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  په رښتياسره به هغه سياسی هوښياری وی
  

ه کې ديوسفزې په نامه  يوه مقا له کومه چې په هغې کې ليکوال زما يوه  ول افغان په ويب پا ې مخکې مې د وور
لې وه ولوستله، ليکنه غيرعلمی او ه بيله دې چې هغه يومثا دافغانی اخالقو خالف  ل راوړی وی چې په ليکنه کې 

ی کومه او غيرعلمی و دده دا ادعاثابته ک ه چې٠خبره دافغانی اخالقوخالف وه تر ايه ناندريې او رن  غير بي
ون وښيم م ومې نه غوښتل پدې هکله غبر ه هم په نوموړې ليکنه ٠ ضروری بحثونه  عاقالنه اومسؤالنه کارنه  که 

رزول شی کې داسې مسالې وې چې دليکو نداوه اوضرور وه چې دهغې پام ورته راو ر  ٠ال دليکنې ناسموال يې 
واکې دکانديد  ی وم چې  خه معرفی کوی زه يې په دې تورن ک ردانو  ان دښاغلی پوهاندزيار دشا ليکوال چې 

ه دهغې په طرفدارۍ اودزيارصاحب  خالف دري نيولی دۍ  ددې ليکنې ٠اکادميسين ښاغلی ظاهرافق ددوست په تو
ه خوپه زړه پورې ليکنه  ک يوسفزی يوه لن خه يوه ورځ وروسته  دښاغلی اجمل ا په پوهاندزياردښاغلی ( دخپريدو

خه غوښتې چې دده !!)  ليکنه زما نه ده٠٠٠آصف  ول افغان دچلونکو وکې نشرشوه چې درانه ليکوال  د ينوپا په 
و کارنلری  په نامه خپره شوې ليکنه چې دده نه ده ليرې  اوز ې يې ده چې هغه زما اودښاغلی زيار په شخ ياته ک

يده چې  وره را نيولې بيا ترماپورې په واروارموپوهاندزيار ته لمن غوړولې چې (( اوداخبره يې هم ک له  ښاغی ان
ی  ای علمی کار وک دی اوپر ول افغ))  داناندرۍ پري نده شوه چې په  ر ان کې دښاغلی يوسفزی له ليکنې نه دا 

رته راووزی او انه نه لری چې پخپل اصلی نوم ډ دښاغلی يوسفزی په نامه يې  دخپرې شوې مقالې ليکوال دا مي
ی غوښتی دی خپلې عقدې تشې او ی چې يا هغه دخپلې ٠خپل نظريات وړاندې ک  دده دداډول چلند نه دا سې بري

ی، يا اوس هم په هغه الره روان دۍ چې  خه شرمي کرکې ده اويا داچې تياره ماضی  و سره په  دافغان ولس له 
ه هم نه ده را  ه نه لری هغه له يوې خوا زما دليکنې دناسموالی يوه بيل زما دليکنې دمحتوياتو دردولولپاره دويلو
خه ددفاع په  سره دبل چا تر نامه الندې دزيارصاحب  وان ولو غوښتې دی په نا اخيستې اويوازې يې په تورونو ل

روپی او عقيدتی نظريې خپرې اوخپلې پلمه  ی اوله بله پلوه خپلې   زما ليکنه غيرعلمی اودافغانی اخالقو خالف و
ی  رد هغې ته سياسی هوښياری ٠عقدې تشی ک  دا ډول چلند چې يوه ليکوال ته نه ښايی ممکن دزيار صاحب شا

معلوم الحاله سياسی ډلوچې ژونداومبا که موږوليدل چې يول رزه يې په سياسی معاملو،چل ول  ووايی دا
ه  خه ناوړه  ری ،دفرصتونو ول،دواقعيتونوتحريفول،معامله  اوعوامفريب  تيره شوی درواغ ويل،تورونه  ل
ه ډول  اخيستنه اوخاينانه جوړجاړی يې سياسی هوښياری بلله اوهغه رښتينو سياستوالواوسياسی فعالينو به چې 

خه بې برخې  )) ست کنده صاف اوپو(( فکرکاوه هغه به يې   بيله ويرې اوريا ويل هغه به يې دسياسی هوښيارۍ 
ی  واکی په سياست نه پوهي خه يودۍ بيله دې چې ٠ل يا به يې ساده کليوال بلل چې   ردهم دهغو دزيارصاحب شا

وی اودبل چا په نامه خپل عقايديا پ خه په استفادې سره يې غوښتی دی پرنوروتورونه ول ه دفرصت  ه دقيقه تو
يتوب لری  ی کوم چې دهغې غ الرې مبلغ اووياند دنده ترسره ک   ٠اويا ورسره خواخوږی لری٠دهغې سازمان د ت

م په رښتيا سره به هغه سياسی هوښياری وی   ه ٠ممکن داډول چلند چې ماته دمنلووړنه دۍ اوهغه ښه کارنه   هر
ردپه دې کارسره چې وی ماته دا ډول چلند دمتهعدواوباپرنسيبه ان سانانو کارنه دۍ اوفکرکوم چې دښاغلی زيارشا

وک وپيژنی په يوه غشې سره دری الندې هدفونه وولی چې له نيکه مرغه پدې کارکې  غوښتی دی بيله دې چې هغه 
ل   : پاته راغی اوښاغلی يوسفزی پخپل وخت سره دهغه پالنونه اوخيالونه شن ک

  ړی ، زما ليکنې ترپوښتنې الندې راو-
  يوسفزی شخصيت زيانمن اوما دهغې خالف ولمسوی،   ا،  دښاغلې ا،-
ی- روپی نظريات خپاره اوخپلې مزمنې عقدې تشې ک ردپه ليکنه کې دپام ٠  خپل  ه چې دزيارصاحب دشا  هغه 

يرفکرکوی    ٠وړدی هغه  په سياسی لحاظ هم دزيارصاحب الره نيولې اودهغې په 
وک دۍ دهغه داچې ښاغلی ا،ا، يوسفزی بي ه دا واقعيت جوت ک چې دنوموړې مقالې ليکوال دی نه بلکه بل  ن له 

ول افغان په   ردنوموړې ليکنه چې اوس د خه مننه اوغواړم دده اونورودوستانوکوموچې دزيارصاحب دمشکوک شا
م چې زه دزيار صاحب سره کومه شخ ی اوهغه يې لوستې وی داشک  ليرې ک ه کې نه ليدل کي ه نلرم وړوکې پا

م   ٠تبصره وک
 دښاغلی پوهاندزيارپه مقاله باندې زما دتبصرې هدف دا و چې دښاغلی يوسفزی په خبره دزيارصاحب پام دې خبرې 

رزوم ، هغه  دی (( ته راو ی په تيره دهغوافغان پوهانو، )) ناندرۍ پري چې کله ناکله يې په ليکنوکې ليدل کي
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توژبې دغوړيدواوپرمخت لپاره دخپل استعداد،اوسياستوالوکوم چې دع ليکواالنو  او امکاناتو لم اوپوهې اوپه تيره دپ
وته ونه نيسی تياووته  ان تياوواومنفی  ی دی يوازې نيم ې دی ، علمې آثاريې پرې اي   .وس په محدوده کې ک

 او ورو افغان پوهانونومې مقاله  کې زيارصاحب دن)) ٠٠٠جالدان،جالدان بلل را بال کوی (( دا چې دهغې په 
م نه دا چې دچا  سياستوالو م پر هغې تبصره وک وته نيولې وه دې ته اړک تياوو ته  تياوواونيم ان يوازې منفې 

م ندونواونظريوسره موافق نه واوهغه يې ٠په دفاع اويا مخالفت کې ودري ر ردزما د ند شا ر  که دزيارصاحب نا
لې  ښه ا  ومعقوله داوه چې هغه خپله ليکنه پخپل نامه نشر،د دوستانه تبصرې اومنطقی دليلونوپه راوړلوسره ناسمې 

ی وای  م ٠يې هغه رد اوزه يې خپلوتيروتنواوغلطيوته متوجه ک خه په استفادې سره غواړم دا خبره وک دې فرصت 
و، دپرديوخاينانه السوهنواوتيريوموږداسې ی يو چې ديوه معنوی چې له بده مرغه پر له پسې ج پلې اواغيزمن ک  

 يوشمير ليکوال مودومره دپرديودتبليغاتوتراغيزالندې راغلی اويا دپرديو په چوپ کې ٠بحران سره مخامخ  يو
الرواوپالنونو دمبلغينورول ولوبوی پخپلو ليکنواوتبليغاتو کې زموږپه  دريدلې دی  چې دهغوی دافغانی ضد ت

ې وهی  النده ستوری سپک اوبدنامه کوی ،دافغان اوافغانيت لرغونی تاريخ ملن ، ملی اتال ن،دعلم اوپوهې 
و په دې  تنوخالف لمسوی تر وپه نامه هغوی دپ کيود پرضدتبليغات کوی،قومی بې اتفاقيوته لمن وهی ،دهيواددل

النده تاريخ بې باوره  ،ملې روحيه يې کمزورې او ق ه داپه يوبل کې ننوتی ولس په خپل  ومی دښمنيواو بې اتفاقيو تو
   ٠ته لمن ووهی 

خه په  ی افغانستان دښمنانوددې معنوی بحران په ژوريدواوپراخيدواودهغې  ه د واحداويومو رن موږ وينو چې 
وی چې هغه له وياړه ډک سترانسانان لکه احمدشاه  متعصبه اوتن نظره کسان وه استفادې سره توانيدلی دی يول

ندمثال يې درانی دا دننی افغانس ر ودونکی اوغازی امان اله دخپلواک اتل ته سپکې سپورې ووايی چې  تان بنس اي
انونه خراسانيان يا  خه هم انکارکوی او ۍ چې دخپل افغانيت  ندونې دی ،دا متعصبه ک ر دلطيف پدرام وروست 

تون توکمه پوهانوهم خ پل زهرپاشی سيدجمال الدين افغان افغانستانيان بولی دهيواددنامه دبدلولونغارې وهی په پ
تون توکمه دوي وجدان  داسامه سره تشبيه کوی اوبيا عالمه حبيبی ته دفاشيست خطاب کوی اوکه کوم ژوندی پ

 کله چې يوافغان کوم چې په هيوادکې  ٠خاوندپوه لکه روستارتره کی وينی نو  هغې ته بيا نکتايی لرونکی طالب وايی 
ه لې وينی ،لولی اواوری ول ميشته قومونه ورو ی اودهغوی سره مينه لری کله چې دا ډول افغانی ضدهلې   

يرې اوموخې ،ملی  ی اود مختلفووسيلوله الرې به دهغې دعاملينو  افغانی ضدتبليغات -هرومروبه دهغې خالف  دري
وته کوی ی چې هرومروبه ٠افشااوناسموالی به يې په  ونونو سره  دا ډله متعهد افغانان په دې پوهي دمنفی غبر

رزی ی اودتورونواوسپکوسپوروهدف به  ون ٠مخامخ کي ی اوخپل غبر  خوهغې ته يې کوم ارزښت نه دۍ ورک
 يوه ترخه حقيقت ته بايداشاره وشی چې دتاريخ په اوږدوکې اوپه تيره وروستيودريولسيزوکې ډيرې ٠يې ښودلی دۍ 

ې اوناخوالې پرموږتحميل شوی دی اوپه  ډيره لوړه بيه را ته تمامې شوې دی چې په زياتره دې ناخوالوکې ناوړه پي
ی هغه خوار ولس نه بلکه  چارواکی ، واکداران ،پوهان ) موږ ( کله چې خبره د ٠موږ مالمته وو اويو خه کي

ې خاوندان دی   چارواکی اوواکداران مويوازې دخپل واک په فکرکوواويادی خپلو خلکو ته يې ٠اودپوهې اوزده ک
ی اوهغو درنو پوهانو چې دعلم اوپوهې دډيوې  ه ک رزولې ،پوهانومودخلکوداذهانودروښانولوپه خاطرډيرل شاه 
ی اودهغوی  ای چې دهغې ستاينه وک ينوپوهانو ددې پر دروښانولواوخپرولو په خاطرعلمی آثارليکلی يا ژباړلی  

وته  تياوې يې په  و خاوندانوبيا دا ولس سترشخصيتونه نورو ته وروپيژنی دهغوی نيم ې دی اودپوهې اوزده ک ک
لوۍ  تون ،مجاهداوغيرمجاهد،ښه اوبدويشلی اوپه دې نه دۍ توانيدلی چې دسولې ،دوست اوورور تون اوغيرپ په پ

ه وموږبيا هغه پرمخ يوړه،پر موږ مهاجرتونه تحميل شول ٠پيغام ورکونکی شی  ه تحميل ک پرموږ يې ج
کرې تحمي ران هيوادکې ميشته قومونه ،پرموږپردۍ ل ل شوې اوباالخره پرهغو ليکوالواودنظرخاوندانوکوم چې په 

او په نامه اوحتی پرهغې بحث کول  ی اودهغې ويشل دقومی ،مذهبی اوژبنی ت ولنې نه بيليدونکی اجزا دافغانې 
ندون ر ه وليکی ورته دشرم وړخبره ده اړشوی چې ديوشميرمتعصبينواوتن نظره کسانودافغانی ضد وپه اړوند

ی  ورونکی ٠اوپرهغې بحث وک ی چې دافغانی غميزې دالملينواواوسنی  پرمتعهدليکوالودا تحميل اوتحميلي
ردراپارونکې  مقالې ته  ی چې  دښاغلی زيارصا حب دشا وضعيت په هکله نه بلکې په غيرضروری مسالوبحث وک

واب نه ورک ون دۍ چې هغې ته  ون هم يوتحميلی غبر م ،له همدې امله ما وغوښتل په دې غبر ول  ثواب نه  
خه چې دخپلو خلکوسوکالی ،نيک مرغی  اوپتمن  و کرښې وليکم اوپه پای کې دهغو ښاغلو ليکوالو  هکله  

ی  وری اودپرون سره مخه ښه وک  تاريخ  ٠ژوندغواړی په درناوۍ سره غواړم اوهيله لرم چې راتلونکې ته و
ی اوکوی زموږپرپرون  خپل بيرحم دی کيدای شی ؟ ٠انه قضاوت ک ه افغانان سره ن رن  پدې فکروشی چې 

خه  ودل شی ؟ دافغانستان دموجودناوړه اوله شرمه ډک حالت  کی کي ه کيدای شی افغان وژنې ته دپای  رن
ونه نورې پوښتنې دی چې ليکوالواودنظرخاوندانوته ښايی هغې ته  خپلې ليکنې دوتلوالره کومه ده ؟ددې په شان لس
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ی اوخپل  ی اوکاغذونه تورک ران وخت ضايع ک وی نه داچې  په دې هکله خپل  وابونه ورته ول ی او ې ک ان
ل ؟   ه وک ل اوهغې  ه وک وند ل ؟ دې  ه وک ی اوتا  ه ک ی چې پالنی ښه و اوپالنی بد، ما  ذهنی قضاوتونه وک

 
 پای

   
 


