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 د قوم تر شا موضع نیسي
 
 

له کله، ولې او کوم وخت راهیسې په افغانستان کې د وړتیا او اهلیت پرځای د قوم قواله دود شوې؟ ټیک نه پرې 
خو دومره مې یاد دي چې دې مسلې پرافغانستان د شوروي سره پوځ له یرغل وروسته هله زور واخیست  پوهېږم!

لیمه ځای پر ځای شوه. تر هغه مخکې به د اړتیا پروخت بشپړه ک او پردۍ چې په بشپړه پېژندنه کې د ملیت نامانوسه
روسانو له راتګ سره سم په بشپړه  لیکل کېدل: نوم، د پالر نوم، د نیکه نوم، کلی، ولسوالۍ، والیت. خو د پېژندنه کې

کي دفتر ته ګوندي چاروا او دولتي پېژندنه کې ملیت هم وزیات کړی شو. ان کله به چې یو وزارت یا د یو لوړ پوړي
 پېژندنې جدول به پروت و او د ملیت پوښتنه به ترې کېده.  بشپړې څوک ورتلل، د

په  خو وروسته مالومه شوه چې دا د هغه وخت چاواکو ؟بشپړې پېژندنې څه اړتیا وه پوښتنه داده چې په هغه ځای کې د
چارواکي ته به چې ډېر پښتانه  ښتانهپ پوړي ګوندي او دولتي په اړه یو ډول جاسوسي وه او هغه لوړ تېره پښتنو

 بې واکه کاوه.  نه و او په یو ډول نه یو ډول یې ورغلي وو، هغه روسانو ته د منلو
چې په ولسونو کې نفاق واچوي او په دې توګه خپلې منګولې ښې خښې کړی  ده استعمار ډېره زړه وسله د دا

ې واحد ملت په ملیتونو وویشي او بیا د خپلې خوښې ځکه خو روسانو هم د همدغه ار له مخې هڅه کوله چ نو شي
ده چې د ډېره کیو پرضد  داهم دغو ملیتونو مشري له پاره خپل جاسوسان وګوماري. له بله پلوه د استعمار ځانګړنه

استحقاق خالف ترالسه کړي دریځ خوندي کولو او د هغه له السه ورکولو  کي کاروي ځکه چې پوهېږي لږه کي د لږه
پر همدغه دلیل استعمار تر ډېره پر لږه کیو باور او واک  ې د استعمار هر ډول غوښتنو منلو ته چمتو ويله ویر

  .ورکوي
وغځوله او د  ته ګوند او دولت کې دا مسله وپړسوله، وسله وال پوځ یې خپل پلوي په لومړی همغه وخت روسانو

همدې کړکۍ کتل او په ټولو کچو کادري  ې ته لههرې مسل به اوج ته ورسوله. روسانو یې ملیشو په جوړولو سره
او  سیاست کې یې د وړتیا او کفایت پرځای د هغوی په خپله له ځانه جوړه کړې اصطالح ملیت ؟! په په پام کې نیولو

 د افغانانو ترمنځ د نفاق اور بلولو.  په دې سره یې په لوی الس
مسله یې په پاکستان او ایران کې تنظیمونو  بلکې دا ،رالنډېدهخو دا خبره یوازې د روس پلوي ګوند او دولت کې نه 

او د ایران خبره خو لکه لمر  شول دغه کار له پاره جمعیتي ستمیان وګومارل ته هم ورسوله. په پاکستان کې یې د
انۍ په د نورو برخو په شان د افغانستان ور خوښې ډلې یې روزلې، پاللې او وسله وال کولې. روښانه وه چې د خپلې

افغانستان د پخواني  په توګه کله چې پر برخه کې هم د پاکستان منفي رول له پامه نه شي غورځېدلی د بېلګې دې
تېري پر مهال د پاکستان د هغه وخت پوځي حکمران جنرال ضیا الحق غوښتل له افغان فرهنګیانو  شوروي سرو لښکر

عر خلیل هللا خلیلي یې ځکه خوښ کړ چې هغه د پښتنو نو درباري شا کړي یو کس د خپل سالکار په توګه غوره
  دوښمن و.

د نجیب حکومت چې هسې  کله چې د روسانو، ایرانیانو او پاکستانیانو ډېره کي ضد او لږه کي پالنې هڅو په پایله کې
هم د پایښت نه او چمتو شوی و چې واک په سوله ییزه توګه د ملګرو ملتو پنځه فقره ییز پالن له مخې 

غصب کړ چې ناوړه پایله یې ټولو ولیده. د امریکا په زور بېرته واک  شند او واک یې پالن لږکیو هغه خو رېږديپ
ته رسول شویو لږه کیو بیا هم له رامنځته شوي حالته ناوړه ګټنه وکړه لومړی یې خو یې ټول دولت غصب کړ او په 

عمله ډډه ونه کړه. دغو کسانو په هر برخه کې له دې  دولتي او والیتي کچه یې د ډیرکي پر ضد له هیڅ راز ناروا
 وسلې کار واخیست، چې دلته یې څوبېلګې راوړم:
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پر سرواخیست  فساد او قیمار بوی یې ټول هېواد و د ې یو مشهور جوارګر فضلکریم ایماق د کابل ښاروالکله چ»
خو کله چې له دندې  یمار کې داو کړی وایاو که یو څو ورځې نور پر دنده پاتې شوی وای ټول کابل ښار به یې په ق

 لرې شو ویل یې زما قوم ته سپکاوی شوی دی. 
ده ناقانونه غوښتنې نه منلو په  قاضي د د محکمې یو (۱کله چې د رباني یو بړیڅي او ښکاره غله صدیق چکړي)

د هغه وخت پر لوی څارنوال  بغاوت او پوښتنې له پاره وروغوښت د غبرګون وهلی چې له امله یې لویې څارنوالۍ
 د سقاو زوی ته یې سپکې سپورې ویلي دي.  لوی خارنوال پورې کړ چې تور یې عبدالجبار ثابت

پوښتنې الندې راغی  هوایي شرکت د زړو او غیر معیاري الوتکو کارونې له امله تر دغه راز، کله چې د پامیر په نوم
 تړاو درلوده دعوه وکړه چې دا خو د شرکت له نوم سره دوښمني ده.  یې ېد شرکت خاوندانو چې پر متعصبینو پور

چې له ده سره  وکړه دعوه یې په ډېره سپین سترګي شو کله چې یو مشهور مفسد احمدضیا مسعود له دندې لرې
  تعصبي چلند شوی دی.

د الس لرلو له وېرې امریکا ته  کېد افغانستان بانک پخوانی رییس او د رباني زوم قدیر فطرت د کابلبانک په قضیه 
  دعوه وکړه چې تعصب ورسره شوی دی. هغه هم وتښتېد

ږیري پر عزت تېری کېږي او تېری هم د ولسمشر مرستیال کوي خو د خپل  کله چې د احمد ایشچي په نوم یو سپین
 عمل په ځواب کې وایي ولسمشر قومي تعصب کوي. 

دلته  د زمینې برابرولو هڅه کېږي، نو بیا چیغې تراسمانه پورته کېږي چې کله چې غزني کې د عادالنه ټاکنو له پاره
څوکۍ یوه لږه کي ته  ۱۱د غزني تولې  ،کېږي نو که هرڅه دوی غصب کړي بیا خیر اوخیریت دی تعصب قومي

 پورې کېږي.  سم دي خو که چا یې مخه ونیوله نو بیا دغه ډول تورونه ورکړل شي نو بیا هرڅه
الدین قیصاري د ملي اردو مشرتابه ته سپکې سپورې وایي او د مرګ ګواښ ورته کوي. د نظام الدین کله چې نظام 

ښکاره بېلګه چې وایي نظام  استازی فتح هللا قیصاري د ځایي خلکو د غږ يپه ولسي جرګه کې د قیصار په هکله
ه امله خلکو طالبانو ته مخه کړه او دولت او د هغه وحشیانه کړنو ل په نوم یادولو د ګاو بلکې خلکو ،الدین قیصاري نه

  «وړ کار کړی چې هغه یې نیولی دی. او ډېر پرځای
جنیایتکار ځان د قوم ترشا پټوي په دې سره انساني او بشري حقونو تر پښو الندې کېږي، اړینه ده چې  ،کله چې غل

یان ده چې د ولس قاتالن، غله، لوټماران په دې اړه د وطنوالو د پوهاوي کچه لوړه شي چې دا تر بل هرچا د ولس په ز
شاپټوي، غوره داده چې خلک پردې وپوهېږي چې هرڅوک د خپلو عملونو ځواب ویونکی وي،  ځانونه د قومونو تر

د هیچا ناروا کړنې دې د هغه پر قوم پورې نه تړل کېږي. غله ته باید غل وویل شي، قاتل ته قاتل، جنایتکار جنایتکار 
  وګڼل شي.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
په ناوړه ګټنې سره کړي بیا ورسته د حج او اوقافو ځای ناستي وزیر په توګه غوره شو له خپل واکه چصدیق  (۱)

او د محکمې له ویرې انګلستان ته وتښتېد او تر نن هېواد ته نه شي  ملیونونه ډالر غال کړل او د همدې غال رسوایي
     راتالی.
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