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 کړه؟ هواره الر چا ته اقتدار مالیانو د

څورلس سوه کاله کیږي چی د افغانستان خلک مسلمانان دي، ټول افغان ولس مسلمان دي او ښه ټینګ مسلمان. دغه 

ولس د مالیانو په قومانده دی. پنځه وخته یی په جومات کی مشري او قومانده د مال سره ده؛ ماشوم چی پیدا سي، په 

اذان کوي، د ګډ ژوند او تولید نسل اجازه )نکاح( مال ورکوي؛ چی مړ سي غسل یی مال ته حواله دی غوږ کی یې مال 

او چی خاوري پر واوړي پر قبر یی مال والړ او وعظ کوي. په افغاني ټولنه کی هیڅ یو بل قشر د مال په شان ژوري 

همدا مال ولس راپاڅولی او د استعماري  او مؤثري ریښې نه لري. هرکله چي پر افغانستان پردو تجاوز کړیدی، نو

طاقت په مقابل کی یی په ډیر میړانه د خپل دین او خاوري دفاع ته درولی دی. نو ځکه زموږ په ټولنیز او سیاسی 

ژوند کي د مال رول تل غوښن اوسیدلی دی. خو په دغه ټول اوږد تاریخ کی د همدغومره ژوري ولسي پایې او 

هیڅکله مال پر افغانستان حکومت نه دی کړی. د پردو په خالف یی د دین او وطن دفاع مؤثریت سره سره بیا هم 

کړیده. خو چی هرکله پردي شړل سوي او وطن آزاد سویدی، نو واک او اقتدار یی د قوم مخورو ته سپارلی دی او 

 خپله بیرته جوماتونو ته تللي دي.

په افغانستان کی د ثور کودتا او د روسانو تجاوز د مالیانو تاریخ ته یو نوی لوری ورکړ او سیاسی اقتدار ته د هغوی 

م(،  ۷۷۱۱ش /  ۷۵۳۱د رسیدو سره یی تاریخي مرسته وکړه. کمونستان چی کله په افغانستان کی پر قدرت راغلل )

قالب په پیروي یې، مال او مذهبي خلک، خانان او د غرب د خپل ایدیالوجی په حکم او په روسیه کي د بلشویک ان

تعلیمیافته خپل بنیادي دښمنان وګڼل چی باید ژرترژره له منځه یووړل سي. ددغو دریو طبقو )مال، خان، غیر 

کمونست تعلیمیافته( سره یی ددوی په اصطالح بی امانه مبارزه له لومړۍ ورځي پیل کړه. زموږ د ټولني مخور او 

قشرونه همدغه وه چی کمونستانو یی دښمنۍ ته بغیر حق مال تړلی وه. توهین او تحقیر یی کړل، بندیان او متنفذ 

تعذیب یې کړل، ویی وژل، پولیګونونه کی یی ژوندي ښخ کړل. نیکمرغه هغه وو چی په تیښته ورڅخه بریالی سوی 

فدو مالیانو سره کابل ته والړ چی نورمحمد وو. د کندهار د ارغنداب مشهور خان )فیض هللا خان تره کی( د څو متن

تره کی ته ددوی د بریالیتوب مبارکی ووایی. هغوی یی ټول ونیول او په ډیره بیرحمی ووژل. د هالیند حکومت 

د پنځه زره کسانو یو لیست نشر کړچی د خلقیانو په رژیم کی یوه چارواکي وژلي وه. پر قتل عام  (۴۱۷۲پروسږکال )

نو د هیواد د نفوس یو ثلث مهاجرت ته مجبور کړل چی نړۍ پخپل ټول تاریخ کی د کوم هیواد د سربیره، کمونستا

نفوس په تناسب دومره غټ مهاجرت نه وو ثبت کړی. د هند د ویش، د هندوچین او یا د بنګله دیش د جنګونو په 

پردې اړخ دلته بحث نه کوو  وختکي تر موږ ډیر خلک مهاجر سول خو ددغو هیوادونو د نفوس په تناسب ډیر کم وه.

چي کمونستانو په لوی الس خپل د ولس یوه لویه کتله د حریصو ګاونډیانو غیږ ته ورواچول، د خپل هیواد د 

مستحکمي کال دیوالونه او دروازې یی پخپل الس ماتی کړې او پردو ته یی زموږ په خاوره کي د مداخلي طالئي 

سه ښه ورځ ونه لیدل او ال به ګورو. بلکي دلته بحث پر دې کوو چی څنګه مواقع ورکړل چی له هغه راهیسي مو تراو

حکومت زموږ مالیان په جوماتونو کی خپل عنعنوي دندي )امامت( ته پرینښوول او د خپل وارده ایدیالوجۍ او د پردو 

 پورته سي.د ګټو د تأمین په منظور یې دا خواره او پخپل ژوند قانع طبقه مجبوره کړه چي د دولت پرضد را

د پخوا په شان دا وار هم، مالیانو د کمونستانو او روسانو پرضد د دین او وطن د دفاع تحریک وچالوه او څرنګه چی 

د عام ولس په نبض پوه وه، هغوی یی د قربانۍ ډګر )جهاد( ته په ډیره لوړه روحیه راوپاڅول. مالیان چی د وطن 

په اطرافو کی یی  -د نورو ټوک، خیرات او زکات ته ناست وه  -طبقه وه  ډیره خواره او په سختیو اموخته تعلیمیافته

په سختو شرایطو کي ولس جهاد ته راپورته او د هغوی قیادت یی په الس کی واخیست. خانان چی د قوم مشري ور 

مځکه، باغ، پوله په غاړه وه، وطن او خپل قوم ته رانغلل او د کمونستانو او روسانو په خالف ونه جنګیدل. دا ځکه پر 

او پټي یی ځانونه او خپل زامن نه وژل. خو مال او عام ولس حاضر وه پر دین ځانونه مړه کړي. میدان مال او خوار 

بزګر ته پاته سو. مال چي پخوا یوازي مال وو اوس هم مال دی او هم د قوم مشر؛ دا ځکه د خان جایداد او قوم ده ته 

 اکثر مشران او لوی قوماندانان مالیان وه.پاته سو. دغه سبب وو چي د جهاد 

کله چی روسان وشړل سول او ملګری کمونستان یی هم مات او له قدرته ولویدل، طبعا خای یی همدغو مالیانو ونیو. 

حضرت صبغت هللا مجددي او استاد برهان الدین ربانی چی دواړه مالیان وه د افغانستان مشران سول. کله چی د 
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نو پخپل منځکی د قدرت پرسر جنګونه سول، بیا مالیان د هیواد د امن او وطن د تجزیی څخه د مجاهدینو د مشرا

خالصون لپاره د طالبانو په شکل د مال محمد عمر مجاهد تر قیادت الندي راټول او الس په کار سول. دا واري 

الیانو حکومت منځته راغی برعکس د حضرت، رباني، سیاف او پیر چي عصري مالیان وه، د کلیو د جوماتونو د م

چا چی د خپل جومات تر دایرې هاخوا څه نه وو لیدلي، د عصري علومو او نوري دنیا سره اشنا نه وه. لکه څنګه 

چی کمونستانو د مالیانو حکومت ته الر هواره کړه، داسي د مجاهدینو مشرانو د طالبانو حاکمیت ته خدمت وکړ؛ 

لي او اسالمي حرکت وباله او د حکمتیار په مقابل کي یې په وسلو او پیسو استاد رباني او سیاف هغه خودجوش م

تقویه کړ. طالبانو د جهاد ټول رهبران پسې واخیستل، په وطن کي یې امن راووست، هیواد یې له تجزیی خالص کړ 

یو قطبی وه  او یو سخت مضبوط حکومت یی رامنځته کړ. خو څرنګه چی دا وخت شوروی اتحاد له منځه تللی او دنیا

او غرب د خپل استعماري موخو په منظور اسالم خپل په دښمنۍ نیولی وو، نو د طالبانو حکومت یی تحمل نه کړای 

 سو او هغه یی په ډیر بی رحمۍ نسکور کړ.

میالدي کال کی پر افغانستان حمله وکړه او مالیان یی له قدرته وغورځول. هغوی په دومره لوی  ۴۱۱۷امریکایانو په 

وت له واکه لیري کړل سول چی نور د هیڅ طالب او مال په سر کی د بیا اقتدار خیال نه وو پاته. هغوی د ماتی په ق

منلو سره خپل اقتدار و حامد کرزي ته تسلیم کړ او هر لوړپوړی طالب چارواکی د ژوندی پاته کیدو په منظور په 

خپلو کلیو کی جوماتونو ته والړل او یا له ویري پاکستان  نوي حکومت کی د ارتباط په لټه کی سو. طالبان او مالیان

ته وتښتیدل او هلته یی د بل په مزدورۍ ژوند کاوه. یو شمیر یی نوی حکومت ته د قومي، خپلوي، وطنداري یا 

پخوانی شناخت له الري مراجعه وکړه چی کوم مقام او چوکۍ نه غواړو، خو پخپلو کلیو او کورونو کی مو د عادي 

ن په ډول آرام پریږدی. حکومت او همهغه ارتباطیانو )سیاسي دالالنو( چی دوی ته یی اطمئنان ورکړی وو، دوی افغا

ونیول او امریکایانو ته یی په الس ورکړل. امریکاینو په دغو خوارانو د کندهار، بګرام، ګوانتانامو او د نړۍ په ګوټ 

بند او غیرانساني تعذیب کی وساتل. نورو طالبانو او مالیانو ګوټ کي په لسهاؤ بندیخانې ډکي کړې او کلونه یی په 

چی دغه حال ولید، فرار سول. ماته دغسی کیسی پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د دولت لوړپوړو چارواکو او د 

طالبانو مشرانو کړیدی چی طالبانو دخپل حکومت تر سقوط وروسته نور قطعا جنګ نه غوښت او نه یی غوښته چی 

ستان ته والړ سي؛ داځکه د پاکستانیانو د چلند خوند یی د خپل اقتدار په وختکي څکلی وو. خو دلته چا آرام نه پاک

 پریښوول.

امریکا د خپلو ستراتیجکو اهدافو لپاره په افغانستان کي جنګ غوښت. له یوی خوایی د طالبانو دښمنان )په حقیقت کي 

انستان کی پر قدرت راوستل او له بلی خوا یی پاکستان تطمیع او تهدید کړ چی د طالبانو په نوم د پښتنو دښمنان( په افغ

په افغانستان کی جنګ ورته جوړ کړی. په دننه افغانستان کی له یوې خوا فاسد او غیرملي حکومت چي د امریکا 

ر یی کړل او له بلي بیدریغه مرسته ورسره وه طالبان او مالیان په کلیو کی تعقیب کړل، ویی نیول، ویی وژل او فرا

خوا پاکستان هم دغه بیچاره مهاجرین چي له کفر اوظالمانو څخه یی دوی ته پناه وروړې وه، تهدید او تشویق کړل 

چی په افغانستان کی د امریکا او د هغه د کښینولي حکومت په خالف راپورته سي. طالبان او مالیان لکه د روسانو په 

ي. له بلي خوا په افغانستان کی پښتانه په عام ډول د حاکم نظام لخوا دومره تر وختکي بیا مجبور سول چی وجنګیږ

فشار الندی راغلل چی مجبور یی کړل یو شمیر یې په طالبانو پسې والړ سي. په نتیجه کي، دادی مالیان )طالبان( بیا 

س کی دي، پیسې لري او د هر د یو مسلم نظامی قوت په توګه راڅرګند سول، همدا اوس یی د هیواد ډیري سیمي په ال

سیاسي جوړجاړي په نتیجه کي به په راتلونکی حکومت کی ددوی وڼډه ښه غوښنه وي. په دی ترتیب امریکایانو هم 

لکه روسانو مالیانو ته پر افغانستان د بیا اقتدار زمینه مساعده کړه. له دواړو )روس او امریکا( څخه هغه څه وسوه 

 و مکرهللا. وهللا خیرالماکرین.چي نه یې غوښتل. و مکروا 
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