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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۷۱/۹۰/۲۹۷۲          محمدآصف خواتي

 ؟موږنوڅوک یو

 اړه دهغې دمنتقدینو په غازي امان هللا خان دنسکورید و دمقالې ددده چی  دښاغلي عبدالباري جهاني  وروستۍ لیکنه 

 دروان ناورین په الملونو اودنني هیوادد  النه غوروشيومسئ پرهغوکه پام وړټکي لري شوې ده د غبرګون ته ځانګړې

 دولتداماني  زه پدې لنډه لیکنه کې  ۹کیږيتر سترګو  پکې الرې چارېځینې نکي وضعیت څخه دوتلووځورو

 وړم ووایم چې دواړتبصره نه کوم خودومره غوا څرګندونونظریو او دمباحثې ددواړوخواوو په  په اړه دنسکوریدو

استثنایي مشردګوښه کیدو کورنیواوبهرنیو  ڼ انديړلو دساالرانو سترساالراورود افغانستان دخپلواکۍ دالسته راواړخونو

منتقدینوبیابهرنی المل چې هغه درنوالملونه اودهغه  پدې توپیر چې ښاغلي جهاني کورني الملونوته ګوټه نیولې ده

پیل  اماني دولت نسکوراوورسره چې ه دادواړه الملونه ددې سبب شولالبت ۹دسیسې وې ټاکونکې ګڼلې ديریزانودانګ

حبیب هللا کلکاني زیری ورکاوه په تپه ودریدل او ټولنیزانقالبیوادکې یې دریښتیني نونه چې په هشوي سمو

هغو  دې لیکنېنبحث الاوس راځم دښاغلي جهاني د ۹وحشت اوبربریت واکمن شودموخوپلې کونکي مکارانګریزداد

اغلي جهاني په که څه هم دښ ۹تړاولري  وضعیت سره ړین بریښي چې  هغه دهیوادد ننيټکوته چې پرهغومکث ځکه ا

               ۹ودریږم یې ړم په دریو ټکوغواث وشي خو دبحث داوږدیو دمخنیوي له امله شته چې پرې بح لیکنه کې ډیرڅه

 .دتاریخي شخصیتونو دتقدس مسئله –الف 

 مشران او پیاوړې دي قومي اړیکې خورا اومسئله په وروسته پاتې ټولنوکې چې القبیلوي دتقدس  شخصیتونود

منفي ځانګړتیاووته ګوته نیول اودهغو دمشرانوپه پته نیوکې  ۹اتوریتې اوپرستیژنه برخمن ديشخصیتونه دسترګووړ

زموږدهیوادروان ناتارپرمهال وینوچې څرنګه مشرانواوځواکمنوقوماندانانودخپل نفوذله امله  ۹دمخالفتونوسبب کیږي

داصلی  دهغې کې په بهیر ې غمیزېرواند ۹له منځه وړي دين سیاال سازمانونواوډلوکې  خپل په اړونده حتي 

 هیواد اوسنۍ سیاسي د ۹ده ګرزیدلې مسئلهاوداختالف وړیوه جنجالي  مسئله  اودرناوي دتقدس لوبغاړواومطرح څیرو

مړه خپل ژوندي یاپه واقعیت کې سیاسي قبیلوي جوړښتونه دي چې مي بڼه نیولې ده قو ډیرویېله بده مرغه ډلې چې 

دآسماني  اتالن ګڼي کوم چې اودولس رښتیني خادمان ، پاخه سیاستوال   ،شخصیتونهملي درناوی وړد  مشران

 هغوی دڅیر دپلویان دنورونه هم غواړي چې ددوی په وددې اتالن  .بې برخې دي مالیکوپه شان دتیروتنواوغلطیونه

یلونوته جواک اوځواک خاوندانود دلی شک ښودې مشرانوپه اړه لیدل شوي دي چې چا د ۹وکړي مشرانو درناوی

درناوی  شخصیتونوته ي ټولنوخالف د دنوروبشرزموږپه ټولنه کې دابیا ښیي چې  ۹یا یې ژوندترې اخیستی دۍ  ولېاچ

دي نوولې ددوی دواکمنۍ پرمهال په  وواویاپه رښتیا سره دامشران پاخه سیاستوال که  ۹تحمیلیږي نه داچې کسب شي 

سیاسي اوپوځي مطرح کابوټولو  مهال چېپردروان ناورین   .شته دي یا وبیشمیره ناخوالې وې اوبیساره اهیواد کې 

 او عدالت واکمنچې هلته  قانونیت  څرک نه لګیږي داسې واکمني  ي دد واکمنۍ چلولې ډلوپه خپلواکه توګه اویاګډې

داپوښتنه راپیدا کیږي چې  دلته ۹شوېوپرولس ظلم  او نارواوې نه وي ا خلکومدني آزادیوته درناوی شوی ويد ، وي

ینوچې  دافغانستان داسالمي موږنن و ۹پلی کړي نلږه په هیوادکې قانولږتر ونشوای کړایمتفکرومغزونودې څرنګه 

دوی واکمنۍ ته ګڼي د اوروڼ اندي تکنوکراتان، غوره پیڅلی مجاهدین ، دمقاومت اتالنواکداران چې ځانونه سدولت 

دپیاوړتیا ددې واکمنۍ دوسله والومخالفینو ۹ګوريواکمنی په سترګه  ې اوبې کفایت فساد ککړې پهمافیایي  ېیونړیوال د

دڅه دپاسه دریو وروستیو   .کې ولټول شياوبې کفایتۍ  فساد باید ددې واکمنۍ پههم المل  پوخدالملونوڅخه 

 ، ملي شخصیتونومبارزانو نود مخکښانو، رښتی دسولې دالرې نن اوپه تیره هغوی ته چېلسیزومطرح سیاسي څیرې 

 روڼ اندي نوروډلوپلویان اوبې پرېدي چې د امله جنجالي اوداختالف وړڅیرېلدې اوملي اتالنولقبونه ورکول کیږي 

و) برهان الدین دلته غواړم یوازې ددریو تن ۹ ګڼي ، نفاق اچوونکي اوعوام غولونکيپردي پالهغوی جګړه ماران ،

 ۹دمالتیرجوړوي  واکمنۍ  دشاه مسعود(څخه یادونه وکړم چې اړونده ډلې یې  داوسنۍرباني ، ګلبدین حکمتیار، احم

نن ګوروچې  ۹جګړوکې تیرشو شخړواو اوخپلمنځيوسلواله مبارزه دواکمنیوخالف  ټول هدفمندژوند کسانوونوموړد

اوکمنۍ په وړاندې ې چې داوسنۍ حکمتیارسره لد۹رباني ته دسولې دالرې اومسعود ته دملي اتل نوم ورکړل شوی دۍ 
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دۍ  نه په واکمنۍ کې شریک دي خویوه یې هم  دحکمتیارنني دریځ یې  پخواني تنظیمي ملګريشمیراویو  جنګیږي

ورته کیږي را پاوس داپوښتنه   .رناوی نه برخمن دۍدددوی له دپخواپه شان  هغه اودابیا ددې مانا لري چې غندلی 

بله پخه   .تقدس ترکچې یې درناوی وشيددې وړتیالري چې دهغوی توسره ته په کژوند اوکارنامو نوموړودریوتنودچې 

دواکمنۍ پرمهال دمحمدداود  خبره چې ددوی دشخصیت اصلي جوهرچې پردی پالنه اوملي ګټوته شاه ګرزونه ښیي

ورنډ طلب ددیممعضله لري )ملي  ي ټاټوبي سره وړي چې  ددوی دپلرنله امله پاکستان ته پناه  دحکومت سره دمخالفت

هغوی ته یې هرکلی  غوښتل له خدایه داډول خدایي خدمتګارانچې واکدارانو  پاکستاني۹(  تپلې کرغیړنه کرښه ده

دورانکاریو افغانستان ته بار  وسلو اوګولیو ورکولووروسته یې پهد   ترهګریزتریننګ د، ویې نازول او ووایه

سره حامیانو د هدایتونو پاکستاني د خپلو سره  لیوالتیاپوره  اودوی هم په دترسره کولوپه موخه ولیږلعملیاتو ترهګرواو

کارنامې ددې ارزښت لري چې هغوی دسولې دالرې مبارزان ، او  آیاددې ډول څیروداډول دریځ ۹سم ګامونه اوچتول 

په څیرې دساري  لوستونکوته داپوښتنه پیداشي چې ولې دادرېښایي  ؟  ملي اتالن اوددرناوی وړمشران وشمیرل شي 

ځورونې ، وژنې  هم اودهغوی دنامه سره ورته کارنامې لريته  دوی نورهم چې پداسې حال کې  توګه راوړل شوې 

 د زموږزیاتره باسواده قشردریښتینوروڼ اندو خالفووایم چې باید پدې اړه  ۹مل دي  ۹۹۹ردی پالنه او،پ

 لدې امله چې ۹ يایاړوند روا اوناروا هرڅه و لویدلواوکمزورو پهدواک نه اود څه نه وایي اوځواکمنوپه اړهواکمنو

وویل باید هم اودا ۹دځواکمنودمنفي اړخونوپه اړه مې څوټکي راوړل دمزدورانوپه ډله کې رانشم انواندخ دخلکوخبره

 دفرصت غوښتونکواومنفي اونارواتبلیغات ځواکمنوپه اړه څه نه ویل اودکمزورواوله واک نه لویدلوپه باب دشي چې 

 ۹اړخونه کې ښکیل دوهه پیښسیاسي په   –ب  ۹ځانګړتیا دهوانغوړه مار

 سیاسي پیښولوهیواد اوهم دروان ناورین پرمهال د چې هم داماني دولت واقعیت ته ګوته نیولېدې  ښاغلی جهاني  

و هغوی داماني دولت دنسکوریدخو  يمن دامنتقدین هم جهاني ښاغلي  د  .دي ونهاړخ (افغاني اوبهرنيدوه )  بغاړي

موخه دخپل پوځ انګریزانونیغ په نیغه داماني دولت دنسکورولوپه دلته بایدوویل شي چې   .یزان ګڼياصلي المل انګر

دولتي ) ځینواینوهیوادته خبلکه په پټه یې دمالتړخبره نه کوله دبغاوتګرو  ، په څرګنده توګه یې نه ګټه پورته نکړه

اوهغوی یې ددولت خالف خانانو، ملکانو،غلو، داړه مارانو( ته مرستې ورکولې روحانیونو، مامورینو،افسرانو،

 ېاورهبري کول ېته خاینو څیرودسیاست نه بیخبرې پرګنې بغاوتونواوښورښونوته هڅول خلکواووطن همدې  ۹لمسول

دلته وینوچې  ۹وموندډول سناریودجمهوري نظام دټینګیدووروسته هم دوام دې وایه چې  جهاد یېملي ضدکړنوته ې داو

 پردیوداماني غورځنګ خالف بغاوتونه اوهمداراز دروان ناورین په وړاندې وسلواله مبارزه افغانانوپرمخ وړې ده نه 

د پردیو کې دبغاوتونو او دولتي ضدفعالیتونوالبته پدې   .يافغانان جنګیږ داوسني واکمنۍ خالف هال همڅرنګه چې نن م

ددې څرګندونونه  ۹ړنه بریښيوڅاڅکوپه شان دلیدود اوبو ې ده په لوی سمندرکنشي پټیدالی خوهغ شتون نه سترګې

، بلواګانو وروسته ناامنیو، بغاوتونو داسې پایلې راوزي چې هم داماني مترقي دولت اوهم دجمهوري نظام دټینګیدو

ګیلې پدې اړه پردې بنسټ دپردیو نه  ۹ټاکونکی رول کورني عامل درلودنه بهرني عاملاو اوپاڅونونوکې اصلي 

ووایم چې زه ورسره مخامخ شوی یم هغه څه په اړه څه لته غواړم دد  .ړنه بریښياوپرهغوی پړه اچونه دتوجیه و

په شان اړشوم چې په لویدیځ کې دغربت  زرووطنوالو هم دسلګونوزه چې کله  ۹اوهغه زموږدهیواددجګړې په اړه ده

یوه ځوان پولیس زماڅخه چې یوتنکی ځوان ملګری یوه ورځ هیوادکې  په یوه اروپایي  .بیوطنۍ ژوندته غاړه کیږدماو 

مومشران په یوه میزنه سره ولي   .دهنه وکړه چې دادوه لسیزي کیږي چې په وطن کې موجګړه روا نهداپوښتراسره وو

ته وویل را وروسته زما ملګري  ۹ماورته وویل زه هم پردې نه پوهیږم ۹له الرې  ستونزي نه حلوي خبرواود  کښیني

 وویل که داخبره مې نوموړي ته کړېته  ماهغه  .ا اوشوروي سره جنګويچې ولې دې ورته ونه ویل چې موږامریک

افغانستان ددې د ۹جنګوي څرنګه  تاسو نورنو شعورلرۍ او  وای ښایي هغه ویلي وای چې تاسوانسانان یاست ، عقل

دا  ۹پرمحورڅرخیږيګټو او ایدیالوژیودپردیو د  کې ې په مختلفوپړاوونودهغ هچې هغدادۍ واقعیت  ږدې جګړېاو

ملي هویت، فرهنګ ، دلرګوپه څیرپکې سوزي انانافغ اوافغنان یې پرمخ وړي ده نوروزموږ نه بلکې دچې جګړه 

پداسې یوه جګړه کې چې  ۹اوګټه هم پردي ترې پورته کوي ،خپلواکي اوځمکنی بشپړتیاته یې ګواښونه متوجه دي

دراکړې ورکړې په  اوکشمکشونوسیالیورول لوبوي اودهغې له امله افغانستان دپردیو دجنګیالیو دپردیود افغانان 

له شرمه ډکه پوښتنه راپورته  په پته دازموږافغانانو ښتیوالبراتوارا ن اوتجهیزاتوپه پولیګووسلو او مارکیټ اودپوځي 

  هغې ډلې اودهغودبهرنیوحامیانودمبلغانوچې دپردیولپاره جنګیږویاددې یا؟ موږنوڅوک یو یا څه شی یوکیږي چې 

 اریخ ګډ ت -ج۹م موندلی ځواب نشته  رول لوبووهغې
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 دهیواد یې پخپله وروستۍ لیکنه کېوال دۍ چې په څرګنده توګه افغان لیک زما په ګومان ښاغلی جهاني لومړنی

دښمن نه بلکې بیله استثنی « کسان، مجاهدین، طالبان اونني په کرسیوناست پرچمیان پاچاهان اوسرداران، خلقیان او»

، ، سیاسيغړيفعاالن اوګوندونو اوتنظیمونو سیاسي داونني مشران،  زموږتیر چې له یاده ونه باسو ۹يلي دخپل ګڼ

بلکې ددې ټولنې له ګیډې ي نه وورالویدل دآسمان څخه که ښه دي یا ناوړه،  علمي اوفرهنګي شخصیتونه،پوځي اداري ،

په  او مجموعه ده  خپلوانوخپلوونو اور، پلد نیکونو وږزم داڅیرې ۹انګړتیاوې یې لرلې اولريځ اوددې ټولنېراوتلي 

ترڅنګ هغه  دپه شان  دوستانو پرون دغازي امان هللا درښتینوچې هغوی  ۹دي تحلیل کې ددې ټاټوبي زامن  وروستني

داړه مارانوترمشرۍ انو، خانانواو مالی وتګروانګریزې پلوه بغا د بیا پرګنویا او ده ته خیانت وکړنوروبیا  او ودریدل

تاریخ دهغه  افغانستان د لدې امله دهغوی کړه وړه د ۹پلرونه وونیکونه او زموږ هم والس پورې کړالندې په بغاوتون

ددې هیواد  ولسونوځای اوکړنېد کې  پدې غمیزههمدارنګه  او کړه وړهدروان ناتار دلوبغاړو بیا ه پاڼه ده اووپړاوی

 او سیاستوالو په هغو کې دمشرانواو او ننیو هیوادوالو او دپرونیو پردې بنسټ  ۹جوړوي هدتاریخ  بله پاڼ

  ۹په ټولوپورې اړه لرياودۍ ددې هیواداوولس ګډ تاریخ  سیاسي کړیوکړه وړههمدارازد

پل تاریخ  په خوراحساس او خطرناک پړاوکې افغانستان دخ پورتنیوڅرګندونوته په کتوسره دابایدوویل شي چې نن

پاکستان له  هره ورځ د ۹بل دۍ جګړواور په هیوادکې د ۹خلکوپه برخلیک پردي واکمن دي او دهیواد ۹قرارلري

دهغوناټویي حامیان چې دترهګرۍ سره  اوپردیوکینولی حکومت  او راکټونوباران دۍ د ه سرحدي سیمولوري زموږپ

دامهال چې داکرښي لیکم دبی  ۹پدې اړه چوپه خوله پاتې ديې لښکروپه هیوادکې لنګراچولی دۍ دمبارزې په نامه ی

  ۹په پښتو ویب پاڼه کې داسې خبرلولم بی سی

د افغانستان په ختیځ والیت لغمان کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ایساف ځواکونو بمبارۍ نهه ښځې وژلې او » 

 ۹کال دسپتمبرشپاړلسمه ۲۹۷۲  «۹یساف وایي دوی پر جنګیالیو بمبار کړی دیاووه نورې یې ټپیانې کړي دي. ا

لومړی پیښه  البته دا ۹روزلي دياو  زیږولي یې جنګیالي  چې ځکه جنګیالی ديله انده داښځې  ناټویي ځواکونود! هو 

ووژنه بیګناه افغانان واتلس په لوګرکې دې څه موده مخکې  داډول پیښولړۍ یوولس کاله روانه ده چې بله بیلګه ی دنه ده 

جنګیالیوپه نامه وژل  بیګناه ملکي وګړي د چې ښځې او دترهګرۍ سره نړیواله مبارزه  داده په افغانستان کې ۹ده

 فغانانوپه وړاندې پرته ده پوښتنه داافغانستان دټوټې ټوټې کیدو اوس مهال د دزیاتې اندیښنې وړخبره داده  چې  ؟!  کیږي

دسړې  او ګرزياللهانده ي ډنډ کې داخواه اوهغه خواه افغان لیکوال د دې پرځای چې داخطراحساس کړي په پرونخو 

داډله  ۹صفت کیسې لیکي مت اوطالب دمذ ، اخواني  اومجاهد، کمونست ،تیرو پاچاهانود  .زمانې ترانې وایي جګړې د

افغانستان دټوټې ټوټې کولوپالنونه  د انامریکای چې انګریزان  او ړي ځان پوه کړيلیکواالن خبرنه دي اویا نه غوا

نن  کوچنی شوله امله هژموني تګالرواوسیالیوروسانوداو  زانوافغانستان د انګریستر  که په نولسمه پیړۍ کې ۹جوړوي

ویا په څیر یې دیوګوسال اوافغانستان نوم دنړۍ له نخښې څخه وباسي  غواړي د په ګډه امریکایان او انګریزان دادي

کړي چې هغه څه وکړل لیکوال ته ښایي چې پرونۍ بابواللې زمزمه  وه حالت کې افغان پداسې ی آیا ۹ټوټې ټوټې کړي

دپرونیو په اړه چې  ؟ یا داچې دشته ګواښ چې دافغانستان شتون اونه شتون پرې تړلی دۍ دچارېاوبل څه وکړل

نني لیکوال ته ښایي چې  ۹ده فکراوسوچ وکړيیوځای کیدنه   او ، بخښنهیریدنهت ،دهغو نه زده کړه اودښمنیوهیرونه 

دراتلونکې په اړه فکراوعمل وکړي، ځان سبا ته چمتوکړي که نه نوځای یې په پرون کې دۍ هغه پرون چې خورا 

   ۹تیاره دۍتوراو
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