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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       عبدالباري جهاني :ليکوال  ٢٠-٠٢-٢٠١١  ني
  

  د افغانستان د ژغورلو ستونزي
       

ی او نه وروستی افغان يم چی د افغانستان د ژغورلو پرستونزو باندي ليکنه کوم، بلکه په دې باره کی تر   زه نه لوم
ايی زياتی ليکني سوي او زه يقين لرم چی تر بلي هری مسلې ب د . ه ډيری ليکني ورباندی وسيبلی هري موضوع 

ير له نه  که نو له دې حياتی موضوع دې معنی دا ده چی افغانستان د پخوا په  ليدونکو ستونزو سره مخامخ دی او 
ی راهيسی چی افغانانو د خپل هيواد د ژغورنی لپاره . سره تر بلی هري مسلې ډيره عالقه موجوده ده خو له هغی ور

تي دي نو  ی را غ ې لستو خه سمي او ک ته سوي دي چی له خلکو  دونه زياتي الري چاری پيشنهاد سوي او را من
خه ورک دي ه ور ي سوي او اوس هر    .الري 

خه لکه چی د ژغورني  ون سره سم افغانانو ته هم دا هيله ورپيدا سوه چی له ظلم او تېري        د مصر د خلکو له پا
ومره قوت او مالت ولري، د خلکو په دې کی هي شک نسته . الره سته چی ظالم او فاسد نظامونه چی شاته هر 

ي ير، يوه ورځ نه يوه ورځ، نسکوري يدالی او د مصرد فرعونانو په  ين خو په افغانستان کی، چی . زور ته نه سي 
وند ير منظم  ی، د مصر په  ونه او ډلي نسته له خلکو سره يی د مصر تر خلکو په سل چنده زيات ظلم او ناروا کي

ي ون د معقول هدف لپاره پر معقولو او منطقي الرو رهی ک وندونه او . چی د خلکو پا و پوري چی  او تر
ي، د استبداد او فساد پرضد هر  تنظيمونه موجود نه وي او واړه او ه رهبری نه ک پراخ عکس العملونه په منظمه تو

یډول وړوکی او لوی حرکت په يوه اجتماعی فاجعه   . بدلي
ي دي  ه باندي ديرش وروستي کلونه په پرله پسې انقالبونو او تباهيو کی تير ک ه  ترل            د افغانستان خلکو ل
کي پر مخ يی تر بل هر هيواد، د سر اومال، زياتی  ودلي او د م او د هر ډول ناروا په مقابل کی يی عکس العلمونه 

ي دي خو په نتيجه کی يی منانو ته رسولي ديقربانی ورک ي يی خپلو د ي او  د .  يوازي خپل کورونه خراب ک
ېدلو ډير لوی علت د افغانانو خپله ناپوهي ده او، له بده  دې پرله پسې ترخو تاريخی تجربو د تکراريدلو او بيا پي

ی پوري هم دوام لري ي تر نن ور ند دي. مرغه، چی دا ترخې پې ر  رسېدلو لپاره خو دې هدفونو ته د. هدفونه 
دومره زياتی الري طرح سوي، په دومره ډيرو الرو يون سوی او خلک دومره دوکه سوي دي چی اوس له هغوی 

ې الري ورکي دي؛ نه په الر، نه په الرويو او نه د الرويو په پلونو باور کوالی سي البته د دې بې . خه سمی او ک
ي هيوادونه، اون منان باوری په دوام کی زموږ غليم   نور خارجی قوتونه او د افغانستان په داخل کی د ملی يوالی د

ام  ی او يا عملی  ی لري او چی هر وخت د ملی يوالي او يوه ملی تنظيم د ايجادولو لپاره ږغ پورته کي يو شان 
ونو سره مخ ه کوي؛ او په يوه او بل نامه يی د خن ی دوی يی په نطفه کی د خنثی کولو ه   .امخ کوياخيستل کي

منيو او خارجی  ولنيزو او سياسی اختالفاتو او د ونو او  ه باندي ديرش کلونو داخلی جن         په افغانستان کی 
توني حرکت او تنظيم د  ي دي چی د حل لپاره يی د هر ډول ري مداخلو هر يوه په خپل وار دومره ستونزي پيداک

  .ايجادېدلو مخه نيولې ده
خه وروسته د خلقيانو او پرچميانو رژيمونو په خپلو بې وخته ١٣۵٧نستان کی د            په افغا  کال د ثور د کودتا 

ودنه او مشوره يی عملی کول، او د  وند په مستقيمه الر انقالبی اصالحاتو سره، چی د شوروی اتحاد د کمونيس 
تونو سره ولنيزو او عنعنوی ارز  يی سر نه خوړ، داسی اشتبهات او جنايات افغانستان د خلکو د هي ډول مذهبی، 

ول طبقات او قشرونه يی د خپل  خه نيولې، تر ماليانو او خان او غريب پوري  ل چی د افغانستان د منورينو  وک
يو هيوادونو پاکستان او ايران کی مرکزونه جوړ  .نظام په مقابل کی را وپارول اون د افغانستان د مقاومت قواوو په 

ل او د د ه ک ی استخباراتو هغه منورين په بيرحمانه تو واړو هيوادونو حکومتونو، په تيره د پاکستان حکومت او پو
ل چی کيدای سوای د افغانستان د راتلونکو نظامونو  ته مجبور ک و هيوادونو ته په تي پل، ووژل او يا يی لويدي و

ي ودنه وک و راتلونکو شومو او تباه کونکو نقشو د عملی کولو دواړو هيوادونو، په تيره بيا پاکستان، د خپل. الر
ای کيدلو، او يا  ل چی د تل لپاره يی د يو  ي تنظيمونه داسی سره بيل او بی اتفاقه ک لپاره، په خپلو السونو جوړ ک

ه يووړ ه د اختالفاتو د حلولو، احتمال له من ترل   . ل
 کال د فبروري په مياشت کی له هغه هيواد ١٩٨٨اتي  او په         په افغانستان کی د  شوروی اتحاد د شرمونکي م

ر نجيب اهللا رژيم نسکور سو او د کال  لور کاله وروسته د ډاک ه باندی   د اپريل په مياشت ١٩٩٢خه د وتلو نه 
ه باندی لس کاله يی د پاکستان د آی ايس آی او د ايران د  پاسداران کی کابل ته د مجاهدينو هغه تنظيمونه ننوتل چی 

ي وه ارنی الندي تير ک دې تنظيمونو د کابل او افغانستان په تباه کولو . انقالب او استخباراتی ادارو تر مستقيمی 
ل چی د افغانستان په تاريخ کی يی ساری نه وو ليده  ل او داسی کارونه يی وک ول ارمانونه پوره ک سره د پاکستان 

ی جن. سوی ته راوړل چی مجاهدو تنظيمونو د خپل من ونو او جناياتو له امله د قومونو تر من داسی اختالفات من



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ل حتی . تر دغه تاريخه يی په افغانستان کی ساری نه درلود دغه راز يی پر هغو مجاهدينو باندی خلک بې اعتماده ک
ي ورته نيولي وې يه پوری يی د اميد ستر ل چی تر دغه   دې دوهم لوی .د نفرت ترسرحده يی ورسره مخالف ک

ته راتلل يی تر پخوا  ته راوړې او د ملي يووالي من کر د افغانستان د النجې د حليدلو په الره کی نوري ستونزي من
ونو سره مخامخ ک   .نور هم سخت او له نويو خن

و دا١٩٩۴      د  ، چی د بينظير بو مبر په مياشت کی طالبان،  د پاکستان په مستقيم مالت خله وزير  کال د سپ
ه او . نصيراهللا بابر او مشهور کرنيل امام هم ورسره وه، کندهار ته ننوتل وک غرغ د مجاهدينو بدنام قوماندانان يی 

ول تاريخ کی نه وه ليدلي ول ک چی کندهار په خپل  غر يی  . وک پسی واخيستل؛ او د هغو بې عزتيو او ناخوالو 
و جوړ سوي زمريان يی له خپلو طالبانو يو کال وروسته هرات او دوه کا له وروسته کابل ونيوی او د پنجشير له خ

غلول و پوری و ن د طالبانو استبداد، خود سريو او تيريو، . ولو داړه مارانو او توپک ساالرانو سره د آمو د سيند تر 
ی والو ته د منلو وړ وې، قومی او مذهبی اختالفات نو ل او د چی نه د افغانستان خلکو او نه ن ر هم پسی سخت ک

ل ته ک ونه او مشکالت هم را من د طالبانو په نظام کی عمومی . افغانستان د کشالې د حل په الره کی يی نور خن
که زور واخيست چی د  منی  تنو او نورو قومونو ترمن اختالف او د امنيت او د خاوري تماميت تامين سو خو د پ

تانه وه او وزار وخوړطالبانو تام اکثريت پ ه ملي يووالي يو بل کاري    . په دې تو
و د متحده اياالتو په مشری پر افغانستان باندي د القاعده د مشرانو د نيولو ٢٠٠١       د   کال د نومبر په مياشت کی نا

ې ده که پر افغانستان باندی يرغل وک چی ويل يی طالبانو هغوی ته پناه ورک ه وړلو لپاره  طالبانو د . او له من
و هيوادونو د افغانستان د نيولو لپاره هغه داړه ماران، جن ساالران، جنايتکاران او  نظام نسکور سو، خو لويدي
بدماشان ورسره راوستل چی د کابل او افغانستان په تباه کولو کی  آزمييل سوي او د طالبانو په مقابل کی ماتي خوړلو 

ردانيو تر ي وهاو په پرديو هيوادونو کی سر امريکايی قواوو په شمال کی تسليم سوي .  پخوا سل چنده خروړي ک
ول، په ډير فجيع شکل، ووژل امريکايی الوتکو او . طالبان، اوزبک جن ساالر رشيد دوستم ته وسپارل او هغه 

ايی تر لسو  ی چی  ل او ويل کي تي په حالت کی تر کندهاره پوری تعقيب ک رونو طالبان د تي زرو تنو هيلی کوپ
ی کی له سوماليی . پوري يی وژلي وي ولي ن ته راوړه چی په  امريکايانو په افغانستان کی داسی فاسده اداره من

ه . خه وروسته دوهم مقام لري خه  طالبانو د نوي حکومت له اداري فساد او کمزوری او د خلکو له نا رضاييت 
ل بيايی مقاومت پيل ک ي حملې، چی تر دغه وخته پوری امنيت . واخيستله او يو  ان مر ل  بيرته خراب سو او دا

ام . يی په افغانستان کی چندانی سابقه نه درلوده، هم پيل سوې او ال دوام لري ه د افغانستان د مسلې حل يو  په دې تو
کاری چی هم له افغان سياستمدارانو او مشرانو او هم له غربی ماه تانو نور هم ليری سو، او اوس داسی  رانو او پن

  .خه الره ورکه ده
ونو او بدمرغو تحوالتو په افغانستان کی بی ش ه باندي ديرش کلنو داخلی جن ي دي،            ميره تضادونه ايجاد ک

ته راوړي دي او د دې اړودوړ په جريان کی په هرنامه او هره قومی ، مذهبی، ژبني او سياسی اختالفات يی من
ری سوي دي چی پر هر چا، هر تنظيم او هر حرکت مفکوره دومره سيا سی او اجتماعی تجارتونه او ناروا سودا

ی دی په نتيجه کی زموږ د منورينو تعميری قوه تخريب سوې او . باندی يی د خلکو او منورينو اعتماد سست ک
ی نو د هغه په مقابل کی د خن .تخريبی قوه فعاله سوې ده ول حرکت د هر چيرته چی يو حرکت پيل کي  اچولو او د 

ي د دې تخريبی قوې فعال کيدل او . بې نتيجې کولو دپاره افراد او ډلي تياري وي او په دې کی وچ او النده دواړه سو
ی  د دغي  ول قوت بايد لوم و منطقی نتيجه ده او د منورينو  ه باندی ديرشو کالو بدمرغو پي قوي کيدل د تيرو 

ولو ته . جه سيتخريبی قوې ماتولو ته متو ه يی  ولو کور دی او د ابادی او آزادی  او بيا دا ومني چی دا هيواد د 
ی وک په ريشتيا هم د افغانستان له استقالل او د خاوري له تماميت سره مينه لري نو په دې بايد پوه سي . رسي که 

ت تانه، هزاره او تاجيک محو کوالی سی او نه تاجيک او هزاره د پ رتوبه پرته د آزاد او اباد چی نه پ نو له مل
ی لريولو قومونو کوردی؛ هر قوم ، مذهبافغانستان د . افغانستان مخ ليدالی سی ای پک . ، ژبه او فکر جال جال 

خه  ی  ول هيوادونه پر دغه فورمول جوړ سوي دي او افغانستان له نوري ن ی  هند، پاکستان، ايران، ترکيه او د ن
  . نه سيمستثنی کيدالی 

ون د برياليتوب راز په دغه حقيقت کی پروت وو ون د تنظيمونو له خوا رهبری .            د مصر د پا ول پا يو خو 
ی واخيستله. سو ولو مساوي برخه پک خه نيولې تر چپی منورينو پوري  مسلمانانو او عيسويانو . له اخوان المسلين 

من، فرعونی استبداد، پر ضد چيغه خپل مذهبی تعصبونه او اختالفات شاته پري ودل او په يوه اواز يی د خپل  د
ه ه. پورته ک ر حوصله يی له السه ورنه ک ل م ه شپيته شهيدان ورک ون په جريان کی يی درې سوه پن پر . د پا

ه وله انرژي يی خپل عالی هدف ته رسيدلو ته وقف ک ه او  ه  د دې لوی برياليتوب. خپل قهر يی غلبه وک  لوی علت 
ه همکاري او قرباني وه د مصر خلکو ته دي بری مبارک وي . او معقول تنظيم او د هر فکر او مذهب د خاوندانو 

  .او د خپل هيواد مظلومو اولسونو ته به ددغه راز برياوو دعا کوو
ونو ه باندي ديرش کلن استبداد، مقاومتونو او داخلي جن  په جريان کی د عام قتل تر پولي            په افغانستان کی د 

لو حق لری. جنايتونه سوي دي وک د بخ لو دی او نه يی  البته اوسني . زما په عقيده هي ډول جنايت نه د بخ
ه چی پخپله د جنايتکارانو او وطن پلورونکو  ولو جنايتکارانو لپاره عمومی عفو اعالن ک که د  حکومت او پارلمان 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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م يی محاکمې ته سپارلی وایکه حک. خه جوړ سوی دی ول اداری سس وک محاکمې ته سپارالی نو بايد  د . ومت 
ل د خدای او بنده، دواړو، پرحقوقو باندی تېری دی ناه کاران به هغه وخت محاکمه . جنايت بخ البته جنايتکاران او 

م، مستقل پارلمان او داسی مستقل دولت ی چی په افغانستان کی مستقل قضايی سس ته راسی چی پخپله د کي  من
خه جوړ سوی نه وي ی نه په داخل او نه په خارج کی له چا سره د چا د محاکمه کولو . جنايتکارانو  دغه 

خه  د مستقل افغانستان د جوړولو په منظور د حرکت کولو حق نه سی  صالحيت  سته او هي افغان له بل افغان 
ام پورته هر افغان د خپل هيواد د ازادو. اخيستالی لو، نيکمرغه کولو او سمسورولو لپاره د چيغي پورته کولو او 

ي چی مستقل او سمسور افغانستان ته له ستنيدلو سره به له هر . کولو حق لري وک بايد دا خبره هيره نه ک البته هي
ي ی کار به . زوړ او نوی جنايت دواړه يو مفهوم لري. چا سره د خپلو اعمالو حساب کي نن کوو او دوهم خو لوم

دو   .  کار به سبا ته پري
ولو جبهو کی ماته را په برخه کوي و جبهو کی جن موږ ته په  تنو، .       په  دغسي چی په افغانستان کی د پ

ول هيواد د مظلومو اولسونو په جن ورغلي دي او د  هزاره، تاجيکو او اوزبکو داړه ماران او وطن پلورونکي د 
تانه، هزاره او تاجيک ولو اولسونو په ول پ ي دي، دغسی بايد د هغوی په مقابل کی   مقابل کی يی السونه يو ک

وک د هيواد ازادي او نيکمرغي  ير هر  ونس د خلکو په  ي او د مصر او  منورين او مظلوم اولسونه السونه يو ک
ولو نيکمرغي وبولي ولو لپاره يوه عام د افغانستان د خاوري د تماميت او په هيواد کی د . د  ين عدالت او امنيت د 

ل بيا وايم چی افغانستان د . ملی نهضت ته اړتيا ده او د يوه ملی نهضت د جوړولو لپاره پاک نيتونه په کار دي يو 
کيل يو. ولو  هيواد دی؛ هي قوم په يوازي سر هي نه سي کوالی تانه منورين . که سره بيل يو تر ابده به  ډير پ

ي. ما خبری خوب او خيال وبوليبه ز ي و خو زه بيا دا خبره کوم چی . ډير هزاره او تاجيک به يی د اوبو د سرکر
ي او تر قيامته هدف ته . د استقالل د محبوب تر کوره يوازي دغه يوه الره تللې ده انه جوړي ک ولي الري بي نوري 

ی   .نه رسي
ی دی       افغانستان د متحده اياالتو په مشری د و قواوو اشغال ک و هيوادونو او د هغوی له .  نا ر موږ له لويدي م

ه نه لرو ونو سره ج ريوان ته . پو خه، چی له سره ترنوکه په فساد کی ډوب دی او  بلکه د هغه فاسد اداري نظام 
ی، د خپلو خلکو حق غواړو و په دې کی شک نسته چی د دغو داړه ماران. يی د خلکو السونه نه رسي و شاته د نا

ين سوي دي و د قواوو په مستقيمه مرسته قدرت ته رسيدلي او پر قدرت باندي  يان والړ دي او  هغوی د نا خو . پو
يو او درغليو  ران هيواد له ظالم او په  و هيوادونو سره نه بلکه د خپل  د افغانستان د اولسونو ملی نهضت له  لويدي

و هيوادونو د قواوو ين سوي نظام سره حساب لري،  خه د لويدي بلکه ال په اوسنيو شرايطو کی د افغانستان 
خو د دې معنی دا نه ده چی که د لويدي اجازه ا و مالت نه . سمدستی وتل پخپله افغانستان او سيمی ته خطر بولي

ونس، مصر، ليبيا، بحرين، ايران او يمن. وي، خلک به خپل حق نه غواړي ه چی په  رن  کی خلکو د خپلو لکه 
خه اجازه نه وه اخيستې دغسی به په  حقوقو د اخيستلو د  ږغ په پورته کولو او قربانيو ورکولو کی له هي چا 

ی   .افغانستان کی هم  د اجازې له اخيستلو پرته د حق اخيستلو ږغ پورته کي
ونس دی او ن ير د حق اخيستلو       دا خبره مو بايد په ياد وي چی افغانستان نه مصر او نه  ه د هغو هيوادونو په 

ون او انقالب ته تياريدالی سي د اولسونو . په افغانستان کی منظم سياسی تحريک وجود نه لري. لپاره سمدستی پا
ی دی، منورين يی له يوې خوا . سياسی تجربه نه لري. ترمن يی ورورولي او يووالی نسته ونو اشغال ک انه پو بي

انو او ياغيانو سره مخامخ ديله حکومت او له  روريس يو هيوادونو، ايران . بلي خوا د حکومت له مخالفو  اون غليمو 
ولې ده ر ی او هره سيمه يی د يوه ملی نهضت لپاره د دوږخ کنده  د . او پاکستان، د هيواد په هره برخه کی نفوذ ک

ونس خلک له داسی  ستونزو سره مخامخ نه وه او د دې تر ياري مصر او  يانو کی هم دومره هو ن يی ال په پو
سې او ضرورت په وخت کی د خپلو اولسونو سره ودريدل ولو ستونزو . او وطن پالنه موجوده وه چی د تن خو د دې 

ی خه تيري تلو  ونو معنی بيا هم دا نه ده چی افغان اولس به د خپل حق له غو افغان اولس تر دې په سختو . او خن
  .ل حق اخيستی او غاړه يی هسکه ساتلې دهشرايطو کی خپ

خه پاته وي او په عوض کی د هغو کسانو د السونو په  من را        خو زموږ لوی تاوان په دې کی دی چی اصلی د
ري کيدالی سي ه مل ولو  ول هيواد د مشکل په حلولو کی زموږ تر  يا يو چی سبا د  ولو ل زموږ منورين د . غو

ای چی خپل  ي، د يوه بل تخريبولو ته دې پر  منانو او تباه کارانو ته متوجه ک وکي خپلو د د بيان قوت او د قلم 
ونه ايجادوي ي وي او هره ورځ په شعوري او غير شعوري ډول د اولس د يو کيدلو په مخ کی نوي خن يا . متوجه ک

و و کنه ورکي   !به يو کي
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