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 کوي؟! ېاو ول وکڅ ېهدفي وژن
 
 

  ل ېکښ ېک لویاو واجب القتله مسا  ویپه لو ېچ  ي،ګړو نيځی ېولنټد  ېک ا ڼد قانون په ر ېوازیده او  ۍالډالهي  ژوند
 رهډې ۍرګد تره ېده، چ  ې شو دلیوژنه هم ل ولډبل  وی ېک دوږپه او خیخو د تار ي،ېږک ېبرخ  ېب خهڅ وي ور

 .  ويړجو تیعادت او مأمور وادونوېاو ه روڅېناکامو  نوځیاو د  هڼب ېچلېپ
هغه که زهرو    ي؛ېږبلل ک  ريګپه موخه د خلکو وژل، تره  دوېموخو ته د رس  اسيیوایي س  ېوي، چ   ېدلېبه اور  تاسو

 .  لهیپه بله وس ا یپه واسطه وي 
 . وړعواملو ته اشاره وک ېافغانستان ک رهډېاو تر  ړۍن یېبه  ا یواچوو او ب ا ڼر هډلن ېنیبه د هدفي وژنو پر مخ  دلته

 

 :  نه یمخ
 

 ېرېوژل د واک تر السه کولو او و ېرڅې ې شو ژندلېپ ا یفکري مخالف او -اسيیس وه ید  ا یوژنه  ه ګتو زهیولټ په
. هدفي يېږبلل ک ېلړله لرغوني تمدن او د بشر له ژوندانه سره ت یې نهیمخ  ېچ  ي،ېږک لګڼ لهیخپرولو لرغوني وس

 . دهېچاره بلل ک ېغوره او منل ېپه لرغوني تمدن ک ېوژنه/ وژن
 ېد ترور او هدفي وژنو له الر ېرڅې ا یکسان  يړپو ځاو من يړپوړلوو ېشته، چ ګېلېب ېرډې ېداس ېک ړۍن په

 . ید یللیژوند با 
 

 دلته سره ولولو:   یېبه   ګېلېب  ېوال ړی ن  ېدو وی
 

  هندو لخوا  هیځ سخت در وهی" په نوم وِسهګخاطر د "ناتورام  ېپه د اندهيګ ژنو؛ې" خو پاندهيګ"موهنداس کرمچند  
 . يړژوند سره وک ېفضا ک زهییهندو او مسلمان په سوله  یې تلښغو ېووژل شو، چ 

درلودل؛ د بدنامولو په موخه   یې منانښد رډې ې" چ يېډکن فېولسمشر "جان ا رشمېد هځ پن وادېه ېد د ؛ېک کا یامر په
شي، خو باالخره د  یېسبب  دلوځېد راپر وڅ  ،ېدېخپر یېپه تور اعالم ست یکله د مسلمان او کله هم د کمون یېبه 

او  ندګرڅ  ېڅه لیدال دوېچا د وژل ک وید  ېچ  شته،هم  ګېلېب ېنور ېمه ووژل شو.داس۲۲کال د نومبر پر  ۱۹۶۳
 هم ندي.   ېشو ډبربن

 

 افغانستان ته:   به راشو اوس
 

 .  یشو ېپات یند ريیل وېښد هدفي ترور او وژنو له پ رڅېپه  وادونوېد نورو ه ړۍلحاظ افغانستان هم د ن خيیتار په
  ؟ړاو چا دا کار وک ېول ېمسئله تر ننه مبهمه ده، چ  دوېهللا خان وژل ک بیحب ریغازي امان هللا پالر ام د
جنجالي او مهمه  ېلرو، چ ګېلېب ېاو وروسته هم داس ېاندړد ثور له کودتا و ېکلونو ک وډلن ېهغه وروسته په د له
او   ګونګ ال هم  ېچ  ،یترور د یچلېپ بریاکبر خ  ریم سنیوریت ېشو ژندلېد پ وند ګ کټیموکراډد خلق  یې هګلېب

 . ید ېمرموز پات
  ې وواژه، دغ  ېاندړ" پر وېد "دولتي مطبع  بریاکبر خ   ریمه م۲۸کال د وري پر  ۱۳۵۷وسله والو د    ژاندوېناپ  ېچ   کله،

 ړۍخون ېک  وځ په شاوخوا لسو ور  وندګ  کټیموکراډاو د خلق   ړسره مخ ک  نیناور  ېله نو  تید افغانستان وضع  ېښېپ
 .  هړکودتا وک

 رېشم ویاو  نیهللا ام ظیببرک کارمل او حف ا یب ېلډ ې و یحکومتي عوامل،  ېپه ترور ک بریاکبر خ  ریکسانو د م نوځی
  ؟ېاو ول ړدا کار چا وک ېنده، چ  انهښبلله، خو ال هم رو لهېکښ لهډاسالم پاله  ۍپه مشر اریحکمت نیلبدګنورو د 
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نشته او بل دا،   هړا ې معتبر سند په د ېخو داس ړیلوم ېشي، چ  یداېخان الس لرل ردد داوود  کهځ  ېک هېښ پ ېد په
 دا کار کاوه؟  یېبه  ېنه بلکه تاوان رساوه، نو ول هګټداوود خان ته  ېښېپ ېد ېچ 

تر فشار  تیجمهور ی نو تلښهم غو  وادونوېد هغه مهال شوروي په شان نورو ه ېچ  ،وړک ادهی دیخبره با  وهی خو
برابره شي او داوود    هښ ال    نه یالسوهنو ته زم  ویاو د پرد  يېږودر  پهټمو په    ړۍل  ونوګراشي، د اقتصادي پرمخت  ېالند

 .  وريګخان ته کار و
خبر خپور شو،  ېوژن انځ د  یېمه ۲۸کال د وري پر  ۱۳۷۱د  ېوژنه ده، چ  عقوبيیفاروق  ریوز  تید امن هګلېب بله

 ...  ېښېپ ېنور ونهګ لس ېمعلوم نشو؛ همداس یوالګرنڅ  یې ېپور ځېخو تر نن ور
 نظر واچوو:   غلندهځ  ویکلونو ته هم  ویاتلسو او وروست روېبه ت اوس

 :  ېشو کارښد هدفي وژنو  هګپه مرموزه تو ېرڅې اسيیس ېلېالبېهم ب ېاتلسو کلونو ک روېت په
 ژندلېچارو پ اسيید س یې یوروست ېولي وردک، جبار قهرمان او...، چ  ریارسال رحماني، ش ،یربان نیالد برهان

 مژده و.   دیوح  رهڅې ېشو
 ېم کته محافظتي امکانات په پا  روڅې اسيیس ویشو ژندلېمتنفذو او پ ېکلونو ک روېهم افغان حکومت په ت هڅ  که
 .  یوالیهم د هدفي وژنو مخه و نشوه ن ېچار ېو، خو د ېولین
 

 ده؟   هڅ یې کوي او موخه  وکڅ دا کار  خو
 

  و ېښ په دغه شان پ ېپر د رهېخو سرب ي،ېږاقتصادي و استخباراتي بلل ک اسي،یعامل س وېښپ ولډهم د دغه  هڅ  که
 وادونهېاو ه  ېلډ  ېرګمخالفان، تره  اسيیاو خپل السونه ورته تودوي، س  ويګاور ل  ېچ  ړۍک  ېمغرض  /يګړانځ   ېک
 شو.  یبلل لېکښ
 

 کار موخه؟   ېد د
 

   يځ هم کر کارښ ندونوګرڅ کله کله د خپلو ولسي ضد  ړۍک ېادیوشوه،  ادونهی ېاندړو ېچ  ه،ګنڅ  لکه
 وي.  ېرېه ا یب یې ېندونګرڅ د خپل بام واوره پر بل چا اچوي او خپلي  ا یب انونهیجر نيځی خو

 ودل،ښاو مخالف  منښد وکویاو ن قویحکومت ناکام او د حقا  ل،ړبل علت پر حکومت فشار راو ویهدفي وژنو  د
 یا ځ ویسره  ېله پروس ېد سول وڅ شو؛  یبلل انمنولیروانه پروسه ز ېمهمه د سول ولوټتر السه کول او تر  اریامت
 ېستاسو سره هم همداس ېچ  یي،ښاو ورته و رويېوو ونوښواګ تيیامن انيځاو  ۍطالبان له نا امن يړپوړلو دونکيېک
 دي.   دونکيېک
 

 :  ېدا ده، چ ېخبره م  یپا د
 

  ت ید امن وګړحکومت د و ې. سمه ده، چ يېږبلل ک ړووژل شي حکومت مالمت او پ  رهڅې اسيیکومه س ېکله، چ  هر
په تبر وهل او  ښېپ ېد حکومت مالمتول خپل ېاو چاره ک هیقض ېچلېلري، خو په هره استخباراتي او پ تیمسوول

 ته برائت ورکول دي.   منښد
 وانهېرګکس؛ هغه هم ولسمشر غني له  ویاو  وړک رېاصلي عوامل ه ېشي، چ ډدومره لن دیبا  ېفکر ول ږزمو ېعنی

د د ترور   ا ی  يړلري ک  ېله مخ   ېمهره د  هړو  وهی  ېچ   ،یشو  یدومره کوچن  ید  ګېواګ  ېچ   و،ړمالمت ک  یې  ا ی  سویون
  ي؟ړک هړطرحه ورته جو

کابل   ڼۍت  ېاوس هم خالص  ېرڅې  ېلړت  ېپور  ویکسان او پرد  هیځ نور سخت در  رډېنو    ،یاشرف غني دا کار کوال  که
هم   ا یکوي، خو ب ېوکین ېرمستندیاو غ ېتوند ول،ډ ولډپر افغان حکومت  ي،ځ رګ ېک تونویاو د افغانستان نورو وال

 په آزاده ژوند کوي. 
  ې خوا ته کاوه، خو زما په اند نه غني د ې ویکار ور  روڅې ې د همد یېبه  ړیلوم ،یوا تيښکه حکومت غو  نو

 . ېادار ېنور ږاو نه هم زمو ید ارګکارونو ته وز
 اسيیپه س ا یاو  یدایل هدف ته نشي رسلري، له اصولي الرو خپ ېموخ  ېشوم ېکوي، چ  وک څ هغه  ېوازیکار  دا
او ورسره په خوا   انونهیجر  اسيیتش په نوم س  ،ېرڅې ېمغرض  ېنځی  ېک  ېپه د  ېخپله ناکامي احساسوي، چ   ېک  رډګ
 شي.  یراتال وادونهېه ېک

 پای
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