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 Xenophobia له بهرنیو وېره
 
 

کلونو څخه نیولې  ووروستی پېړۍ له يلسم له دې حقیقت څخه هیڅوک سترګي نه سي پټوالی چي افغانستان د اته
مستقیمو او غیر مستقیمو مداخلو  ناېرا هند او يبرټانو کي د  ه شلمه پېړۍپپېړۍ د پای تر کلونو او بیا  ينولسم د

او تر څنګ یې ټولی  وس او مداخلې نوبت ۍلښکرکښ يمستقیم پېړۍ په پای کي د شوروي اتحاد د يشلم تباه کړ. د
بیا تر اوسه د نړۍ د  يراهیس پېړۍ له پیل يیوویشتم نړۍ، هر یوه په خپل وار السونه ورته را اوږده کړل. د

پیل کړې او دا دی  يپکښ مستقیمه مداخله وناټ ، متحده ایاالتو اووعلمبرداران دالتع ياجتماع او یډیموکراس تمدن،
الس وهنو  او غیرمستقیمو د بهرنیانو د مستقیمو ۍوران يټول حقیقت دا دی چي افغانستان ته .تر اوسه پوري دوام لري

    دي. يپیښ څخه ور
یو بل سره وهلي  ولمسیان په پای کي د احمدشاه بابا پېړۍ يلسم دې حقیقت ته هیڅوک توجه نه کوي چي که د اته خو

ورور شاه محمود او د پاینده خان زوی فتح  يتښتښدل پر له پسې اشتباهات کړي نه وای؛ د هغه نزما نه وای، شاه
او انګرېزانو ته به د افغانستان په داخلي چارو کي  واېرانیان اخیستې نه وای نو هپنا يدربارک په ناېرا خان د

؛ خو کیسه تر نن پوري، يځاییږ کیسې نه يټول مضمون کي ډابروالی. په یوه لنرمداخلې زمینه چا ب يڅرګند هدون د
مستقیم خیرات ګوزاره  په وډالر ومیلیارډون سل هاوو  ا پهکافغانستان د امری يسمدست په یوه او بل شکل، دوام لري.

کېدلو په صورت کي څوک د راتلونکي  عقط معلومه او نه یې د هایند کوي؛ چي نه یې د دې خیرات په دوام کي
د  حکومت او ینیمای د اشرف غني د څه کم نمنوری حالت دی چي د افغانستان يداس کوالی سي. اوس یبین پېش

او د هغه د حکومت  یل نه سي کوالادارې پر ځای د هیڅ ډول بدیل اټک يفاسد افغانستان د تاریخ د تر ټولو
  .ورته کوي يبین داخلي جنګ او له تصوره وتلي فاجعې پېش هناپای او احتمالي سقوط په نتیجه کي د یوه وختمېدل د
د انګرېزانو په لومړي  يباند سره پخپله افغانانو همکاري وکړه او مال یې ور وتړله. پر افغانستان وقاجاریان له ناېرا د

کال کي، د افغانستان پر  ۱۹۲۹په  ملګری وو. عشجا او ورسره پوځونو سره خو شاه نمکناټ له انګرېزیرغل کي، 
دوه زره تنه افغانان یې  اتقریب سره، چي وقواو وځمکنی له هوایي او فپریماکو د شوروي جنرال يباند شمال
له  د شوروي د سرو لښکرو يباند پر افغانستان ملګری وو. يچرخ خان ينب مالساالر غ هسپ ووژل،
په خپل  وآی مزدورو مجاهدو مشران سای آی دکال کي خو  ۱۹۹۲ملګري ول. په  دکشتمن او کخوببر سره یرغل

انسانان یې  هبېګنا زره ااوی درلود، کابل وران کړ، پنځه یپکښ مستقیم الس احتم منځي جنګونو کي، چي پاکستان به
دا مجاهدین  یې، د اوسپنو په بیه، په پاکستان کي کباړ کړې. يالوتک ټانکونه او ماشینونه، وفابریک ووژل او د هیواد د

له داخله  وبېنظیربهټ د خو ټول افغانان وه چي نه یې د چا د مال نه یې د سر او نه یې د ناموس او عزت پروا وساتله.
سره خو د طالبانو جنګیالي یو ځای د  لمیجرګ امام او لکرنی وافسران آی له بدنامو سای او د آی بابر نصیرهللا وزیر

افغان مشرانو  يیواز څخه پرته، دزا په جرګه کي خو، له زلمي خلیل نب   د .لننوت سپین بولدک له الري، کندهار ته
په بېدرېغه  وقواو او د پیاده او زغره والو ډبمبار هبېرحمان د امریکایي الوتکو د يباند برخه درلوده او پر افغانستان

په امر او هدایت جوړ  يکېر جان ملګري ول. او دا نن ورځ خو هم د اعط او مدوست خو مارشال !!!!! فهیم، حملو کي
له افغانانو څخه جوړ  يیواز ،يچلیږ حکومت، چي دا پنځه کاله د خپل اساسي قانون د ټولو موازینو په خالف یسو

الیا ان،ګان، خان هشهزاد زموږ هلري. نو ک يپکښ دی او یو خارجي برخه نه ، سرداران، معلمان او پروفیسران، نم 
توګه او په ډېر افتخار، د بهرنیانو مزدوري کوي او په ټیټو سترګو معاشونه او امتیازات ورڅخه اخلي  هداوطلبان په

، روسیه، امریکا او نور هیوادونه هر یو په افغانستان کي سیاسي، اقتصادي ناېرا ته ګوري؟ پاکستان، بهرنیان ال څه
ګټي لري او د دې ګټو د خوندي کولو لپاره مزدورانو ته ضرورت لري. په افغانستان کي، تر بل هر  يستراتیژیک وا

  .يبندیږ الس نه يهیڅ خارج ده او د يپرېمان څه، د مزدورانو
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دا یوه خبره کوي چي د  نمنوری اکثریت هلږترلږ ټول یا اتقریب ټولو ویب سایټونو او خپرونو کي اتقریب د افغانانو په
او که نن نه وي نو په هیواد کي به قیامت جوړ سي. لومړی خو له دوی څخه  هنست غني د حکومت بدیل

ښه کار کړی دی چي بل څوک یې نه سي کوالی. او که یې، د یوې شېبې  يداس چي غني کوم يوس پوښتنه
او یا یې دوهمه دوره پای ته ورسېده بیا  وس کړو چي غني ښه او مناسب مشر دی نو که هغه مړ ضفر يداس لپاره،

غل  ونامت سیاسي ایتالفونه جوړوي او کوم نقاچاقبرا او نبېسوادا به څه کوو؟ خو بیا به هم دغه داړه ماران، غله،
تاوانوو؛ ځکه چي دا د سیاسي تحلیل او سیاسي  وخارجیان کوي. موږ به بیا هم ټول شیان پر راولسمش به

  .لو اسانه طریقه دهتر ټو یګیر نتیجه
خلکو  هبېګنا او د ټولو السونه د هنست هم که څه هم چي د مجاهدینو په مشرانو او لویو قوماندانانو کي خو یو سم سړی

په وینو سره دي او ټول د هغه یا دغه بهرني طاقت په پیسو او تنخوا لوی سوي، روزل سوي او دا اوس هم په خارجي 
دار او وفادار  هسابق آی تر ټولو سای یار، چي له سره تر نوکه په وینو لړلی او د آیتنخوا ګوزاره کوي؛ خو حکمت

  .نوکر دی، په مړو او ژوندیو مشرانو کي تر ټولو سپین سترګی دی
لیکلي  هقول ولوست او په هغه کي یې د حکمتیار له ټرپو نن، د پنجشنبې په ورځ سهار مي، د تاند په ویب پاڼه کي یو

په وړاندي خنډونه  وانتخابات نه کوي او د شفافو او عادالنههوکي ښکاره الس وانتخابات په یاولسمشر ان دوه چي بهرنی
   .جوړوي

پاکستان نه دی؛ ځکه چي یو خو له لومړۍ ځوانۍ څخه  بحکمتیارمطل دا خو څرګنده خبره ده چي د بهرنیانو څخه د
یې، په یوه مرکه کي، ټول هغه  يمخک وفادار نوکر دی او میاشت یوه نیمه يآ سای تر اوسه پوري د پاکستان د آی

وبلل چي د پاکستان سره مخالفت کوي. طبیعي خبره ده چي له بهرنیانو څخه به یې مطلب امریکا  هشعور کسان بې
، چي د حکمتیار خوا يالسوهن يڅرګند يداس بهرنی قدرت چي په افغانستان کي د يداس وي؛ ځکه بل

. زه له خپلو لوستونکو څخه هیله کوم چي یو ځل د تاند په ویب پاڼه کي د هغه صالون عکس هنست کړي، هبدور دي
ناست دی. دا بنګله، چي حکمتیار خپلو ملګرو ته، چي زه یقین  يپکښ وګوري چي حکمتیار له خپلو طرفدارانو سره

ډالره ارزښت لري. حکمتیار  همیلیون هاوو کوي، لس يپکښ ، د خارجي مداخلو په باب شکایتيپوهیږ لرم په هر څه
نو د موټرونو  يوز ډالر تر السه کوي او چي له کوره څخه همیلیون پر دې برسېره له امریکا څخه له کاله څلور

د لښکر  وبدماشان د خپلو يمخک درې کاله يباند حکمتیار څه په کمه نه وي. يحامدکرز کاروان یې تر اشرف غني او
. دا ټول کارونه د امریکایانو په اجازه او هدایت تننوو ورسره وه، کابل ته هلنچرون پکونه او راکټپه بدرګه، چي تو

یې امریکایانو پر سر  يمخک وو چي هغه حکمتیار ته، چي څه موده لمجا سوي دي، کنه نو چاته به څه
  :حکمتیار ویلي دي .يووای هرکلی ږغې ډالر انعام ایښی وو، په کابل کي په دومره خالصه همیلیون پنځه
بهرنیان په افغانستان کي د ځواکمن حکومت، معتبر پارلمان او ملت شموله ګوندونو د جوړېدلو مخنیوی کوي او » 
او د  لختمو خوښي حکومت د جوړولو په لټه کي دي. بهرنیان د افغانانو تر منځ د ملي یووالي يخپل د

  «له برخلیک سره مخامخ کړي ېسوری ن د عراق اوغواړي او هڅه یې داده چي افغانستا لجنګو قومونو
څخه کار واخلي خو  یډیپلوماس مقام اجازه نه ورکوي چي د بهرنیانو نوم واخلي او باید له یرهبر حکمتیار ته خپل د

چي مطلب یې امریکا ده. اوس نو که حکمتیار هم د  يمعلومیږ ته له اشارې څخه یې په زغرده ېسوری عراق او
جرګې ته  ياولس د افغانستان يمخک ؟ حکمتیار څه مودهيووای داخلو څخه شکایت وکړي نو سړی به څهامریکا له م

!! تمحبوبی مبارزې او د کابل په ښار کي له خپل ټول يانتخابات او ښتال کړل. د ده له ټول دکاندی خپل دوه زامن
باور او  هالعاد قفو يباند یډیموکراس . څرنګه چي حکمتیار صاحب پرلسو یې دواړه زامن ورڅخه ناکام هسر سره

چا په کلي  یوای کړ. سړي ته هغه متل ور په یاد سي چي دکاندی ایمان لري نو یې ځان د جمهوري ریاست مقام ته
و د کړل ا هدرناکام . زوی مړې چي بهرنیانو دي دوه زامنیوتړ ده ویل آس مي د ملک په کور کي دپرېښو کي نه

البته حکمتیار  ؟يدرکو به څرنګه ياولسمشر نه کړه نو وپېرز يدرباند پارلمان چوکۍ یې
ته، چي  وآرز وروستی يخپل او وس په اساس خپل بندګي وس کوي. که بریالی « یماسع االّ  ناالنسا لی سلی »  د
نو ده خو وختي ال ویلي دي  وس زور وي او که ناکام تمحبوبی نو دا خو به یې د خپل یورسېد دي، لننوت ګار په

  .يپرېږد چي بهرنیان یې قدرت نیولو ته نه
. ځکه که دوی شفاف او يد ورانولو په فکر کي د هبلک بهرنیان د افغانستان د جوړولو په فکر نه ،» ده ویلي دي

حکمتیار دا نه دي ویلي چي دا « شو یختمېدل عادالنه انتخابات غوښتلی نو په هیواد کي موجوده بحران ډېر پخوا
بحران، چي دا ګړی یې ټول په چاره پوري حیران دي او خبره د سپین سترګی سرحد ته رسېدلې ده، څرنګه حلېدالی 

پوري او  رسیاستمدا څخه نیولې تر يچپراس عمومي نسخه په افغانستان کي له لپاره یوه وختمېدل سي. د دې بحران د
سي نو هر څه به ګل  راولسمش که دی یوای کي ده او هغه دا چي هر یو وونبپه جی ومنورین په بهر کي د ټولو

ژبه  هډیپلوماټیک نسخې څخه کار اخلي. البته، رهبر دی، یو څه يدغ وي. زه یقین لرم چي حکمتیار به هم له رګلزا او
  .کار وي احتم خو به

شوی  دآزا مجاهدین دي او دا هیواد د دوی په وینو نوارثی چي د دې هیواد اصلي» حکمتیار دا هم وویل
   «کړي، ملي یووالی ټینګ او هیواد له بحرانه وباسي دمتح همدوی کولی شي چي دا ملت يیواځ او
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څخه برخمن دی او هم بد رد  ونعمتون ناست، هم یې له نازونو او نسترخوا له حکمتیار څخه، چي هم د امریکا پر
څخه وو، یو ځل امتحان  ورهبران ، چي دی یې پخپله لهووارثین ، څوک پوښتنه وکړي چي د هیواد اصلييوای ورته

. يیږلګ څرک یې نه وختمېدل او تېریو له امله پیل سوی او د وعامون ورکړی دی. دا بحران خو د دوی د حکومت، قتل
وځ پ نافغانسنتا ارلمان کي وویل چي دپپه  فشریزنوا مصدراعظ رکت وو چي د پاکستانبدا خو د دوی د توري 

ټوټه پارچه کړ چي د افغانستان په تاریخ کي به بیا جوړ نه سي او پارلمان باید د ده د دې خدمت مننه ورڅخه  يداس یې
زه نه پوهېږم چي د مجاهدینو په نوم ال  «یاخیستال یې نه نوم به ېچړ د یالددرلو پرې کړي که شرم زپ » وکړي.

کي خو  وناموسی او د کندهار په بې وعامون کوي. د کابل په قتل يورباند او ال څرنګه افتخار يشرمیږ څوک ولي نه
له پوځونو سره،  وناټ او د طالبانو د سقوط په وخت کي خو د امریکا او .برخه درلوده وتنظیمون د مجاهدینو ټولو

څخه پرته، ټول مجاهدین ملګري ول او د وطن اوسنی حالت، چي هیچا ته یې د نجات الره  بحکمتیارصاح له
، غونډۍ، جایدادونه، کانونه، ګمرکونه خو دغو يمځک ، خو د همدغو مجاهدینو برکت دی.يمعلومیږ نه

چي مجاهدین د دې خاوري  اریشتی . او چي سړی د حکمتیار خبري ته ځیر سي نو پهلیووړ مجاهدینو
   په پوړه زړه نه سره وېشالی. يداس دي. که نه وای نو د خپل پالر خاوره به یې نوارثی حقیقي

او زه خو ځکه د نسخې ادعا نه سم کوالی چي په ژوند کي مي سیاست کړی نه دی. خو د  هنست نسخه له هیچا سره
له کمزوري  ودرلودل څخه هیله دا ده چي د بدیل نه ووروڼ او وخویند یوه سپین ږیري افغان په حیث مي له خپلو ټولو

بې  او د ده په څېر يکیږ منطق څخه الس واخلي. اشرف غني خو پاچا نه دی چي له مرګه وروسته به یې زوی پاچا
اوږد ژوند ولري هم به تر بلي احتمالي دورې وروسته له کاره الس  هڅون نظام به چلوي. اشرف غني که هر عیبه

تر ده بد خلک دي؛  نکاندیدا ته سپاري. زه یقین لرم چي د اشرف غني په مقابل کي ټول هبل چات اخلي او قدرت به
ید قدرت ته دوام ورکړي. که په ټول هیواد کي تر اشرف غني او د هغه تر مګر د دې معنی دا نه ده چي دی با

. د دې هیواد په یوکړ يورپس ادع څوک نه وي نو زه خو وایم چي د دې هیواد جنازه پورته کړی او لاه مخالفینو
  .هنست شپو پسي شپې راتلونکي دي او د نجات لوری یې

واد د تباه کولو اصلي عاملین موږ افغانان یو او که یې موږ ونه پخوانۍ خبري ته ګرځم چي د هی يخپل هبیرت زه
بل هیڅوک یې نه ژغورالی سي او نه یې څوک د ژغورلو په فکر کي دي. د  وس ژغورو او د نجات په فکر کي نه

  (عیب خانه  هبیګان دا ضرب المثل مو باید سرمشق ګرځولی وي چي ) ونیکون او وپلرون خپلو
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