
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٥از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠٩/٠٧/٢٠٠٨             محمدآصف خواتی 
  
  

  زه دې ژوندی وم
 
 

مخکې له دې چې پر اصلی موضوع څه ووايم غواړم ديوه خپل پخوانی  دوست اوملګری ديوې مانا داره خبرې 
زما  سره سر خوری اوهغه دا  چې ما او) عنوان ( يادونه وکړم چې  زما ددې ليکنې دمحتوی اوپه تيره دسرليک 

 کال کې دکابل دهوايی ډګر په ترمينل کې ديوه بمب دچاوديدنې له امله  چې دوخت ١٣۶٣رګ ملګری  چې په ځوانيم
 کال دجوزا ١٣۵٧دې انسانی ضد عمل ته يې دجهاد نوم ورکاوه د شواو شهيد و ددولت دمخالفينو له خوا ايښودل شوی

مرګ برضد انقالب ، (   يو ستر شعارپه مياشت کې دحبيبيې ليسې مخکې روان وو چې دنوموړې ليسی مخې ته
 اشرافيت ، سلطنت طلبان ، اخوان الشياطين، ناسيونالست های تن نظر وعظمت طلب ، افراطيون راست وچپ ،

زنده (  ښه دا وه چې ليکلی يې وای ترسترګو کيده هغه دا شعار ولوست اوپه موسکاسره يې و ويل ) ٠٠٠فيودالزم او
دهغې وخت  ٠ دا ځکه چې پداسې شعاربه دا دومره زيات مصرف نه کيده) ژوندی وم زه دې ( يعنی ) باد خودمه 

ناورين څخه ځينوسياسی کړيو، ليکوالو اوسياستوالو  څخه پوره ديرش کاله تير شوی خود دې دريو لسيزو دناتار او
کور دۍ ، ټول پکې دژ وند، سياسی دعبرت  درس نه دی اخيستی اوپردې نه دی پوه شوی چې دا وطن دټولو ګ

ه سره کوالی شی هيواد  ادارې اوالرښونې په چارو کې مساوی حق لری ، او دهيواد د فعاليت او دا ولس په ګ
يا ځانګړی سياستوال  که ځانته  هرسياسی ځواک او  تراوسه پورې هره ډله ،٠دپرمخت لوړو پړاوونو ته ورسوی
 داسالمپاله، ځان واجب االحترام ، دښو صفتونو دموکرات اکټونه کوی که کي الری وايی يا ښۍ اړخه ، د
ی ، چې  خلکو ته خاينين او وطن او نور دهيواد رښتينېی خادم او اوځانګړتياوو هنداره، پوه اوعالم او ناپوهان ګ

و کې دځينو ليکوالو ليکنې اومقالې دی  چې دځان اويا هغو ډلو چې دوۍ يې غړی اويا  څرګندمثالونه يې په ويب پا
 البته داخبره هم له ياده ونه باسو چې درۍ لسيزې ٠ږی ورسره لری  ستاينه اونورو ته سپکې سپورې وايیخواخو

د نورو دنه منلو تګالره نه وه غوره کړې  بلکه نورو سياسی ډلو هم )ا ، خ ، د ، ګ ( پخوا  يوازې واکمن ګوند 
چلندته چې زموږ بدمرغی پکې پرته ده ادامه  اودواکمن ګوند په شان عمل کاوه  چې دا مهال هم  هماغه ناسم تفکر 

   اوسنيو واکمنوکړيو کړه وړه يې څرګند ثبوت  چې د  ځان غوښتنې  پر محور عمل کوی دځانخانۍ او ورکوی او
 ٠دې لپاره چې د موضوع څخه ليرې والړنشم راځم اصلی موضوع ته کومه چې غواړم پرهغې بحث وکړم  د٠دۍ 

جالدان ، جالدان بلل را بال ( زيار وروستۍ مقاله چې نوم يې  وهاند ډاکترمجاوراحمددبحث وړ موضوع دښاغلی پ
و کې خپره شوې ده  دتل افغان او دۍ او) ٠٠٠کوی  د مقالې په لوستلوسره پوه شوم چې ښاغلی ٠ټول افغان په ويبپا

مقاله ليکلې ده چۍ له بده مرغه دهغوی په اړونديې دا  ليکنو عصبی کړی او) ظاهر افق  او اجمل نور ( زيارد ښاغلو
نورو  نيمګړتياوو ، منفی   د دوی په آند د په ليکنه کې هم ديوشمير نورو ليکوالوپه شان ځانستاينه او زيار دښاغلی

 ... هغوی يې تربريدونوالندې نيولې دی  ناسمو تګالروته انتقادی ګوته نيول شوې او او دريځونو، ځانګړتياوو
په لوستلوسره داپوښتنه راسره پيدا شوه چې دهيواد داسې وتلی  اکادميک شخصيت اوپيژندل دښاغلی زيار دمقالې 

 سياسی څيره ددې پرځای  چې علمی ، سياسی اوټولنيز موضوعات وڅيړی،  دهيواد دشرمه ډک واکمن -شوې علمی 
 ستونزو دحل په هکله وضعيت الملونه،د هغې څخه دوتلو دالرو چارو اودافغان کړيدلی ولس د بيشماره اوبيساره

ولو  ا کې پرمسالو بحث وکړی خپله ليکنه يۍ ځانستاينې ،دنورودعيبونو اونيمګړتياووبربن دخپلې پوهې اوتجربې په ر
 دښاغلی زيار څخه په پوره درناوۍ پوښتنه کيږی  چې آيا په دې  بحث وشی چې څرنګه ٠ته ځانګړې کړې ده 

بهير ته دپای ټکی کيښودل شی چې بهرنيان يې په ړندوبمباريو سره وژنی ناورين اودافغان وژنې روان  دافغانستان
اوددولت مخالفين يې دپرديو اشغالګرانوپرضددجهاد په نامه له منځه وړی چۍ څرګندمثال يې په دوووروستيو 
ورځوکۍ دننګرهاردهسکې مينې په ولسوالۍ  اونورستان کې دلسګونوتنوبيګناه افغانانوچې په هغې کې ښځې 

ماشومان هم وودايتالفۍ ځواکونودهوايی بمباريوله امله په ډيره بيرحمۍ اوبې تفاوتۍ سره ووژل شول اوبلې خواته او
بيا مخالفينوپه کابل کې دهندسفارت ترڅن دځانمرګې بريد له امله څه کم ددوو سوو تنو ملکی وګړوژوندواخيست  يا 

نورهم دوطنوالوترمن بې اعتماديواو دښمنيوته لمن پرهغه موضوع خپل ګران اوارزښتناکه وخت مصرف کړی چې 
ليکنې هم ولولم له ) اجمل نور او ظاهر افق( ووهل شی ؟  دښاغلی زيار دليکنې دلوستلو وروسته مې وغوښتل دښاغلو

و کې پيدا نه کړه  او  دښاغلی افق دمفصلې ليکنې نه را ته څرګنده شوه  بده مرغه  دښاغلی نور ليکنه مې په ويب پا
چې ښاغلی زيار په خپله کومه ليکنه کې چې دښاغلی نور دانتقادې ليکنې په اړوند غبرګون ښکاره کړی و دښاغلی 

څه ليکلی  چې ))  بيله کوم دليله اوبيله کوم منطقه ، دخپلې موضوع اوعنوان څخه ليرې دافق په پته  (( افق په پته
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 دا غبرګون يو پرځای اومنطقی  له نظره دښاغلی افقښاغلی افق اړشوی و تر څوخپل غبرګون څرګندکړی چې زما 
 که څه هم ښاغلی زيار پخپله وروستۍ مقاله کې چې عنوان او طرح شوی پوښتنې يې دشکل اومحتوی له ٠کار و

ماد ده پر پته يوازې او يوازې هماغه يو ټوکر يا پراګراف کښلی  : ((مخې ډيرې درنې اوراپاروونکې بريښی ليکی
ه داده چې داپراګراف دڅه لپاره اوپه کوم دليل سره کښل شوی و ؟ اجمل نور دافق سره څه تړاولری  خوپوښتن٠)) وو

) زيار، افق او اجمل نور  ( چې داجمل پرځای پر افق  بحث اولفظی بريدونه کيږی ؟ که څه هم زه ددې دريو ښاغليو 
ووينم هغه به ونه پيژنم داځکه چې هغوی مې نه سره پيژندګلوی نلرم که احيانا دزيارصاحب پرته دا دوه نور دوستان 

و ترسترګوکيږی   داخبره هم ديادولو ٠دی ليدلی البته ، ښاغلی زيار به دهغې دعکسونو څخه وپيژنم چې په ځينو ويبپا
وړده چۍ ښاغلی زيار نه يوازې افق تربريدونوالندی نيولې دی بلکه ډير نورکسان  چې مخې ته  يې راغلی  دی  

فظی بريدونه اوګوزارونه کړی دی چې دده دابريدونه اوګوزارونه  دا،خ ، د ، ګ دځينومشرانو پرهغوی ل
چلنداوکړووړوته ورته دی چې خپل سياالن او يا هغه ګوندی غړی به چې دهغوی نه خوښيدل اوددوی سره يې بيله 

ې اوپه دې توګه به يې دې ته زمينه قيد اوشرطه سرنه ښوراوه په دی يا هغی نامه يادول ، مختلفۍ ټاپې به يې پرې وهل
برابروله چې هغه له ګوندڅخه وشړی ، دکارڅخه يې ګوښه  کړی يا زندانونوته واستوی  چې يوددغو ټاپو اونومونو 

ټاپه وه چې ښاغلی زيار اجمل نور ديوه امينی په نوم يادوې  اوداسې ښکاری چې زيارصاحب )) امينې (( څخه د
( منۍ دهغو تورونواوټاپو وهلو تردرانه پيټۍ الندې روان دۍ چۍ  هغو خلقيانو ته به يې تراوسه پورې دکارمل د واک

ويل  کوم چې دشوروی  اشغال ته يې انترناسيونالستی دنده نه ويله ، دهيواد اشغال يې نشو زغمالی ، د ) امينيان  
                         ٠٠٠غوښتله اوداسی نورشوروی سالکارانوامراونهی ته يې غاړه نه ايښودله ،په ګوندکې يې دموکراسۍ  

ښاغلی زيار ته الزمه وه چې دښاغلی اجمل نور پوښتنو اوانتقادونو  ته  په پوره حوصلې سره ځواب ورکړی وای نه 
ی چې هغه څوک و ، دا چې دڅارګرې ادارې دمسؤل په شان دمخالف نظر دخاوندپه اړوند معلوماتونه را ټول کړ

   دکومې ډلې سره يې  تړاودرلود، پخوا يې څه کړی اونن څه کوی ؟
وک دښاغلی زيار دپوهې اوهغو خدمتونو چې دپښتو ژبې  دودې اوپرمخت لپاره کړې     داهم له ياده ونه باسو هي

ينه انسان نه بلکه دعلم دی اوکوی يې، نشی پټوالی  اوکه څوک هغه نه وينی اوهغې ته ارزښت نه ورکوی هغه واقعب
اوپوهې اوپه تيره دپښتوژبې سره دښمنی کوی خوزيار صاحب ته   هم په کارنه ده چې دخپلو لوړوزده کړو، خدمتونو 
اوهلو ځلو په اړوندپخپله تبليغات وکړی  پريږدی چې نوردده په اړوند وليکی اودده دشهکاريواوخدمتونوستاينه وکړی 

افغاني پښت د لومړني او وروستني استازي _ زه تراوسه د ړومبني اکادېميک پښتني  (( : دمثال په توګه هغه ليکی٠
 اروپايي، َارياني فېاللوجۍ او څېرمه څانګو، توکمپوهنه او ادبپوهنه کې دلوړ ترين -په توګه په ټوليزه ژبپوهنه، هندو

تن يم او په دې لړ کې د نوې پښتو پوهنيز رېکارډ څښ-او لوړترين څېړنيز) ډېفېل ډاکتر ډېګرۍ(زده کړيز السوند
   ٠. ))ژبپوهنې د رادودونې او پرمخ وړنې واک او وياړ يوازې زماپه برخه دی

په هرصورت دا دښاغلی زيار کاردۍ خوهغه څه چې زه يې اړکړم دې ښاغلی زيار په ليکنه څه وليکم دوې مسالې 
و وخت دپيژندل شووفعالينو څخه وچې دخپلې يې ي يوه يې دده قضاوت دا، خ ، د ، ګ په هکله دۍ  چې دی٠دی 

 کانديدۍ -ترڅومې د ځانګړې راکړې شمېرې له الرې ورته د نااليق د اکادېمېسنۍ : ((مقالې په يوه برخه کې  وايی
 ديوه ګوند په ٠.)) تاجيکي فاشېستانو او کودتا چيانوګوند مې د تل لپاره ورپرېښووه-ډرنامه ور پلمه کړه او د پښتني

ويل )  تاجکی فاشيست ګوند–پښتنی ( وم چې ممکن ښاغلی زياريې لږترلږه لس کاله  غړيتوب درلودهکله ک
دلسګونوزروشريفوغړواودهغو شهيدانو ګونديانوچې ديوې بسيا اوانسانی ټولنې دجوړيدو په هيله ژوندله السه ورکړپه 

 پوهيده چې نورددې ګوند په حق کې دښمنی ده خوښاغلی زيار هغه وخت له ګونده استعفا ورکړې ده چې دی
دسترخوان کې  خوندورنعمتونه نشته ، هغه بايدواک له نوروسره وويشی اودهغې دماتې انګازې  په واقعيت بدليدې 

ه ژبه پيدا کړې  اوواک هغوی ته سپاری   البته ښاغلی ٠اودده سازمانی  ملګرودپرونيونه پخالکيدونکودښمنانوسره ګ
ې هغه مهال يې ګوند پريښود بلکې نوروملګرو يې هم دده الره غوره کړې وه  چې په زيار يوازينۍ ګوندی نه و چ

هغې ډله کې يو هم ښاغلی سلطانعلی کشتمند دا، خ ،د ،ګ دمؤسسينوڅخه  کوم چې دلسو کالو څخه زياته موده دهيواد 
ب پخوا نه پوهيده چې  خو خبره داده چې آيا زيارصاح٠و  دګوندڅخه يې استعفی ورکړه) صدراعظم (لومړی وزير 

 تاجيکی فاشيستی  اودکودتاچيانو ګونددۍ ؟ آيا دی هغه وخت نه پوهيده چې هغه ګوند چې –دده په خبره دا ګوندپښتنی 
چې دا انقالب نه بلکه پوځی کودتا وه ؟ اواوس چې نه هغه  ده يې غړيتوب درلوددثورانقالب په نامه خلک غولوی

باندې نعمتونه ليدل کيږی اونه څوکۍ شته اونه بهرنی مسافرتونه پخپله ليکنه کې ګوندشته اونه دهغې په دسترخوان 
 -امين (( ته کودتا وايی ؟ هغه وخت ولې کودتا نه وه او کله چې دی دشوروی داشغال له برکته د هغې انقالب

اشغال پرضد ونه وايه اودخپل هيوادد))  دثور انقالب تکاملی پړاو(( له زندانه خالص شو هغې ته يې )) سروری
دريده؟  ددې تکاملی پړاو په بهير کې يې کوم چې شوروی سرو کمونستانو افغانستان نيولی و،يا کله چې دده په خبره 

  : ښاغلی کشتمند ويلی وو
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 تاجيکې فاشيستی ګوندڅخه ونه ووت ؟ –دا پښتنی ))هرکس که به زبان امين تره کی ګپ مېزند، دشمن ما است((
 زما له نظره دګوند څخه دوتلو اصلی المل بل ٠چې دګوند څخه دده وتل ترپوښتنې الندې راوړیداهغه پوښتنې دی 

 کانديدۍ –څه دی چې ده په تصادفی توګه پخپله ليکنه کې  په تيروتنې سره ورته ګوته نيولې ده اوهغه داکادميسينې 
 راکړې شمېرې له الرې ورته د نااليق د ترڅومې د ځانګړې  ((مساله ده چې ده ته نه ده ورکړل شوې اودده په خبره 

چې دا پلمه نه بلکه دګوندڅخه دوتلويو علت و، البته اصلی علت ته مې ))  کانديدۍ ډرنامه ور پلمه کړه -اکادېمېسنۍ
 آيا ٠و ) سورکمونست اوسوويتست (  ښاغلی زيار ښاغلی افق په دی مالمتوی چې هغه ٠مخکې اشاره وکړه

دبسيا هيواد دسويس  : ((ژيړکمونست اوانتی سوويتست و؟ ده پخپله يوه ليکنه کې ليکی زيارصاحب سپين، شين يا 
(    پاتې شوی وم اوهيوادته تر ستنيدو کال دوه وروسته شوروی پلوی ) يوروسوسيالست ( دشپږو کلونو په اوږدو کې 

يالست پاتې واوهيوادته  ده چې ديوروپ بسيا هيوادکې يوروسوس٠)) ګوند غړيتوب ته اړوتی وم ) ا ، خ ، د 
وندوو دا پخپله ددې  ی چې هغه شوروی پلوی دۍ ، چې منطقا سويتست  وندته ور دراستنيدو وروسته هغه 

اغلی زيار هم سويتست اوسورکمونست و ندوی ده چې  که داسې نه وای نوولې يې دشوروی پلوی ٠ر
وندته راغلی ه هغې  يتوب ته زړه خوښ ک اوپه شعوری تو ی ٠ دۍ وندغ  اوس چې دشوروی توتاليتارـ پو

اپې وهی دا خکه چې دننې  اغلی زيار پرنورو دسروکمونستانو اوسويتستانو  کمونستی سيستم دړې وړې شو 
لس دتلپاتې علمی ميراثونودتخريب اوناسموالې دوران  دوران يوه مشخصه دسوسيالزم اوکمونسم ، دمارکس اوان

تی دی چې په  کویدۍ نو زيارصاحب غو ه خپل سياالن په دې نامه و بله عجيبه خبره خو ال داده چې ٠دې تو
ين دوست  ولنه کې دشوروی  يتوب  ترالسه کوی چې په افغانی  اغلی زيار دا، خ ، د ،ګ دهغې فرکسيون غ

ی اود ان ل کي په يوه ليکنه کې پر والديميرايلچ لينن درودويلی و چې دافغانستان )) پرچم (( خپل نشراتی ار
و د تر په کفراوالحادتورن )  ا ، خ ، د ، ګ( روحانيت ،دين اومذهب يې راوپاراوه، هغوی ته يې دا پلمه اوسند ورک

ی دملحدانودواکمن کيدو په نامه يې٠ک وندواک ترالسه ک  دافغانستان ددموکراتيک جمهوريت پرضد  اوکله چې 
؟ بل داچې ) درود ويلو ( آيا دۍ په لينن باندې د ٠جهادپيل ک يتوب يې ترالسه ک نه بيخبره و چې ددې فرکسيون غ

ه، نوموړی هيواديې اشغال ١٩۶٨دې خبر نه و چې کله په  کروپرچکوسلواکيا حمله وک  کال کې شوروی ل
ی مشران يې دچکو ل بيا هم داودخپلې خو په ) ا ، خ ، د ، ګ دپرچم فرکسيون (سلواکيا پرولس وتپل اوواکمن ک

ه بيا هم  ان  کې دې اشغال ته انترناسيونالستی دنده ويله او هغه يې په پوره قاطعيت سره تاييد ک خپل نشراتی ار
ندون ر ه کاوه اودپرچم په ليکوکې پاتې شو ؟ دپورتنيو  يتوب ته زړه  وسره سره وينو چې ددې فرکسيون غ

ونددزوال اوله  يتوب منلی اوهلته ترهغه وخته پاتی شو چې نورددې  وندغ اغلی زيارددې خبرو سره سره د
تنی  ود اونن هغې ته پ ه تلو زمانه راورسيده هغه يې پري وندوايی اوددې –من  تاجکې فاشيست اودکودتاچيانو

ی پدې مالمتوی چې سره کمونستان اوسوويتست واکی چې دی نه سورکمونست و اونه سوويتست ، وندغ ان وو 
ی و منطقاچې دډيرو مهمواوپيچلو  ه موده ژوندک ی کې  پداسې حال کې چې هغې اروپا ليدلې وه ، هغه په آزاده ن

تياوو، ان ه  مسالو اودشوروی دولت له  ونديانو په پرتله  خه دنورو سياستونواوخارجې هژمونيستی پاليسيو
الرو اودشوروی خبر و اوپ چې دهغې د مبارزې پرحقانيت ، ت يتوب وياړترالسه ک وندغ ه يې دداسې  اهانه تو ه آ

 اوبيله شکه ويالی شوچې زيارصاحب سويتست اوشوروی کمونسم ته ژمن ٠اتحادسره په دوست کلک  باور درلود
ودل چې ترکومې کچې پورې دخلق دموک٠اووفادارو ونددپرچم فرکسيون  ژوند اودافغانستان اشغال و راتيک 

ې اړيکې لرلې اودا اړيکې شوروی ته په کومه لويه بيه چې د ين  شوروی سرتيرو وژنه ، ١٣٠٠٠دشوروی سره 
واک دراپرزيدواودشوروې سترې  تونو ،دشوروې نظام ددړې وړې کيدو،ديوه زبر دميلياردونوروبلول

اغلی زيار دهغې فرکسي يدو سبب شول چې  يتوب وياړدرلوداو نن هغې ته فاشيستی امپراېورۍ دړن ون دغ
ولنه کې دفاشيسم داصطالح ٠وندوايی  دفاشيسم په اړوند بايد وويل شی چې په يوه وروسته پاتې نيمه فيودالې 

والې دکتاتورۍ ده چې يودولت  که چې فاشيسم دمالې ارتجاعی شوونيستی پان ی دا  استعمال منطقی نه بري
پلواوغالمولو،اوملت يې دبل دولت اوم ولوپه موخه پلې کوی خوپه  لت دنيولو ، دهغې دمادی اومعنوی شتمنيو دلو

يوه هيوادکې چې هلته دولتی سيستم اودهيواداداره په دکتاتوری اوتروراواختناق والړه وی ،واکمنې ډلې يا 
نی دفاشيس م استعمالول سم اوپرخای دکتاتوران دخپل واک دساتلو په خاطر پرخپل ولس  هرډول ظلم اواستبداد روا 

ی  تنی يا تاجيکی  ٠نه بري خه و دپ وندکې چې دی يې دپيژندل شوو فعالينو  اغلی زيارپه هغه   کله چې 
ی  اوپورې ت وند دمشرانو په قومی ت خه دحفيظ ٠فاشيسم خبره کوی هغه ددې  تنی فاشيسم  ممکن دده مقصد دپ

تون توک واکی دې پ ی هغه يې اله امين واکدارۍ ده چې  و قومونوظلم اوناروا ک وندی مشر پر نورو ورو مه 
خه يې دببرک  ې دی اودتاجکې فاشيسم  تانه يې پرې واکمن ک ی اوپ وژلی ، کورونه اوجايدادونه يې ورخراب ک
ت په خاطر يې ددې هيواد  ين کارمل واکمنی ده چې هغه بيا تاجکان پرملت واکمن اودخپلې واکمن دال 

ولې دینورقومونه تانه رب ه وضاحت لپاره غواړم يو مثال راوړم چې هغه دامين ٠ اوپه تيره پ  دموضوع د
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تنې فاشيسم مساله ده  خه ٠دپ وک چې دهغې   موږ وليدل چې امين واک ته درسيدو اودهغې دساتلو په موخه هر
اغلی  ندمثال يې   ر ه يوړل چې  ( زيار پخبله وروست مقاله يې دخطر احساس کاوه په پوره بيرحم سره له من

ې ده اوهغه دتره کی اودداکترزرغون وژنه ده ) جالدان ، جالدان بلل رابال کوی   دلته وينو چې ٠اشاره ورته ک
تانه تون توکمه سياستوال  وو نه غيرپ  اوس وينو چې دلته ديوه قوم له خوا ٠ دادواړه وژل شوی خلقی مشران پ

پلو مساله مطرح نه وه بلکه دواک اوقدرت مساله طرح وه چې امين دخپل واک دبل قوم دنابودولواويا دهغې د
واکمن سياستوال  تينی ،اغيزمن او خه دخطر احساس کاوه، هغوی يې ر وک چې ده دهغې  دساتلوپه خاطر هر

ی  ه وړل اوپرهغه چايې اعتمادکاوه چې ده ته وفادارواودتطميع له الرې يې کوالی شول خپل ک  او ل  له من
ی  ه پورته ک ت لپاره  ين خه دخپل واک دساتلواو ا ، خ ، د ، (  همدادليل هم وچې امين په زندان کې د٠دهغې 

خه يوازې اويوازې تره کی او زرغون ووژل اونورلکه ) ګ  ونه ) کشتمند، رفيع ، جنرال قادر( درهبرانوله ډلې 
ل خودتره کې وژل په داسې حال کې چې د وروستيو دريوتنودکودتا کول ه خپاره ک واعترافات يې په پراخه تو

کودتا چيان يې وساتل اوپرهغوی يې چې دامين ضد يا دولت ضد ٠اوزرغون په اړونديې هي تبليغات پرمخ نه وړل 
خه په ژوندې راوتلی کسان هزاره اوتاجک توکمه کسان وو اووژل  ه يوړل چې دزندان  اسناداوشواهدنه لرل له من

تون  اغلی زياردهغې په باب خبرې کوی شوی پ ه شته چې   داچې کارمل ٠توکمه  دلته دکوم فاشيستی چلندبيل
ی دۍ ه ډول تاجکې فاشيستی چلندک اغلی زيار په خبره  اغلی زيارهغه  د  پرهغې زه دويلواړتيا نه وينم  اوکه 

انتيا له پاره پر دې هکله ی هيله ده چې ددرنو وطنوالو دذهنونودرو یاړين     ٠ معلومات ورک
ه پرهغې  ه تو ې موضوع ده  چې په لن م هغه دعلم اوپوهې اودزده ک تل پرهغې مکث وک دوهمه مساله چې ماغو

ای لری  ی  ان اغلی زيار په ليکنه کې    : خبرې کوم چې هغه د
اغلی افق ته دا پيغور ورکوی چې  سي او مارکسېستي ستاسې ټولټال سيا(( اغلی زيار پخپله وروستن مقاله کې 

 ښاغلی زيار ٠)) پوهه د ايراني توده يانو له دويم الس اخځونوڅخه تر يو څو زده کړومقولو او تعريفو تېری نه کوی
په دې مالمتوی چې دهغوی  چې دښاغلی افق په څيردخلق دموکراتيک ګوندغړيتوب درلوداودی ګونداوغړی يې

څخه نه تيريده دلته دا پوښتنه راپورته کيږی چې دښاغلی ))ومارکسيستی پوهه دتوده يانو ددويم الس اخځون((
توکمپوهنه او ادبپوهنه کې دلوړ ترين زده ((  داسی پوه چې په  زيارمارکسيستی پوهه پرکوموآثارو والړه وه اودی

دۍ ددې ګونددغړودمارکسيستی  )) پوهنيز رېکارډ څښتن -او لوړترين څېړنيز ډېفېل ډاکتر ډېګرۍ(کړيز السوند
وهی اوعلمی نړی ليددلوړتيا لپاره څه کړې  اوکوم آثار يې ليکلی يا ژباړلی دی ؟ بل داچې کله  چې دده سازمانی پ

غړودپرديو پرم واکمن شول يولړ  آثار چې دخلقی واکمنۍ په موده کې چاپ او خپاره شوې وو 
سوزيدل اومحوه کيدل ديوه ژمن ګوندی   خلقی مشران وو دا مترقی آثار دکتابتونو څخه ټوليدل اوبيا ليکوال اويايې 

اوديوه اکادميک شخصيت له دريځه ولې چوپه خوله پاتی شو اودخپلو مشرانودا دعلم اوپوهې ضد عمل يې نه دۍ 
 غندلی اوداعتراض په توګه هغه مهال  ولې دګوندڅخه استعفی ورنکړه؟ 

 آيا ٠بولی )) کم تعليمه (( وښاغلی افق دښاغلی زيار په ليکنه کې دزده کړی اوتحصيل موضوع ته اشاره شوې ا
 څخه زيات وګړی يې دسوادڅخه بې برخې ٩٠دښاغلی زيار له آنده زموږپه وروسته پاتی هيوادکې چې په سلوکې له 

ل څومره پرځای خبره ده ؟ داچې ښاغلی زيار تحصيالتو ته )) کم تعليمه (( دی دلسانس ددرجې زده کړی خاوند ګ
ی نوولې ښاغلی زيار دداسې يوه سازمان خورا ارزښت ورکوی ښه  خبره ده اوپه تيره هغه دسياستوالو له پاره اړينه ګ

  غړيتوب ته زړه خوښ کړ چې دهغې دمشرتابه دزده کړوکچه ترلسانس پورته نه وه ؟) پرچم ( 
ه کبله نه دښاغلی پوهاندزيار په ليکنه کې نورې خبرې هم شته چې پرهغې مکث اوخبرې وشی خودليکنې داوږديدو ل

  :غواړم پرهغې څه ووايم خوپه پای کې غواړم خپلې څرګندونې داسې بشپړې کړم چې 
 دښاغلی زيار څخه په بخښنې سره دا هيله لرم چې زما دانيمګړې ليکنه چې دپښتوژبې اوادبياتو له نظره ممکن - -

 ا غيرموجه نيوکې اوډيرې غلطۍ ولری په پوره حوصلې سره ولولی اوکه هغه دهغې سره موافق نه وی زم
   ٠څرګندونې را ته په ګوته کړی 

 ټولنيزۍ پديدې  خورا پيچلی دی اوپه تيره په ګران افغانستان کې چې په دې تيرو –سياسی ! زيار صاحب  -- 
 دپرديواوپه تيره زبرځواکونودالسوهنو اوتيرېو هدف      دريولسيزوکې  جن جګړه روانه  ده ، زموږ خاوره

وکابو په تيروديرشوکلونوکې دافغانستان دسياست اوجګړې اصلی لوبغاړی افغانان نه بلکه خارجيان وو  ګرزيدلی ده ا
په دې زمانه کې دافغانستان په پيښو،سياسی يدلونونو،جن جګړوکې دخارجی عامل رول پريکنده اوټاکونکی وو 

قضاياوو په ريښو،الملونو اوپه تيرو اودۍ  ، افغانان ديوې وسيلې په څير استعمال شوی اواستعماليږی دپيښو او
اوروانولوبوپوهيدل خورا ستونزمن کاردۍ چې يقينا قضاوتونه به مونيمګړی اودتيروتنوډک وی نوله دې امله تاسو 
چې لوړې اکادميکې زده کړې اودژبپوهنې په اړونددسترګووړپوهه اوتجربه لرۍ اوپه تيره په پښتوژبه کې چې نن 

رګنده ګواښونوسره مخامخ ده دپښتوژبې دودې اوپرمخت لپاره که خپله انرژی  په مهال دپخوا په پرتله دڅ
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  ٥از  ٥ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

رسالت ترسره کړی وی اوهغه مهال به پښتانه  ستاسو   کارواچوۍ تاسو محترم به خپل پښتنی اوملی
   ٠دخدمتونواوستاسودپوهې اوتجربې څخه پوره ګټه ترالسه کړی اوتلپاتې وياړبه مو په نصيب شوی وی 

فغانستان ديرش کلن ناتاروښودل چې ددې ناتاراوافغانی ټولنې دغميزې اصلی علت زموږپه ناپوهۍ اوبې اتفاقۍ  دا- -
کې بايد ولټول شی ، که دهيوادپه کچه جګړه روانه وه اويا روانه ده دهغې شاته دښمن والړوو اودهغوی دافغانی 

دسياستونودپلې )   واشنګتن -مسکو( ضدپالنونوپلې کونکی افغانان وو چې  دسړې جګړې داصلی لوبغاړو
 يوه ډله داانقالب اوانټرناسيونالسم په نامه دمسکودارادې اوبله ډله دجهاداوکمونسم ٠کونکووسيله وګرزيدل 

 روانه  درانسکورولوپه نامه دواشنګتن په چوپړ کې ودريدل اونن بيا هماغه لوبه خوپه بل نامه اوپه نويو شعارونوسره
 دپرديو دې لوبو ته په کتلو سره افغان پوهانو، ليکوالو اودنظر خاوندانوته ښايی چې ٠ افغانان دی ده چی قربانيان يې

په دې اړوندسوچ اوفکروکړی چې څرنګه ددې نړيوالوځواکمنودولتونوددسيسواوافغانی ضدپالنونوپلی کونکی نه ، 
ه کې شی اودخلکو خبره دډان اوپړان دد ولوپه ه ښمنۍ ، ګوزارونواوبريدونوڅخه بلکه دهغوې ددسيسودشن

   ٠دځان اووطن دژغورلوالره چاره ولټوی
ښکيال کګرو اوتيری کونکوچې پرون دانقالبی اومجاهد په نامه سره وويشلواونن يې ددموکراسۍ  دټينګښتد پلويانو  --

فغانان پکې سوزيږی ،   اودهيواددآزادۍ دالسته راوړلودداعيې په نامه په افغانستان کې پر افغانانواور بل کړی دۍ اوا
ټاټوبۍ يې ورانيزی ،فرهن اوافغانی هويت ته يې څرګندګواښونه متوجه دی دخپلو موخو دالسته راوړلواودخپلو 

 په  ترحمايی الندې افغانی ډلې په مختلفونومونواوګروپونوسره وويشلې اوويشې  ترڅوپه   واکمن سيستم اودهغې
اوهمغږی نه وی ،دهغوی ترمن دبې اعتمادۍ اوناباورۍ فضا موجوده وی  کې دعمل اوارادی يووالی  مخالفوليکو

 پرون ٠اوپه دې توګه ديوه متحداويوموټی ځواک دراڅرګنديدو څخه مخنيوی وکړی اوددوې دادارې څخه ونه وزی 
مالتړکونکی مسکو ددې ګوند ديوالی څخه مخنيوی کاوه ) ا ، خ ، د ، ګ ( يې  دثورانقالب دالرښونکی ځواک 

اودخلق اوپرچم ډلو شتون ته اودهغوی ترمن بې باوريو، بې اعتماديو اوبې اتفاقيو ته لمن وهله اوبيا يې په 
نوموړوفرکسيونوکې دډلو ټپلواوکړيوبازارتودکړی وو ترڅو هغوی په دننه کې ديوبل سره په مقابله اومجادله کې 

ن دهغې دبيا متحديدو څخه مخنيوی کوی اوپرون اوسی چې ترننه پورې يې تريخ ميراث ديوې مزمنې ناروغۍ په شا
دجهادی  اووه ګونو اواته ګونوتنظيمونومنځته راوستل اودهغوی ترمن شخړې اوجګړې څه دجهادپه دوران اوڅه 

 ددې ترخو واقعيتونو په پام کې نيولوسره ٠دجهادوروسته يې انکارنه منونکی ثبوت دۍ اونن هم دا درامه ادامه لری 
 نوردپرديو افغانی ضددسيسو ښکارنشو اوخپله ټوله پوهه ، تجربه اوانرژی دافغان ولس ديووالی په کارده چې 

و قومونو ترمن ورورګلوۍ اودوستۍ اودجګړې ضد يوه پراخ غورځن دجوړولوپه موخه   اوپيوستون ، دورو
  ٠مصرف  اوپه دې الره کې خپل قلمونه وکاروو

    يلهديوه يوموټی اوخپلواک افغا نستان  په ه
  

  په درنښت
  
 
 


