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 2 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 

 

 ۳۰/۰۳/۲۳۰۲                   محمدآصف خواتي

 ې پټ دجګړې په اړهدپان

 غبرګون ښیي او  دۍ حساس ډیر وپه اړه لیکندهغو چې دۍ څیړونکی محمداعظم سیستاني هغه اکادمیسین  کاندید    

ځینې چې  ۍوی ددې سبب ش ډول دریځ د دا غلی سیستانيښا د  .لريسره تړاو  مسخ اریخ دت نستان دافغا دچې کومې 

ښاغلی سیستاني  خو .الندې راوړي پوښتنې تر فعالیتونه څیړنیز ده شخصیت او دکړۍ پخپلو تبلیغاتو سره ن دښمنه افغا

مقاله چې دپاني پټ  یوه ښاغلي سیستاني  خبلایر په ویب پاڼه کې  دد  پدې وروستیو کې مې   .خپله الره وهيبې پروا

مل چې دهندي مسلمانانو پیښیدو ال نوموړې جګړې دد که له یوې خوا  ښاغلي  .ولوستله ته ځانګړې شوېجګړې 

ښاغلی سیستاني لیکوالو موخې هم بربنډې کړې چې هغو  له بلې خوایې د رڼا اچولې،احمدشاه بابا ځواب و غوښتنوته د

پانې پټ  چې د پراساس ارزونوهغو  د څیړونکوځینو  د پلمه غوښتونکي دا  .انه بوليې پښتتنا يپلمه غوښتونک  هغوی

 ۳مټې رانغښتي دي غندلولپاره  داحمدشاه بابا  د پرهندوستان واکمن شي  انګریزانجګړې دې ته الره هواره کړه چې 

پربنسټ  ننیو معیارونو چې دمهمې سیاسي پیښې نه ښایي  تیرې» مقالې په یوه برخه کې لیکي سیستاني د ښاغلي

په پام کې  باید نې پرمهالڅیړپیښو د  تاریخي تیرو سیاسي او یوازې دنه قضاوت  واقعبینانه ډول دا « ۳وارزول شي

چې متحده  لس کاله کیږيیووڅه کم  ۳یاده ونه ایستل شيله  بهیر په ارزونوکې هم دروان دهیوادبلکي  ول شي ونی

 ېتجربآزاد بازار  اوموکراسۍ  ید د خپلوهیوادونو د  په افغانستان کې يهلې ځلې کو انډیواالندهغې ناټویي  ایالتونه او

ناکامۍ سره  ماتې او چې ولې ناټویي دولتونه په افغانستان کې د دا ۳سره مخامخ دي ناکامۍ دچې کومې پلې کړي 

په ګډی یې هغه واک  د تیری وکړ او دې خالف پدې هیواداار دافغانانو  د دۍ چې هغوی مخامخ دي اصلي المل یې دا

 او نسخو داسود په هیوادکې سربیره پردې یې سره پردی او دښمني لري او موکراسۍید څیرې کینولې چې د ډلې او

 ۳چې افغاني ټولنه ورته چمتوندهپه پلې کولوالس پورې کړتجربو 

سیاسي  په ټولنه کې د، اړیکې واکمنې دي نیمه فیودالي فیوډالي او وادپه توګه چې هلتهافغانستان دیوه وروسته پاتې هی  

ځای کیدو لې پکټ مټ دهغو پروګرامونه د ولنې بنسټونه خورا کمزوري دي مدنې ټ د ،ۍسازمانو شتون محسوس ند

 شي چې دې سبب  دا ډول قضاوت دښایي  ۳لري اوسابقه پیړی نه زیاته تجربه یې د یوېلویدیځ پانګه وال چې  ندۍ

دیښنو خاوند وشمیري چې وروسته پاتې ان یا داچې د .یا نورې ټاپې پرې ولګوي او وګڼي طالب پلویلیکوال   ،ځینې

 چې دخپل وطن او ته یولیکوال خو بیله خبره دهي داچې پدې اړه نورڅه وای. سره مخه ښه وکړي وهغ والی  دنشي ک

وړ  منلو ولس ته دپه وړاندې چې  نسخو کړنو اوهغو نه ښایي چې د خپلوخلکولپاره لیکي  خپلو خلکوسره مینه لري، د

خپل  د په کاردي چېدهرڅه نه مخکې ته افغان روڼ اندي  ۳ومني هغه په پټوسترګو یا بې تفاوته پاتې شي او نه دي

په  بیا لیکنې وکړي ترڅولوستونکی او کړيدرک دخپل ولس واکمن ذهنیت اورواني ځانګړتیاوې  واقعیتونه او هیواد

 وکاږي ښتینی انځوررې افغاني ټولن د الندې دوې بیلګې کوالی شي .وویني ، خپل وطن اوخپل خلکهغو کې خپل ځان

په  نارینه  ه ده اوځ کې طالق  لکه واده یوه عادي پیښپه لویدی .ځمکې نه ترآسمانه توپیر لري سره دلویدیځ  چې  د

هغه نارینه چې ماندینې ته یې طالق ورکړی  کیږي بلکېګڼل  طالق شوې ښځې بدېچې  نه داافغانستان کې  ساالره 

سره  ګډکړی وي یې واده  ښځه بیله دې چې  نارینه او وه لویدیځ کې یپ ۳دۍ هم مطلوب سړی نه شمیرل کیږي

یې  خلک پردي سړي سره  ولیدل شي د ښځه  که کومهفغانستان کې ا په .دونه زیږويحتی اوال اوسیږي او

جومات  په تورد نامشروع اړیکو  د نجلې کې یوه پنځلس کلنهجاغوریو  څوورځې مخکې په څرنګه چې  .سنګساروي

ترهمدې مهاله نوموړې کورنۍ د ورته  اتیا درې ووهله او کې کلي په منځ د په فتوا یوه حکومتي عسکردمال 

ولري   هغه آزادۍ ني ټولنه دې ته چمتوده چې ښځې یې دې ډول توپیرونوته په کتوسره آیا افغا۳ګواښونوسره مخامخ ده

مشرانو جرګې د سرې »بی بی سی په پښتویب پاڼه کې لولو:   ؟  داکتوبر په دویمه نیټه دلري  یې چې په لویدیځ کې

مياشتې له خوا  د سپين ږيرو او سپين سارو د ساتلو لپاره د "مشرانو کور" له جوړېدو سره مخالفت وکړ او دغه 

  «۰کار يي د افغاني دودونو او اسالمي اصولو خالف عمل وباله



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 دارادې او پردیو د په افغانستان کې چې واخیست  غو هغه مهال زوره چېخالف تبلیغاتو ته  احمدشاه بابا د اوس راځم

هغې سمبالونکې  مهاله جګړه چې نه یوازې د په افغانستان کې روانه اوږد ۳جګړې اورونه بل شول نو له امله دهالسو

 بیا د دا ۳لري هم پردي کنټرول عملیاتو پوځي  و اوپه کړن خواووښکیلو  د په جګړه کې  بلکې تمویلونکي پردي دي او

هم  لري او پیسې هم  چې پردي دا ۳ديپه برخلیک پردي واکمن  واددهی روانې غمیزې پرمهال د دې مانالري چې

ته  یوه  ،بل بیواکه کړي، یو واک ته ورسوي .وپیري ،  غوړه ماران او داړه مارانتږي دواک  نوکوالی شي وسلې 

کړي جوړ  نچا نه اتال د، چې څه ولیکي دې ته وهڅوي   ستاد دۍلیکلو کې اپه چې  بل ، اومرمۍ ورکړياو  وپک ټ

پروژه  سپکولوڅیرو د  ملي د او کولومسخ  تاریخ د افغانستان د چې د شرایطو کې دي پداسې  ۳سپک کړي څوک او

 دفدښمنانو اصلي ه افغانستان د احمدشاه بابا دستر  په سرکتارکېسپکولو  د وتلوڅیرو او غورهد دهیواد .پرمخ ځي

مدبرانه مدیریت یوه  استثنایي زعامت او، اسالمیتاو  ، افغانیتانسانیت اوشرافت چې داحمدخان  هغه ګرزیدلی دۍ

کارنامو کې  کړووړو اوده په  دښمنان دي د خلکو افغانستان د چې هغه د دې سترشخصیت دښمنانو د .ځالنده بیلګه وه

که دقیقآ وویل شي اختراع کړې ده  چې ګواکې دده  ې موندلې اوخبره ی موندلی چې ګوته ورته ونیسی دا داسې څه نشي

افغانستان  وروسته او هندوستان اشغال کګر دې ته زمینه برابره کړه چې انګریزي ښکیال له لوري پرهندوستان بریدونو

له  او یلیدوب دپراخه سیمو  د خاورې دې  افغانستان څخه د نولدې امله احمدشاه ابدالي د ۳جوړې کړې زې راستون ته

  .وداسې نور مسؤل دۍ ا یدوبې برخې ک سمندري پولې نه

په   ه.بې بنسټه ادعا دته الره پرانیستله یوه واکمنیدوانګریزانو  باندې دهندوستان پر  پاني پټ جګړې دمسئله چې  دا  

 هندوانواو افغانانو دیا  اودپاني پټ جګړې  په الملونوکې واکمنیدو  دلویې بریتانیا  د لویدیځ کې په هندوستان باندې

 ۰۱۰۱د اروپا » د اروپا تاریخ  ی مؤسسو کې دتحصیلپه ایاالتو  متحده  امریکې د د .نده شوېاشاره  حتی جګړو ته

د انګریزانود  مخ کې په هندوستان باندې ۰۱۳نوموړي کتاب په  د  ۳پر مخ ځي( له مخې  ۰کتاب )  «وروسته

 :  ګوته نیول شویدهته څلورو الملونو الندېواکمنیدو 

همالیا غرنی  د ټیټې ځمکې او رودخاني هندوس  د دګنګ او سویلي هندوستان،)جغرافیایی تشکیالت دهندوستان   -الف

 ۳سیاسي اختالفونه  –مختلف مذهبونه ،  د  -،  جنا متجانس نفوس –ب  ،سیمې(

بنسټیز ه جوړولوکې پ سیاستونو نړۍ د وا دشلمې پیړۍ راپدی خ تعلیمي مؤسسو کې چې دپه  کله چې دیوه داسې هیواد

 دې څرګند نیول پورتني الملونه ګڼي دطالیي هندوستان  کګروله لورې د نګریزي ښکیالا ټاکونکی رول لوبوي دنن  او

احمدشاه ابدالي  قومي متعصبین پر هندوستان باندې د ړاندهواقعیت ښکارندوی دۍ چې هغه ببواللې چې افغان 

شخصیت ټیټول لوړ داحمدشاه بابا  د تاریخ مسخ او افغانستان د د موخه یې  ت نلري اوحقیقي وای په اړه  ښکرکشیول

 .دياوسپکول

 پای

، ، انتشارات االزهرفریده قره چي داغی به بعد، نویسنده هنری ویلسون لتل فیلد، مترجم ۰۱۰۱روپا ازا تاریخ  - ۰  

  .۰۰۱۱، سال چاپ بیستم

                          

 

 

                                              

 
 


