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 اتل جغتو وال
 ټول افغان

 اسالمي کمونيسټی جبهه؟
لې چې دا دی بيا يې د خپلسريو او  ې آرام ساه نه ده ک تراوسه مو ال هيواد د تيرې بدمرغې غميزې په پای کې د بشپ

ودونکي د يوې بلې فاجعې په لوري ټيل وهي م د تر اوسه پورې مو ال هيواد د سياسي او ټولنيز نظا. نا آراميو بنس اي
يرې  و او غميزو کرکترونه، تورې  او کې قرار لري چې دا دي بيا پرې د تهديدونو، کورنيو ج ي پ جوړولو په لوم

وټ د پالزمينې . او د واک ليونيان د يوه بل تورتم بالوو ته د راتللو بلنه ورکوي وټ  تر اوسه پورې مو ال د هيواد 
ه ما ی السو او چپ السو ج ه مرهم نه دی کابل په شمول د  ه تو خه په بشپ ذارونو  وان مردانه  رو ډلو د نا

اغلي د خپل ناروا واک خوبونه ويني تراوسه مو د ال د هغو ميليونونو وژل شوو . موندلی چې دا دي بيا پرې هماغه 
اغليو د ناروا واک د السته راوړلو په مقصد په ظالمان کاري چې دې  ې له ورايه  ه تر تيغ کسانو د قبرونو جن ه تو

ۍ لوبې د پيل کولو تابيا کوي ي دي چې دغه جنابان بيا پرې د يوې بلې خون که د ټول هيواد په استازيتوب . تير ک
و د خدای لپاره د هغه ديوالونه، چت  ه ياده ک ه د دارالمان ما د نمونې په تو ې تو ان ار او بيا په  يوازې د کابل 

وری اغليو د واک د او ويجاړ شوي بنسټونه و  چې په ظلم، ناروا، ستم او بربريت سره پرې دغو کمونيستي ـ اسالمي 
ي او تر اوسه پورې د هغو کسانو د وينو  ول چلولې، پر ټپي بدن يې د بې شميره مرميو ټپونه اي السته راوړلو لپاره 

ه د مرګ کو ناه تو ي چې د واک په ناروا سيال کې په بې  لې . مي ته سپارل شوي ديبوی ترې پورته کي راشی يو 
ۍ او شليدلې جامې وخت پر وخت داسې  وکي، کوپ ناه افغانانو د بدن ه وری چې د بې شميره بې  ون سيمه و د پولي

وک مو : وايي ناه په داسې حال کې ووژل شوو چې  ناه ژوندي تر خاورو الندې شوو؟ موږ په کومه  موږ په کومه 
ی؟ ولې راسره داسې لوی ظلم او جفا وشوه؟ ولې هغه مرتد ظالمان د محاکمې ميز ته نه قبرونه هم نه شي موندال

تنې  ونو دغه راز پو ه په سل ي يو؟ په همدې تو ناه ژوندي تر خاورو الندې ک ي چې موږ يې پرته له کومې  حاضري
يوالو مخې ته ږدي  .د چارواکو او ن

ه لپاره؟  ي اسالمي جبهه د   کمونيس

ران او تاريخي د افغانس اغليو زموږ  ن جريانات د هي يوه افغان هير نه دي چې ولې دې  تان د دونيمو لسيزو کرغي
، زموږ د د هيواد د نظام سياسي، ټولنيز، اقتصادي،  خه يې بې برخې ک ، له يوه غوره نظام  واله بدل ک هيواد په کن

ول،  تونه يې يو پر بل پسې و ن وونې او روزنې تش نوم پاتې کلتوري او هر اړخيز جوړ ه يوړ، د  قانون يې له من
يانو زموږ  اون وان مردانه  يناوه؟ حتی خبره دې حد ته را ورسيده چې د افغانستان نا  دی او هيواد يې د پول ټک ته ک

ل واښ سره مخ ک و بدمرغيو دا ټول چا او ولې زموږ هيواد له دومره سترو ستر. د تاريخي هيواد جغرافيايي حدود له 
ۍ په کاروان کې په خو سره  ۍ هيوادونه د پرمخت د بي او کې مخ ک چې د ن سره د تاريخ په داسې يوه اساس پ

 روان وو؟
و ويني واه له مخې د سر په ستر کاره دی او هر افغان يې د تاريخ د   .واب 

ی هغه کمونيستان  ودونکي دي چې د افغانستان قانوني د دې سترې بدمرغې غميزې ) خلقيان او پرچميان(لوم بنس اي
ه ويوړ، په ډيرې بې رحم او بې شرم سره يې د دې هيواد خپلواکي  او کې له من حکومت يې د تاريخ په يوه اساس پ

ه  .د پخواني شوروي اتحاد د شومو هيلو قرباني ک
ه مارې،  بې رحمه، خود غرضه او مزدورې ډلې دوهم د مجاهدينو په نامه هغه خونکارې، متعصبې، قومي، ستمي، ج

لی شو چې د اسالم او جهاد د نومونو تر پو الندې يې د افغانستان د خلکو په وړاندې داسې ناروا اعمال تر سره 
ي ل چې د بشريت په تاريخ کې يې ساری کم ليدل کي ، د افغانستان ټولې مادي او معنوي شتمن . ک هيواد يې وران ک

ې چې زياته برخه يې د ليونيانو د ولسوال ډاکوانو يوړه، خود غرضه بهرنيو هيوادونو ته يې زموږ د يې داسې چور ک
، په سلهاوو زره افغانان يې د  ه، بې ساری ظلم يې وک هيواد په کورنيو چارو کې د پراخې السوهنې زمينه برابره ک

ل، د هيواد غرونه او رغونه يې له م يوال تروريزم راتللو ته يې الره خپلو ناولو موخو قرباني ک ل، د ن اينونو ډک ک
ه، افغانستان يې په يوه داسې ترياکي هيواد بدل ک چې متاسفانه نن د نشه يي توکو د توليد د ليست په راس کې  هواره ک

ل چې د غال، وهلو، وژلو او ل يونتوب سابقه قرار لري، په پالزمينه کابل کې يې د يوې داسې ولسوال افراد را خواره ک
ونو داسې ١٣٨۵يې هر چا ته جوته ده چې د  لی شو او په زر ې يې غوره نمونه  ولي پي  هجري لمريز کال د غبر

 . نورې ناخوالې چې يادول يې بيلې ليکنې ته اړتيا لري
ای کې د يوې خبرې وضاحت ضروري دی هغه دا چې د پخواني شوروي اتحاد د يرغل په مقابل کې  د خو په دې 

ه مارو  تنی جهاد د ستايلو وړ دی، تاريخ پرې وياړ کوي، د هغو خاينو ج افغانستان د مومنو او مجاهدو خلکو ري
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ام يې له  ټه اخلي چې وروستی  خه ناوړه  ندوي چې د مجاهد له نوم  ر خه کرکه  کرکترونو او ډلو له شومو اعمالو 
ې جبهې جوړول ديکمونيستانو سره د افغانستان د اسالمي جمه تني . وريت د نظام په وړاندې د  ه ري همدارن

تني افغان مجاهدين د خپل هيواد  ي دي بلکي ري ندوي چې د ډاکوانو جبهې ک ر خه کرکه  مجاهدين له داسې اعمالو 
ه اخيستې ده ي او په همدې بهير کې يې ون خه لوړ  ه  ي او خپلواکي له هر   .آبادي، خو

و خپلې خب ې جبهې اعالن را ه وشول چې دغه تش په نامه اسالميستان او کمونيستان د  رې ته هغه دا چې اوس 
ې اعالميې کوي او د مرکزي  ل،  ه تندر را پريوت چې دوی دواړه يې د يوه فل فارم الندې سره راټول ک کوي؟ 

ې يې په الره اچولې دي؟ کومې يوې ډلې په ت ې ده چې د حکومت د واک د کمزوري کولو ه يرو وختونو کې اشتباه ک
کريانو به هم سر ته نه وي رسولي؟ ولې سره  يز او هالکو ل ل چې د چن ه وک افغان ولس په مقابل کې يې داسې 

ي؟ يدل او ولې نن دومره سره خواږه شول چې په يوه کمونيستي اسالمي جبهه کې سره را ټولي  جن
يزونو کې خالصه کووموږ د دې عجيب او غريب ترکيب موخې په ال و   :ندې 

ی دا ډول خلک چې د جنايتونو يو اوږد تاريخ ورپورې دی په هي شکل راضي نه دي چې افغانستان د آرام ساه : لوم
ي امونه اوچت ک واکمن نظام د جوړولو په لوري  تني او  ي او يوه ري  .واخلي، پرمخت وک

ې ده خو دغه سره لدې چې جنايتکارو د عدلي تعقيب په: دوهم  اړه د ملي شوری غير قانوني او تقلبي اليحه تصويب ک
و چې افغان  غلي،  و يې چې په ناولو بدنونو کې روح  خه ويره لري تر  اغلي به تر هغه مهال پورې له محاکمې 

که چې تور اعمال يې د خپلو وجدانونو له مخې هم و چې تاريخ ژوند وي  مکې په سر شته دی او  لو ولس د   د بخ
لې کوي چې د افغانستان سياسي نظام تر خپل ډارونکي او  وړ نه دي نو تر هغه مهال پورې به په يوه او بل نوم هلې 

ر تهديد الندې وساتي دي، کله په ټوپکو ويشتل کوي، کله د پارلمان . تره وک خبرې ته نه پري کله په ملي شوری کې 
پلک و ته سپکې سپورې وايي، په  و يې ولي، د اوبو د بوتلونو باران پرې جوړوي، کله مظلوم ترافيک وهي، ينه غ

ټې ډلو په جوړلو  وډيو ته رابولي او کله کله بيا د نوو بې  ي غله الريونونو او  ای ک ای په  کله په کابل کې خپل 
 .الس پورې کوي

ينو نورو خودغرضه او د دې طرحې اصلي طراحان او تر پردې شاته ناست عناصر د ايران، روس: دريم يې او 
ي او  ه افغانستان سره وويشي، دړې وړې يې ک السوهونکو هيوادونو په پټه همکارۍ کوشش کوي چې خدای مه ک

ي چې دوی او د دوی بادارانو ته د خو وړ وي  .بآلخره داسې فدرالي نظام پکې پلی ک
و ژوندي وي نو افغانستان او د هغه خلک به په آرامه دې ډول نا متجانسو ډلو او افرادو قسم خوړلی دی چې : لورم

که چې د دې هيواد په آرام کې بيا نو  رزي  پرې نه ږدي، بې ثباته کوي به يې او د پرمخت د الرې خن به يې 
ای نه مومي ان لپاره د شتون   .داسې کسان خپله د 

م يوالې مافيا له شبکو سره: پن ې اړيکې لري چې د هميش لپاره د افغانستان د دا ډول اشخاص او ډلې د هغه ن  ټين
الې پکې ميشتې وي، خلک يې اړ وي او د  رۍ  ې کوي، د نشه يي توکو او قاچاق مرکز وي، د تره ناآرامولو ه

 .پرمخت الره يې ډب وي
م يرو موجوديت د حيرا: شپ که نه په دې ناولي، نا متجانس او چټل ترکيب کې د هغو اشخاصو، کرکترونو او  نتيا وړ 

ۍ کې  ه بي کاره کولو لپاره په يوه داسې ړن تانه چې يوازې د خپلو نومونو د  تانه دي خو داسې پ دی چې په نامه پ
ي منان . ان غورزوي چې ډوبيدو ته يې لحظې شميرل کي کله به د افغانستان قسم خوړلي د دوی بايد پوه شي چې هي

ۍ کې دوی ته نه خو په کوم واک قايل شي،  ي او ډير ژر به له هغوی سره په غرقه بي نه به ورته کوم اهميت ورک
ه نومونه به يې د هغه تور ليست يوه برخه وي چې د افغانستان خلک پرې هميشه لعنت وايي. ډوب شي  .همدارن

 
نه وغواړي، نور د وا ای چې له افغانانو بخ ک خوبونه د کمونيستي اسالمي جبهې اړوند کسان او ډلې د دې پر 

ې  و چې ژوندي وي د افغانستان د ناآرام کولو ه نده او توبه و باسي  ر يماني  خه پ دي، له تيرو ناوړه اعمالو  پري
ي متاسفانه واک ورکول . به کوي ينو اعمالو په سزا ورسي ای چې محاکمه شي، مجازات شي، د خپلو نن د دې پر 

ي، د هيواد په سياسي نظام کې داخل شوي،  د ملي شوری تاالر ته يې الره موندلې او دا دي نن بيا يې د افغانستان د کي
ي او  انونه په لوړه سطح د هيواد د فيصلو واکداران  ي،  وان نظام په مخالفت کې د بغاوت سرونه را اوچت ک

ي بوکيو الهو ک و کلونو السته راغلې برياوې بيا د خپلو شومو اغراضو په ب  .غواړي چې د دې 
يوالې ټولنې او ټولو زړه سواندو اړخونو ته په کار دي چې د دغه راز  رو ملتونو، ن د افغانستان خلکو، حکومت، مل

ي ينو اعمالو مخنيوی وک ونو ناولې موخې رسوا او د هغوی د نن  و ما علينا الی البالغ. افرادو، ډلو او بان

 


