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ه٢٠٠٦ د                 محمد آصف خواتی    ميالدی کال دنوامبر شپاړلسمه  ني
  

   سوله که جګړه                                                           
  

ران هيواد کې د ی چې زموږ په  ه کاله کي کرو لنګر اچولی سره دمبارزی په نامه پ)) تروریسم ((  پوره پن ردیو ل
ه ی چېاوپه پرله پسې تو اليتونو کچه هم مخ په  دهغې سره جوخت دتروریستې فع له بده مرغه یې شمير زیاتي

 دمخالفينو سره دسولې خبرې ډیرې کړې خو)) ترهګرۍ ضد تلوالې ((  پدې موده کې افغان دولت او .ډیریدو ده
ر امونو دپورته کولو کوم  يدعملې  ي چې ک یې نه بری ې پدې خاطرکي ولې ه ه ددولت  مخالفين رنګ، بلکه 

کول شي و د ددې خبری .و ند مثال دنا و به دخپر واکونو شمير دروان ميالدی قوماندان هغه خبره ده چې نا لو 
ندون.)بي بي سي دجوالی یودیرشمه(تر پایه دیرشو زرو تنو ته رسوي کال  ر يي چې په افغانستان کې  دا ډول  ی 

کرې دپخوا په شان دسولی بهرن پ وي کوم چې کومې مثبتې پایلې رتی ل پلو کې ل ت په جګړه اودمخالفينو په  ينګ
 موږ وینو چې په روان لمریز کال کې به داسې . دوضعيت ال خړپړ کيدل دي په هيوادکییې نلرلې بلکه نتيجه یې

ې عمليا تو، هوایي ورځ نه وي چې دهيوادپدې یا هغې سيمه اوپه تيره جنوبی برخو کې دمرګ اوژوبلې ، چاودنو،پو
ی بمباریوخبرون ند ثبوت دۍچې دامنيت .ه خپاره نشياوراک ر   .ی وضعيت دخړپړتيا 

ندولو  ډاډمنې بيلګې الندې ارقام  ر ي دپورتنيو    :دۍ چې وړاندی کي
  
ې  عملياتو په ترڅ کې دوږی دمياشتېدپنجوایي اوژیړی په ولسواليو کې   - وسوو تنو  ددوو اونيود پو  دپن

  )بي بي سي دسپتمبر یوویشتمه  ( بيلګهورونکی دوژلو
ې په حواله دروان لمریز کال په پسرلی کې په عراق کې  - پا  اوزموږ په وطن کې ١٦٠دواشنګتن پست دور

ارنې ، چې دا پروازونهوایي پروازونه ترسره شوی دي ) ٣٤٠( دهغې دوه برابره زیات  ه کوم نمایشی یا د
وزارونه دیپروازونه ړ، نه بلکه هوایي  و وړ قربانيان یې ملکی و وزارونو .ی دي چې دستر  ددی هوایي 

ی ې عملياتو له کبله چې هغې ته اوپو ونو دتصفيوی عملياتو نوم ورکول کي  دمرګ اوژوبلې سربيره په زر
دي وال ستونزمن ژوند ته غاړه کي دی اودک  .کورنې اړشوی چې خپل کور اواور پری

ه چې زموږ په هيواد کې د - نی وړ خبره ده اجګړې دسختوالی اودهغه  ی بریدوندی انمر  نو لړی ده چې هغه د
ودل شوی دۍ خوله بده مرغه په روان کال په دوامداره   کی په تير ميالدی کال کې ددې بریدونو شمير یوولس 

ه انمر تو يي پورته یادشوی ار.يې بریدونه ترسره کيدهيواد په مختلفو برخو اوحتی پالزميينه کې دا قام 
ې مقاماتو هغه ادعاوی چې ه دپاسه دری کاله پخوا یي په افچې دامریکایي پو غانستان کې دجګړې درسمی  

يي چې ی چې نړیوالو ته و واکیپای اعالن کړې و دهغو تبليغاتو نمونه ده چې دافغانستان په هکله ترسره کي   
ې شتون له برکته دا هيواد دسولی  له بلې خوا افغان چارواکی بيا مخالفين  .درومی اوثبات په لور ددوی دپو

ی چې هغوی دروان ناورین دپای ته  ي اوداسي برب واښ نه  وروي اوهغه حکومت ته کوم  کمزوری ان
امونو دپورته کولو په اړوند سوچ نه کوي  ته پکار نده چې  آیا افغانی چارواکو .رسيدو په خاطر داړینو 

   ته درسيدو په خاطر دمخالفينو سره جوړجاړۍ وکړي ؟  او امن سولېپل هيواد کې  پخ په شانمشرتابهدپاکستانی 
   

ویي واکداران چې په عراق باند ی پاتی شول ې دیرغل په مسئله سره وویشل شول خنا و زموږ دوطن په هکله یومو
و دعراق وضعيت په ه درست ان نړیوالو ډله ئيزونتيجه یې داشوه تر  ور شي خودافغانستان رسنيو کې په نسبی تو

تينی حالت پرده وغوړول شي ه نمونه پدې کې ليدالی شو چې دلبنان اواسرایيلو په  .په ر  موږ ددې پردې دغوړولو 
ن جګړه کې  نيو عملياتو ) ١٠٧٠( وروستن دری دیرش ور وارلس ور  لبنانيان اویوازی دپنجوایي اوژیړی په  

ه سوه   تنه ه خپری کړی خیوالو رسنيو د لبنان  نړ . ووژل شول وطنوالکې پن ی په پراخه تو او نړیوالو ونړی پي
ودلوغ پورته کړ،دلبنانيانو ددې انسانې غميزی ته کې دکي ه رو ملتو دامنيت شورا پدې اړوند پریکړ دملګ دپای د

نده کړه چې دې مؤسسې ونشوای کړای پی دنړال داچیليک صادر کړ او ر ه موده والی مؤسسې مشر خواشينی  ه لن
و کلونو دپرله پسې . الزمه پریکړه وکړي دجګړی دپای ته رسيدو په موخهکې  خو په افغانستان  کې دوروستيو پن

يي ول چوپه خوله پاتې دي اوداسي   چې په دې هيواد جګړو اودافغانانو دبيساره مرګ اوژوبلې اوبدمرغيو په هکله 
ولن امونه پورته کوي ې دشتون له برکته خير اوخيکې دنړیوالې   ٠رت دۍ اوداهيواد دسولې اوثبات په لور اوچت 

ولنې واقعيت بيا بل شي بيانوی هغ ولنې اوسيدونکې دجنخوزموږ د اوبيعدالتی یرغمل ، زورزیات ه داچی ددې 
ي چې علت یې دهغو غلطوپاليسيو حاالت دخړپړکيد،دی  و په لور درومی اوددې ولس بدمرغ اوکړاوونه ال زیاتي

و کلونو کې افغان دول شوای کړای ړی چې ویې نت اودهغې نړیوالو حاميانو پلې کمنطقی نتيجه ده چې پدې پن
ه دهغویته سوله او آزادی راوړیخلکو اوهغوی دمخالفينو په پرتله  باور ترالسه ، هغوی ته کار ورکړي اوپدې تو

انه ليری او يحتی په مخالفت کې ودان ته را جلب  کړی بلکه له   ددې ترخه واقعيت په پام کې نيولو سره .ری
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يز بدلون راوړيلو پاليسيواپخیوالو مالتړ کونکو ته پکارده چې پافغانی چارواکو اودهغې نړ  پدې  .وچلندونو کې بنس
ينګه نشوه بلکه دې ته یې  ولنې دغميزې دحل الره نه ده دجګړی له الرې نه یوازی سوله  معنی چې جګړه دافغانی 

واکونود  .ره کړه چې مخالفين ال پياوړی شيبرابزمينه  ایمز جریده دائتالفی  غره ((  پدې هکله دلندن دسندې 
یکله چې : عملياتو په پلمه ليکې )) دضربتی  ووران کلیعسکر کابل ته راستني ، طالبانو ته  ترشاه یو شمير مړی ، 

دینوی جلبيان او زیات شمير  خه دا  .نا راضی اوقهرجن افغانان پری ې عملياتو   زموږ په هيواد کې دتلوالې دې پو
ندوی ده چې دې ډول چلند ناوړه پایلې لرلی او با ر يری ددې داقعيت  ید پرهغې مسئوالنه فکر ډول واقعبينانه نتيجه 

ودله  په یوویشتمه  .وشي ل بيا و ولو ډار ، دزور زیات وباندیافغاناندا ممکنه نه ده چې پر  پيړی کی ژوند یو 
پلو له الرې  و له الری چلند وشي، خبرو اترو دهغوی سره باید دمداراحکومت وکړل شي او  که  .، مرکو اوجر

رده چې دمخالفينو وال دی پکاي ل او امن دراوستلو دولت او دهغې نړیوال مالتړ کونکی په افغانستان کې دتلپاتی سولې
تينې اوعملې خبرې پيموسره چې په هر ن ي یې یادوی ر ت ل کړي اوموخه یي یوازې او یوازې دتلپاتی سولی  نګ

ه دمخه    : اقداماتو الس پورې کړي په الندې باید چې وی اودهر 
  

ول–الف  ی پيل شي مخالفينو سره بيله استثنی اوقيد اوشرطه دخبرو اترو دپيل لپاره و د   ،ه
ای–ب  کرو دوتلو مهال ویش ترتيب اودهغې پر و دل خه دنا ای پر  دهيواد  يانو د  دهغو اسالمې دولتونو دپو

لای کولو لپاره ه کيل نه وی او مشری یې دملګروملتو په غاړه لې    ،ويې وشي چې دافغانستان په کړکيچ کې 
ه راوبلل شي چې ددې جر–پ  اوسنی ې درابللو او دکار په بهير کې  سولې ته درسيدو په موخه بيړن لویه جر

ې دولت اغيز ونلری بلکه پ و دپو ه دنا ودل شي چې خلک پخپله خپل استازې هغې ته رواستوی اودا جر ری
  ،ولری خپل کارته دوام ورکړياوسياسي مشرتابه سره چې ملګری ملتونه په هغی کې تنظيمونکی رول 

ولولواو –ج  غر د ه دوسله والو ډلواوقومی مليشو د تينی تو ) ، سرحدی مکنی، هوایي( دافغان ملی پوځ  په ر
ودرولو کار  واکونو دپرپ     .ړندی او هغې ته عملی جامه ور واغوستل شياونورو امنيتی 

ه وشي–د  و  په هغو سيمو کې چی امنيت نشته او یا وضعيت کړکيچن دۍه  له الری او دقومی مشرانو اومرکودجر
ينپه م داسی پریکړی وشي چې پخپله  ه خلک هلته امنيت  غونې کارونو ته اوبيا روژو ددولت پراختيایي پر،خو

  .شرایط برابر کړي
  

ی کوالی شي چې  په دولت  پورتنی اقدامات چې دیوبل سره نه شليدونکې تړاو لری او دجګړې دختم لپاره اړین بری
ون سره مخا ت لپاره لومړباندې دخلکو باور پياوړې اودمخالفينو دمثبت غبر ينګ ې اودکار مخ شي اودسولې د ن ه

ل ش     .يپيل و
تونه ه دمخه انسان او انسانی ارز  غواړی هرومرو به  اهميت لری او دافغان ولس دغميزی پایهغوی ته چې دهر

ه راغالست ووایي اوپدې ملی  و ته  و نه ډډه–دسولې په خاطر دی ډول ه  ونکړي  وطنی الره کې به دهي ډول ه
وسره  چې په اوسنی واکمن حالت کې خپلېاوبرعکس هغه کسان اوډلې  ې ویني دسولې په خاطردې ډول غ او ه  

به اودهغوی سره  مخالفت وکړي اودمخالفينو په پته به دروا اونارواتومتونو اوتورونو په لګولو سرهپه مختلفو پلمو
رزول شي چې پدې وروستيو دری لسيزو کې چې  .خبری او مفاهمه رد کړي  پدې اړوند باید دهغوی پام دې ته راو

انو، بغاوتونوموږ په هيز ې کودتا ونونو،دواک انحصار،واد کې دپو ، ، وژنودبشری حقوقو نه دسرغړونو ، پا
و السوهنو، دورانولواوسوزولو خونړیو جګړو، ندو اوپ ر ، تيریواوتجاوزاتو اوهمداراز دخاینانه معاملو پردیو د

واکمنو ډلوخپلو سياسي ولو  وجيکو تبليغاتو بازار خورا تود وو او  اهدافو ته درسيدو په خاطر یوازی اویوازې اودما
ه خبره اوعمل  ر هغې به هغه تورونه ونه لګول شي کړی دۍ داسې ډله به پيدا نشي چې پدتشدد اوزورزیاتی له دری

يکوم چې نن داوسنی دولت دمخالفينو په پته لګول ک ه چې نن یې ددولت وسلوال .ي  مخالفين تر سره کوي  هغه 
ه ده چې پدې وروستيو دریو لسيزو کې زموږ په هيواد کې دوخت دواکمنو ډلو اوحکومتونو دهغه کړووړو ادام

ی  انمر ی  ل کي دراپرزولو په خاطر دهغې دمخالفينو لخوا ترسره شوي اویوازین شی چې پکې نوی پدیده 
ي  ته باید وویل شي چې  دمخالفينو سره دجګړې پلویانو .بریدونه دی ، نور هماغه پخوانی کارنامې دی چې تکراری

و کلونو کې ستاسو دنظروړ تګالره  نده ناکامه نه داچې بریال) جګړه ( پدې پن ر که  تګالره وه  نه وه بلکه  دا
ی دمخالفينو لخوا بریدو نه   اودافغانانومرګ ژوبلهچې دهری مياشتی اوهرکال په تيریدو سره حاالت خړپړکي

ند ر ی چې ددې تګالری ناکامی   ه دتيرکال په پرتله په روان کال کې دمخالفينو دبریدونو زیاتي وې دمثال په تو
له اود ه  له زیات٢٠٠٢کچه پن ه شوی ده ، همدا راز دتير کال په پرتله دمخالفينو او بيګناه ملکې  کال په پرتله اوه 

له زیات شوی ديو لور  يي چې دجګړې  .ړو تلفات   ده ؟ دجګړې ناکامه تګالره  دپلویانوتګالره  آیا دا ارقام نه 
ی پای به یې  تنې وشي چې که دا تګالره په همدی شان پلې کي خه که دا پو ه وي ؟ موږ وینو چې په دپلویانو 

ړی قربانيان یې بي شمير چې غوڅ اکثریت یې افغانان دی مری خو زیاتجګړه کې وسله وال مخالفين  ګناه ملکی و
واښ دی آیا هغوی دترحم وړ نه دی ؟ که ان اومال  د  دی رپسره مخامخ وی ، همداراز جګړه ادامه مومی دخلکو 

  ؟اوپدی خاطرمو جهاد اومبارزه کړی ده ت واکمن وي  خپلو خلکو ته همدا شان ژوند غواړۍ زموږ په سرنوش
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  که داسې نه ده نو آیا الزمه نه ده چې ددولت دمخالفينو سره دتفاهم اوسولې پاليس ته مخه شي ؟
   

خه ده چې باید دسو لې اوجګړی مسئله چې زموږ نن اوراتلونکې په هغې پورې تړلې ده یو دهغو حياتی مسئلو 
خه هيله د سولې (  چې ده چې خپلې ليکنې دې حياتې مسئلې پرهغې مسئوالنه فکر او بحث وشي اوددرنو ليکوالو 

لواکی اوغالمی اودهيواد آبادی اوورانی ، نيګمرغی اوبدمرغی ، خپه ده اودافغان ولس ژوند اومرګمسئل) اوجګړی 
وته  پلې افغانستان کې تلپاتی سولې ته درسيدو الرې چاری په  اوپدې هکله پرهغی پورې تړلې ده وقف اوپه جګړه 

    .وړونکی تبليغاتی کمپاین پيل کړيیو ج
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