تګالره اطالعاتی او مطبوعاتی آژانس
منبع معلومات معتبر  ،هدف ته د رسیدوالره
ګرانه لوستونکیه !
کوم مطالب چی درسره شریک شول ځما د لسو کلو خواری پکی نغښتی ده او ددی سیستم په جوړولو می
ډیر څه له السه ورکړل ترڅو راتلونکی افغان بچی د بهرنیو خیرات خورو ادارو دروازه شاته ونه دریږی اونه
هم زمونږ د بچیانو وینه بی ارزښته پر ځمکه تویه شی او د شرق او غرب د پالنو قربانی شی  ،چی په پایله
کی هم دین له السه ورکړو ،هم عزت او هم نظام او دنیوی ژوند!
برای ساختن چنین یک سیستم سالها مشتقات خستگی ناپذیر کشیده ام ،تحصیلم وموقع های تجارتی
شخصی وحتی فرصت های کاری را ازدست دادم ولی اجر آن از بارگه ای ایزد جهانیان خواهانم ،ازمردمم
شریف ورنجدیده ام فقط توقع بنده اینست تا اوالد خود به تعلیم وتحصیل چه دینی وچه دنیوی فرستاده
تاباشد که نسل بعدی را ازبدبختی نجات دهیم ودیگر شاهد پروژه های استحماری ،استعماری ،
استحصالی واستثماری نباشیم ،مردمم به قوت بازو واتحاد خود یقین نموده وباداشتن ایمان راسخ
وقوی میتوانید برهر مشکل پیروز وکامگار شوید.
اینکه چقدر فرصت ها را ازدست دادم وچقدر زجرکشیدم تا سیستم برای افغانستان واحد متدین
وپیشرفته بسازم خودم  ،فامیلم ،دوستان نزدیکم واقاربم میدانند واز بارگاه ایزد متعال شکر گذارم که
مرا قوت بخشید تا باالی همه مشکالت نایل آیم وخدمت نه چندان بزر ولی خیلی کوچکی را برای
جامعه ای افغانی مان انجام دهم.
جای بسیارخوشی ومسرت است که امروز شاهد تکمیل شدن طرحم هستم وشما شاهد عملی شدن آن
درآینده ای نزدیک ازطرف جوانان با احساس و وطن دوست بوده وهم امکان دارد قسمتی آن از طرف
دشمنان خاکم تحت نام های این وان تطبیق شوند.
جادارد تا از استادانم که با شکم گرسنه و پای برهنه من وهمقطارانم را درشرایط اختناق و خیلی دشوار
جنگ های تحمیلی داخلی کشور درس دادند و از فیض علم شان چشم مارا بینا ساختندومارا هدفمند
تربیت نمودند اظهار سپاس وقدردانی کنم وبرای شان از بارگاه اهلل تبارک وتعالی طلب آمرزش ومغفرت
کنم.
که میتوانم از استادان مکتب استقالل و استادان پوهنتون طب وهم مدرسین شخصی ام که دروس
اسالمی وعقیدتی را از ایشان فراگرفتم نام ببرم .روح تان شاد وبطرف خداوند ال یزال برای ازدیاد عمر تان
دست دعا ومغفرت درازمیکنم.
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همچنان دور از واقعیت نخواهد بود تا از اعضای فامیلم ،اقارب نزدیکم وشریک زنده گی ام نیز تشکر
کنم تا مرا تحمل کردند وبا وجود هزاران مشکل اقتصادی بنده راتشویق معنوی نمودند.
از آنعده دوستان شخصی ومکتبم که باهم رقابت داشتیم وانها به مدارج بلند تحصیلی و کاری رسیدند
نیز قدردانی میکنم وطرح های خود به آن ها و فامیل معظم شان هدیه میکنم.
از دوستان دیگری ایکه در دوران محصل ای با آنها آشنا شدم ،باهم روی مسایل افغانستان وراه حل ها
صحبت داشتیم که از نظریات شان استفاده کردم نیز ابراز امتنان کرده و قدردانی میکنم خانه ای همه ای
تان آباد وپرازگندم.
الزم ذکراست تا ازشاگردان ارجمندم نیز قدردانی کنم تا در شرایط حساس ودشوار با بنده کمک های
مادی ومعنوی کردند .واز بارگاه خداوند برایشان از خداوند تبارک وتعالی موفقیت آرزو میکنم.
از شرکت های تجاری و دوستان جوانی که روبه تجارت آوردندوباالی بنده اعتماد کردند وبرایم وقت
ناوقت کار های خورد وبزر شان را محول کردن نیز ابراز امتنان وتشکر میکنم.
ازدوستان که دربخش های تخصصی ونظریاتی به عنوان مرشد وارشد از ایشان استفاده کردم ،ویا هم
باهم بحث های تخنیکی ،علمی ،حقوقی وسیاسی داشتیم نیز تشکر وقدردانی میکنم.
امروز نمیخواهم نام شخصی را بزبان بیاورم چون همه شیرین اند وهمه ای تان برایم یک جهان معنی
دارید.
طرح های بنده به شما دوستان ،اقاربم ،جد بزرگوارم ،پدر شهیدم،مادرم ،وخواهرانم ،همسرم ودخترم ،
استادانم ،شیوخم ،دوستان شخصی ام ،شاگردانم ،دوستانی که ازمفکوره های شان استفاده کردم بدون
اینکه خود بفهمند وامروز نظرشان در نظرمن منعکس میشود ،رهبران واقعی مردم افغانستان ،شهیدان
راه آزادی واستقالل فکری وعقیدوی کشور ،مجاهدین وشهدای راه اسالم در کشور وافسران
وهمقطاران پدرم در امنیت ملی تقدیم میکنم .همه ای تان را دوست دارم ،اگر چندی دیگرزنده گی
بودهرچه دارم بنشر میسپارم تا جوان افغان بدون درنظرداشت هیچ گونه تبعیض قومی ،سمتی ،نژادی،
مذهبی و یا هم تعصب ازان استفاده کند واز آن درخیر واتحاد مردم استفاده کنند.
از همه ای تان جهت مغفرت گناهانم بدرگاه اللهی دعا طلب نموده و از خطاهای که بواسطه طرح های بنده
صورت گرفته باشد وشخصی ویا گروهی بصورت مستقیم ویا غیرمستقیم خالف منافع ملی واسالمی
مان متضرر ساخته باشد عذرخواهی میکنم.

به امید روزی که مردمم آزاد ،مستقالنه بسوی ترقی وتعالی بگونه ای دسته جمعی حرکت
کنند وهم اگر زنده باشم تطبیق طرح ها ونظریات خود ببینم.
با احترام
دوست کوچک تان
غالم مصطفی بیدار

رییس بخش انکشاف تجارت ،مسئول ومؤسس
آژانس اطالعاتی ومطبوعاتی تګالره
کابل  -افغانستان
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سریزه :
ګرانو هیواد والو ،خویندو ،ورونو درنو مشرانو او د دین عالمانو!
په پلرني ټاټوبی کي د شخړو د بندولو او دسولی او امن د راتلو په سبب په دي ملی ناورین کي اخته خواوو ته بلنه
ورکوو څو په یوه لویی افغانی بدلون او اوښتون باندي فکر وکړی.
منطقی خبره ده چه ټولنیز بسیا توب په پراخ خوندیتوب کي نغښتی دي .دهیواد دعلیا ګټو دساتلو لپاره فکر کوو
سوله او امن د جګړی په و ړاندي ځواکمن منطق کیدای شي بی پایله جګړی چه زموږ د ټاټوبی اقتصادي جوړښت
یي ړنګ کړ او د ایشیا په دغه وچه کي یي افغان ولس ته درانده زیانونه له ځان سره را وړه او لوي بحران ته یي الره
هواره کړه .د ډاډمنی او بسیا ټولني د جوړولو لپاره باید په یوه با ثباته دولت چه د ټولو دهویت ممثل وي توافق
وشي ،دغه اوسنی سیاسی تورتم پاي ته ورسول شي او د علیا ګټو د تامین او تعمیم لپاره دي د روڼی سولی ،ولس
پرمټ اسالمی نظام ،ملی پراختیا او مشروطیت خواته چټک ګامونه پورته شي زموږ اولس چه د جګړی له دوام نه
ډیر خوابدي دي په کلکه غواړی څو د افغانستان د اسالمی ګوند او طالبانو د تحریک مشران په رسمی ډول افغان
مینځه خبروته راوبلل شي .موږ مصمم یو چی د سیاسی پلورالیزم او ملی مصلحتونو پر بنا دي دواړه خواوي د
غوښتنو او وړاندیزونو چه ملی ګټی زیانمنی نکړی درناوی وکړی .زموږ هیواد چه د تاریخ له لوړو او ځورو نه په
هسک سر راوتلی او د لویي آریانا ،خراسان او ننی افغانستان په نامه یي د نړي تاریخ ښکلی کړی او د ایشیا په
لویه وچه کي یي د ښکیالک او استبداد مضبوط مرچلونه دړی وړی کړیدی .په سیاسی او ډیپلوماتیکی نړی کي
هم افغانستان د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان جوړوونګی غړی دي .افغانستان د شلمی میالدی پیړی په نیمایي
کي د مخ په وده هیوادونو د ټړون بنسټیز غړی و .افغانستان په سیمه ایزو پوځی فکټونو کي د نه غړیتوب د
پالیسی کلک طرفدار وه .افغانستان د دویمی نړیوالی جګړی پرمهال د متحدینو او محور دولتونو د غوښتنو په
وړاندی د پوره بي طرفی او نه پییلتوب دریځ غوره کړ چه همدی معتدلو سیاستونو د افغانستان او سیمی ثبات
تامین کړ.
څرنګه چه افغانستان په اوسنی حال کي د یوه لوي او درانه پوځی نظام نه برخمن هیواد ندی هیله داده څو ډیر ژر
پوځ او دهغه دفاع دي کچی ته ورسیږی چه د هیواد له ډیر واټنه باډر نه ساتنه وکړای شی ځکه د یوه داسی پوځ
درلوده چه د ملی حاکمیت او د خاوری له اړتیا نه دفاع وکړای شی دسیمی دځینو هیوادونو د پراختیا غوښتونکی
او فارورد پالیسی پر وړاندي مقابل ګذار ته تیاري ولری د بهرنیو هیوادونو د پوځونو اوږد مهاله شتون ته به هم
پوښتنه پیداشی چه موږ د دوی له پوځی حضور نه اندیښنه لرو .افغانستان چه د ایشیا د لویی وچی په منځ کي هغه
و دانه او آباده خاوره ده چه د خپلو ځمکی الندي زیرمو په کاروني سره کوالی شي ټولو هغو هیوادونو ته ګټه
رسونکی شی چه د افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی وي .مونږ په دي پوره پوهیږو چه سیاسی پراختیا او

اقتصادی وده د ټولنو بنسټیزي برخی دي او له دي دواړو فکټورونو نه پرته د هیواد پرمختګ شونی نه دي .ځکه نو
دسیاسی پراختیا سره متوازنه اقتصادی ریفورمونه اعالن کړو ،چی له نړی سره د پوځی بوختیا پر ځاي اقتصادي
ملګرتیا وکړو.
افغانستان د اسالمی لویي کورنی نه جالکیدونکی غړی دي مونږ د نړی په کچه د ټولو اسالمی هیوادونو او په
تیره بیا د عربي شتمنو هیوادونو د مرستو غوښتونکی یو  ،موږ په لمړی سرکي د عربستان د شاهی دولت دمشر
خادم حرمین شریفین ،عربی متحده امارات ،د مصر د عربی جمهوریت ،سوریه او ترکیه د جنوبی ایشیا د سیمی د
هیوادونو هند ،سریالنکا ،بنګالدیش ،اندونیزیا او په نوموړی سیمه کی نورو هیوادونو ،د منځنی ایشیا د
هیوادونو ،لري ختیځ چین او جاپان او اروپایی تړون له هیوادونو نه غوښتنه کوو چه د افغانستان لپاره دي په
سیمه ایزو منډوکی د سولی او امن په استقرارکي زموږ له هیواد سره مرسته وکړی .افغان اولس باور لری چه د خپل
منځی اعتماد سپیناوي او ښه نیت پربنسټ والړه تګالره به د اولسونو ترمنځ قومی خوابدی او سیمه ایز
تنګسیاوی لری کړی.
مونږ د جګړی له دوام نه د ډیورند له نه منل شوی کرښی نه آخوا په لویه پښتونخواکی  ،بلوچستان او قبایلی عالقو
کي پوره اندیښنه لرو .مونږ د پاکستانی حکومت او پوځ هغه حرکتونه چه دغه سیمه تر درنو وسلو داستعمال تر
اور الندی راولي د انسانی کرامت او اخالقی پرنسیبونو پر خالف کړنی بولو .موږ له پخوانه د داسی توپیر لرونکو
سیاستونو پر ضد له کرښی نه اخوا دپښتنو او بلوڅو پر وړاندی خپل دریځ روښانه کړی موږ له دی نه وروسته د دی
سیمی د اولسونو پر وړاندی دزور چلند  ،سیاسی اختناق  ،اقتصادی ورسته پاتی والی او مطلق العنانی واکمنی
سیسټومونو دوام نه شو زغمالیی موږ په دي سیمو کي د جګړی دوام په کلکه غندو .موږ به پوره هڅه وکړو تر څو
دهیواد د دښمنانو ټولی منسوبی چه د افغانستان د تخریب لپاره یي په کار اچولی شنډی کړو موږ د نړی په دي
سیمه کي د لوي افغان اولس دیو ځای کیدو لپاره به ټولی هڅی جاری ساتو څومو اولس بسیا او خاوره موودانه
شی.
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