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 هګنڅده نو سوله به  ېسوله شون ېاو که په افغانستان ک ده؟  ېسوله شون ېاوس په افغانستان ک هګنڅ ېچ توښوپو انهځله  که

ته  هڅاو نه افغان دولت د طالبانو سره له مخامخ خبرو پرته بل  ینيښنه طالبان د افغان دولت سره خبرو ته ک ېچ کهځ ي؟ږکی

   نو دا الره کومه ده؟ ېېکه لرو  او  وتلو کومه الره هم لرو او که نه؟نه د ېتبوخ ښېده نو له راپی ېداس ېچ. ديږ هړغا

د دولت  او وسله  تونښنو وښولس د پی ېوروسته د ېترد ېیوه الره شته او هغه الره داده چ انده ګړېزما په نیم ېک ړل ېد په

د  ېولس د يږور تپل کی ړېد افغان دولت یا طالبانو پریک ېپه ولس باند ېچ اىځپه  ېنه واخلي او دد وړوالو مخالفینو، دوا

 .شي ېاندړته په خپله ورو تونښچارو نو

 وي؟ هڼکیدل به په کومه ب ېاندړو ېنو داس يږکی ېاندړو ورته په خپله  تونښنو ولډ ېولس د رتهېکه چ ېول 

او نه  يړسوکه دى نه کوم سیاسي نبوغ غوا ریډاو رول ته تر کتلو وروسته  ډېولسي ون ېپه افغان تاریخ ک وابځ ېتنښپو ېدد

 .پیچلي حسابونه

 رو ېاو نرخونو سره سم په خپلو دودیزو طریقو همداس تونوښته د منل شوو تاریخي ارز تونښنو ېولس به د ېچ ېهغه داس او

به  ېتاریخي الر ېدویز ېشوى وو یان اندىړو ورته تل ور ېچ ېک اوونوړشي لکه د افغان تاریخ په تیرو بحراني پ ېاندړو

 واک او زواک مرکزونه کوم دي؟ ولنیزټد  ېپه افغانستان ک وروګو ېدادي چ ېې ېالر او دودیزي يړغوره ک

ان توکم که د هر افغ) ېک ولنهټپه  هږزمون ېنو پوهه به شئ چ ورئګاوسند و ېهر السوند ېنړیڅ ېولنیزټکه د  ېافغانستان ک په

 :مرکزونه پایي وي( د زواک او واک دوه ستر ولنهټ

 .ولسوالي ده ېېاو مرکز  ګاو بل د يږنومی ۍکورن ېېمرکز  یو

ي پیژني او بیا همدا کل هښ یرډخلک او بد خلک  هښد کلي  وکڅهر  ېاو په یوه کلي ک يږولیټرا ېپه کلو ک ۍکورن ېچ کهځ

 .کوي ېاندړاو خپله خبره و ځخپل دری ېد ولسوالیو له الر ېپه لویو ملي مسئلو ک ېدي چ

او  يوړجو هګد کلي په کچه به جر ي،ږیډکلیوال راغون ېکلي په جومات یا حجره ک ولټبه د  ېک اوړپ يړپه لوم ولډ ېپه د نو

 .نومي ىځته خپل استا ګېجر ېیدونکړپه کچه جو ۍبه د ولسوال هځله من ګېد جر

یا شورا  هګپه کچه به یوه ولسي جر ۍد ولسوال يږولیټرا ېپه لوى جومات ک ۍد ولسوال يځکلیو استا د ېک اوړبه په دویم پ بیا

 ېدد هم ىځاو بیا به دا استا يږغوره کی ىځشهرت او په سیاسي تقوا سنبال یو استا هښنه به د  وړله غ ګېجر ېاو دد ويړجو

 ېګجر ېنه به دد يږیړبه جو ېد کابل په کوم لوى جومات ک ېچ يځته ور ګېملي جر ېېلو ېهغ هګد نوماندي په تو ۍولسوال
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او یا په  ېالسوهن ېک هګجر ېد دولت وسله وال یا نور سیاسي مخالفین په د هګوي او نه به جر هډد دولت ون ېک ولوړپه جو

 .ديږاغیز غورزولو ته پری ېباند هګجر

 ولوړاو مرکزونو د جو ونهګد زواک د دوو لویو د ېک ولنهټپه افغان  ېدي چ ۍهمدا کلي او ولسوال ېویلى شو چ ولډ ېد په

 :يړک ړېجو ګېجر ولهډسره به دوه 

 ګېجر ې: کلیوالالف
 ګې: د ولسوالیو جرب

 

په لور په  ولوړد جو ګېجر ېېملي لو ېد یو ۍوروسته ولس په پوره توند الس ولوړترجو وګدوو جر ېدد ېبه داوي چ هښ

 ېداس ېېد پاره  ودلوښاو د ولسي زواک د  يړک هړجو هګافغانستان په کچه یوه لویه ملي جر ولټاو د  يږیځوخو ېاندړو

 يګڼ ګټېملي  ړېد هیواد لو ېېدوى  ېشي چ ېاندړو ته ور ړد مالتړزغ ېچار ېهغ ېنه د هر ونوځدری ېله د ېوکاروي چ

وشول نو بیا به  ې. که داسيګڼاو یووالي د پاره بد  ېد افغان ولس او د افغانستان د سول ېېدوى  ېونه مني چ هڅاو هر هغه 

وى د ېنه دا چ يځبه د دوى تر درشلو ور پلهټ لهډ او وندګبدل شي او هر سیاسي  ګولس بیرته د زواک په یو اریز او اصلي د

 تر درشلو ورشي لوډد سیاسي  ېد

 اـه وکـلـد وبـنـس ېـچ هـونـسـول
 ورته سجود کاندي اختیار بادشاهان

 “خوشال خان بابا”

 !ونیوه وتهګبره مو ورته  ېچ ولوتهړجو ګېجر ېېملي لو یا د اوړدریم پ ېولسي چار ړېک لېپ ېد همد وځور اوس

به د  ولډ ېته ورپیژني او په د ګېملي جر ېېلو ېیو ځېنه هره ولسوالي خپل یو استا وګبه د ولسوالیو د جر ېک اوړپ ېد په

به مالوم وي دا  څخر ولټ ولوړد جو ګېجر ېېملي لو ېداس د. يږیړجو هګلویه ملي ولسي جر ېکابل په کوم لوى جومات ک

 ېنه د دولت له مخالفینونه، نه له امریک يړله دولته غوا وکڅ څنه به دا خر يږولیټرا ېد الر ېوالنټاو  ېبه د ولسي بسپن څخر

 .له دفتره ېولنټملتونو یا د اسالمي  روګنه او نه له مل یانوډاونګیا 

 ېد اساسي قانون د بدلون یا په پارلماني نظام باند هګوي دا جر ندهګرڅاو د کار موده به هم  اډجنېد کار ا ګېجر ېد د هګرن همدا

 هګا جربلکه د يږیړد کوم سیاسي بدلون د پاره جو هګاو نه دا ملي لویه جر يږکی تلښد ولسمشریز نظام د بدلولو د پاره نه راغو

 ملي سیاسي ېسره سم د یو وګټته به د افغانستان د ملي  وړ، دوادولت او طالبانو ېیو کار کوي او هغه به داوي چ ځېبه یوا

 وړاو لو ېخواو نه د افغانستان د سول وړبه له دوا ېک وړورکوي. او په خپلو پریک (Road Map) نقشه ېد پاره د الر ېروغ

 .کوي تنهښغو ړېجو ېد پاره په کلکه د روغ وګټملي 

ونه  هړدولت یا طالبان او یا هم دوى دوا ېد ېتنښاو غو ړېپریک ېداس ګېجر د ېزیات امکان وي چ یرډبه هم  ېخبر ېدد خو

 !کوي؟ هڅ هګبیا به دا لویه ملي جر ېداده چ تنهښوشول نو پو ېمني او که داس

په  ېنداړو وابهځتر  ېېنه ده خو زه  وابهځ ېزما په انده ب ېده ول تنهښپو اىځویره او په  ېرشتین یرهډهم یوه  هڅکه  تنهښپو دا

 :ېنیسم او وایم چ وتهګته  وګټ ولوړد جو ګېملي جر ېېد لو وډلن

کى وي او د افغانستان راتلون يړپورته ک هړنه یوه درنه تاریخي پ ړېغا ېسره له خپل ولوړد جو ګېجر ېیو ې: ولس به د داسالف

 . يګڼو نه  ړپ رمهګپه  ۍحس ېد ملي ب ېاو بحراني حاالتو ک کیچنوړک یروډافغان  ولس په  کلهڅتاریخ به بیا هی

د  ېچ دا ځېولس به خپل ولسي زواک نه یوا ېبه درته ووایم چ ېک وابځته راشو نو په  وابځ ېتنښپو ۍ: اوس که د پورتنب

 له کوم تریخ تاو او ېبه هم ب تیاړزواک د استعمال او کارولو و ېوي بلکه د د ىړاو منسجم ک ولټرا هڼپه ب ګېجر ېیو ېداس

 social ټپریکون او سوشل بایکا ولنیزټ ړسره به بشپ ړېغا ېهغ ېد هر ېچ ېشي او هغه داس ندولىګرڅ پرته بهډاخ و

boycott ددوى خبره ونه منله ېچ ړېغا ېکوم يږاعالنی. 
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شوه  ېپات ي،ړورک هګبه ورته هم دا جر ځدری څدى هغه زواک او غو ړته ا ځدری څکار د پاره کوم زواک او غو ېدد ېچ ولس

شي  ىدلېله خواله رسنیو نه کار اخستل ک یرډهم تر دودیزو رسنیو  ېک ړنو په هغه ل ېولسي تشهیر او خپراو ځدری څغو ېدد

 .يږپوهی ښې ېیرډ ړېغا هړاو نادولتي دوا دولتي ګاو د خواله رسنیو په زور خو د روان جن

***** 
دولت  زواک او واک له تونښاو نو وښد پی ېکچ ېېبیرته تر لو ېدا چ ځېه یوابه ن هګیوه جر ېداس ېنو افغان ولسه یاد ساتئ چ 

به د  ولډ ېوروسپاري بلکه په د ېېزواکونو د السه واخلي او ولس ته به  وټاو پ کارهښیا د دوى تر شا د  وړاو جنکیدونکو غا

او  ېسي پوهول ېنه د وتلو الره  ولس د خپل ېبوخت ښېیو د بله سره وشي اوولس ته به د ورپی ېکور خبره بیرته په خپل کور ک

 .سره سمه ومومي ېعملي ولسي تجرب

ولسونو ته یو تاریخي چانس او فرصت هم ورکوي د ژوندو او نیمژواندو  اىځپه خپل  ښواګهر تاریخي  ېخبره دا ده چ بله

 ګمر د ېېاو نیمژواندي ولسونه  وريګ هڼته د یوه چانس او موقع په ب ښواګژوندي ولسونه هر  ېدادى چ رېتوپ ځولسونو تر من

 ولسونو؟ وړد چا خوى کوو د ژوندو ولسونو او که د نیمژواندو او م هږمون ېچ وړهم وک هړدا پریک ئځاوس را يګڼ ښواګ

او لویو  وړد و ې، د سیمځافغان قومونو او سیاسي مخالفینو تر من ولوټکال د  ږنو س وړد ژوندو ولسونو خوى کول غوا که

خداى  کال کیدلى شي خو که یتوبډاونګ هښاو  رتیاګمل ،ۍوروول ېسره د کلک ړۍن ېولټد  ېهیوادونو سره او په لویه ک یوډاونګ

یو هومره او  وکڅهر  ړېدا ړۍلکه د شیطان خون ړۍشته ل ېد ورور وژن ېونه وشول نو بیا به په افغانستان ک ېداس هړمه ک

 انهتښپ یرکيډدا افغان دولت وي، که وسله وال طالبان او که دا د افغانستان  ېچ وريګته به ونه  ېاو د يړوحشت ودا ولټپه 

 !!تانهښنا پ کيږدي یا د هیواد ل

 ېولټاخوا به د  ېاو تر هغ یانوډاونګ وړد لویو او و ږبلکه زمون يړلو لپه ک هږمون ځېبه بیا نه یوا ګدا جن ېداده چ ېېال بده  او

هوسونو روانه لوبه په لویه  يګد جن ېک هړوکټ هړو ېپه د ېمکځاو بیا به د  يږورسی تر کوره نیغ په نیغه یا په ترسو ور ړۍن

 .شي المهېپ نهړکرغی یرهډاو  ېبد نوم ه،ګاو ورکیدلو یوه بدرن ګد مر هنوغي ت ولټد انسان  ېک

 
 
 
 
 
 

 " یو خوب، یو خیال که یو ریشتنی واقعیت؟افغان سوله"
Akbar_moh_akbar_afghan_sola_khobdai_ka_waqiyat.pdf 

 
 
 

akbarmohd543@gmail.com 

 
 
 

 
 

 


