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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۱۴/۰۹/۲۰۲۱              شاه ولی ارین 

 
 
 

 شیبې او زموږ دنده ېپه هیواد کې حساس 
 

 ( لومړۍ برخه)
 
 

د ګران هیواد افغانستان ټول مادي، معنوي ارزښتونه او سیاسي، ټولنیز جوړښتونه د تېرې او په خاص ډول شل کلنې  
نیابتي جګړې او بهرني استعماري طاقتونو د شومو موخو له امله زیانمن او له منخه تللي او پر هیواد او ولس باندې 

کړیو حاکمیت ټینګ شوي و. دغه کړۍ او بهرني سپورتران یې د ظلم، استبداد، وژنو، هیواد ورانولو او مافیائې  
دومره په سیاسي، اقتصادي او رواني قووت پر هیواد او ولس وتپل شول، چې همدا اوس هم خالصون ترینه ناشوني 

 .بریښي
 

ونه    په ډېره خواشینۍ سره چې په دغه موده کې ملي دموکرات ځواکونو، سیاسي ګوندونو، ټولنیزو او مدني حرکتونو
داسې یو واحد بالک یا دریم ملي دموکرتیک    شو کوالی د جګړې د دواړو خواوو د مخنیوي او له منځه وړلو له پاره

 .ځواک یا خط جوړ کړي، چې هیواد ته له دغه ستر ناورین او غمېزې نه خالصون ورپه برخه کړي
 

ي حاکمیت او سیاسي، اقتصادي استقالل  تر هغه ځایه چې ولیدل شول نړیوال استعمار او زموږ د ګران هیواد د مل
دښمنانو، چې په سر کې یې امریکا قرار درلود، خپل دغه السپوڅي او نوکران دومره وپړسول، چې حتا له کنترول 

 .نه یې هم عاجز پاتي شول
 

قومي، تنظیمې او سیمه ایزې جزیرې یې دومره په قوت سره راجوړې کړې، چې هره لحظه یې نظام او حکومت 
 .ه او خپلي نامشروع غوښتنې یې پرې تر السه کولیګواښ

 

ټولو ته معلومه ده چې د هزاره پرهیواد مینو ورونو حقوق یوازې څو تنو محدودو هیواد پلورونکو مشرانو غصب 
کړي وي او تل به د شطرنج د دانو په شان همغه څو منحوسې څیرې کته او پورته کیدي او که یې غوښتنې نه عملي 

ه یې خپلو شخصي ستونزو او ګټو ته قومي رنګ ورکاوه او نظام به یې مجبور کړ چې ناروا غوښتنو ته کیدي، بیا ب
 .یې غاړه کیږدي

 

د پنجشیر، بدخشان، بلخ او هرات د ګوتو په شمار څو تنو هیواد دښمنه  همدا ډول د تاجکو ورونو له احساساتو نه هم
ښتونو دښمنانو د اسالم د دین تر پردې الندې، نا سمه ګټه پورته  څیرو، د الجوردو او زمردو غلو د هیواد د ملي ارز

کوله د اپوزیسیون او سیاسیونو تر نامه الندې یې هم د حاکمیت په واک کې برخه اخیسته او هم یې نظام ګواښه، د  
 .همدو غلو د دسیسو له امله د نظام ستنې دومره خوسا شوې وې چې یوه عادي باد ړنګولی شوې 

 

سره چې د ازبیکو هیوادوالو ټول امتیازات د یوه غاصیب، قاتل او هیواد پلورونکي مهرې له سره جاریدل    په خواشینۍ
چې نه د خپل قوم او نه سیمې سوچ ورسره و، بلکې ځان یې پړساوه او قصرونه، بیلډینګونه یې جوړول، په سختو 

او د نامشروع غوښتنو او کړنو له پاره به یې  ورځو کې به یې خپل خلک پریښوول ازبکستان او ترکیې ته به تښتیده،  
 .قومي سپر جوړاوه
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په پښتون قوم کې هم ورته ټیکه دارانو شتون درلود، چې د ناکاره او ضعیفو حکمتونو له ضعف نه چا ګمرکونه تاال  
ښ کیدلی کول او چا د فساد او نورو نا مشروع الرو نه دومره ځانونه وپړسول چې، افغان ولس او نظام ته ستر ګوا

 .شول
 

په داسې یو نا انډوله وضعیت کې تر بل هر چا افغان مظلوم ولس او یو شمېر اقلیتونو لکه هندوانو، سکانو او یهودانو  
هغه وروستني یو پاتې یهود هم هیواد    ته نه جبرانیدونکي زیانونه واوښتل، ټولو ته معلومه ده چې څو ورځي د مخه 

 .پریښوولو ته اړشو
 

د محمد اشرف غني په شمول یو شمېر هغو کسانو چې غوښتل یې په رښتیا، صداقت او ایماندارۍ سره باید وویل شي  
د هیواد د ابادۍ او ښیرازۍ له پاره کار وکړي، پورتنیو له دسیسو، فتنو، فشار او محدودیتونو نه ډک چاپیـلایر یا له 

 .ت مخنیوی تر سره کیدهدندو نه ګوښه کیدل او یا یې په بیال بیلو طریقو د کار او فعالی
 

پورتنې وضعیت د قانون حاکمیت زښت زیات زیانمن کړ، فساد اوج ته ورسید، فردي او مدني حقونه تر پوښتـنې  
الندې راغلل، هیوادوالو ته د کار زمینه محدوده شوه او د زورواکو او مافیائې کړیو تر انحصار الندې شول، چې 

و یا هیواد پریښودو ته اړویستل، یا یې د طالبانو لیکو ته ودانګل او یا یې هم د دغه عمل د هیواد ځوانان او د کار نیر
 .مخدره توکو روږد ته مخه کړه

 

به سلګونو نورو منفي پدیدو او په ټول کی فقر او بې باوریو د نظام او ولس تر منځ واټنونه رامنخته   په دې ترتیب
ې باوریو له امله یوازې پر یوې محدودې او تر یوه حده کړل، چې دغه وضعیت اشرف غني اړویست تر څو د دغو ب

سره و نه شو کوالی دغه بحراني وضعیت    -نا کاره ټیم او ګروپ باور وکړي، چې دغه ټیم هم له ټولو هلو، ځلو سره  
تر کنترول الندي راولی، ځکه چې د غه وضعیت د نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا ذهنیت هم نور بدل کړي  

 .و د یوه نوي بدیل سوچ یې کاوهو ا
 

په ډېره خواشنیۍ سره یو وار بیا تاکید کوم چې د هیواد په داسې بحراني وضعیت که د هیواد په دننه او بهر کې په 
سلګونو سیاسي ګوندونو، ملي دموکراتیکو بنسټونو، تولنیزو او مدني ټولنو د خپلو ټولو هلو، ځلو سره ونه شو کوالی  

 .غږ د هیواد د ژغورنې له پاره خپل مسؤلیت تر سره کړيپه یوه خوله او 
 

له بله پلوه طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستل او د امریکا له لورې د پټو او ښکاره خبرو له الرې د زلمي  
نو تر منځ  خلیلزاد په استازیتوب د سولې د خبرو دوام او په دغو خبرو کې افغان دولت ګوښه کول، د امریکا او طالبا 

د سولې تړون السلیکول، پنځه زره بندیان یې ازادول، د افغان دولت، په نوم سیاسیونو او د امریکا، غرب او حریصو 
ګاونډیو هیوادو ته نږدی کسانو او جاسوسانو له لورې له طالبانو سره د ښکاره او پټو اړیکو له امله افغان دولت نور  

 .جنګي دلې نه په سیاسي ځواک بدل کړلهم کاواکه کړ او طالبان یې له یوې 
 

همدا ډول د طالبانو دپلوماتیکو هلو ځلو ځینو هیوادو ته تګ راتګ د امریکا نړیوالو حریفانو ته موقع په الس ورکړه 
 .تر څو د طالبانو موقف او اتوریته نوره هم پیاوړي کړي

 

ا دې ته اړویستله چې خپله ماته ومني او د خپل دغو پورتنیو الملونو او اوږدې جګړې نړیواله ټولنه په سر کې امریک 
 .اخالقي او بشري مسؤلیت پرته په بیړه د خپلو نظامي ځواکونو د وتلو پریکړه عملي کړي

 

 :زما له انده امریکا زموږ له هیواده د خپلو وتلو له پاره ممکن به دغو درو فرضیو سوچ کړی و
 

او ځانته یې د اوړو د پزې په ایښولو سره کوښښ کاوه تر څو د  د دې له پاره چې امریکا نوره جګړه بایللي وه  ــ  ۱
خپلو هغو السپوڅو، چې د کلونو، کلونو په موده کې یې پرې پانګونه کړې وه له طالبانو سره د یو ګډ او ناکاره  
حکومت په جوړولو خپلې پښې سپکې کړي، چې د دې کار له پاره افغان حکومت هیڅ ډول توافق نه درلود، اما  

مریکا او ناتو د نظام دننه د فشارونو او ځینو ګواښونو له امله اشرف غني مجبور کړ چې دغې غوښتنې ته غاړه ا
کیږدې، خو د طالبانو دراماتیک پرمختګونو، د ولسوالیو یو په بل پسې تسلیمیدو طالبان باوري کړل، چې د بهرنیو  

ځکه یې په دوحه کې د بین االفغاني خبرو اترو په    ځواکونو د وتلو وروسته دوي کوالی شي حاکمیت خپل کړي، نو
 .پروسه کې خنډونه ایجادول، د ترکیې له کنفرانس نه یې اوږه خالي کړه او د امریکا تالشونه یې بابیزه وګڼل

 

د دي فرضیې پر اساس امریکا غوښتل د طالبانو پښه ولسوالیو او والیتونو ته راکش کړي، او هسي بې ځایه   ــ    ۲
غان درې سوو پنځوس زرو د دوي له خوا پر تربیه شوو وسلوال ځواکونو حساب درلود، چې دوي به د  یې چې پر اف

 .یوې خونړۍ جګړې له الرې طالبان مات او خپلې هر ډول غوښتنې به پرې عملي کړي
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ه که چیرې بیا هم طالبان د جګړې له الرې قدرت ته ورسیږي، نو امریکا به د هغه پټ پروتوکول پر بنسټ لــ    ۳
طالبانو سره په تفاهم کې شریک پارتنر پاتې شي او یو شمېر پوځیان به د خپل سفارت او استخباراتي فعالیتونو په 
خاطر پر طالبانو ومني چې په افغانستان کې پاتې شي، خو د اشرف غني له هیواده وتلو ټوله پاڼه او د امریکا خائنانه 

توطیې شنډې کړې او هم یې په هیواد   د د کرزي او شمالي ټلوالېهیلې په اوبو الهو کړي، چې هم یې د ځان پر ض
کې د وینو تویدو مخنیوی وکړ. په دې ترتیب طالبانو د ارګ په نیولو سره د هیواد پر دري دیرش والیتونو ولکه 

 .ټینګه کړه
 نوربیا 
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