خاص ډول راپيدا شي  او كه دا به يواځې د كاغذ پر مخ 

. يڅكله به هم د حقيقت او تطبيق ډګر ته  ونه رسي  
 داسې ښكاري چې د خلكو صبر نور تمام شوى ، ولس نور له  تشو
ويناوو ، فرمانونو او راپورونو نه په تنګ شوى ، ولس عمل او تطبيق 

دا به د وخت نه مخكې وي چې ووايو چې ولسمشر په خپل وروستي 
اميدواري هم شته خو په خوا كې يې 
كه څه هم د ولسمشر دا وروستى حركت د ده د پخوانيو 

.  دريځونو سره توپير لري ځكه دا فرمان حقوقي او قانوني حيثيت لري 
كه خداى مكړه دا يو واري بيا د سياسي مصلحتونو ښكار شي او ولس 
ت او نه ويني نو دا فرمان به د ګټې پر ځاى 

  . تاوان  وكړي او د دولت او ملت تر منځ فاصله به ال زياته شي 
د سيستم جوړول ، بدلول او په نظام  كې بنسټيز تغيرات راوستل ساده 
ولس هم بايد د صبر نه كار واخلي 
صابر دى او صبر د دوى لپاره كومه نوي تجربه 
كه چيري ولس پدې قانع شي چې ولسمشر واقعي د دوى سره والړ 
دى  او د دوى ستونزې ورته خپلې ستونزې ښكاري  او د يو مثبت 

 

 
او د جنګ له كبله پيدا شوې ستونزې به تر يو حده حل شي خو بايد متوجه  

يې اوسو چې زمونږ مشران د ولس د صبر امتحان بايد نور وانخلي ګنې نه به 
كامياب  ملتونه هغه دي چې ولس يى خپلو ملي . خداى اوبښي اونه تاريخ  

كلو  34خو له بده مرغه د تيرو . ګټو ته په شخصي ګټو اوليت وركوي 
راهيسې زمونږ ملت كې د بيرونې مداخلتونو له كبله د ملت پالنې احساس كم 

واد شوى چې په نتيجه كې يې د هغه خلكو مخه نيول شوې چې غواړي دا هي
  . صلحې  اوثبات په لور بوځي

افغانان طبيعتاً په وطن مين دي او هميشه يى د خپل ټاټوبي نه كلكه دفاع 
له بده مرغه زمونږ د وينو او قربانيو  له كبله  نورو هيوادونو  ګټه . كړې ده 

پورته كړه او اوس هم د افغانستان د دوامداره بې ثباتۍ په نتيجه كې دا حالت 
په افغانستان كې روان  جنګونه د ډيرو هيوادونو لپاره د خالي . دوام لري 

يعنې دوى كولى شي چې هر رنګه ګټه تري پورته كړي . ( چيكونو مثال لري 
د نظر اختالف مشروع عمل دى خو مونږ بايد دا اجازه ) پورته كوالى يې شي

  . ورنكړو چې دغه د نظر اختالفات زمونږ په ملي ګټو باندي تاثير ګزار شي
دا يو واقعيت دى چې هر شى خپل دوران لري  او ختميږي  په شمول د خلكو 
چې په قدرت او حكومت كي اوسي ، خو هغه څه چې پايښت لري هغه پوهه ده 

كه په قدرت كې هر څوك وي دې ادارو . ، ښوونځي  دي او تعليمي ادارې  دي 
يو چا  د يو  . كې به درس لوستل كيږي چې دا به د ټول ملت په ګټه اوسي 

جاپاني عالم نه  د اتم بم  نه وروسته د هغوى دبې ساري پرمختګ په اړه 
پوښتنه اوكړه ، نو هغه په ځواب كې وويل چې كله جاپان د تباهۍ سره مخامخ  
شو نو هغوى هر كتاب چې به په مخه ورتلو نو جاپانې ته به يى ژباړلو او خپله 

دري ژبه كې  ډير علمي اثار لرو  بايد په  مونږ  په. ټولنه يى تعليم يافته كړه 
  . پښتو يې وژباړو 

  
كه هرڅومره هم  د نظر . د يو هيواد د برياليتوب يواځينۍ ليار پوهنه ده 

اوسو چې تعليمي موسسات   متفقاختالف ولرو د يو ملت  په صفت بايد پدې 
سيموكې بايد وپوهيږو چې  د پښتنو په .  زمونږ د هيواد بنسټ دى او وي به  

اقتصاد ، امنيت ، او په سياسي . مكتبونه  ديو هدف په خاطر سوزول كيږي  
اوس په منظمه  زمونږ ګانډيان. لحاظ قوي حكومت په تعليم انحصار لري 

او ددې غټه وجه داده  . توګه زمونږ  د هيواد په داخلي چارو كې مداخله كوي 
مخالفين بايد د ښوونې حكومت او . چې مونږ  د تعليم د نه شتون ښكار يو 

كلونه اخلي چې يو نفر تعليم . مراكزو ته د بې طرفه ځايونو په صفت اوګوري 
د مسلمان په . يافته كړو خو په څو دقيقو كې كولى شو د مينځه يې يوسو 

د دور نه تيريده  كله چې يورپ د تورتم. صفت تعليم بايد زمونږ اوليت اوسي 
، د عالي تحصيالتو ادارې يې جوړې كړې  نو مسلمانان وو چې اول روغتون 

اروپايانو به دا افتخار . او د ريا ضي او ساينس كې يې پرمختګونه اوكړل 
د مسلمانانو په . ګڼلو چې  د منځنې ختيځ كې په  يودرسګاه كې شاګرد اوسي 

اي ربه زما په علم كې اضافه (  زدني علماً ووايو چې ربِّ توګه مونږ بايد دا دعا
  )20:114( سوره طه ) اوكړې 

 

حركت نښې نښانې وويني نو دوى بيا د يو روښانه راتلونكې په اميد نور  ....................
  . شي  ويستلىانتظار هم 

پدي هم بايد پوه اوسو چې د ولسمشر د دې  وروستي اقدام تطبيق او 
برياليتوب يواځې د ولسمشر د شخص پورې ارتباط نلري بلكه د دولت ټول 

چارواكي او په خاص ډول د ادارو مشران د ايماني ، وجداني او وظيفوي 
مسوليت پر اساس بايد د يوواضح  او شفاف ميكانيزم  له ليارې الزمه 

ګي ونيسي او په خپلو اړونده  ارګانونو كې الزم اصالحات راولي  تر اماد
څو افغانان د بهرنيانو د وتلو نه وروسته  په واقعي ډول د دې وطن واګى په 

  .    الس كې واخلي 
 

................................................ملي ګټې   

  

سيپتمبرميالدي  كال  د  2012مياشت،    د   وږيلمريز كال د  1391د 

 
 

خلك د  ٪70په افغانستان كې په سلو كې  ايي چېيو سروى ښ
يې ځوانان تشك نفوس فيصده 70يو هيواد چې  . كې ځاى لري

ارقاموپه رڼا كې ويلى شو چې وكړي؟ د پورتنيو  ګپرمختڅرنګه به  هيواد
  

مونږ هره ورځ اورو او ګورو چې زمونږ ځنې ځوانان تروريزم ته مخه كو
لپاره د د دولسم صنف د فراغت نه وروسته د تحصيل زمينه نه مساعديږي 

. په كور كيني او د مايوسۍ ښكار شي پاتې شي نو نتيجې 
استعماليږي  لياريو ځوان احساسات او جذبات په غلته  كبله د

  .ى شي استعماليدهم خدمت لپاره 
ي شعوركمښت دى سياس كې دځوانانوپه زمونږ  دا ده چې بله مهمه خبره

سياست دومره بدنام شوى دى چې څوك چې چاته دوكه وركړي نو كې 
ځكه خو زمونږ اكثر ځوانان د سياست نه ځان ليرې ساتي .   او فريب دى

چې افغانستان يو ځوان هيواد دى خو بدبختانه چې هيواد خو ځوان دى خو په دولتي چارو كې  مو  كې وويل شو  شروعلكه څرنګه چې 
مهمهيو ځوان افغانستان لپاره يوه ځوانه اداره ډيره  د . برابر دى 

دننه او د هيواد نه بهر د نړۍ په مختلفو هيوادونو كې افغاني ځوانان په لوړو زده كړو بوخت دي چې 
. خو پدې شرط چې  زمينه ورته مساعده شي  اوسي اينده 

 

 ځوان افغانستان                      

  
  

ولسمشر د حكومتدارۍ د ستونزو د منځه وړلو او د اداري فساد پر 
ضد د مبارزې په اړه مخكې هم ډير تاكيد كړى او په كابينه كې يې په 
وزير صاحبانو وخت په وخت فشار  راوستى خو تر اوسه يې نتيجه نده 

اساسي سوال دا دى چې هغه اشخاص چې په اوسنۍ .  ليدل شوې  
او د وزيرانو نه  واخله تر رييسانو او مديرانو په اداره كې  حاكم دي 

پوستونو  كار كوي  ايا دوى  د تخنيكي وړتيا او كاري سابقې په 
اساس ګمارل شوي او كه  يواځې د سياسي مصلحتونو او شخصي 

بله دا چې ديانت او وطن سره تعهد هم  كوم معيارونه . اړيكو پر اساس 
دولسو كلونو تجربې خو دا  د تيرو نږدې. ګڼل كيږي او كه نه 

چې اكثر لوړپوړي چارواكي د ظوابطو پر ځاى د روابطو او سليقو پر 
د مثال په ډول  په . اساس ټاكل كيګي او دا لړۍ اوس هم  دوام لري 

ټولو وزارتونو او خپلواكو لويو رياستونو كې  د معينانو پوستونه هم 
وي كه عالي تحصيالت او  هر څوك چې د وزير په طبعه. سياسي دي  

كاري وړتيا يې لري او كه نه  د معين په توګه ټاكل كيږي 
هيوادونو كې د  معينانو پوستونه هميشه تخنيكي وي او معينيتونه د 
وزارتونو د دايمي نهادونو په توګه خپلې چاري پر مخ  بيايې او د 

منو چې زمونږ ادارو دا .  وزيرانو په بدليدو دومره نه  اغيزمن  كيږي 
كې به ډير داسې اشخاص هم وي چې تخنيكې ظرفيت به لري او فساد 
كې به هم ښكيل نه وي  خو داسې اشخاص اقليت تشكيلوي او 

بله دا چې ستونزه يواځې د اشخاصو په بدليدو نه . موثريت يې كم دى 
بلكه په نظام كې د اساسې اصالحاتو په راوستلو حل كيداى شي 

ونږ په موجوده دولتي اداره كې داسې څومره څيرې شته چې لياقت زم
يې تر دې حده وي چې په سيستم  په سطح  پوهه ولري  او سيستم جوړ 

بدبختانه  زمونږ  اكثر چارواكي د سيستم  په چلولو كې ستونزي . كړي 
لري نو سيستم جوړول او ورته تغير وركول خو ډيره ليرې خبره ده 

  
بيا د ولسمشر فرمان ته چې ولس يې بيا د سوالونو او اوس راځو 

انديښنو سره مخامخ كړى دى  چې ايا دا فرمان به واقعي كوم مثبت 
بدلون رامنځ ته كړي تر څو د دوى اعتماد په حكومت په عام ډول  او په 
خپل ولسمشر په خاص ډول راپيدا شي  او كه دا به يواځې د كاغذ پر مخ 

يڅكله به هم د حقيقت او تطبيق ډګر ته  ونه رسي  يو فرمان اوسي چې ه
داسې ښكاري چې د خلكو صبر نور تمام شوى ، ولس نور له  تشو
ويناوو ، فرمانونو او راپورونو نه په تنګ شوى ، ولس عمل او تطبيق 

  . غواړي 
  

دا به د وخت نه مخكې وي چې ووايو چې ولسمشر په خپل وروستي 
اميدواري هم شته خو په خوا كې يې  .او كه نه  دريځ كې جدي دى

كه څه هم د ولسمشر دا وروستى حركت د ده د پخوانيو . تشويشونه  هم 
دريځونو سره توپير لري ځكه دا فرمان حقوقي او قانوني حيثيت لري 

كه خداى مكړه دا يو واري بيا د سياسي مصلحتونو ښكار شي او ولس 
ت او نه ويني نو دا فرمان به د ګټې پر ځاى په دي نږدو كې يو مثبت حرك

تاوان  وكړي او د دولت او ملت تر منځ فاصله به ال زياته شي 
د سيستم جوړول ، بدلول او په نظام  كې بنسټيز تغيرات راوستل ساده 

ولس هم بايد د صبر نه كار واخلي . وخت ته اړتيا لري . او اسان كار ندى 
صابر دى او صبر د دوى لپاره كومه نوي تجربه د افغانستان  ولس  ډير . 

كه چيري ولس پدې قانع شي چې ولسمشر واقعي د دوى سره والړ .  نده
دى  او د دوى ستونزې ورته خپلې ستونزې ښكاري  او د يو مثبت 

....................  د ولسمشر فرمان او د ولس  

  


