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  م١٢/٠٥/٢٠٠٩                        هدايت اهللا هدايت
  
  
  

  کـله چـي وحـشت د مـدنيـت  ځـای نـيسي
  

تنه اوس  ه الړه خو ډيرال  دغه پو ۍ و رژېدې، کلونه  تيرسوه  نسلونه يو په بل پسې سر راپورته ک او له مين پې
خه يعني د بابا آدمه تر دې د خه کوي   چي دا ولي انسانان دخپل هسته  مه پوري د تاريخ په اوږدو کي او هم دځانه 

ۍ کي چي انسان  تاريخي او علمي السته راوړونو له برکته و  اوج  ته ورساوه خو   خپل کمال دخاصتا  په شلمه پې
ې باسي  ؟ رېوان دی  او يو د بل ري و سره الس او    بياهم  د د ډير فجيعو او وحشيانه  ج

  
کي پر سر باندي هغه يواځ ه  يوي چیني موجوددانسان دغه د م له بل په وژلو الس پوري کوي او  د  په ډله ايزه تو

ه ه خپل همنوعه په داسي يحيوان په ځان م يو جانور او يا ک بل تر اوسه هي . ي  وړ يې مين  ي چډول  تو
   خپل همنوعه وي او نه يې وژني، بس يوازي همدغه د بنی آدم اوالده  ده چي وژليند انسانان يو اوبل سره وژني ،

ې باسي دی  اخيستی بال هت ، عدل، انصاف  او انساني  اخوت،ورورۍ   ديغه  انسانان  دي چاهم اد.   او يو دبل ري
کن رسال جذبولوو خلکو  د  د الري اديانو او مذهبو د مختلفو کردار دپاره    په دې   ، لريې  ته  آسماني آياتونه او م
ولني ته دخدمت   و  انساني  اوبشدواړو کي  تمدن، ،  د ترق بيا دبلي خوا . يدعوت ورکول کي  او ورولري 

،  برادرۍعدالت، سولي، آزادۍ ي ي کي همعاوي او امنيت اد، ډيموکراس  خو کله ،، رقم رقم شجرې ورته جوړي
تني د عمل ځای راسي، بياي چ   نو بيا  مخته سي ، ، د استعمار او استثمار خبره  راسيحرص  ځای را  او د ځان غو

ه هېر او تني هر مراه انسانانو د تباه نورو خاطر دپه  د خپلي لويي غو  ،  يي جوړ   دسيسېنادره دپاره  او 
   بيا همدغه انسانان، وي  د انسان پر وژنه يې کاراختراعوي اووسلې   پرمختللي د ډله ائزي وژنو  همدغه انسانان 

ې باسي يو و پر خالفان ادعا او انساني  بشريودخپل   .  سره  ربريتاو هغه هم په ډير وحشت او ب ،  دبل ري
  

وک اني چې  انسانان يې د خپل همنوعه  د وژلو دپاره لري، نو  ي چ  دغه شاني  تناقضات او ادعا  هغه ي نه پوهي
ي؟ تنه،    حال وتنهدانسان کي دغه   په آيا ه شاني بيان ک ي  او ي ، بې رحم په  خپل سري او ځان غو  يوه  درنده 

اکلې مرحله ک  د  بشر، دغه د اشرف مخلوقاتو بني آدمانود خېلونو د سرغنه يذاتي پديده ده او که دا د تاريخ په يوه 
وېدو  و مرحلې ته د  ننه وتو يو جريان دی؟   آيا دغه شاني  ه وو  د يوه تمام عيار  انحراف او بربريت وخواته د  

  په دغه شاني ان دي انساني ديوې خاصي تاريخي مرحلې  محصول دی چيو خصلت د تاريخ په اوږدوکدويني  تويول
يوحشت سره د خپل  همنوعه د وژلو صحنې  نندار    لري ؟     او که نور و جوهات همه ک

  
خلک ريا هيواد  مؤمن او بې ددې ي  معلومه  چنده  دلته.  به را واخلو افغانستانمظلومهيواد   زموږ  خوږمن همدا 

ناه نيولخدای تعالی  ر  د هر ي دتاريخ په اوږدو کي چي دي په کومه    د هر اورستمد هرلم، ا ظ، د هريرغل
ر     او هر اهريمن چلېدلې سر پر يې  د ظلم مېچنفرعون ر او چپاول ومره يېي چ، استعمار ت       ي  دي زړه  غو
ری  نو د انو   په نامه  انسانيت  سره دې هيواد د مظلوم انسان يې ددخاطر  په خپل حرص او يرغل  د وحشي  درنده 

ی دی  يرچلند ک   .په 
  

يدا هره ورځ نه بله ي، سپين ږيري، ،  زموږ ولس په اور کي کبابي ناه افغانان،   په خپلو  مو ځواناننيلغه بې
ينو کوډلو ک و او خ ندربانه مکتبو  او بېه په خپلو غريبانه بې دريجون د   امريکا  دنو کي،و ځاي، مسجدو او هستو

روريس په نامه د  بمباريو کي يا دهغوی د پوځيانو لخوا بې رحمانهپهمتحده اياالتو   خپل  ژوند هستي او  د طالب يا 
يمستي  دالسه ورکوي   .   او په ينو کي لمبي

  
 پر ملکي کسانو  ولسوال دواليت د باالبلوک ځواآونو په هوايي بريد آې د فراه  د امريکايې همدا  تازه مثال يې 

ه او  عام وژنه وه  چي  بمباردمان  بې رحمانهباندي    په دې هوايي  بمبارۍ کي.    لويه انساني غميزه يې هست ک
ي، کوچنيان سپين کسان ، شمېر ملکي تد  يو مخ تباه  او    او ځوانانريږي  بېوزلي  لوي  نه يو سلو اووه 

ري تمدني بې رحمانه  عام وژنه د ماسيته به وائي چې د. ه   سو  شهيدانې مظلوم افغانان پکناه  بې زيات  او کمپو
و   وي او فاجعې دي چې تر هر وخت زيات بشري السته را وړنيج ه کوي  عام  را زې   آيا.  ملکي عوام په ن

روريزم سره د مبارزې ميتوډونه ،  د ننوتلوتهډيموکراس   ۍ تهد خپل ځان امنيت او او د      مدنيت او نوي بشري ن
خه   وحشت او بربريت  د دغه شاني بايدرسېدو الريد      ؟ تيرسي 
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 په همدې نومو او  او هر کال هره مياشت، هره اوون ، هره ورځ ېي انساني فاجعه شان دغخو واقعيت دادی چي 
وټ ک  ، اوي در تکرار ي تکرارمفاهيمو وټ  ۍ په   ي هرددغه شاني بشري غمجن مصيبتونه او تراژيدۍ   يد ن

ي ې په بهير کي ج   .   ليدل کي
  

ې يا  د ډيموکراس داعادې، انو سره د ج روريس  د ځان د امنيت په  ه ساتنه  او ياخد بشري حقوقو اوس خو د 
پالني سره د مبارزې په  او يا په ظاهره د القاعدې او ط د نورو هيوادو د ډله ائزو وژنو دوسلو امحاخاطر البانو د بنس
ۍ وال تهاجم  دافغانستان او عمتحده اياالتو او د هغوی   د امريکا،نامه يواالنو  دغه ن خه را  ان  راق غوندي هيوادو 
وک شاته خو، ،  ځان غزوي هري خواته اویپيل ک   شاته  نور هم  ال ډېر د هغه نه  چي اوسي  والړددېنه چي 

لورزرو ک نو  والړسي ، ايی  دنن ورځي په معنی يوازي درې سوه کالهي انساني تمدنلوکاپه  تېرو  د سولي     به 
و همدغه شاني يرغلو،،  پاتي تېر تاريخ ديوه سره پهوي  یاوسېدل   يپه ماحول  ک ي ج ، د پردو ، وژنو خپل مين

و او دد ، نه بل او په يو ډول تهاجمباندي پر خاوره  کو د الندي کولو په  د  نورو عقايدو د ج ۍ خاطرم   د ن
رداو ک ې وهلي دي اويپوځي النجو په    .ي دي  را وستل تباه ئې لويي  غو

  
ه ک ۍ واله ج ۍ او دوهمه ن هي په لوم ي چ.  ميليونه انسانان ووژل سوه ١١٠ ل تر ل کل کي  دبشريت يداسی  ا

و په  ل ک بهيپه تاريخ ک ۍ والي .   ي   به تر يوه ميليارډه زيات انسانان وژل سوي وي د ج يوازي ددوهمي ن
ې ي کې په جريانج وسو  کي بېالبېلوجبهو په، د ج   .  ووژل  سوه  انسانانزيات  نه  ميليونود پن
ه وهدغ ولو خونينه او وحشيانه ج ايي  د بشر په  تاريخ کي  تر  ه  به   غه وحشتناکه  د انساني تلفاتو د.  ه ج

ندوي چي دغرب تمدن پرځای دد ر   راولي  د يوه داسي ې چي و انسانانو ته آرامي او  هوساينهشمېره دغه واقعيت  
رفتاره ده  چي بس يوازي د انسانانو په عام  وژنه جنون او وحشت  په فضا کي   وخپل  ځان  ته  تسل ورکوي    کي  

  . رسويولو شيطاني اهدافو ته ځان و خپ غواړي ې تسل سرهاساو په همد
  

ې   اخالقي بار په دې کي  هم خورا زيات وو چي ۍ والي  ج ن  د نن په شاند دوهمي  ن  د عام ولس پر استو
وم بمب  دي بې وقفې  او  ړندې  بمبارۍ  کولځايو بان ې ، په هيروشيما او ناکاساکي کي   پر ملکي خلکو باندي د ا

 د آدم سوزۍ  د اور کورې  جوړي سوې،په ميليونونه  انسانان   وجبري کوچ  ته اړ   په جرمني کياستعمال سو ،
ته سول ونهايستل سوه، سياسي تبعدونه اوپه اشغالي سيمو کي انساني ضد خشونتونه  او وحشت وله  تر دا .  را مين دا 

 عام  يې قضاوت  ونه دي چي ي  تور داغد ماشيني او  تمدن په عصر کي د بشري وجدان پر لمن بانداوسه پوري  
  . کوي    ولسونه او تاريخ

  
ه  دېرش  لوی او کوچني بهرن ٢٠٠٣د     ه نا  ې په  عراق، افغانستان، او کورنکال نه  را وروسته     ج

 رو، فيليپين،يان، پډ، سواييزون ان سيراالنکا،،) پر سرآشمير د(وپاآستان او، هندنالمبيا، آوي، آفلسطين، برون
ان.،  جريان لري ي  کندايو او ) چچن(روسيه  و سازماندهنده  ولو ج  د امريکا  په سر کي چي نن يې د دې 

ونکې بولينه دي استعماري هيوادواغه  هم متحده اياالت والړ دی ې  ۍ والي ج ۍ   چي ځانونه د دوهمي ن او ن
و کي سره  وېشلېده    .يې په خپلو مين

  
ۍ وال کلي  په دننه کي  په داسي حال کي چي ولنه  د اطالعاتي  او اړيکو په عصر کي د يوه ن ي  بشري   فکر کي

و په ماهيت ناخبره دي  ۍ عامه افکار ال تر اوسه  د ځينو ج ان په امريکا کي    شمېر . ژوند کوي ،خو د ن
خه  ن و  ردان د ځينو ج اهيت نه ي نو د هغوی  په اصلي مو  هم او که خبر اخبره ساتل سوي ديدپوهنتونونو شا

ي      .پوهي
  

انه ده بلکه د تاريخ په اوږدو ک ه نه يوازي  دوحشت اوبربريت ن ه يج رايی يوه ممثله بېل  د نژادپرست او ملي 
تيکله چ. هم وه  وک ديوه امريکايی محصل نه پو ه کيي چنه وک يو  نام په ج ومره وي د وي  ه، د تلفاتو شمېره 
وسو زرو په شاوخوا کې يو رقم درته ونو زي ه کي چيياتره به هغوی د پن  د هغه ي البته دغه شمېره په دې ج

ي سرتيرو او افسرانورسمي  اعالن سوی  رقم دیيامريکايی وژل سو ي  ، خو  دغه امريکايی محصل  چي هغه نه پ
ناميانو دوژلو  و نه زياتو  دهغه يو ميليونبه اره ي  نه  وبه   قصدًاکه خبر هم  وي نو  او يا    واچويپه رقم ځان نا

ه کيي چک  يادغواړي هغه واقعي رقم ه تللي ي په همدې ج ه .وه له مين  په دې هم سر نه خالصوي چي دا ج
ه حق الره   ه دپاره وه  او   د دوي هيواد  ي  وهغه ته  د ه  زور  ورک    ؟په داسي ظالمانه تو

  
 هغه جنايتونه چي د  په الس کي دید يهودانو او لويو کمپراډورانو  ډله ائزه رسن د يوه سره     چيپه امريکا کي 

   همدا وجه ده چي. نو د عام ولس د اغفال د پاره هغه نه خپروي ،امريکا اداره يې په نورو هيوادو کي تر سره کوي
و کې نه يوازي د تلفات او  خرابيو او ورانيو اندازه د ملي  ي بلکه داسي  سنجولرائی پر معيارو باندي په ج  کي

ي اصًال و تهاحصائي خه يا د امريکا اوي  چ د خپرېدو زمينه نه برابري په .  دباندي وي   اروپا د قدرت د ماحوله 
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و تنهکه يو تن وي او  که  شمېره د پوځي او ملکي تلفاتو يعراق او افغانستان ک  د امريکا ددفاع  يوازي هغه نو  
و او زخميانپه ارت د پوځي قومندان لخوا وز ي خو د افغاني او عراقي م   شمېرهومصاحبو او د رسنيو لخوا اعالني
هکه رداو کنو هغه  وي که په انفرادي ډول په ډله ايزه تو ي خبرو او اعالنو په    .سي   ورکي د جن

  
خه بيا تر ننه پوري  د ملکي کسانو وژنه ا ې  ۍ والي ج و و د عامه تأسيد دوهمي ن ساتو وران تر نورو ج

ۍ  . زيات سوی دی ۍ وال حقوقو له مخي پر ملکي کسانو باندي حمله جواز نلري خو په دوهمه ن سره ددې چي د ن
نام، عراق او ارو  د هوايي حملو په شروع سره او بيا د کوريا، وي ه کي د لويو اروپايي   افغانستان په  نن دواله ج

ول و کي  اري او زراعتي بنيادونه او پوځي او غير پوځي هج ه تللي دفونه تقريبًا  پای پاکه تباه سويه   او له مين
ه کي.  دي  نام په ج ولي بهد وي و په  قصبې او هغه  ايونه عمدتًا په دې  کي پراته کورونه  کليو او بان ن  هستو

راتيژيکي او تاکتيکي اهميت يې درلود د امريک په . ه به لله او تباه کېدايي پوځ لخوا  تر بريد الندي را تخاطر چي س
نام   ومحيط ته واړول سوه نو هغه واقعًا يوه بشري انه کي چي کوم تاوانونه د ژوند  او افغانستان حقيقت کي په وي

ي   په خواشيني سره نن هم  فاجعه او لوی جنايت وو چي   .  تکراري
  

ندو هر چا   اوس  دغه تاريخي حقيقت ر ۍ  زياتره تهاجمي او د خپلي سلطې د  امريکا او  چي دييته   غربي ن
ېدو اوغزېدو ې، په ظاهره  د پرمختيا ، تمدن او انسانيت تر چتر ال دپاره ين نن هم چي  .  سوي وه ندي تر سره ج

ولنهبشري و و ا    لويو امريکا غوندي دندي هيوادو با او ناتوانه پر خپلواکهوري نووسني شکل او ماهيت ته د ج
ي چيعملي  تطبيق په نامه و د مفاهيم و د همداسي فريب کارانه او غولوونک او يرغل تهاجمقدرتو    همدا شېوه  کي

 عام وژنو په ه   د خپلو بې رحمانونه ، او زور واکه ځواکيي پست او ابتذال و خواته شوه کوجهاني اخالقيات د واقع
   . شرافت دالسه ورکوي    خپل انساني کيبهير 

  
 پای

  
  
  
 
 


