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  آيا سوله هم توره اوسپينه لری ؟
 

وند ، حکومت اوداسې نورو  په هکله مودخلکو اوسياسی ډلو دقضاوتونو په هکله  ی ، سياستوال،  ه يا بدس د
ی يا بدې ، سپينې يا تورې سولې په اړ ه نه وو ويل شوی خو په دې اون کې دآريايی په ويب اوريدلی وو خو د وند 

ه کې مې يوه ليکنه چې  و شوه اوومې ليدل چې  )) صلح سياه يا مرګ دموکراسی وعدالت (( پا ی ترستر نومي
ی چې هغه توره سوله ده  دتعجب وړ خبره داده چې دنوموړې ليکنې ليکوال  دکومې ٠دهغې ليکوال يو نوی کشف  ک

ی بيا ٠ اوعدالت دمرګ خبره کوی دموکراس ه وک ه ماران اودهغه حاميان هر  دموکراسې که داوی چې جګ
ار د  زرواوسيدونکو وژونکی دواک به ۶۵نوکوم اعتراض نشته اوکه عدالت  داوی چې دهيواد ورانونکی اودکابل د

ه وړونکو طالبانو سره  خبرواتروته د تورې سولې نومول اوهغه ی ناست وی  اودهغوی د واکدارۍ  دله من
ای خبره ده  ل شی پر ينه و خه چې )صلح سياه (   ددې مقولې  ٠ددموکراس اوعدالت م نګوسو  کاشف ددې 

لو ته   چې  من دۍ اودې هلو ې دی اندي واکی اوسنی دولت دطالبانو سره دروغې جوړې اوسولې خبرې پيل ک
کې  ودل وی دتورې سولې نوم ورکوی اوهغه غندی موخه يې په هيوادکې افغان وژنې  ته دپای د  که چيرې يو ٠اي

کی  ولنيز ناورين اوديوه ولس غميزې ته دپای  و اوفعاليتونو ته چې هغه يوه  ونکی هغه ه ي ليکوال ، سياستوال او
ودل اويوه نورمال انسانی ژوندته رسيدل وی هغه غندی اويا سبوتاژ کوی دتامل اومکث وړموضوع ده   که ٠اي

يوالو شيطانی  خه برخمن نه وی اودسياست بازانو اون چيرې دا خبره يو معمولی انسان چې دسواد اوپوهې 
خه بې خبره وی اودهغوی د تبليغاتو تراغيز الندې راغلی وی داخبره  مرکزونو دبشری ضد تګالرو اونيرنګونو 

ل شی خوکله چې يو دقلم خاوند ا ت ورنه  ک ی کيدای شی هغې ته ارز وليکوال دابا بوالوی وايی اويا هغه ليکی وک
که دنوموړې ليکنې دليکوال نوم نه اخلم چې که .په کارده چې پر هغې مسؤالنه فکر وشی   زه په خپله ليکنه کې 

ه يې ليکلی  تينی بچی نه بلکه هغه  ی چې هغه يو ژمن ليکوال اوددې خاورې ر ندي ر ليکنه يې ولوستل شی 
منانو دموخو اوارادې ممثل دۍ اوله بله پلوه اودانترني له الرې خ ی چې له يوې خوا هغه دافغان ولس دد پاره ک

ه نه دی  دهغې په ليکنه  کې ظاهرا ددموکراس ، عدالت ، آزادی ،برابرۍ ٠دليکنې محتوا يې دبابوالوو پرته بل 
ی خودا مفاهيم اوجملې ډير بې ربطه اس کلې مفاهيم اوجملې ليدل کي تعمال او په هغې کې منطقی تسلسل اوپرمخت 

ن  تې خپلې عقدې  او کرغي که چې هغه غو راف يې بل نفی کوی دا  ی ،يوه جمله يې بله جمله اويوپرا نه ليدل کي
ی چې نه پرمنطق برابرې دی اونه واقعيت لری  ه وړاندې ک ه هغه ٠باطنی احساسات بيان اوهغه   دمثال په تو

بازسازی آن سهم   عدالت ، آزادی وتقوی سياسی درفعاليت های سياسی ، فرهنګی و درنظامې که درآن: ((ليکی 
 دا چې پورتنې ٠))شايسته نداشته باشد ، آن نظام يک نظام غيردموکراتيک است وازنظام طالبان هيچ فرقې ندارد؟ 
ه لپاره راغلی تيرشووينو چې دتورې س ومره اماليی تيروتنې لری اودسواليې اشاره د ولې کاشف په دې نه جمله 

ی چې که اوسنی نظام کوم چې دپرديو دوسله وال تيرې له امله پرافغان ولس وتپل شوا ودهغوې پرم واکمن  پوهي
ی چې غيردموکراتيک نظام دۍ اوپه هغې کې عدالت ، آزادی اوسياسی تقوی نشته چې واقعا  نشته  دۍ داسی نظام 

ه فرق کوی چې طالبان اون ور وسله وال مخالفين چې ددموکراس اوآزادۍ مخالف دی  پدې خوزما له نظره 
ه په هيواد کې مرګ اوژوبله اوبې امنی له  ترل غيردموکراتيک نظام کې ور شی چ ددوی په شرکت سره به ل
ودل شی چې هرافغان،هغه افغان چې ددې  کی کي ه الړه شی اودافغان وژنې غميزې ته به دپای  من

واوزورزيات يرغ ې تيروی  جګ  دليکوال لپاره دا مهمه نه ده چې ٠مل دۍ هغه غواړی اودهغې په تمه شپې اوور
ت نه لری چې هره  وک اوکومې ډلې پرهيواد  واکمنې دی اوپه هيوادکې کوم ناورين روان دۍ ، هغې ته داارز

ی ، وطنوال مو اختت تنی سيموکې انسانان وژل کي وټ اوپه تيره پ وټ  ی ، ژوند ورځ دهيواد په  اف اوشکنجه کي
رک  ونه دی ، په اداره اودولت کې فساد خپلې لوړې کچې ته رسيدلی ، دعدالت اوقانونيت  وا ،مال اوعزت ته يې 

ی اودهيوادپرسرنوشت پردی واکمن دی  ی ادارې ٠نه لګي ی چې ددې پوشالې اوالسپو  هغې ته دا خبره مهمه بري
ه وسله وال مخالفين چې غوڅ اکثريت يې  و روانه جګ تانه دی دهغوی سره سوله اوروغه جوړه اړينه ونه شی تر پ

ۍ اوډلې چې په ولس کې مالت نلری اودپرديو تروزر الندې پر  ی او اوسن واکمنې ک اوتاوتريخوالی ادامه پيدا ک
پلی ولس واک چلوی په واک کې پاتی شی  ه  تونکی ،٠جګ ورونکی واکمن حالت غو ی  داوسنی   واکمنې ک

ووړواوچلندکې  ل شوی دی پخپلو خاينانه تبليغاتو اوعملی ک نيزه پايګاه  نلری اوپه ولس کې ر اوچارواکی چې و
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يوالې تلوالې  شتون اوفعاليت په هيواد ٠هم په ميخ وهی اوهم په نعل  هغوی له يوې خوا دترهګرۍ سره دميارزۍ  ن
ل اوبيا  ه وغواړی کې ستايی چې طالبان يې رانسکورک دا چې هغوی ته هراړخيز واک اواختيارنه ورکوی چې هر

ندوی  ر نې اونارضايتی  وته  نيسی اوخپلې اندي ی بيا نودهغوی چلندته دانتقاد   دا خوارکی  پدې ٠هغه ترسره  ک
ی يا نه غواړی پردې پوه شی چې بهرنيان ددوی نوکران اومزدوران نه دی چې د دوی په چوپ کې  نه پوهي

ی او ددوی دواکمنې ساتندويان وی و ی ،دوی واکمن ک کرې ٠دري  بهرنيان ددې لپاره زموږ په هيوادکې خپلې ل
ی  مهاله اوستراتژيکوموخوته ورسي ې دی چې په سيمه کې خپلو لن ای  ک  زه پوره يقين لرم چې هغه ٠ای پر

ې الندې شپی واکمنې ډلې چې نن مهال پرهيوادواکمنې دی او دهغوی هغه مبلغين چې  دړانده قومی تعصب تر  پي
منيو ته لمن وهی پردې  ه ورکوی  اوقومی اوژبنيود ې تيروی ، په هيواد کې شته ستونزوته قومی اوژبنی ب اوور
و په موخه ترسره کوی،دې  ی چې هي يو هيواد خپل زامن دنورو په خاطر نه وژنی بلکه دا کاردخپلو  ه پوهي

ه لګيا دی هي پردی  پالونکو  دا هيل ينوی اودا چې پردی  په هيوادکې په  ی ک ه لرله  چې پردی  دوی دواک په 
ۍ په واک کې ٠توپير نلری خه دۍ اوغواړی چې موجودې واکمنې ک  دتورې سولې کاشف هم ددغه ډلې ليکواالنو

خه وتلی مقاومت له ٠پاتې وی  يواله تلواله اودهغې  خوهغه پردې نه دی پوهيدلی چې دولس داتلواله له تصور کبله ن
ی دا چې ترکومې  ترحمايې الندې واکمن دې ته اړشوه چې ظاهرا دمخالفينو سره دروغې جوړې مساله راپورته ک
منه ، متعصبه ،  يی خودې وروستنيو روانوتبليغاتود افغان د کچې پورې هغې ته ژمن اووفاداره ده هغه به ژوندو

ليو خه تن نظره اوپه پرديو پورې ت زه اچولې چې که په هيوادکې سوله راشی دوی به دواک  يو په اندامونول  ک
تنه به  ووړوپو خه به بې برخې شی اودخپلو ملی ضد ک ه شی اوداوسنيوبيساره امتيازونواودروان چوراوتاال  و

ی دولت کوم چې په افغانستان  کې قومی ، ژبني٠ترې وشی  ايه اوتصادفی  هم نه وه چې لوم منيو  بي و اومذهبی د
کيو دحقونو نارې سورې وهی دايران اسالمی جمهوريت و چې دمخالفينو سره يې  ته خورا زياته لمن وهی اودل
وتې په شمار  ه چې دتورې سولې دليکنې ليکوال اوکاشف يو دهغو  نده  ک ر نه  دروغې جوړې په اړوند اندي

ام خه دۍ چې دايرانی آخوندانو په پله  منه ليکواالنو  دی اويقين لرم چې هغه  دايرانی آخوندانو اويا نوروافغان د  اي
ه  تينی خدمتګاراونوکرپه تو ان ديوه ر وهغوی ته  ې تر يو دخو لپاره خپله داليکنه خپره ک خارجې ک

ولنې لپاره هغه حياتی اړتي٠وروپيژنی  وته ونيسم چې سوله دهرې انسانی  ا ده  په پای کې غواړم دې خبرې ته هم 
ولنه دپرمخت  ت لری ، سوله هغه انسانی بهير دۍ چ دهغې له امله انسانی  چې دهوا اواوبو په شان ارز
ا کې  ول مادی اومعنوی اړتياوی دهغې په ر ولنی   اونو ته رسيدلی شی ، سوله هغه نعمت دۍ چې دانسانی  لوړوپ

ولنې شتون ولنيزه پديده ده چې دبشری  ی ،سوله هغه  لې ده اوتاميني    ٠٠٠ اوبقا پرهغې پورې ت
ه پورته کوالی شی ،   خه  ول دهغې  ا ده چې  النده  ر لدې امله ويالی شو چې سوله توره نه بلکه سوله هغه 
ولنيزو بيعدالتيو ،زورزيات  ن اوميليونونه مظلوم ولسونه چې د ې ضد غور پرمختلونکی اومترقی بشريت ،دجګ

کيالک دنا لې اومبارزه کوی ،دنوی اوزاړه  ودمخنيوی اودسولې  په خاطر هلې  خوالوترخه مزه ليدلې  دجګ
يو  تونکو ک ه غو نی ولس به هم وکوالی شی پرجګ ی چې بيله شکه افغان مي هرومروبه هغې ته رسي

النده اوشنه آسمان کې به يې دسولې کوتری  والوزی ،هغه به د  وبی په  ا ی اودخپل   واکونوبری پيداک وپکو او
تونکوواک  ه غو ه مارانواوجګ ی ،دجګ انکونو دډزواو بمباريو پرته لکه نورمتمدن ولسونه ژوندپيل ک ،توپونواو
دی  ه پاتې نشی اواړبه شی چې واقعيتونوته غاړه کي به ختم  او مهال به دهغوی دتورمخه مبلغينولپاره به دليکلو وړ

ی      ٠اودسولې زمزمې پيل ک
  

  پای
 


