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 نفاق یکه مل ،وفاق یمل

حرکت  یاو حرکت سره مواز ریس ېاو نظام ،ی،اقتصاد یاسیدس ړیملتونه د ن کډفخرنه  اوړایو ار،دښیهو ایددن
 ،یاسیوسوالړین ولوټ یوړاو منظم پالنونه جو یژیسترات ید بقا او ارتقا فکرونه کو اتیح یدخپل مل یکو

  ،ی،کلتوریاقتصاد

ملتونوته  ېچ هڅسره هغه  ۍارښیهو یخودداس ینویموقف تع یخپل مستقل او مل هګتر سن یبدلونونودمطالع زویولنټ
اراده  یاومل وستونی، پ یووالی یهغه مل یسات یې خهڅ اکړقوتونو دتا یدطماع او استعمار ښیقوت ورب یمل یواقع
 ده .  

 ،مداوم،اوګډاو دولت  تونویموثروشخص نو،علماو،اوګپر ولوټد ملت د میاو تحک ولړجو یووالی یدمل ېچ میووا که
 هړایاودو یساتل تیخپل موجود یاوبرم الند ړایو ونومید ثی  ملت په ح وید  ږ. مون یغلطه به نه و یدوامداره کار د

او  منانوښد د ېچ کهځ ید یله سره فکر ضرور یندخبرو با ولوټپورته  ېخو زه فکر کووم چ ،ید ړیژوند موک
ته  اونوړپ وینو ویژیاهدافو ، اغراضو او سترات وټد پ یسره د هغو دویریپه ت ځیور یاو پالنونه دهر سیدسا انویاجنب
مخربو  ویسبا ته دنورونو ړیته راو ځمن یلډ یاو مضمحله کولو په خاطرنو دویدورک ږزمون یېکه پرون  یږیداخل
 لوړاهدافو دالس ته راو کویژیت رانودستراګداستعمار او هدفمندو مداخله  کهځ یهم ورته اسانه کارد ولړجو لوډ

دا موجوده  ېاحساس کووم چ یزه دد یبدلو یېاود ضرورت او وخت سره سم  یدپاره نه و یمود یدږداو لیوسا
به هم بدل  نیاو عامل ڼیاو چپاول بد وژنو چور  یږیبه پکار اچول ک یلیوس یاو نو یږیکه سبا بدل ینن و لیوسا
دپاره کوم پالن او طرحه  یویحالت دمخن وی یاو زمامداران دداس نین،مبتکری، مقتدر نیمدبر ږزمون ای. خو ا یش
 ید بال او خطر په باب خبر وی اګیل ولټ یږیک دلیپالن اثار نه ل وی یدداس ېشم چ یالی؟ په صراحت سره و یلر

 . وی روفمص انوګکوو او په دعا 

سرنوشت  ږزمون ېچ نویو ولډ ندهګرڅنو دا په  یکو جابیا ید مطالع ایب لځویحوادث  خیکالو دتار رشوید رویدت
او  ویشکمن  انځپه  ثیملت په ح یخیتار یتلښواحد،متشکل او غ وید  ید یشو لټړ یدنورو پور ایاو یاکټ انوری
 هټوټ دو،یفیتضع دږزمون یملت نه بول یناپوهه حت وافغانان مو په پوهه ا یپرسته او استخدام شو یعده اجنب وی یحت
 ،ی،علم خیمفاخروتار یخپلو مل هګد مثال په تو ید یموجود شو رونهیاوتذو سیدسا رډیرډیدپاره  دویاوورک دویک

انکار  خهڅاو ور یافغان نه بول انځ ینځی ېچ یستیزوراخ یخبر یاوس ال د وګڼفخرشرم  یافتخاراتو باند ګیفرهن
مطالعه دوه  یکنیل یدد هیاځ یتر د یدشږاو رډیبه  ستینو ل مړک وتهګپه  لیدنفاق اوشقاق مسا هګرن دا. که  یکو

 :یخلقو ښیعمده اومهم سوالونه په ذهن ک

 ؟ یاو خطرونه ورته متوجه د فیضع ېووالی یمل ږزمون ی: ول الف

 ؟  ید هڅ: عالج  ب

 فولویاو دضع یش فیضع هښهغه  ېچ یش یننوت ښیملک ک ویقوتونه هغه وخت په  یمداخله کوونک استعماراو
 ینسل دخپل مل وانځدملت  ېچ یکار داد ینړاو لوم یکول د فهیروح ضع ید مل ښینسخه په هغه ملت ک ینړلوم
او دخپلو  ړیورک یپه الس ونیزیو،تلویورته قلم ، اخبار،مجله،راد ایاو ب ړیاو افتخاراتو په باب مشکوک ک تیهو

مفکوره او  یواحده مل ړیک دایکشمکش پ هځنسل ترمن ړاو زو وانځد  ړیوک لیپ ۍاوخپرون جی،ترویکنیشکوکو په ل
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او  یدرزونه په فاصلو بدل ش ښیک تیاوپه نها ړیخبرو مصروف ک یپه همد روپونهګاو  یلډ،  ړیاراده متزلزله ک
 لهیاووس قهیطر یفولونویملت د ضع وید  ښیک یړیپ یشتمیوویاوپه  یمساعده ش نهیزم قیدتطب یشقاق د مرحل یدمل
 یحمل یمیدمستق دهیوغورز وښله پ ېکله چ یمثال د هښ یېعراق  ېچ یوضع کول د راتویتعذ یاقتصاد یالملل نیب
،  یاسیپه س ړیدننن  ېچ ید لیاو اورو . همدا دل نویو ندهګرڅپه  ښیپه خپل وطن ک ږمون یخبر یولټ کارشوداښ

په سطحه  واوقومونوګړ، و نوګد پر هګډپه  وینه  هګجو ویل ایدملتونو سره دس ایددن ښیک رډګ ګیاو فرهن ،یاقتصاد
  رخووڅ یوژرندګټ نودنورودیمور او خور په و یوهو دخپل ورور،پالر،زو یښیر یووالی یدمل

 ولټل ښیپه وجود ک تیسالم حکومت دنه موجود ویمو د  یښیناخوالو ر ولوټتر پرونه ددغه  ی: اوس عالج پکاردب
هم دناخوالو حل نه بلکه  ایتښپه ر یو ړیک ړبل چا جو ېهغه هم چ تیجمهور اشتویاود درم وصدارتځور وځدپن
 هښشورا  یدسول هګاو نه کار. د مثال په تو ړیته نه توجه ک یمسل یحکومت هم دغه اساس ینن یوه خو د ندهیږز

 یشورامصرفو یدسول الرهرکالډونویلیپه م ؟یپالن موجودد هڅاو یکارشو هڅته  یمسل یووالی یخبره ده خو دمل
دچا سره  ولنهټمتشتته  ویخو  یضرورت د ینړ؟ سوله لوم یداستحکام دپاره ترننه مصرف شو یووالی یمل الرهډ وڅ

او  لهیب دیته با یووالی یمل ېچ یخو زما هدف داد ړیغوا لیتفصل اوتحل دږجال او وع؟ دا موض یش یه کولسول
 یږیاو خالص ړیږیجو یدراوز یله امله نورو مداخلودپاره نو تیددغه خال دموجود کهځ یش جادیپروژه ا ګړیانځ

 یخاطر په اوسن په ولوړوفاق د فضا جو یکولو او دمل یدږ. دخلکو دن یږینه ک یې یویمخن یقانون ولډ یڅخو ه
 یووالی ی. دمل یته وسپارل ش ولوګدقانون من دیبا یې یمنع او خپروونک دلینفرت خپر یدمل ښیک طویوخت او شرا

 یناویهغه اعمال و ولټاو  یش میترس ښیک ټقانون په چوکا یقیتطب وید  ښیپه سر ک ولوخبروټد دیمسله با دوګینټید 
.  یشرط د ینړلوم تیکار دپار دقانون حاکم یخو دد یش لګڼوړو زاتودمجا یږینفرت سبب ک یدمل ېاو افکار چ
 وی یاو داس یژوند کو ښیپه ارامه فضا ک یدسول یېاو خلک  یدا کار شو ښیک وادونویه یېاروپا روډیپه کانادا او 

 ده   فهیدحکومت او دولت وظ یې جادولیحق او ا یژوند دهر افغان طبع

 یادار یدولت یولټ ېچ ړیک صلهیپارلمان ف یوندګ ېله خوا ولوستل چ رګصاحب بز رټاکډد  ېبوک په مخ م سیف د
او خپل نظرونه  ړیک یې ریهم ولولئ ش ښیکر وڅ ینو دا الند یش نیپه عکسونو مز کهین سیرویداحمدشابابا او م ید
  ړېک ندګرڅ یپر

د ستر امپراطور  یش یدیک هګرنڅ ېفکر وم چ یپه د خهڅپخوا  رډیده . د  ړدرنده او دقدر و رهیډ صلهیف دا
 ېپه نامه عموم ځدور یوال وی یلید م ښیپه افغانستان ک ځالرحمه د تاجپوشئ ور هیاحمد شاه بابا عل حضرتیاعل

 ېمحورته ضرورت لرو چ یمل ویپه خاطر  ماو استحکا دوګینټید  یووالی ید مل ولټ ږمون کهځ یش لګڼو  یرخصت
الرحمه د افغانستان  هیوروسته احمدشاه بابا عل ځیور ی. له همدغ یهمدغه محور د ځشو اودا ور ولټرا یپر ولټ
مخور  یې خهڅ، تاجک ، هزاره ، ازبک ، او نورو قومونو  تونښپ لړک ډواحد مرکز سره راغو ن وهیقومونه په  ولټ

 ید لو ېچ ودیښک یې ادیبن دوړیواحد اومتحد ملت د جو یقو ویاو د لړوزارتونو مقرر ک پهاو په کار پوه خلک 
 وه .   هیغا یېاو استقالل  تیتمام ی، دخاور یوی، دظلم مخن ی، ترق دلړیافغانستان جو

 ړید لوم ېوروسته زه موفق شوم چ خهڅالرحمه دوفات  هید احمد شاه بابا عل یاندړو شل کاله بایغلط نشم تقر که
او  ړدا کار وک ېکاله م ی، در مځسطحه ونمان هیپه لو یله الر ویراد ږغ ید افغانستان مل ځدپار دا بختوره ور لځ
جشن په  وهید  ښیتاالر ک یکلښ وهیپه مرسته په  غانانواف دونکوید اس ښیپه تورونتو ک ځدا ور ېکال م لورمڅپه 

 یاو مل یرخصت ېعموم ښیپه افغانستان ک ځوخت دا ور وی ېزما هدف دا و چ ځی. له هماغه ور لهځشکل ونمان
صاحبان  لیخو د پارلمان وک ړک لیخبره کار پ یدوره وه ما په د ړید پارلمان لوم ېچ ښیکاله مخک وڅ.  یجشن و

 ېد عالمه خادم بابا د وفات نولسم ېته چ ډیدا موضوع هغه غون یاندړکاله و وڅ یم اینه وو . بته حاضر  یخبر ید
 زیاندړبل و ویوه د  یشو هړجو ښیک لټچاپ شوو اثار په خاطر دکابل په پروان هو ویجلده نو وڅاو دهغه د  یزیکل

 ژندلیو پ ثیپه ح یستور مږد شپ یژب توښپد  ېو چ ښیپه برخه ک ارګخدمت یعبدهللا بختان یاغلښهغه د  ېسره چ
 وشو .   یو مانه او بحثونه پر زیاندړسره زما و تیپه اکثر ونکوونکوګډ ډید غون ړک یاندړو یش

ارزو  وهی. نو زما  ړیدتحقق دپاره کار وک زیاندړو یاو دد ږیزحمت وکا هڼعده ورو وی ېچ یوخت د هښ رډی اوس
  یبه پوره ش
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