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 ده نه ربم او ترور د حل ال
 

اردو په څلورسوه بستریز روغتون تروریستی حمله وشوه، د ټولو افغانانو او نړیوالو له پاره دا له  يکله چې د مل
ه رچې په اوسنۍ زمانه کې دې د سیاسی ځواک د نیولو له پا چا دا تصور نه کاوه د پیښې تر مخه تعجبه ډکه پیښه وه.

الندې  واصول او ارزښتونه د تر پښ يسالمړی، چې ټول انساني، افغاني او اووا ګنیرن جګړه په داسې خدعه او
کار پر ځای  دیې دنده ده،  يتعصب او تبعیضه د هر مریض تداو ه، ډاکتران چې بې ليکړي. په مریضانو د ډزې وش

   ډارول شي.و وا یشهید، زخم کې
څو او داعش په سم د ،هد دوی په خبر ،ودا پېښه ال نه وه سړه شوې چې د اچین په ولسوالۍ کې امریکایان

خلک او د هیواد روڼ اندی له ډیرو سوالو سره مخامخ  ېدې بم غورځون وغورځوله. (ربمونو مو) د ،وپټنځایون
او  يې د خلکو فکر خپلې خواته راوګرزوچپه ښکاره ولو ددې سبب شوه  تاو قدر رد خپل زو (ربمونو مو) د .کړل

بمونو ) د (ربمونو مو) غم په خلکو هیر کړي. په اچین کې د او ناورین روغتون د اردو د څلورسوه بستریز
ځواک  ېهم شته چ پالر وبمون چې د بمونو د مور پر سر د لکړ او وئې وی رهم را بیدا نڅښت جوړوونکی او (رپال
    .يدوه برابره د ېی اغیزې او
هیواد ئې له ملی ماتم سره  شوه چېداسې ستره او غم لړلې پېښه و قول اردوکې هګڼ ۲۰۹وس دادی د بلخ د شاهین په ا

روغتون وحشت او د  زبستری څلورسوه د خپلې خواته را واړاوه او کړ. دې ستر غم عام ذهنیت خمخام
دې پرله پسې لویو پیښو زموږ هیواد د سولې خواته نږدې  تر خپل سیوری الندې ونیو. یې روی واچول د (رمو و)بمون

  .پکې ووهلې نورې نه کړ، بلکې د نفاق او شقاق اور ته یې
د اردو روغتون ته د تروریستانو د ورننتولو په وخت کې د بشری نارمونو تر پښو الندې کول او  ددې لیکنې هدف 

د  (رموو)بمون د ېچ موخه دا هم نه ده ياصل ېدلیکن ل نه دی.د هغوی په مخنیوی کې د امنیتي ارګانونو د ناکامۍ څیړ
وړو »په افغانستان کې پر  ېول نچې امریکایا یشوپر دې بحث  او یا يحساب کړ انډول ځاو اغیزې ترمن تقیم

لمبر  ۲۰۹ د زه په داسې حال کې چې .يواړه بمونه اچو« لویو داعشیانو» هپ سوریه کې هپ وا ملوی ب «داعشیانو
کورنیو سره خپله غمشریکی او خواخوږي ښکاروم، شهیدانو ته یې د جنتونو او  وجنمد غ هقول اردو د پیښې په اړ

په څه ډول او کوم  ه کې دا موضوع نه څیړم چې ولی،لخو په دې مقا ؛ته یې د بیړنۍ روغتیا هیله من یم زخمیانو
ولې هغه قول اردو چې  وننوتل اری جګړه ایز مرکز منځ ته وداسې غوره نظام دولت د د «ناشتهادی طالبا» نیرنګ

   لری؟ هه ده، د خپل مرکز د ساتلو توان نړد ټول شمال د ساتلو دنده ور په غا
او  و، کرکې، پیشداوریود هیواد دستونځو د حل په اړه له احساسات موږ افغانان باید موخه داده چې يددې لیکنې اساس

چې د ټولو  وسې ممکنه او مناسبه الر وموماحل د دوطن د ستونځو  داو  وڅخه کار واخل قم  ع  ت  او ل ق  ع  ت   د بدبینیو پرته
وساتی. په لنډ  يولسونو ګټې خوند وزیارکښ ملي او د ۍلو وړ وګرځي او وکوالی شي چې هیوادننخواوو له پاره د م

ت او پرمختګ الره زموږ ل، او په اوږد مهال کې د ډاډه سولې او امنیت تر څنګ د ټولنیز عدايمهال کې جنګ ودرو
   .يه کړصخال پر مخ

ي، ړد ټاکلې ټولنیزې کشالې او جګړې هرلوری هڅه کوی چې دښمن ته غوڅه ماتې ورک دا ښکاره خبره ده چې
اتو په اړه په ټولنه کې مختلف نظرونه شته او د دښمن د پیژندلو او د هغو د مشخص کول اړین دی چې مادې ته پ خو

د خلکو او  وڅو ک د چا دښمن دی ا ېچ شته خلکو په منځ کې دا سوال د اوس هم پر همدې بنسټ جګړه روانه ده.
له پاره  ودښمنان وکبله د خلکو، ملت او وطن د رښتین په هیواد کې د ګډوډیو له نن زموږ وطن دښمن څوک دی؟

د  دولت هپیژندل ستونځمن کار دی. ک رتشخیص او عوامو ته و ودښمنان د هد اکثریت ولس له پار څرګندې پولې نشته،
یق قدا باید د . ، دا موضوع د دقیق غور، څیړنې او بحث وړ دهیغږ جګو د قطعی اوغوڅې ماتې  طالبانو پر ضد

به  ګټه ددې ماتې ؟يد چا په زور ماتې ورکول کیدای ش وچې طالب ته چیرته، څنګه، په کومه وسیله ا يمحاسبه ش
    ؟یواو چاته  څه

پرمختګ، ټولنیزعدالت  يکې د مل نوط تر څو چې په ،هپورې سخته د هغو تر قطعی ماته ورکول ته زما په نظر طالب
حکمې شو اد د عاملینو ولیې سفجګړه مارانو او د شر او  هشت ډانه کې داد دولت په  ،یاو فردي آزادیو ستنې نه وی م 

ي افکارو زیږنده بطالب جنګیالی د طال .يل له منځه نه وی تللمااو په ټولنه کې د نفاق او شقاق عو ېنه وي وچې شو
د طالب په ضد ښه  ایډیا تولیدوونکی او پالونکی هم د دولت په منځ کې او هم له دولته د باندې شته. او د طالب د يد
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تر  ځطالب په تیرو لسو کالو کې نه یوازې ور ښت د عواملو په ضد مؤثر اقدامونه دی.اغیزمنه جګړه د هغو د پیدای
غښتلی شو او د جګړې په ډګر کې پر مخ روان دی، بلکې د دولت په ریښو او رګو کې یې هم نفوذ  بلې
ی مالتړانو له په نظر کې ج. د طالبانو او همدا راز د دولت د خاريښه ثبوتو دا ادعا یې وروستی عملیات ېچ کړی
د خارجی  په افغانستان کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو مغلق ترکیب او د هیواد په داخلی چارو کې ،نیولو

یوازې  مه باوس طال ی.دړی کالسوهنې زموږ د هیواد موضوع نوره هم پیچلې او حل یې ستونزمن  هبې پای ځواکونو
   ې او نویې نړیوالې اړیکی یې هم موندلی دي.د پاکستان محصول نه دی، بلکی نور

زاویې څخه روانې جګړې ته وکتل شي، په دواړو لورو کې افغانی بشري ځواکونه له منځه ځي،  دکه د ملي ګټو 
او سخت زړي  تپوهې محرومیږي، د جګړو سره عاد وچنیان مو له علم او، کيځوانان مو شهیدان او ټپیان کیږ

مو په روحي او  ډیر وګړي مو له کاره لویږي او نځوانا ،يکښینو ټغر په د غم ی کورنۍفغانا جګړه .يروزل کیږ
. د هیواد ياو ملي تاریخي ویاړونو ته ضرر رسیږ ود هیواد مادي شتمنی په ټول کې مو .يعصبي ناروغیو اخته کیږ

ه پنځوسو تر سلو افغانان وژل کیږي. دا له ځانه لاعالنونو پر بنسټ د ورځې  يد دولت ېو کړجګ وروان په اوسنیو
. جګړې له افغانانو څخه د ملي پرمختګ، ياوو )انفراسټروکتور( تخریب هم لرنو د هغه د زیربا يسره د هیواد وران

ونزو د حل تد هیواد د س هدې حال ته په کتو سر .يالۍ چانسونه او فرصتونه اخیستکسو د وطن د آبادۍ او د خلکو د
نه  کامیابیدل ې یو لوری پر بلکاو په نظامی ډګر  د ترور او ډار لړۍ ته دوام ورکول ،د بمونو غورځولالره 

و او د هیواد نتغچ اخیس ،د وژنو ؛راولی یزیاتوال وشدت ا د ټولنې په نفاق او شقاق کې هترور، بمونه او جنګون .يد
یوادنیو هاو د  يړه اوږدیږي، سوله لرې کیږهر څومره چې جګ .یوتزیا نورې د ورانولو د زنځیر په کړیو کې

سمه الر نه ده او  لاصولو پر اساس جګړه د ټولنیزو ستونځو د ح يستونځو حل مغلق او سختیږي. څرنګه چې د علم
د سولې د راوستو او د  کې د یوه لوري بریا او د بل ماتې محتمله نه ده، له دې کبله روانه جګړه د هیواد په

   .هته اړتیاد ۍو اترو، تفاهم، ګذشت او دیپلوماسررښتینی او دوامدار حل له پاره خب مسئلو د ونیدهیوا
تر هر څه د مخه د جګړې په  لپه اخالص سره د خبرو اترو شروع او بریالی کو په افغانستان کې د سولې په اړه

چې  داسی رهبري ضروري ده د جګړې په دواړو خواوو کې .يد سیاسی ارادې شتون ته اړتیا لر ېدواړو خواوو ک
هغوی چې د جګړې او ورور وژنې  .ياو ویې لټو يګټې په سوله او آرامۍ کې ووین يخپلې شخصي، ګروپي او مل

ته رسیدلی او هنوز هم جګړه ورته د عوایدو او چوکیو د ترالسه  ه خانۍخڅ ۍملنګ ن کې او له همدې الرې لهاپه دور
د  د سولې غږ باید د ملت له بطنه او او نه ئې شي راوستالی. يغواړ سوله نه سرچینه ده، وطن ته بهانه او هکولو ښ

  .يش او په ځواک بدل خلکو د تودو له متنه راپورته
دین، مذهب،  دځوانان په دې پوه او باورمند شی چې  په تیره ودا به د سولې په خوا غټ ګام وي که زموږ خلک ا

ساتنې او باډیګاردۍ څخه الس واخلي، کوم  پیروۍ، له« مشرانو!»تحمیلی  هغو د هپه نام ېقوم، ژبې او سیم
مسئلو کې  ي. په قومي، ژبنیو او دینید وژنو او ځورونو عاملین د واو خویند ووروڼ رونو،لاوالدونو، پ ددوی  د ېچ
ټو د ساتلو په ګ یشخص دچپاولګرو مفسدو کسانو  د، يخلاسنجش څخه کار و ياحساساتو پر ځای له تعقل او منطق د

  .يوالړ نه ش هوحشت سنګر تاود تروراو هد نورو په وړاندې د جګړې ډګر ت هامر او قوماند ید هغوی په فرد خاطر
مسلط  ذهنیتونو د ځوانانو په فکرونه تر ډیره بنسټپال  .رو قوماندانانو تر ځواک الندې دیامد جګړه  عمال هیواد نن مو
او پرشاتګ  زورورو نومد اسالم پاک دین د مدنیت دښ .ېدولتي چوکیو خېټې اچول ډیرو عواملو په د شر او فساد .دي

قومي، ژبنیو او  ډیرو افراطیانو د .یاو دا د سولې دین یې د جنګ په وسیله اړول یلخوا یرغمل نیول شو غوښتونکو
ون او موندلو ځوانان مو د ډالرو او شتمنیو په لټ ېځین .یزو جوړښتونو په سر کې ځای نیولیاسیمه 

د  .تر پښو الندې کوي ن، اخالقی نارمونه، عقیده او ایماتخپل او د کورنۍ حیثی ېچ یسرګردان ګرز داسې ېسپ
خمی زخمی بدن ټول زد هیواد د  .په نطفه کې له منځه ځي او يویه نښه د کفر او الحاد ټاپه خورلمدنیت هره وړه او 

چارو په متن  يو کلتورا يد سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، نظام .يکې دخارجیانو په الس او اختیار  د عصبی تارونه
د انسان د آزادۍ، سوکالۍ، او ټولنیز عدالت د پلویانو له پاره  د علم او تحصیل څښتنانو او کې د ملي روشنفکرانو،

، د پرمختګ پلویان او ید خلکو د ګټو ساتونک اندي، ڼواړتیا ده چې ملی ر نو ځکه فعالیت موقع نشته. آزاد ځای او د
یو د  ،يای شځتونکي جنبش کې سره یوښعدالت غو په د خلکو ځواکونه ينکوآزادیو غوښت يد ملي استقالل او فرد

د  او اد روحیې په غښتلتی لتااو ټولنیز عد ۍتیر شي، په ولس کې د سولې، آزاد له خپل منځو زړه بدیو بل په وړاندې
او د  يشي د وضعیت په سمون کې رول ولوبو ی، تر څو چې وکواليې وکړپه خپراوی کې ګډې هڅ شعور ټولنیز

  .ير واچواد سولې په راوستو کې فش باندې جګړې په دواړو خواوو
 

 پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

