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م٠٤/٠٤/٢٠٠٨                                  محمدآصف خواتی
      

  

  څوک چې دپرديولښکرو مخالف دۍ هغه نوطالب دۍ؟
 
 

م د يوې پيښې يادونه وکړم چې کوالی شي  مخکې له دې چې دپورتن پوښتنې په هکله خپل نظرڅرګندکړم اړينه ګ
 کالو پخواکله  چې مادهيوادپه عالی پوځې تعليمی  داپيښه د څو٠لوستونکی دپورتن پوښتنې ځواب پکښې پيداکړي 

کې دنده لرله ترخه يادونه اوخاطرې تازه کوی اوداهغه وخت دۍ چې شوروی سرې اردو ) حربی پوهنتون ( مؤسسه 
ويی کې دافغان ولس سره په جګړه لګياوه  اودهيواد په  ا دانترناسيونالستی دندې دترسره کولو په پلمه زموږ په ګران 

کيسه خو داده چې يوه ورځ يې ددې . ګوټ کې دجن اوجګړو، وژنو، سوزولو،ربړولوغم لړلې لړۍ روانه وهګوټ 
ولنيزو علومواستادان اوسياسی کارکونکی په يوه لوستخونه کې راغون کړې وو ترڅو دسياسی آمريت  مؤسسې د

ه اسيتين  او دفلسفی دې ږيره ور سالکار چې کيم سګولوف  نوميده٠شوروی سالکار خپل لکچر واوري   په خ
 ددې خبرو سره سره هغه يوځان غوښتونکی اوخودخواه سړی  ٠علوموددکتورايې لرله دښه قلم خاونداويوتکړه  وياندو

  اوڅه موده وروسته، ٠ هغه، هغه مهال يوکتاب دثور انقالب په هکله  ليکلې  چې په درې ژبه ژباړل شوی هم و ٠و
تان په اړوندتغيير ومونداوکرملن په افغانی جهادی ډلوکې نوی ياران اومتحدين پيدا کله چې دمسکو سياست دافغانس

کړې وو اوغوښتل يې چې هغوی دافغانستان په مشرتابه کې ووينی نودې فيلسوف چې دجنرال رتبې ته رسيدلی و بل 
کو ٠ وايي کتاب و ليکله  چی په هغې کې دخپل پخوانی اثر خالف دثورپرتمين انقالب ته پوځې کودتا  زما هدف ددې 

دليکلوڅخه دا نه دۍ چې ولې دې شوروی فيلسوف ،پوځې  سالکار،عالم اودافغانستان دچاروڅيړونکی دثورداومې 
لې ده خبره پدې کې ده چې نوموړی شوروی افسرڅومره دخپل  ې بدلون ته انقالب ويلی اوبيايې هغه پوځې کودتا ګ ني

و ته ژمن دۍ اودزمانې  په مختلفو پړاوونوکې هغه څه وايي ،ليکی اوکوی چې دخپل هيواددمشرتابه هيوادملی ګ
ې  منعکسې کړی اودهغې دپلې کولو په خاطر نه ستړې کيدونکې هلې ځلې وکړي اوحتی  پاليس اودخپل هيوادګ
دخپلوپخوانيوڅرګندونواوتخليقی آثاروخالف نورڅه ووايی چې دنوموړی شوروی افسرپه دې ډول دري کې ديوه 

 کاشکې موږ هم دکيم سګولوف په شان چارواکې ، جنراالن ، پوهان ٠رښتينی شوروی وطنپال انسان ځانګړتيا وينو 
و  په خاطر  فکر  اودلوړوزده کړو خاوندان درلودالی چې يوازې او يوازې يې دخپل ولس دسوکال او هيواددګ

اړيکواومصلحتونوپربنس اودنړ يړالو سترو اوعمل کړی وای  نه داچې دايديالوژېکی باورونو، ګوندی اوګروپی 
اوځواکمنو هيوادونودپاليسيوپه چوکاټ کې دهيواد روانوچارو او بهير ته کوم چې زموږ دمليونو  مسلمانو خلکو د 

کر کې دي قضاوت اوعمل وکړي    ددې لپاره چې اصلې موضوع ته راشم راځم ٠باورونو او اعتقاداتو سره په 
کورنيو اوبهرنيو )) ثورانقالب (( ر دشوروی اتحاد ددښمنانوتبليغاتو ته ځانګړی شوی وچې د لکچ٠دلکچر محتوی ته 

 شوروی دوست  اوپه تيره دشوروی لښکرو په هکله  پر مخ بيول اوموخه يې څه وه ؟  -دښمنانواومخالفينو دافغان 
رې برخې  په پای کې به يې دا خبره کله به چې نوموړی سالکاردمخالفينودمختلفوډلودتبليغاتو په هکله څه ويل نوده

دافغان پوځ داستادانو،سياسی کارکونکواودا، خ ،د ،ګ د غړو په ليکوکې هم داسی کسان شته چې (( زياتوله  چې 
پاله تنظيمونو، مائويستانو، افغان ملتيانو،سلطنت غوښتونکواوپه يوه کلمه کې  دثور انقالب دکورنيو دښمنانولکه بنس

خبرې  کوي اودشوروی دانترناسيونالست پوځيانودوتلواودشوروی سالکارانودرول دکمښت ) )نانودثوردانقالب ددښم
 کله چې لکچردوام درلود  متوجه شوم چې يواستادچې پخوانی افسراو دګونددحاکمې ډلې سره يې ٠غوښتنه کوي

و پيژندګلوی لرله   ،تل به تړاودرلود ،يومتعهداوژمن ګوندی و، دلوړوګوندې حاکموکړيواو مقاماتوسره يې  اړيکې ا
يې خورا ښکلې يونيفورم اغوست خپل کمربندچې په کرت به يې تړلې و ليرې کړ،  څوشيبې وروسته يې خپله نکتايي 
وايستله ، وروسته يې کرتی اوبيا کميس هم يوپه بل پسې وايستل خو مغروره شوروی سالکارچې په لوستخونه کې 

ضرينوسره يې دسترګوژوندی تماس درلود خپل لکچر ته دپخواپه شان ادامه دناستواوريدونکوحرکات څارل اودحا
چې په اصطالح نوم اخيسته )) افغان استاداوسياسی کارکونکی (( ورکوله اودهرې موضوع په آخر کې به يې د

نې پوځيانو، امپريالستانو، چينايي عظمت غوښتونکو، ايرانی آخوندانو، پاکستا( ې دنړيوالو حاميانواودهغ))اشرارو ((د
 کله چې نوموړی ٠په څير تبليغ کوي  چې پدې توګه دانقالب ددښمنانوژرندې ته اوبه ورخوشيوي) عربی شيخانو

ول ورته متوجه شول چې هغه څه کوي؟ ځکه چې هغه دسپينې زيرپيراهنی په لرلو سره  استاد خپل کميس وايست نو 
ک  ښکاريده خوبيا هم لکچرورکونکې خپل لکچر )) نقطۀ نيرنګې (( په خړودريشيوکې دپوځيانوپه خبره يو نيرنګی 

زه ته ادامه ورکوله ،پدې وخت کې نورنود نوموړی استاددزغم کاسه په توييدوشوه له ځايه پاڅيده ويي ويل چې 
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ه اشراراوانتی سويتست يم يا سياسی آمر لې پيل کړې کو ، سياسې آمرته يې سپکې سپورې اوښکن
ې څخه وايست ترڅوبله کومه ناوړه پيښه ونه شي اوپدې شورماشورواخيستله نوم وړی قهريدلی استادنورواستادانودکو

ون کونکی دخپلو شعبو په لوری ))ثوردانقالب ددښمنانودتبليغاتو (( توګه د ول ګ لکچر هم پای ته ورسيداو
هغه داسې په غوصه  څوورځې وروسته ما دنوموړی استادسره دپيښی پوښتنه وکړه چې ولې ٠دلوستخونې نه ووتل

شواوخبره څه وه ؟ هغه وويل چې زه د حربی پوهنتون څخه  تبديل شوې يم اوداردو دسياسی چارو لوی رئيس 
ورغوښتی وم چې ماته يې دتبديليدو خبره وکړه ما هم ورسره ومنله دفرصت څخه مې په استفادې سره په حربی 

ی څه مشور ې ورکړی چې  په هغې کې دا مساله هم وه چې سياسی پوهنتون کې چې د پوځ بنس دلته ايښودل کي
ولې چارې دسياسی آمريت سالکار پخپل الس کې نيولې  دي  آمر په  پوهنتون کې خپله اتوريته له السه ورکړې او
چې داډول وضعيت دمحصلينو په روحيه ناوړه اغيز اچوي اوپه کارده چې سياسی آمرخپل چلندته تغييرورکړي او 

ولوتدبيرونوکې سالکار دمخه اودې دهغې شاته روان نوښت اوابتکار ترالسه کړي ، مستقالنه عمل وکړي نه داچې په 
ي اوشوروی مشاور ج سړې و چې کله به دوی په الره روان وو ( وي ديادولووړده چې سياسی آمر په ونه خورا 

ای نوله همدې امله به تل سالکارمخکې دچا خبره که مشاوربه يوګام اخيسته سياسی آمربايد دوه ګامونه پورته کړې و
 هغه وويل چې ممکن داموضوع دسياسی چارو لوی رئيس دسياسی آمرسره ٠) اوسياسی آمر به يې شاته روان و 

لی ٠شريکه کړې وي چې بايد خپلو نيمګړتياوواونواقصوته متوجه شي   سياسی آمردا خبره ځانته توهين اوسپکاوی ګ
ول کارونه، دچاروالرښونه اواداره دۍ اوخبره يې داسې مشاورته  کړی ده چې ګواکی زما په خبره په پوهنتون کې 

 کله چې مې دهغې څرګندونې واوريدې پوه شوم چې خبره ٠شوروی مشاورين کوي  هغه څه چې مخالفين يې وايی  
وڅ اکثريت يې  ددې پيښې وروسته داستادانو په من کې چې هغه په دووبرخوويشل شوی وو يوه برخه چې غ٠څه وه

ل  جوړاوه دشوروی لښکرو دشتون مخالف وواوبله کوچن ډله چې ځانونه يې انترناسيونالستان اوسويتستان ګ
ه ينګښت اوساتلوضمانت کونکی شميرل اودهغوی شتون يې يو ضرورت ګا  کله به چې هغه ٠داپوځونه يې دنظام د

کالوپه ترڅ کې به يې استادانوکوم چې دشوروی لښکرودشتون مخالفين وواوپدې هکل ولو ه به يې سره بحث کاوه د
ونوکې ويل چې که دشورويانوضد څه واي نوديونيفورم اودريشی پرته به ددې مؤسسې اوکافدرا (  پخپلومن

څخه وزې ښه داده چی پدې اړوندچوپ پاتې شو ، خوبل پلو ته انترناسيونالستانواوسويتستانو به بيا ويل ) ديپارتمنت
شورويانو په دوستی باورنه لري، هغې ته دشک اوترديد په سترګه ګورې اودهغې ضد تبليغ کوي لوڅ چې که څوک د

ي) بدون نيکر ( لغړ  که دنوموړې کيسې تيرشواوداخبره مطرح کړوچې هغه ٠به له دې عالې مؤسسې څخه ايستل کي
و تنظيمونو، مائويستانو، افغان مهال چې شوروی لښکرې په افغانستان کې پرتې وې آيا يوازې اوه ګونواواته ګون

ملتيانواوسلطنت غوښتونکودا غوښتل چې بايد شوروی اشغالګرې لښکرې له افغانستان څخه ووزي يا داچې ولس هم 
داهيله لرله ؟ آيا نوموړې ډلې داشغال پرضد جنګيدلې يا داچې دولس پرم يې مقاومت ته ادامه ورکوله ؟آيا دې ولس 

په الس کې نه وونيولی  ترڅوخپل وطن آزادکړي ؟ که چيرې افغان ولس مقاومت ته مال نه وای تړلې خپل سرونه  
اووسله يې نه وای اخيستی آيا دې تنظيمونودا توان درلودچې دشوروی لښکروسره مقابله وکړي اوپه کليوکې شپې 

و سره  نيمه کړي نه وه اودهغوی پالنه اوورځې تيرې کړي؟آيا دې ولس خپله يوه ګوله مړۍ دتنظيمونودجنګياليو ورو
يې نه کوله؟آيا افغان روڼ اندې که بهرته تللی  وو اويا په هيوادکې اوسيدل داشغال ضد نه وو؟ فکرکړم چې دې 
تنظيمونودخلکودقربانيواواتلواليوپرم وکوالی شول چې شورويان دې ته اړ باسي چې دهيوادڅخه په سرکوزۍ 

په غړوکې داسې کسان نه ووچې ) ا، خ، د، ګ ( دارو، دپوځ په ليکواودواکمن ګوند آيا دوخت په دولتی ا٠ووزي 
دشوروی لښکرو شتون يې په هيوادکې نه مانه اودهغې دوتلو غوښتنه يې کوله اوپه دې هيله يې شپې اوورځې سبا 

ندې غړو په دافغان پوځ داستادانو،سياسی کارکونکواودګو((چې دنوموړې شوروی سال کارڅرګندونې چې ٠کولې 
 داچې دروسانوپرم ٠ډيرښه ثبوت کيدای شي))  ليکوکې هم داسې کسان شته چې دانقالب ددښمنانو خبرې کوي

چې دڅوک ،  مقامونواوقدرت په نيشه کې ) روڼ اندو( واک ته رسيدلو چارواکو، دهغوی پلويانو او هغوپه اصطالح 
ولنيزو پديدواوپيښو ته به يې  دخپلواي ولو ه کتل اودقضاوت يوازين معياريې ډوب وواو ديالوژيکې اعتقاداتوله دري

ايديالوژی اودشوروی اتحاددپاليس وه هغه څوک  به  چې دشوروی لښکرو دشتون مخالف ووهغې ته اشرار، انتې 
سويتست ،تن نظره ناسيونالست ، منفی باف اودسياست څخه بيخبره کسان شميرل ، هغه يې محکومول، زندانونوته 

 آيا هغه واقعا اشراراودپرديو ګوډاګيان  وو؟ آيا هغه ګوندې غړی ،دولتې مامور، افسر او ٠٠٠ول اوداسې نوراست
سرتيری چې دشوروی انترناسيونالسې لښکرو او سالکارانوشتون او دندو ته يې دشک او ترديد په سترګه کتل او هغه 

کول شي ، ورته دمنلووړنه وه هغه تن نظره ناسيونالست و؟ يا څوک چې  سويتست نه و هغه مجرم وچې بايد و
وبې کې ځانته سپکاوی  ا وځورول شي ؟ آيا زموږآزاد خياله او پروطن مين ولس چې دسرې اردو شتون يې پخپل 
ي چې پورتنيو او د هغی په شان  ه او دهغې پرضد يې مقاومت کاوه هغه د وطن دښمن او ترهګرو؟ فکرکي ګا
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 هغه وطنوال چې دشوروی يرغلګرو لښکرو مخالف وو که په دولت کې ٠ ځواب منفی وۍلسهاوو نورو پوښتنوته به 
وويا د دولت نه بهر په حاکم ګوندکې وو يا په نوروسياسی ډلوکې، که د شورويانو پرضد يې وسله واله مبارزه کوله، 

کاوه خوشوروې نيواکګريې نه يا دهغې ضد تبليغ کاوه دخپلو او الدونو د نفقې د پيدا کولو په موخه کاراو فعاليت 
غوښتل او دهغې څخه يې کرکه لرله ، هرڅوک چې وو او هره دنده يې چې لرله د هيواد رښتينی بچي وو، د خپل 

اپې وهل د ٠هيواد او خلکوسره يې مينه لرله او د هيواد سرلوړی او خپلواکی يې غوښتله  پرهغوی د دښمن او اشرار
ول ، د خ  که چيرې ٠پلو خلکوسره دښمنی کول او د اشغالګرانوپه چوپړکې دريدل وو واقعيتونو څخه سترګې پ

ي چې هغه يو نا امنه افغانستان او په هيوادکې د  اوسنی افغانستان ته او هغه څه چې نن زموږ په هيوادکې تيري
چې هيواديې اشغال پخواپه شان د جهاد په نامه جګړه روانه ده او دا جګړه د دې دولت مخالفين پدې نامه ترسره کوي 

اکی او ترهغو  اکی نودوی پتتيلې ده چې هيواد به آزادوي ، خپل برخليک به  پخپله  شوی دۍ ، د هيواد برخليک نور
لی  مقاومت ته ادامه ورکوي ترڅو پردی لښکرې له افغانستان څخه نه وي وتلې  که چيرې نن ورځ يو ٠به خپل سپي

سره دا پوښتنه مطرح کوي چې پردۍ لښکرې دې دخپلو وتلومهال ويش روڼ اندی ، دروڼ اندی په اصلی مفهوم 
اکي، افغان ملی پوځ دې پرپښو ودروی ، د مخالفينوسره دې بيله قيد او شرطه  خبرې پيل ترڅوافغان وژنه دتل  و

پر د ًلپاره ختمه شي آيا ددې ډول طرحې وړاندې کول د طالب له دري او چلند څخه مالتړدي ؟ آيا يوازې طالب د
يولښکرو د وتلوغوښتنه کوي يا خلک هم دا لښکرې نه غواړي ؟ فکرکوم چې که څوک د دې نظر د خاوندانو په پته 
دي  د شوروی داشغال دمهال چارواکو او دهغې  اپې او نومونه اي پال ، ديموکراسی ضد او داسې نورې  دطالب، بنس

وښنفکری محفلونو او رسنيوکې کله چې څوک  د مخالفينو موږ وينو چې په ر٠د پلويانود چلندسره هي توپير نلري
ويی ځواکونو د عملياتو او کړووړو څخه انتقاد کوی او ددې ځواکونود  سره دخبرو او مذاکرو مساله طرح کوی ، د نا
ی چې ک م د شوروې د  وتلو د مهال ويش خبره راپورته کوی هغې ته طالب او يانکتايی لرونکی طالب ويل کي

ولو سر خالص شي چې زموږ د هيواد ناورين او اوسنې نا تارته د ٠ د دوران تبليغاتو ته ورته دیاشغال  پدې بايد د
کی ايښودل يوازې او يوازې هغه مهال شونی او عملی دي چې په هيواد  کې دپرديوالسوهنې ختمې  پای د 

ينګاوالسوهنوته پلمې نه وي، ولولپاره د مخالفينو سره د خبرو او مذاکروته  په هيوادکې د تلپاتې سولې دراوستلو او 
 که څوک د خپل هيواد او دهغې د خلکوسره مينه لري، د خپل هيواد پرمخت او دهغې د اوسيدونکو ٠مخه شي

 که موږد هيواد ديوشمير روڼ ٠نيکمرغی غواړي هغې ته رسيدل په يوه سوله ايز او خوندی افغانستان کې ممکن دي 
ي ، اندو څرګندونوته  چ ې په ډله ايزورسنيو  يا په مشاجروکې انعکاس مومي ځيرشو دا خبره ډيره ترسترګوکي

پال دی ، ښه سابقه نلري نن مهال  سولې او پرمخت ته لوی خن دۍله دې امله دهغوی سره دخبرو او  طالبان بنس
م چې دوی ولې د خپل هيواد واقعيتونوته نه متوج ي او دپرمختللی غربې تفاهم اړتيا نشته هک پک پاتې کي ه کي

ولنو د معيارونو او سليقو پراساس خپل هيواد او خپلوخلکو ته ګوري ، د خپلوخلکو د خپلوپلرونو او ميندو اعتقادات ، 
باورونه، نړی ليد  او غوښتنې په پام کې نه نيسي ، هغه نشي درک کوالی او يا نه غواړی هغه درک او د افغانی 

 آيا دوی په دې نه دی پوهيدلې چې شورويانو ونه کوالی شول چې په ٠ چې دی ومنیولنې واقعيتونه څرنګه
ولنه جوړه کړي آيا نن دا ولس چمتودۍ چی په زور سره غربی ديموکراسی  افغانستان کې په زورسره  سوسيالستی 

دي بان د هيواد  آيا دوی هغه راپورچې څه موده مخکې دسنلس شورا خپورکړچې د هغې له مخې طال٠ته غاړه کي
کان نه دۍ ورکړی چې ولې رانسکورشوی طالبان دومره ځواکمن شول او ٥٤دسلو څخه پر   برخه واکمن دي 

ځواک يې په  څه کې دۍ ؟ زما له نظره د طالبانو ځواک او دپياوړتيا المل په دې کې دۍ چې هغوی هغه شعارونه 
ی، هغو ی کوم چې پرخلکوښه لګي ی هغه څه وايی چې کړيدلی افغان ولس د هغو پلی ورکوی او دهغې لپاره جنګي

کيدل غواړی او سربيره پردې د طالبانو بيا راڅرګنديدل او په يوه د سترګووړ ځواک د تبديليد لوعلت پخپله اوسنی   
ويی ځواکونو ناوړه چلند او کړه وړه دی چې دوخت په تيريدو سره  بې کفايته او په فساد اخته دولت او اداره او دنا

د پورتنيو څرګندونو څخه دا نتيجه ترالسه ٠خلک د هغې څخه فاصله نيسی او د مخالفينوسره خواخوږی پيدا کوی 
ولنه کې ستر رسالت او مسؤوليتونه لری ښايی چې د  ی چې  افغان سياستوالو او په تيره روڼ اندو ته چې په  کي

ولنې واقعيتونوته د خپلوايد ه او دغربی نړۍ له عينکوونه هيواد روانو پيښو او د افغانی  يالوژيکی باور ونوله دري
دی او د پرديو نسخو د  ی، هغې ته غاړه کي ی يا نه خوښي ولنې واقعيتونوته که د هغوی خوښي ګوری ، د افغانی 
تطبيق لپاره که خورا په زړه پورې هم وی زړه خوښ نه کړی د هغه څه لپاره فکر او عمل وکړی چې افغانستان 

 او ٠ولس يې غواړی او دهغې دهضمولو قابليت لری که نه نو د خپلو خلکو سره به يې ستره جفا کړې ويمسلمان 
ه نلری    پای٠داسې وخت به  راشی چې د خپل نننی دري څخه  پښيمانه وی چې پښيمانی بياهي ګ


