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مذهبی مراسم دې په سیاسي ...مذهبی مراسم دې په سیاسي ...

د خوالــه رســینو لــه مخامــخ او خــورا 

اغېزمــن اثــر څخــه اوس پــه هیــڅ صــورت 

څــوک  کــه  کېــدای،  يش  نــه  انــکار 

وغــواړي او کــه ونــه غــواړي مثبتــو او 

ــلیموي.  ــان تس ــې ځ ــه ی ــه ب ــي اغېزوت منف

اوس چــې د خوالــه رســینو ټولــو وســایلو 

ــتلی او  ــده وېس ــه ح ــت ل ــان د مجبوری ځ

رســولی،  یــې  تــه  مجبوریــت  دخلکــو 

ــرو هغــو حــدودو او  ــه ډې ــو ل ــې ن ځکــه ی

ــه  ــې پ ــړی چ ــل ک ــړاوی پی ــو رسغ نزاکتون

ــه  ــوب او ن ــې د ناپېیلت ــې ی ــړي رس ک لوم

ــل کــړی و، خــو اوس  ــه دعــوه پی طــرف پ

ــه  ــه پ ــت ن ــه مجبوری ــو ددغ ــې د خلک ی

اســتفاده تــررسه کــوي او د خپــل ناپېیلتوب 

ــتې،  ــدې راوس ــوال الن ــر س ــې ت ــوه ی دع

همــدا المــل دی چــې خلــک یــې د بدیلــو 

ــه  ــه فکــر کــې کــړي، خــو پ الرو چــارو پ

ــه يش  ــم ن ــوک ه ــر څ ــې ه ــاره ک دې چ

ــدالی . ــايل کې بری

ــړې  ــارسه ک ــې چ ــه همداس ــو ل ــه م دا مرک

ــايل  ــره بری ــر ډې ــې ت ــه دې الره ک ــې پ چ

ــې  ــې ی ــنیو ک ــه رس ــه خوال ــوی دی او پ ش

د فیســبوک بدیــل افغــاين اپلیکشــن یــا 

کاریــال )ملګــري( رامنځتــه کــړی . راځــئ 

ــه دوی واورو : ــه ل ــه خپل ــل پ ــور تفصی ن

1 - پوښــتنه: پــه لومــړي رس کــې بــه ځــان 

لوســتوالو تــه معــريف کــړئ؟

ځــواب : زه محمــد وزیــر  حامــد چــی پــه 

ــه  ــان( پ ــد افغ ــې د )حام ــنیو ک ــه رس خوال

ــت  ــت د زرم ــا والی ــږم،  د پکتی ــوم یادی ن

ولســوالۍ  اوســیدونکی یــم، دینــی زده 

ــتوخوا  ــره پښ ــواد او ل ــه هی ــې  پ ــړې م ک

کــې بشــپړې کــړې دي. د 1998م کال 

ــواک  ــو خپل ــې د ی ــنیو ک ــه  رس ــه  پ څخ

ــا  ــو لګی ــه لیکن ــر پ ــه  څی ــال پ آزاد فرهنګپ

یــم، پــه انټرنیټــي نــړۍ کــې مــې لــه ځینــې 

عــريب منتدیاتــو رسه د ټــول افغــان پــه 

ــړی دی.  ــل ک ــو پی ــه لیکن ــې پ ــه ک وېبپاڼ

او  علمــي  ځینــې  مــی  دې رسه  لــه      

فرهنګــي کتابونــه لیــکيل او ژبــاړيل دي 

ــمېر  ــو ش ــاپ کتابون ــاپ او ناچ ــې د چ چ

ــه  ــیږي ولل ــه رس ــو ت ــت کتابون ــه ویش پنځ

ــوا  ــدې خ ــه 2010 کال راپ ــد. او ل الحم

ــل  ــابونه پی ــبوک حس ــر او فیس ــې د ټوېټ م

کــړي دي، چــې هلتــه مــې ملګــري او 

فالــورز  پــه زرګونــو وو، خــو پــه تېــر کال 

کــې د میټــا ناځوانــه کمپنــۍ زمــا حســاب 

بنــد کــړ، چــې لــه هغــې ورځــي وروســته 

ــو د  ــا م ــه ملتی ــرو پ ــو ملګ ــو  مخلص د څ

ــې   ــه او ناپېیل ــډ خپلواک ــاين بران ــيل افغ خپ

ــړه،  ــو اراده وک ــنۍ جوړول ــري« رس »ملګ

الحمــد للــه دې کار کــې مــو لومــړي 

ګامونــه پــه بریالیتــوب رسه پورتــه کــړل او 

ــو. ــیديل ی ــه رارس ــر دې ځای ــال ت فع

2- پوښــتنه: کــه د خپــل جوړکــړي کاریــال 

معلومــات  لنــډ  بــاب  پــه  اپلیکشــن  یــا 

راکــړئ؟

پاڼــه او وررسه مــل   ځــواب : ملګــري 

کاریالونــه یــا اپلکیشــنونه پــه عربــی متحده 

اړیکتیایــی  پیــاوړی  دیــو  کــې  اماراتــو 

پــه    )IT company(ټکنالــوژی رشکــت

پــه  میاشــتو   ۶-۴ د  مالتــړ   تخنیکنــی 

مــوده کــې پــه پــوره زیــار ،همــت او 

دملګــري ادارې پــه پــوره پاملرنــې رسه  

پــه آزمویښــتی ډول جــوړ شــوی دی او 

پــه ملګــري تخنیکــی   الحمدللــه مــوږ 

ــرو چــې  ــه کــې داســې ملګــري هــم  ل ډل

کلونــه کلونــه د ســافټویرونو ډیولپمنــټ پــه 

ــی د  ــری او حت ــه ل ــوره تجرب ــې پ ــه ک برخ

ــم  ــی ه ــۍ رسه ی ــه کمپن ــافټ ل مایکروس

ــنۍ  ــري رس ــده .اودملګ ــررسه کړې ــده ت دن

ــې  ــاوې ی ــې ځانګړتی ــال  ځین ــه او کاری پاڼ

ــه  ــه ورت ــنیو ت ــه رس ــویو خوال ــدل  ش پېژن

کامنــټ،  پوســت، الیــک،  لکــه   دی،  

شــیر او فالــو اپ .... دا چــې د دې ویــب 

پاڼــې او کاریــال کار درونــد او ډېــر وخــت  

ــه  ــی پ ــه ی ــتی بڼ ــه آزمويښ ــا وه هغ ــه اړتی ت

ــال  ــوه او د کاری ــپړه ش ــوب رسه  بش بریالیت

ــور  ــه ن ــې ب ــو ک ــخو او بڼ ــتیو نس ــه ورس پ

نوښــت هــم ويش او شــته ســتونزو  تــه بــه 

ــه   ــاء الل ــودل يش ان ش ــی کېښ ــای ټک د پ

ــب  ــه وی ــه پ ــه نِېغ ــغ پ ــه نې ــري پاڼ . د ملګ

www.malgari. کیــږی  پرانیســتل  پاڼــه 

ــټور  ــې س ــډ پل ــه انډوری ــم  پ com    او ه

ــوم  ــه ن ــې د MalGari  پ ــټور ک ــل س او  اپ

ــوي دي. ــای ش ــر ځ ــای پ ځ

3- پوښــتنه: المــل څــه شــی و چــې دې 

کارتــه یــې وهڅولــئ ؟

نــن  چــې  ده  خــربه  ښــکاره   : ځــواب 

انســانان  او واړه  لــوی  پرېامنــه  نــړۍ  د 

دا  او  دي  بوخــت  کــې  رســنیو  خوالــه 

بوختیــا د ډېــرو خلکــو اعتیــاد او نېشــه 

ګرځیدلــې ده، لــه دې رسه مــوږ وینــو چــې 

ــنۍ  ــه رس ــهورې خوال ــړۍ مش ــريب ن د غ

پــر نــړۍ خپــل راج چلــوي، خصوصــا 

ــډ  ــر، لینک ــټګرام، ټویټ ــبوک، انس ــه فېس لک

ــا  ــل میډی ــه سوش ــور. دوی نړیوال ان او ن

ــري،  ــد رول ل ــارز او څرګن ــو ب ــې ترټول ک

لــه دې رسه دوی ځینــې داســې رشایــط 

لــري خصوصــا زمــوږ د هیــواد پــه ارتبــاط 

ــه  ــه او ان ظاملان ــر عادالن ــه غی ــې هغ چ

ــه  ــد خوال ــۍ اړون ــا کمپن ــې د میت دي، بلک

امریــکا  نــړۍ کــې د  پــه  رســنۍ خــو 

ــوی  ــتونه تعقیب ــه سیاس ــه او ظاملان جابران

او تنفیــذوي، پــه دې برخــه کــې وضاحــت 

تــه اړتیــا ځکــه نشــته چــې خوالــه رســنۍ 

کاروونکــو تــه دا قیــود او رشایــط ښــه 

څرګنــد دی. 

دومــره  د  میډیــا  سوشــل  پردیــو  د  نــو 

ــدې کارول؛  ــوج الن ــر ب ــو ت ــختو رشایط س

خوالــه  دی،  مصیبــت  او  عــذاب  لــوی 

رســنۍ  چــې د اعتیــاد کچــې تــه ورســیږي 

ــې  ــذاب او ځوروونک ــوی ع ــم ل ــې ه هس

ــره  ــې دوم ــا چ ــي، بی ــي ګرځ رواين ناروغ

ســخت رشایــط هــم ولــري نــو طبعــا ټولــه 

عــذاب عــذاب ګرځــي، لــه دې رسه زمــوږ 

د اکــرو خلکــو کمــزوری نالوســتیتوب 

ــواد دا  ــت س ــي نش ــا بېخ ــواد او ی ــا س ی

او  کــړی  زیــات  چنــده  څــو  عذابونــه 

ســخت کــړي دی، زه ډېــر د خوالــه رســنیو 

ــت  ــم وخ ــر ک ــې ډې ــم چ ــي پېژن کاروونک

ــږی او  ــالک کی ــه ب ــوی اکاونټون ــې د هغ ک

بیــا نــوي اکاونټونــه جــوړوی. شــخصا مــا 

ــبوک  ــی، فېس ــذاب لیدل ــه دا زور او ع خپل

مــې د یولــس کلونــو اکاونــټ د تــل لپــاره 

ــربي  ــه ناخ ــې پ ــاه م ــړ، ګن ــذف ک ــه ح رات

ــالف دوو  ــې خ ــط د دوی د پالیس ــې فق ک

ــکل وو!! ــو لی ــو نومون دری

    بنــاء خپــل ولــس د خوالــه رســنیو لــه دې 

ســختو رشایطــو او نــه زغمونکــي بــوج لــه 

عذابــه د ایســتلو پــه نیــت مــوږ څــو ملګرو 

ــه  ــه خپل ــو ت ــو خلک ــې خپل ــړه چ اراده وک

خوالــه رســنۍ تیــاره او کارنــده کــړو، 

ــوم  ــه ن ــري« ب ــه د »ملګ ــد لل ــې الحم چ

وېبپاڼــه مــو چمتــو کــړه چــې فعــال هــم پــه 

ازمایښــتي حالــت کــې ځــای لــري، زمــوږ 

د رســنۍ امتیــازات او ځانګړنــې ډېــري پــه 

زړه پــورې او خــورا ګټــورې دی چــې کــه 

ــه  ــې ب ــړ ک ــه ل ــتنو پ ــورو پوښ ــا وه د ن اړتی

یــې بیــان کــړو.

برابــر  رشایطــو  کومــو  پــه  پوښــتنه:   -4

ــه دې اپلیکشــن څخــه  کــس کــوالی يش ل

اســتفاده وکــړي ؟

څخــه  اپلکیشــن  ملګــري  د   : ځــواب 

ټــول  هغــه خلــک ګټــه پورتــه کــوالی يش  

ــري او د  ــا ول ــت  وړتی ــک لوس ــې د لی چ

انټرنیــټ  ، کمپیوټــر او موبایــل وســایل  

ــتني  ــدې پوښ ــري. د هم ــې ول ــه الس ک پ

دویمــه برخــه چــی دوی څنګــه ترینــه 

ــو  ــد ووای ــی؟ بای ــوالی ش ــه ک ــه پورت ګټ

چــې پــه ملګــری کــې حســاب یــا اکونــټ 

ــې  ــانه کار دی، یواځ ــورا اس ــتنه خ پرانیس

برېښــنالیک تــه اړتیــا ده او مــوږ هڅــه 

ــمېره  ــه ش ــل پ ــاب د موبای ــې حس ــوو چ ک

ــی  ــه راتلونک ــه هغ ــړو. البت ــوړ ک ــم  ج ه

پــالن دی.

    کلــه چــی حســاب پرانیســتل يش د 

ــره  ــه ډې ــر پ ــه څی ــنیو پ ــه رس ــورو خوال ن

آســاين  رسه پوســت ، الیــک ، کامنــټ 

ــه  ــري خوال ــو رسه رسه د ملګ ــیر کول او ش

بریښــنایی  لپــاره   کارونکــو  د  رســنۍ 

پاینټونــه ورکــوی اوحســاب لرونکــی د 

ریفــر لینــک لــه الرې هــم مالــی امتیــازات 

ــه  ــوږ پ ــی م ــی دا پيس ــوالی ش ــه ک ترالس

ســوداګریزیو خربتیــاوو یــا اعالناتــو او 

غړیتــوب ورکولــو ترالســه کــوو یعنــی 

یوڅــه ترالســه شــوې پيســې د ملګــرو 

ــو ویشــو او  ــه ورکول ــوو پ کارونکــو د پاینټ

پاتــی د ملګــري پــه تخنیکــی چــارو لګــوو 

ــه  ــرو ت ــو ملګ ــی چلوونک ــه ی ــه برخ او کم

ــو  ــه ی ــري پاڼ ــې ملګ ــږی . دا چ ــې کی پات

ــال  ــي چاپیری ــي او علم ــي ، فرهنګ اخالق

لــري نــو مینــه وال یــې هــم پــوه  او د پــوره 

ــا  خاونــدان دي،  پــه ملګــري کــې  ځیرکتی

ــه  ــو څخ ــی خپرون ــی او فرهنګ ــه د علم ک

ورهاخــوا ســیايس بحثونــه هــم تبادلــه 

ــری  ــال ل ــا پیری ــه چ ــو ښ ــر ی ــږی  ډی کی

ــه ښــه شــکل زغمــل  ــل خــربې پ ــو اوب دی

او تهدیــد  او توهیــن   کیــږی، د پوچــو 

کلامتــو او الفاظــو اونــور  دیتــه ورتــه نــورو 

ــوې،  ــول ش ــه نی ــوره مخ ــو پ ــاوړو کارون ن

انځورونــو  بوږوونکــو  زړه  او  بربنــډو  د 

)مــړي – زخمــي ....بــې حجابــه او لوڅــو 

انځورونــو ( کــه نــور ملګــري ومومــي 

ــو  ــن م ــا اپش ــوراوی ی ــورټ غ ــه د ریپ هلت

ــټ  ــا کامن ــرې ی ــټ او تب ــر پوس ــه ه ل

ــټ  ــه م ــې پ ــی د هغ ــړی دی  چ رسه ورک

پــه چټکــي خــرب  تــه  ادارې  د ملګــري 

ــه د  ــی سمدالس ــه ی ــږي او هغ ــول کی ورک

سمبالښــت پــه اړه ګام اخلــی . 

ــه  ــاب کــه رات ــه ب 5-  پوښــتنه: د ســتونزو پ

ــه هــم  ــه لومــړي رس کــې ب ووايــئ شــاید پ

ــته ؟ وي اوس ش

ځــواب : هوکــې  پــه هــرکار کــې څــه 

نــا څــه ســتونزې وي دا چــی لــه رسه د 

ــرو او  ــر د ملګ ــنۍ بهی ــه رس ــري خوال ملګ

ــم  ــورو او  منظ ــال مش ــه س ــو  پ ــه وال مین

پــالن روان دی  دا خپلــه د ســتونزو پــه 

ــړی دی  ــز ک ــه اغی ــر ښ ــې ډی ــت ک کمښ

ــې  ــازار موندن ــي او د ب ــه تخنیک ــوږ البت م

ــه اړه  ــو پ ــرو خ ــتونزې ل ــې س ــه ک ــه برخ پ

ــې   ــرو . د پاڼ ــه ل ــې وړ او مناســب پالنون ی

ــا د کاروونکــو رسه ســم  رسعــت او چټکتی

زیاتــوو او د ملګــرو پــه نېکــو وړاندیزونــو 

او مشــورو رسه ســم د ســتونزو پــه هواریــو 

ــږو. ــه کاری ــې الس پ ک

ــت  ــو او حکوم ــو هېوادوال ــه خپل ــه ل البت

زمــوږ  چــی  ده  غوښــتنه  مــو  څخــه  

وکــړي  مرســته  او  مالتــړ  الســنیوی، 

خپلــو  د  رسه  مــوږ  لــه  هېــوادوال 

او  او کاروبــاري خربتیــاوو  ســوداګریزو 

ــري  ــه ملګ ــه ل ــازار موندن ــه ب ــوی ښ د هغ

ــل  رسه وکــړي او همدارنګــه حکومــت خپ

رســنیز فعالیتونــه زمــوږ لــه الرې پیــل 

کــړي. پــه ځانګــړې توګــه د مخابراتــو 

ــر څــو  ــرو  ت ــا ل ــه اړتی وزارت  همــکاري ت

ــه  ــنیو پ ــو  رس ــورو خوال ــه د ن ــري پاڼ ملګ

ــه   ــو ت ــچ رسورون ــا ک ــا ی ــری ډیټ ــر  ف څی

شــامل کــړي.

6- پوښــتنه: تــر څومــره حــده تاســې خپــل 

هــدف تــه رســیديل یاســت؟

ــد  ــنۍ الحم ــه رس ــري خوال ــواب : ملګ ځ

ــه  ــیدلې وبول ــه رس ــو  ت ــو موخ ــه خپل لل

او ډاډ ورکــوو چــې د دې رســنۍ مــخ 

ــاره  د  ــوارۍ لپ ــو  د ه ــدې خنډن ــه وړان پ

ــردې  ــوی .ت ــه ک ــوره هڅ ــري اداره پ ملګ

دمــه  د مینــه والــو هرکلــی او د پاڼــې څخــه 

د ګټــې اخیســتنی بهیــر ډیــر ښــه روان دی،  

ــز   ــه کتنی ــوه وړوکــې بېلګــه د اپلکیشــن پ ی

برخــه کــې د کاروونکــو لخــوا ملګــري تــه 

ــکارډ  دی  ــتایلو ری ــه س ــتوریو او ښ د ۵ س

ــوره د  ــه پ ــري ادارې ت ــه ملګ ــی دا خپل چ

ــوي.  ــرژی ورک ــو ان کار  کول

ــرئ  ــان ل ــا تاســې داســې ډاډ او اطمین 7- ای

ــه  ــه مــو دانټرنیــټ پ ــه ب چــې دغــه ابتــکار ت

ــیږي او  ــه رس ــه ن ــه صدم ــې  کوم ــړۍ ک ن

ــده وي؟ ــې کارن ــه همداس ــه ب ترپای

 ځــواب : تــر کومــه چــې پــر مونــږ پــورې 

ــه  ــوولیت پ ــل مس ــږ خپ ــو مون ــري ن اړه ل

کامیابــۍ رسه اداء کــړی دی او ملګــري 

خوالــه رســنۍ مــو پــه الره اچولــې ده، 

ــاظ  ــه لح ــت پ ــنۍ د فعالی ــې دا رس دا چ

ــو  ــري ن ــه ل ــورې اړه ن ــږ پ ــه مون ــوازې پ ی

راتلونکــې یــې د کاروونکــو تــر مثبــت 

اړه  پــورې  مــايل الســنیوي  او  فعالیــت 

ــو او  ــه هیوادوال ــږ ل ــه مون ــري، همدارنګ ل

حکومــت  څخــه هیلــه  لــرو تــر څــو زمونږ 

هــر اړخیــز الســنیوی وکــړي. د یادونــې وړ 

ده چــې  مونــږ د ملګــري رســنۍ د چلښــت 

لپــاره لــه خپلــو کاروونکــو پرتــه هېــڅ بلــه 

ــرو. ــه ل ــع ن مــايل منب

ــوراوی  ــازات او غ ــال امتی ــه کاری 8-  ددغ

ــی دی ؟ ــه ش ــورو څ ــه ن پ

ځــواب : لــه دوه زاویــو څخــه غــواړم 

ــړی  ــم: لوم ــواب ووای ــه ځ ــتنې ت دې پوښ

ــه ټولــې  ــري پاڼ ــوه ملګ ــي پل ــه تخنیک ل

ــر  ــن ع ــې د ن ــري چ ــانتیاوې ل ــه اس هغ

ــري،  ــې ل ــنۍ ی ــه رس ــې خوال ــورې لوی ن

ــات او  ــې خدم ــوو د پاڼ ــښ ک ــږ کوښ مون

اســانتیاوې وخــت پــر وخــت د کاروونکــو 

د نیوکــو او وړاندیزونــو رسه ګام پــه ګام 

د  مونــږ  ووهــي.  پړاوونــه  البشــپړتیا  د 

هېــواد د اقتصــادي ودې پــه پــار د تجــاريت 

رشکتونــو لپــاره د اعالنونــو تــر ټولــو ارزانــه 

ــرو. ــې ل ــام ک ــه پ ــات پ ــر خدم او موث

دوهــم لــه معنــوي پلــوه،، مونــږ نــه غــواړو 

ــردي  ــې پ ــنۍ ک ــه رس ــري خوال ــه ملګ پ

وچلــوي  راج  مفکــورې  او  فرهنګونــه  

بلکــه غــواړو پــه مثبــت فعالیــت رسه خپــل 

ــز  ــور او ټولنی ــات، کلت ــاين عنعن ــيل افغ م

ممیزاتــو تــه وده ورکــړو او دال پرځــان 

ــر  ــړو ت ــې وک ــې ځل ــې هل ــاره ی ــیاء لپ بس

ــاوري  ــرې ب ــږ نســلونه پ څــو لومــړی زمون

ــه  ــو ت ــې نړیوال ــت ک ــه وخ ــه ورت يش او پ

ــړو او  ــدې ک ــور وړان ــتینۍ انځ ــل ریښ خپ

ټــول هغــه شــکونه اوتورونــه چــې مغرضــو 

کړیــو تېــر څلوېښــت کالــه زمونــږ د هېــواد 

ــه  ــن ت ــو ذه ــه اړه د نړیوال ــو  پ او هېوادوال

ننویســتيل دي لــرې او ســم کــړو، پــه بــل 

عبــارت د  ملګــري خوالــه رســنۍ بــه زمونږ 

د ټولنــې د هــر عمــر نارینــه او ښــځینه وو 

ــاملې ودې  ــي س ــري او فرهنګ ــاره د فک لپ

ــاء  ــال اويس. ان ش ــدي چاپېری ــاره خون لپ

ــی ــه تعال الل

مرکه: عابد عرفان الله شرفزوی

مونږ پر ځان اخته مخلوق؛ 
څنګه ځان وژغورو؟

په خوا له رسنیو کې د                                 ابتکار چا کړی او څه شی دی؟!
له حامد افغانه يې اورو:

جګړه کې مقابل لوری کوښښ کوي خپل حریف 

له منځه یــويس، خو که په له منځــه وړلو یې نه 

توانېــږي، نو بیا هڅــه کوي دومــره یې وځپي، 

چې بیا د تــل لپاره خپل عــادي حالت ته را ونه 

ګرځېدلی يش او پر خپل ځان بوخت پاتې يش.

د معــارص اســتعامر د پراخــې جګړې لــه ګڼو 

اړخونــو یو هــم د خپل حریف پر ځــان د اخته 

کولو اړخ دی. شــل کاله وړانــدې چې امریکا د 

خپلو ارشګرو په ملتیا د افغانســتان خاوره تر پښو 

الندې کړه، نــو د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره یې 

خپلــه ټوله هڅه وکړه، چې اقتصادي رسچینې یې 

وچــې کــړي او آن د دوی واړه واړه کاروبارونه 

هم ور وتړي؛ څــو دوی د اقتصاد له اړخه دومره 

کمزوري وي، چې ونيش کړای ځان ته د ســهار 

او ماښــام ډوډۍ ومومــي. امریکا پــه خپل دې 

تصمیــم کې تر ډېــره بریالۍ شــوه او مونږ وینو 

چــې امریکا له همدې پــه نهاره خېټــه مبارزینو 

ماتې وخوړه، خو دوی چې اوس د افغانســتان د 

واک چارې په الس لري، خــو بیا هم دومره څه 

نــه لري چې کم تر کمه ځان تــه پرې یوه رسپناه 

جوړه کړي.

هغوی چې د معارص استعامر د دغه کار ژوره کتنه 

نيش کولی، نو خامخا پوښــتنه ورته را والړېږي، 

چې ولې معارص اســتعامر دغســې کوي؟ ددې 

ګــڼ ځوابونه دي، خو عمده دلیــل یې په نړیواله 

کچــه د اســالمي مبارزینــو د فعالیتونــو ټکني، 

کمــزوري او نابریايل ســاتل دي. په دې معنا که 

چېرې یو څــوک د اقتصاد له پلوه بســیا وي، نو 

خامخــا خپل بې چاره ګاونــډي او همفکره ته د 

مرســتې الس ورکوي او دده په مرسته هغه تقویه 

مومي. امریکا په همدې موخه په افغانســتان کې 

د اقتصــاد له پلــوه خپل مخالفیــن وځپل؛ ترڅو 

که احیاناً د افغانســتان د واک چارې بیا دوی ته 

په الس ورځــي، نو باید دوی دومــره اقتصادي 

ځواک ونه لري چې هــم ځان پرې وپايل او هم 

په ګاونډ یا نړۍ کې کــوم بل همفکره مبارز ته د 

مرســتې الس ورکړي. پر امریــکا او ارشګرو یې 

بریايل شــوي افغان مبارزین اوس مهال د امریکا 

د اقتصادي جګړې پراخ اثار په خپلو ځانونو کې 

ویني او ځپلی اقتصاد یې ددې اجازه نه ورکوي، 

چې کوم بل چاته د مرستې الس ورکړي.

حل الرې یې شــته، خو لنډه او مثبته حلالره یې 

د حکومت د چارواکو له لــوري دولتي ادارو ته 

د توکو د اخیســتو او د اقتصــادي پروژو د تطبیق 

چارې هغه چاته سپارل دي، چې له دوی رسه په 

شل کلنه مبارزه کې اوږه په اوږه پاتې شوي وي. 

دوی کــه دوی ته دغه چانســونه په الس ورکړل 

يش او حامیــه يش، نو دوی له خپلې اخیســتې 

مفکورې اړ دي، چــې خپله ګټه وټه په هېواد کې 

پر اســالمي مرکزونو، ادارو او فعالیتونو ولګوي 

او هم بل چاته د ځواک ساه ورکړي.

 خو ترشایې حتامً ځینې سیايس کړۍ وي چې ښایي 

فقط د خپلــو ځاين غرضونو ترالســه کولو په موخه 

ولسونه رابايس او د ثواب ګټلو وعدې ورکوي. حال 

دا چې دا ډول ســیايس فعالیتونه کله هم له هیڅ ډول 

عبــادت رسه اړخ نه لګوي. په دې اســاس الزمه ده 

چــې په دې اړه بېالبېلو جهتونو رسه خربې او بحثونه 

ويش په دې معنا چې د حکومت له خوا د اهل تشیع 

له دینــي علامؤ رسه دغــه موضوع تــر هغه وڅېړل 

يش څو د عاشــور ورځې د مراســمو لپاره یوه داسې 

متفقه الیحه او کړنــالره تصویب يش چې نه خپله د 

دوی لپاره امنیتی ګواښــونه ولــري او نه د نورو لپاره 

رسخوږي. یقینی ده چې د دې ډول خربو او مشــورو 

په نتیجه کې به حتامً دا موضوع په خورا مناسب ډول 

حل کیږي او افغان ملت به د تل لپاره له دغې ستونزې 

ژغورل کیږي.




