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  افغان روڼ اندی داستاد تره کې په ليکنه کې
 

لواوپوهانو څخه دۍ چې په خپلوليکنو اومرکو ښاغلی دکتور عثمان روستارتره کی دهغو ګوټې په شمار افغان ليکوا
کې دافغانستان دناورين بنسټيزواواصلی الملونو اوعواملو اودهغې څخه دوتلو الرې چارې دافغانی ټولنې 
دواقعيتونوپر بنسټ څيړې اوتربحث الندی نيسی چې کابو دټولو پام يې ځانته را اړولی دۍ چې هغوی  داستادتره 

  هغه ډله افغانان چې دافغانستان حاالتو ته دپرديو له عينکو ٠ په اړوندمختلف غبرګون ښيی کی  دآندونواوقضاوتونو
ګوری ،يا دافغانی وروسته ساتل شوې ټولنې پرمختګ دپرمختللولويديځو ټولنودتجربې اوواقعيتونو له دريځه وينی 

وعقيدواوباورونودپيژندنې قابليت اويا دافغانستان دميړنيو مسلمانوخلکودټولنيزروان ، دودونواوعنعنو اوسپيڅل
اواستعدادنلری يا هغې ته ارزښت نه ورکوی ښاغلی تره کې دوسله والو مخالفينويا طالبانوله پلويانو څخه شميری او 
له بده مرغه ځينې يې کله ناکله داستاد تره کې په پته دسپکوسپورو څخه هم ډډه نه کوی ،خو په مقابل لورې کې 

ه وطنوال هغې ته ديوه ريالست ليکوال،وطنپال افغان ،يوه متعهداو ژمن سياستوال اواستثنايی زموږزياتره په خبرپو
استاد په سترګه ګوری دهغې په علمی ليکنواوروښانه مرکوکې دخپل جګړه ځپلی اودزورزياتی اوجګړه مارانوپه 

 واقعيتونه اودهيواددروان منګلو کې داسيرولس دزړه خبرې ، دردونه اوکړاوونه، دافغان ميړنې ولس دژوندترخه
    ٠حالت اوبهيررښتينی انځوروينی دهغې ليکنې په غورسره لولی او مرکې يې دزړه په غوږونو اوری 

 
غده ((   هغه څه چې زه يې وهڅولم ترڅو پدې اړوندڅو کرښې وليکم هغه ددرانه استاد په زړه پورې ليکنه چې 

رمن په پورتال کې خپره شوې ده چې په هغې  کې دافغان روڼ  ج–نوميږی اودافغان )) های سرطانی برندسياست 
   ٠اندی يا دقيقا تحصيل کرده قشرموجودانديښمن وضعيت اودريځ رښتينی انځور کښل شوی دۍ 

 
ښاغی تره کې پخپله لنډه خوخورا له محتوا ډکه ليکنه کې دافغانستان دتحصيل يافته قشر وضعيت ته چې دپرله پسې 

 عمدا له بهرڅخه پردې خاوره تحميل شول اودهغو زلزلو دپيښيدو له کبله چې افغانانو دهغې توفانونوله امله چې
انسانی ( دپيښيدو،دهغې احتمالی تخريباتو اوورانيوڅخه دمخنيوی وس اوچمتووالی نه درلوداوخوراناوړه پايلې 

بې باورۍ اوبې اتفاقۍ ،پردې مرګ اوژوبله،روانی ناروغۍ ، کډوالی اومهاجرتونه ،معنوی بحران،  قومی اوژبنۍ  
 دې پرله پسې توفانونواوزلزلواوناکاميوافغان روڼ اندې داسې ٠يې لرلې ، ګوته نيول شوې ده ) پالنه ،هيواد ورانی 

ځپلې اوله معنوی اوفکری بحران سره مخامخ کړی ،الره يې ورکه کړی چې دخپلو خلکو نه جال  اودپرديو ارادې 
ان ناورين څخه دوتلو الره چاره يوازې اويوازې دپرديوپرمټ، دهغوی دارادې اوحتی ته يې غاړه ايښې ده او درو

 استاد ٠دهغوې دلښکرو پرته نه  وينی اودې ته چمتو دۍ چې خپل ، دخپل هيواد اوخلکو برخليک نورو ته وسپاری
و ټکوته ګوته نيولې چې تره کې پخپله ليکنه کې دافغان روڼ اندی دنيمګړتياوواومنفې اړخونوپه سپيړلوسره دوو مهم

هغې ته دهغه ګران لوستونکی کوم چې دخپل هيواد پرمختګ او دخپلو هيوادوالوپتمن اوسوکاله ژوندپه هيله 
   ٠ژوندکوی پام را ګرزوم 

 
 ننی افغان روڼ اندۍ دخپل هيواددتاريخ اوپه تيره دروان ناورين څخه چې له بده مرغه څه دپاسه درې :لومړی  

رغيزن سيورې پر دې خاوره خپورکړی دۍ څه نه دې زده کړی اودهغې  څخه يې الزمه اواړينه لسيزې يې خپل ک
نتيجه نه ده ترالسه کړې اوخپلې پخوانۍ غلطۍ تکراروی ، هغه دپخوا په شان په دې لټه کې نه دۍ چې دخپلو خلکو 

 زموږ روڼ ٠ګ ودريږی سره کوم چې هغې ته دخدمت اوچوپړ نارې سورې وهی ګډه ژبه پيدا کړی اودهغې ترڅن
ويل او نن بيا خپلو ))اشرار (( اندې پرون خپل ولس ته چې دشوروی داشغالګرو سره الس اوپنجې نرمولې 

پلرونواووروڼو ته چې پخپله سپيڅلې مينه کې د پرديو لښکرو شتون ورته دزغم وړ نه دۍ او چمتو نه دۍ چې هغه 
زما ښه په ياد دی چې دشوروې داشغال په زمانه کې مې  د يوه ملګرې سره په  ٠وايی ))  تروريست  (( وزغمی 

بحثونوکې دشوروی لشکرودشتون سره  مخالفت څرګنداوه چې هغه دافغانستان اودافغانانودګټو سره سر نه خوری 
خبره اودافغانانو مقاومت يو آزادې غوښتونکی مقاومت دۍ اوهرو مرو هغه بری ته رسيږی خو هغه به تل دا 

تکراروله چې موږاوزموږشوروی دوستان دترقی اوپرمختګ دالرې مبارزين يو ، اوه ګونی اواته ګونی تنظيمونه 
ټولنه دمنځنيوپيړيوزمانې ته بيايی نو اړينه ده چې داشرارو ضد جګړې ته ادامه ورکړل شی اوددې په څيرداسې 

يوادپه اوسنيوشرايطو کې چې ماهيتا دشوروې نورې نظريې چې ظاهرا ښکلې جملې وې ويلې اواوس هغه  بيا ده
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داشغال سره  توپير نلری دهيوادداوسنې روان بهيرڅخه مالتړکوی هماغه ډول خبرې تکراروی چې ګواکی 
دترهګرۍ ضد ايتالف موخی په هيوادکې ددموکراسۍ ټينګښت اودپرمختللو هيوادونو لکه جنوبی کوريا ، ترکيې او 

   ٠ی چې بايد دروان بهير څخه مالتړ وشی اسراييلوپه څيرټولنو جوړول د
 

 له بده مرغه ديوويشتمې پيړې ځينې افغان روڼ اندۍ دخپلواکه ارادې اوفکر خاوندان نه دۍ ، دپرديو :دوهم 
دارادې په چوکاټ کې دهيوادروان بهيراو پيښو ته ګوری  ، دروان بهير اوپيښوپه اړوند دهغوې قضاوت 

ده اوپخپله دا استعداد نه لری چې مستقالنه دافغانی ټولنې دواقعيتونوپر بنسټ يوه دپرديودقضاوت کټ مټ يوه کاپی 
افغان روڼ اندۍ دپرديود نسخواودهغې پربنسټ دهغوی کړووړوڅخه ٠جامع نسخه برابره اويا قضاوت وکړی 

ف ګڼی مالتړکوی کومې چې ولس ته دمنلو  اوهضم وړ نه دی ،ولس هغه پردۍ اودخپلو دودونو اومقدساتو خال
   ٠اودهغې دپلې کولودمخنيوی په خاطر دځان په بيه دريږی 

 
پورتنی نيمګړتياوې چې دمزمنې ناروغۍ په شان دافغان روڼ اندو دسترګووړبرخه پرې اخته دی دافغانستان 
دناورين داوږديدو،ال پراخيدواوژوريدواودنويو کړکيچونوپه راتګ کې اودروان ناورين څخه دوتلو الرې چارې ال 

 که چيرې پر وطن مين روڼ اندې ددې مزمنو ناروغيوڅخه ځان ونه ژغوری ، ٠رې هم ستونزمنې کوی نو
 –انقالبی  ،اسالمی (( واقعيتونو ته که ترخه هم وی غاړه کښې نه ږدی ،دپديدو اوپرابلمونوپه اړوند دايديالوژيکی 

دافغانستان دغميزې داصلی عاملينو په توګه باورونو اواعتقاداتوسره مخه ښه ونه کړی بيله شکه به ))  کيڼ يا ښی 
 افغان روڼ اندې ته په کارده چې خپلو خلکو ته ورشی ،دهغوی ترڅنګ ودريږی ٠خپل منفې رول ولوبوی 

،دهغوی سره ګډه ژبه پيدا کړی ترڅو وکوالی شی دخپلې پوهی په رڼا کې دهغوی اعتماد اوباورترالسه اوهغوی 
اسې ونشی اويا افغان روڼ اندۍ دخلکوڅخه جال اودتجريدپه موجودوضعيت کې جوړونکوفعاليتونوته وهڅوی که د

پاتې شی بيله شکه چې دافغان ولس دټيټ سياسی شعور، دقوی دينې اومذهبې جذباتو،دولس دغوره وطنپالې اوآزادۍ 
ن  دپخوا غوښتونکې روحيې څخه به دهيواد دترقۍ اوپرمختګ  اودخپلواک اويوموټی افغانستان قسم خوړلې دښمنا

 زما هيله ٠په څيرګټه پورته کړی اوهغوی به دا ولس دخپلو افغانی ضدموخودترالسه کولوپه خاطراستعمال کړی 
دهغو درنو وطنوالو څخه چې وطن اوخلکو ته ژمن ،پرهيواداوسنې واکمن حالت ورته دزغم وړ نه دۍ اوديوه مثبت 

مقاله په پوره غور سره ولولی ، دافغانی ټولنې بدلون غوښتونکی دی يوځل دښاغلی روستارتره کې وروستۍ 
اودخلکو دټولنيزروان په پام کې نيولو سره پرهغې ژور فکروکړی اووروسته خپل ځان اوخپل دريځ  په هغې کې 
ولټوی چې آيا هغه دافغانستان روانو حاالتو ته دواقعيتونو پربنسټ ګوری يا داچې هغه دپرديودنسخواوپاليسيو 

راوژوندکوی البته زما دا غوښتنه اوهيله هغو ډله تحصيل يافته قشرته متوجه نه ده چې هغوې تراغيز الندی فک
داځکه چې هغوی خپله الره انتخاب کړې اودهغې څخه بيا ٠پرديو اجاره کړی  اودهغوی په چوپړ کې والړ دی 

  ٠ګرزيدل ورته مشکل اوناشونې کارګرزيدلی دۍ
  پای 

   
  

 
  


