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 ۲۶/۰۴/۲۰۱۷          حکیم روان
 

 په هالنډ کې د افغان اروپایي جرګې د غونډې په هکله
 

 ۲۰۱۷نیټه  ۲۳د اپریل 
 

د هالنډ په بیفروایک کی افغان مکتبیانو ) روڼ آندو ( غونډه وکړه او د اروپا له مختلفو هیوادونو خلک  ۲۳د اپریل په 
 . ورته راغلی وو

د دې غونډې د خبرو موضوع پاکستان او د ډیورنډ استعماری کرښه وه . ټولو ګډون کوونکو په یوه خوله ویل چې 
 . پاکستان د افغان کړکیچ اساسی المل دی او د ډیورند تپل شوی استعماری کرښه حقوقی بنسټ نه لری

ی دندی هیرې کړی او په هغو خبرو اخته ده چې افغان روڼ آندو تل د خپلو دندو په منځ کی اصلی او ټاکونک خبره دا
 . وی چې ددوی په وس او نس برابرې نه وی

لومړی دا چې نن د هیواد په ډیر لیری پراته کلی کی یو ساده نالوستی بزګر هم په دی پوهیږی چې هیواد یې پاکستان 
رانو په وینو لړلی دی او ددې اړتیا او د هغو پورې تړلو تش په نوم مسلمانو ډلو او د اسالم په نوم سوداګرو او دوکاندا

نه شته چې مکتبیان په خپلو منځو کی پر هغو بحثونه وکړی او په دې خبره شپې او ورځې تیرې کړی . پخوا ددې 
اړتیا وه چې د نړیوالې ټولنې پام د افغانستان پر ضد د پاکستان دوه مختوب او شیطانی لوبو ته واړول شی ، د دې 

و هم منډې را منډې وکړی او عملی ژوند هم ثابته کړه چې پاکستان نه یواځې په افغانستان کې د کار له پاره افغانان
 . ټولو جنایاتو مسؤل دی ، بلکې د ټولې سیمې او نړی سوله او ټیکاؤ یې تر پوښتنې الندې راوستی دی

د پرتو ولسونو او بیا د  دوهمه خبره داده چې ډیورند د روڼ اندو مسأله نه بلکی لومړی د تپلی خط د دوو خواو
حکومتونو مسأله ده او دا خبره افغانانو او نړیوالو ته د لمر په شان مالومه ده چې انګریزانو دا خط زمونږ په نیم واکو 

 . واکمنانو په زور منلی دی
د افغان زما له نظره روڼ آندی ددې وس نه لری چې دا ډول مسألی حل کړی او روڼ اندو خپله دنده هیره کړی ده . 

روڼ اندو اصلی دنده د خپلو خلکو پوهول ، د اصلی او فرعی موخو ټاکل ، خلکو ته د هغو د دښمنانو او دوستانو 
ورپیژندل ، نه ماتیدونکی یووالی ته رابلل، مهمو او ټاکونکو مسألو ته د خلکو د پام اړول او د دښمن د تبلیغاتو خنثی 

 . کول دی
لت ځپلی دی ، افغان روڼ اندی باید تر هر څه سولی ته لومړیتوب ورکړی او څلوېښت کاله جنګ جګړو زمونږ م

سولی ته د رسیدو الرې چارې وسنجوی . د سولې له پاره د افغان دولت هڅو ته باید د قدر په سترګه وکتل شی او 
 . رې مرسته وکړیافغان رښتینی روڼ آندی باید د خپل دولت سره په دی الره کی د خپلو آغیزناکو وړاندیزونو له ال

زمونږ ټولنه د منځنیو پیړیو د خونړی انګیزیسیون )د عقایدو تفتیش( له ظالمانه منګولو یوه نیمه لسیزه وړاندی د 
نړیوالو په مرسته خالصه شوه او تر ننه د هغه شومه سیوره افغانی ټولنه ګام په ګام تعقیبوی . مونږ له صفره پیل 

ربالمعروف له بیخه ایستلی وی ، د ټولنیزو اړیکو ټول ډولونه له منځه تللی او یا وکړ ، د دولتی بنسټونو ریښې ام
سخت زیانمن شوی وو ، اقتصادی بنسټونه چنګیزی داړه مارانو له بیخه وران کړی وو . دا هیواد په یوه لویه او 

په حال کی وو ، د پنجابی پراخه هدیره بدل شوی وو . د ژوند څرک نه لګیدو او یو لرغونی تاریخی هیواد د ځنګدن 
 . خونخورو د لسیزو خونړی آرمانونه سر ته رسیدلی وو

مونږ د پیړیو را هیسی یو وار د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د واکمنی په مهال د څو کالو له پاره په لوږو او تندو کی 
د نړیوالی ټولنی تر رارسیدو خو آزاده سا وایستله ، مطلب می د دموکراسی لسیزه ده ، تر دی د مخه او را وروسته 

 . پورې زورواکۍ او رنګارنګ استبداد زمونږ د خلکو ستونی نیولی وو
نن زمونږ خلکو حق تر السه کړ چې خپل واکمنان له ولسمشره تر ولسواله وټاکی . زمونږ روڼ آندی دې حق ته تپل 

ړ وی او د هغه رایه ټاکونکی وی نو بیا شوی دموکراسی وایي ! نو که زما هیوادوال د رایو ورکولو په لیکو کی وال
ولی تپل شوی بلل کیږی؟ که د افغانانو په ګوتو رنګولو او رایو اچولو دموکراسی تپل شوی وی نو نه تپل شوی 

 دموکراسی به څنګه وی ؟
ی زمونږ تش په نوم روڼ آندی چې هر یو ځانته یو فرعون دی او بل نه منی ، په داسی حال کی چې هره ورځ یې ب

ګناه او له هر څه بی خبره وطنوال په وینو لړل کیږی ، دوه کسه په یوه الر روان نه شول . زمونږ روڼ آندی کیڼ 
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دی او که ښی دی ، نه یواځې په خپلو کی سره یو نه شول ، بلکې په ډیره خواشینۍ سره خپل ولس هم په خپلو کی د 
 . قومونو ، ژبو ، شمال او جنوب په نوم سره ویشی

آی افسر حافظ -اس-ابی جرنیالن او د هغو نوکران ، مال فضلو ، مال حقانی او هیبت اله او د داعش مشر د آیپنج
 سعید هم د افغانستان دولت السپوڅی بولی او زما د هیواد تش په نامه روڼ آندی هم . د بیلتون کرښې چیرې دی ؟

ش په نامه روڼ آندو ستونی بغ شول . زمونږ د دوسره حکومت ، السپوڅی او مزدور حکومت په چیغو زمونږ د ت
آی له خوا د تحمیل شوی جنګ -اس-روڼ اندی نه پوهیږی چې باید ټول هیواد ، حکومت او ولس په ګډه باید د آی

 . برخلیک وټاکی
زمونږ تش په نامه روڼ اندی ددی جوګه نه دی چې خپل ولس بیدار کړی او داسی حکومت وټاکی چې هغه په ټولنه 

هر ډول فساد ریښې وچی کړی . دا بد حکومت د خلکو په سمو او ناسمو رایو راغلی دی ، خو د کین اړخو او کی د 
ښی اړخو تش په نامه روڼ اندو حکومتونه نه په سمو رایو منځته راغلی وو او نه په ناسمو . تپل شوی حکومتونه 

کلو کې ښه او بد نقش نه درلود . دې ته وایي تپل هغه وو چې د خلکو د سمو او ناسمو رایو پرته ، خلکو د هغه په ټا
شوی حکومت . زما هیله داده چې زما دا خبره بیا تش په نامه روڼ اندی و نه ویشی او هر یو بیا د خپل خیالی 
حکومت تر شا ونه دروی ، ددې پر ځای باید عقالنی عمل وکړی او په خپلو کی د پوهاوی او سره یو کیدو او د 

 . داعش له شره د خپل ولس د خالصون کومه الره وسنجوی – طالب –مجاهد 
د دوه سری حکومت په اړه باید ووایم چې باید حکومت دوه سری نه وی ، هر معقول حکومت باید یو سر ولری او 
ډیر غړی . خو زمونږ تش په نامه روڼ آندی تل خپلو خیاالتو په سر اخیستی دی او تل یې د خپلې ټولنی د واقعیتونو 

 . له په نظر کی نیولو پرته د آپلتو پر بنسټ او د تکرار شوو غیر عملی نسخو په عملی کولو پسې دی
هر چا ته پته ده چې د افغانستان ټولټاکنی ټکنۍ شوې چې زمونږ د ټولنی د پاره ډیر غیر طبیعی نه ښکاری او په 

نه آخلی او د پخوالی مدارج طی کوی ، دوه افغانستان کی ټاکنی او په ټوله کی دموکراتیک بدلونونه لومړنی ګامو
کمپونه د دوکتور غنی او عبداله د تاکنو نهایي پړاو ته ووتل. د ټاکنو نتائجو وښودله چې د رایو ډیرکی د دوکتور غنی 
په ګټه دی ، خو مقابل لوری دا نه منله . آیا په افغان باندې د هغه پر خالف حقیقت منل څه آسان کار دی ؟ او زمونږ 
تش په نامه روڼ آندی په دې حقیقت نه پوهیږی ، خپل سر هم ماتوی د بل سر هم ماتوی او هغه څه غواړی چې دده 
زړه یې غواړی . زمونږ روڼ اندی فکر نه کوی چې دوکتور عبداله هم د دوی په شان او ددوی له جملی څخه دی . 

 . هغه هم له آسمانه نه دی راکوز شوی
ی ، خپلو او پردیو ځانونه ستړی کړل ، که افغانانو دومره ظرفیت درلودالی او دومره دعوه باید فیصله شوی وا

 پیاوړی وای چې خپل کارونه یې په خپله سموالی شوای ، نو بیا به نورو ته اړتیا څه وای ؟
چې  او دواړو ته یې وویل امریکایانو د خپل هیواد او نورو د تجربو پر اساس دواړه خواوی جوړې ته راضی کړل

دا هیواد ستاسو شریک کور دی ، دواړه خواوی ددی هیواد په وړاندی مسؤلیت لرئ ، او دا زده کړئ چې څنګه د 
یوه مخالف سره د هیوادنیو ګټو د پاره د یوه حکومت ، د یوه ګوند او یوې جبهی د ننه په ګډه کار وکړئ ؟ زمونږ 

کو سپورو ستړی شول او هم غنی او عبداله ته . ددې پر روڼ اندی هم امریکایي وزیر جان کری ته په کنځلو او سپ
 . عوض چې ووایي : ښه شوه یوه د اوړو پوزه جوړه شوه او د کړکیچ او خونړیو پایلو مخه ونیول شوه

د یوه او بل نفی کول زمونږ د روڼ اندو د روحیې پر خالف کار نه آسانوی ، بلکې په لوی الس د کړکیچ د پیدا کولو 
شی . د افغانستان د خطرناک او دردوونکی حالت په نظر کی نیولو سره الزمه وه چې د افغانانو د اروپایي المل کیدای 

جرګې ګډونوالو په دې مهمو او حیاتی مسألو غور کړی وای او په خپله او نور روڼ اندی یې د خپل هیواد پر ضد 
 . آندونو او اندیښنو را ګرځولی وای

ومره په خپلو غیر مسؤالنه لیکنو کی وړاندی ځی چې حتی د دښمنانو په څیر زمونږ زمونږ په اصطالح روڼ آندی د
د هیواد د ساتنی پر سنګرونو بریدونه کوی . زمونږ وسله وال پوځ مزدور او اجیر وسله وال پوځ بولی . منطق یې 

، پولیس مزدور دی، دادی چې سرباز ته معاش ورکول کیږی او یا دا چې هیواد اشغال دی ، نو اردو مزدوره ده 
سیاسی ګوندونه مزدور دی ، حکومت مزدور دی ، خو تش په نوم روڼ آندی دا خبرې له واشنګټن ، لندن ، له پاریس 
او هامبورګه کوی . نه په ملی اردو کی د جنګیدو نیت لری او نه خپل زوی د هیواد دفاع ته ورلیږی . خو د افغانستان 

افغانستان داسې دفاع وکړی چې هم امریکایان او نړیواله ټولنه له هیواده وباسی او د بزګر ځوی باید بی له معاشه د 
هم طالب حکومت ته پرې نږدی او په دی توګه د روڼ آندی د خپل سری، بی دموکراسی حکومت ته زمینه برابره 

ی او کړی . دې ته وایي انصاف ! دغسی یوه انصاف ته زمونږ روڼ اندی ګروپونه جوړوی او غونډي کو
 . کوی« عدالتخواهی»

زمونږ په اصطالح روڼ آندی ځانونه طالبان نه بولی ، خو آندونه یې طالبی او داعشی دی . دوی وایي : هیواد اشغال 
دی ، حکومت السپوڅی دی ، همدغه خبرې طالبان هم کوی ، تفاوت دومره دی چې طالبان ددې له پاره د پاکستان د 

د « اتل»موادو د زکاتونو او عربی شیخانو په مرستو عمال جنګیږی ، خو روڼ آندی ارتجاع په مرسته او د مخدره 
 . جنګیدو میړانه نه لری
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د غونډې په یوه برخه کی یوه په اصطالح سیاستوال وویل چې امریکا زمونږ مدعی ده . هیواد مو د پنجابی جرنیالنو 
په قیمت او د ولسمشر اشرف غنی د هلو ځلو په پایله تر موزو الندې غوبل کیږی او زمونږ د ولس د وینو او سرونو 

په  کی ایله بیله امریکا د پاکستان سره له نیمی پیړی زیاتی دوستی او شراکت وروسته متوجه کیږی چې د پاکستان
هکله خپلې انګیرنی بدلی کړی ، زمونږ روڼ آندی ستونی شکوی چې نه پاکستان نه امریکا زمونږ مدعی ده . ځکه 

و وخت اوریدلی چې په مناسبت او بی مناسبته امریکا تل مالمته او امریکا د ټولی نړی د ټولو بدمرغیومسؤله دا یې ی
وبولی . مبارک دی شه روڼ اندیه ، سخت کشف دی کړی دی . په خوب کی خو دا وایي ، خو ګوره چې په لمانځه 

 ! کی دی د یاده ونه وځي . دادی د افغان روڼ اندی حال
ګاونډیان ښه نه کوی خو افغان حکومت د خپل هیواد د اوږدمهاله موخو او ګټو په نظر کی نیولو سره زمونږ سره 

پخه سنجول شوی مشی تعقیبوی . تر اوسه د پاکستان حکومت د ټولو خونړیو جنایاتو سره سره د عقل څخه پیروی 
زمونږ د ګاونډي په توګه باید د افغانستان  ته رابولی . د ایران حکومت ته په وارو وارو دا خبره سپینه شوی چې ایران

له خوا د امریکا سره د رقابت له امله اندیښنه ونه لری . او ورته ویل شوی چې افغانستان به هیچا ته ددې اجازه 
ورنکړی چې له افغان خاوری زمونږ پر ګاونډی ایران برید وکړی. افغان حکومت په ډیره حوصله مندی او خودداری 

پوهول چې د افغانستان په غیاب کی زمونږ له مخالفینو او دښمنانو سره ناستی والړې نه یواځې د سره روسان و
افغانستان د ګټو سره مطابقت نه لری بلکې د سیمې د هیوادونو ګټې هم تهدیدوالی شی او روسیې ته یې په ګوته یې 

 . ه منځه تلالی شیکړه چې د سیمې ګواښونه د سیمې د هیوادونو په پوهاوی او ګډ کار سره ل
زمونږ د تش په نامه روڼ آندو د کینو له ډکو اندونو پر خالف د افغانستان دولت د مسکو په ټولو غونډو کی د امریکا 
د مخالفت سره سره ګډون وکړ . افغانانو ته د السپوڅو رژیمونو تجربه په یاد ده . السپوڅی محتاج ته نه ویل کیږی 

پله اراده ونه لری ، د افغانستان حکومت د نړیوال او کورنی سیاست په اړه له پوره ، بلکی السپوڅی هغه وی چې خ
آزادی برخوردار دی . هر څوک ړانده نه دی او وینی چې په افغانستان کی د دولت له کارمندانو نیولی تر عادی خلکو 

فغان دولت ، امریکا او غربی پورې ډیری کسان د راډیوګانو او تلویزیونی مرکو او چاپی مطبوعاتو له الری پر ا
هیوادونو نیوکی کوی ، خو غربی هیوادونه د نیوکو له چارې سره آشنا دی . دوی په خپلو هیوادونو کی خلک نیوکو 
ته تشویقوی ، تر څو په خپلو چارو کی سمون راولی او راتلونکو رقابتونو ته د خلکو مالتړ خپل کړی. د افغانستان 

د افغانستان دولت مرستو ته د اړتیا له امله السپوڅی وبلل شی نو زمونږ ملت هم السپوڅی  دولت السپوڅی نه دی . که
 . دی ، خو داسی قضاوت له انسانی ماغزو نه بلکې له بوسو راوتالی شی

لنده دا چې : زما له نظره د هیواد سیاسی ګوندونه ، په افغانانو پورې په مختلفو نومونو تړلی جرګې، اتحادیې او 
سازمانونه باید په ګډه سره د خپلو وظایفو له منځه تر ټولو مهمې او ټاکونکی دندی د ګډ کار او عمل له پاره په 

قانون څخه پیروی ، د هیواد د ټولو دموکراسی غوښتونکو  د اساسی لومړیتوبونو وویشی . زما له نظره د هیواد
ګوندونو ، سازمانونو ، ډلو او شخصیتونو د یووالی او پیوستون چاره ، د دموکراسی په اساساتو د اوسنی نظام د 

د  د هیواد د وسله وال ځواک څخه مالتړ ، د خلکو د بیداری او خرافاتو څخه اصالح کار، د سولی او امن د تأمین او
پرهیز دندی هغه ځنډ نه منونکی دندی دی چې باید د پاملرنی په مرکز کی وی . په مختلفو نومونو د زهرو له پاشلو 

 . باید ډډه وشی او د واقعی پخالینې ژبه وکارول شی . انسان ته نه ښایي خپل مقام په خپله سپک کړی
اندونو د شریک کولو په موخه د افغانانو د رابللو او زه په داسی حال کی چې د افغانانو د اروپایي جرګی نوښت ته د 

یو ځای کولو قدردانی کوم ، خو د دې ډول غونډو د اغیزمنتوب له پاره می هیله دا ده چې غونډو ته داسی حیاتی او 
مهمی مسألې د بحث او غور له پاره وټاکل شی د کومو سره چې زمونږ د خلکو برخلیک تړلی دی . افغانستان د یوې 

وږدې غمیزې په اور کی سوځي . په داسې الرو چارو باید فکر وشی چې ددې غمیزې په وینو لړلی لمن ورټوله ا
کړی . مونږ یو مدعی پاکستان لرو ،د کوم سره چې مونږ نه غواړو دښمنی وکړو ، خو پر مونږ یې دښمنی تپلی ده 

 . تیا نه لری. د امریکا او د نړی د هیڅ بل هیواد سره زمونږ ولس دښمنی ته اړ
د جرګی په غونډه کی وویل شول چې مونږ غواړو پاکستان د هاګ نړیوالی محکمی ته د افغانستان پر ضد د بشری 
جنایتونو په تور راکش کړو ، چې دا ډیره په زړه پوری وه ، خو زما له نظره به ډیره ښه او آغیزمنه وای که چیرې 

ې ټولو ګډون کوونکو خپل نومونه او شهرتونه لیکالی او السلیک کوالی لستونه پر میزونو پراته وای او هلته د غونډ
چې دا لړی سوونو زرو ته رسیدلی وای ، بیا په خبرو کی نه بلکی په عمل کی د هاګ محکمې ته سپارل شوی وای 

 . . ددې کار له پاره اوس هم ناوخت نه دی . ماهی هر وخت له اوبو تازه دی
ونو په پایله کی تر هغې کچې وران شوی دی چې جوړول یې نړیوالې اجماع ته اړتیا لری . افغانستان د نړیوالو رقابت

افغان وطنپالونکی باید ددې اجماع د تشکیل او آغیزمنتوب په الره کی مټې راونغاړی . هغه مرستې چې نن یې امریکا 
د افغانانو سره دومره دروند بار پورته د افغانستان سره کوی ، هیڅ هیواد نه ددې وس لری او نه دې ته لیواله دی چې 

کړی . که امریکا په سیمه کی موخې لری ، چې بیلې شکه یې لری ، خو که څوک د هغو موخو مخه نیسې پر مونږ 
کاله وجنګیدل ، خو پایله یې یوه وه ، هغه د افغانستان بربادی ! نور افغانان  ۴۰اړه نه لری ، افغانان د نورو له پاره 

وخو د پاره جنګیدالی نه شی . زمونږ په اصطالح روڼ اندی وایي ، ها امریکا د روس ، چین او ایران د د نورو د م
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

تهدید له پاره افغانستان ته راغلی دی . دا بیچاره ګان د روس ، چین او ایران غم خوب ته نه پریږدی . دا که تړلتیا 
ن ساتی او ته هم په اروپایي خلوت کی ناست یې ! له په تا ځا نه وی ، نو په تا یې څه ؟ هغوی دومره خوار دی چې

 ... دی ځایه مرسته ورسره کوې . هغه هیوادونه د ځان غم خوړلی شی ، ته د ځان غم وخوره
افغانان د هر هیواد په تیره بیا د امریکا د متحده ایاالتو مرستو ته په درنه سترګه ګوری او له ټولو هیوادونو مو هیله 

مرستی یواځې او یواځې د دولتی چاینلونو له الرې د افغانستان د ولس سره وکړی اوتر هغو د خپلو داده چې خپلې 
مرستو د دقیق مصرف او پر ځای لګیدو جاج واخلی تر څو افغان دولت په ډاډ سره پخپلو پښو ودریږی ، سوله او 

 . ز عدالت برقرار شیامن ټینګ کړی، فساد ګور ته وسپاری ، د قانون واکمنی تأمین کړی او تولنی
همدارنګه د یادونی وړ بولم چې د تش په نامه روڼ آندي څخه زما موخه خپل ځان دی ، نه غواړم د هغه چا سپیڅلی 

 احساسات ژوبل کړم چې هیڅ ډول عیب او نیمګړتیا نه لری . 
 

 پای
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