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 ۰۱/۰۸/۲۰۱۶         انجنیر سلطانجان کلیوال

 

 افغان قومونه د بدن د غړو په څیر 
 يبل سره اړیکی لر دیو 

 
کی ورونه قومونه سره څنګ افغانستان د نړۍ د هیوادونو په منځ کی هغه هیواد دی چی د پیړیو پیړیو را په دی خوا پ

په څنګ لکه د یوه کور د غړو حتی د یوه بدن د غړو په څیر په هر ډول حاالتو کی شریک او دهمت نه ډک ژوند 
کړیدی او هیله ده چی دا ګډ ژوند به ترهغی دوام ومومی تر څو چی دا نړۍ ودانه وی، لکه مرحوم بینوا صاحب چی 

د افغانستان په جغرافیه « څو چی دا جهان ودان وی ــ تل به دا افغانستان وی.  څو چی پاتې یو افغان وی ــ» وایی: 
کی د افغان قومونو اوږد او له ویاړه ډک شریک ژوند کومه تصاد فی او نا څاپی پیښه نه ده، بلکی دا یو والی د هغو 

ه یال بیلو اړخونو نه افغان قومونطبیعی او تاریخی حاداثاتو پر بنیاد را منځ ته شویدی چی د زمانې په اوږدو کی د ب
ور سره مخامخ شویدی او دویی دی ته مجبورکړیدی چی یو د بل تر څنګ ودریږی، یو بل ته الس ورکړی او د یو 
د بل مالتړ وکړی تر څو په ور پیښه شوی ستونزه بری و مومي. که مونږ د خپل وطن د لرغونی تاریخ پاڼي د میالد 

را واړوو نو وبه ګورو چی پخواني اریایان او ننني افغانان چی د هندوکش د لوړو غرونو نه د مخه بیا تر ننه پوری 
د اوږدی سلسلی په دواړو شمالی او جنوبی خواو کی یي ژوند درلودلی دی، کله د شمال، کله د جنوب او کله هم د 

رګیر قوت تر ننه پوری په غرب له لوری د پردیو او اشغال ګرو ځواکونو د بریدونو سره مخامخ شوی. خو هیڅ زو
دی نه دی توانیدلی چی یا د افغانستان خاوره او یا هم د دی خاوری بچیان د زمامدارانو او واکمنانو له معاملی پرته، 
د خپل تسلط الندی راولی. ډیر شاتللو ته اړتیا نشته که د انګریز د استعماری او بلوسګر ځواک نه یی را پیل کړو، د 

تیری نه د امریکا او ناټو تر پرونی تجاوز پوری ټولو حاالتو ته په غړولو سترګو یو ځغلند نظر پخوانی شوروی له 
واچوو نو په اسانۍ سره به و ګورو چی د انګریز د تیری او زیاتی په وړاندی د غازی وزیر اکبرخان، غازی ایوب 

ابکر خیل، محمد خان بیات، میرحاجی، خان او غازی امان هللا خان سره میر مسجدی خان، میربچه خان، محمد شاه ب
مال لنګری، تګابی، مال مشک عالم، محمد جان خان وردک، امین هللا خان لوګری، عبدالوکیل نورستانی، فتح محمد 
خان هزاره، کریم خان وردک او په سلګونو نورو وطنپالو اشخاصو چی په نًسبی لحاظ په بیلو بیلو افغان قومونو 

الس  قیمت یی خپله آزادېن ــ انګلیس په دری ګونو جګړو کی برخه اخستی او د خپلو وینو په پوری تړلي دی، د افغا
 .ده ېته را وړ

په دا پرون کی چی د شوروی سرو لښکرو زمونږ په هیواد او خاوره تیری وکړ نو یو واربیا افغان قومونه هر یو په 
لو ستر زبرځواک په وړاندی یی د آزادی او خپلواکې خپل موقعیت کی را پورته شول او په نظامی لحاظ د نړی د ترټو

جګړه پیل کړه، و مولیدل چی د میلیونونو شهیدانو او معیوبینو په وینو یی نه یواځی دا ستر قوت له خپلی خاوری 
وشاړه بلکی همدا ماتی خوړنه د دی ستری امپراطوری د نابودی د پاره یو تر ټولو لوی عامل هم و ګرځیده. د شوروی 

تیری کونکو لښکرو سره په دی دولس کلنه جګړی کی په افغانستان کی د افغان هندوانو په شمول داسی قوم ، قبیله، د 
بنده  »کلی او دره پاتی نه شوه چی په یوه بڼه یی په دی ملی رسالت کی برخه نه وی اخستی. یو متل دی چی وایی 

پښتنو او د پښتنو سیمی ته د نورو افغان قومونو په ، داچی په دی ستر ناورین کی «تر خپلی وسعی پوری پړ دی
 نسبت لوی زیان رسیدلی دی المل یی دادی چی یو خو د دی ملی مقاومت مرکزیت قصداً د پښتنو په هغو سیمو

کی چی د ډیورنډ الین نه آخوا پراته دی جوړ شو او له بلی خوا د شوروی د یرغل لوی هدف هم داو چی د پښتنو د 
او کنترولولو له الری تودو اوبو ته الره پیدا کړی. له بلی خوا پښتون قوم د افغان قومونو په منځ کی  سیمو د اشغال

هم د نفوسو او هم د جغرافیه وی مساحت له مخی سترتوب لری، نو څرګنده خبره ده چی په جنګ کی ډیرو ته ډیر 
برخه کی و، او داهم طبعی خبره ده چی چیرته او لږو ته لږ زیان رسیږی. له بله اړخه د جنګ ډیر زور هم په همدی 

جنګ وی هلته به هم مرګ او ژوبله زیاته وی او هم به خرابی او بربادی. خو دا خبره هم ډیره ښکاره ده چی په دی 
تباه کونکی جګړه کی یواځی د پښتنو سیمی نه بلکی د افغانستان ټوله جغرافیه داسی ړنګه شویده چی بلکل یی بڼه 
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هر افغان قوم ته د هغه د کمیت او د سیمی د ملکیت په اندازه د سر او مال زیان رسیدلی دی، د افغانستان  اغوښتی ده.
 .په هر ښار او هر کلی کی د شهیدانو هدیری جوړی شویدی او ګلستان ځمکه یی په خارستان بدله شویده

ونکی نه و بلکی د دی یرغل سره سم د د شوروی یرغل په افغان ولس یواځی د ځانی او مالی تاوانونو را منځ ته ک
افغانستان د ورونو قومونو تر منځ د بیلوالی هلی ځلی هم پیل شوی، د افغانستان په شوروی پلوه حکومت کی د میلیتونو 
په نوم د وزارت جوړیدل هغه لومړۍ هڅه وه چی دی بیلتون او یو بل نه د لریوالی د پاره په عملی توګه پیل شوه او 

ری هم د داخلی او هم د بهرنیو غرض لرونکو له خوا ورته په ډیر شدت سره کار کیږی. شاید دی موضوع تر ننه پو
ته به هر د نظر خاوند په بیله بیله بڼه وګوری، خو زه یی ډیر لوی المل د نژدی څلویښتو کلو نه را په دی خوا په دی 

( واکمني بولم. له هغه وخته چی په افغانستان کی د هیواد کی د بی کیفایته، نا اهل او خائین لیډرشیپ ) مشرتابه 
محمدزیو د قوم د مطلق العنانۍ او پاچاهۍ سلسله ختمه شوی بیا تر ننه پوری دا هیواد او په دی خاوره کی پراته لوی 

د او واړه قومونه د بیلو بیلو نومونو الندی، د لری او نژدی بهرنیانود هر ډول تهدید سر مخامخ شوی او وطن یی 
سیالۍ او زور ازموینی د یوه ګرم میدان او یا د عملیاتو د یوه ستر البراتور په بڼه کارول شوی دی. د ثور د خونړۍ 
کودتا نه وروسته چی د خلکو د دموکرتیک ګوند له خوا کوم زعامت ایجاد شو، هر وزیر، د مرکزی کمیټی هر غړی 

سته چی په ځانګړی توګه شوروی زعامت ته ځان ورنژدی او د انقالبی شورا هر غړی یو د بل نه زیات زیار وی
کړی او د خپلو اختیاراتو د الزیاتیدو د پاره د شوروی دیوه زعیم مالتړ او باور تر السه کړی. د چاپلوسۍ او بوټ 

کال د  ۱۹۱۷کای د سیاسی آزادی ګټل، د شوروی اتحاد د  ۱۹۱۹پاکۍ په دی بی خرده دوره کی د افغانستان د 
تی انقالب د بری محصول وګڼله شوه. پر لنین درود ویل کیدل او د حکومت ټول لوی او واړه د فترونه د سوسیالس

مارکس، انګلز او لنین په عکسونو ډک شول او د ببرک کار مل په وینا خو وطن پرستۍ د شوروی پرستۍ سره و 
ټولو افغان قومونو په هغو کسانو ډک شول تړله شوه. د هیواد د مرکز او والیاتو ټول زندانونه او شکنجه ځایونه د 

چی د خلک دمو کراتیک ګوند د اهدافو د پوره کیدو سره یی عالقه نه درلوده، هلته د ګوند او دولت شعار داو چی) 
یا به له مونږ سره وی او یا به مخالف وی، بی طرف هیڅوک نه شی پاتی کیدای(، په همدی کشمکش کی په زرګونو 

بی ګناه، وطنپالو کسانو او علمی کدرونو خپل خوږ ژوند د السه ورکړ او د ویری، بی باورۍ او او لسګونو زرونو 
وحشت یوه بی مثاله دوره د تعلیم واال کسانو له خوا چی روشنفکران هم ورته وایی را پیل شوه. څوک چی د دی 

ره ان او ایران کی د داسی بی رحمیو سجالدانو او قصابانو له تیغه بچ شول او په تیښته بریالی شول، هلته په پاکست
مخامخ شول چی زاړه کفن کش ته یی دعاګانی کولی. په دی هکله ځکه د ډیرو خبرو اړتیا نشته چی هرڅه لکه د لمر 

 .په څیر روښانه دی
و ا د بهرنیو الس وهنو په لړ کی زمونږ دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران تر بل هر چا له مونږسره ډیره جفا

ناروا کړیده. لومړی خو دی دوه ګاونډیو هیوادونو د روسانو د اشغال په وخت کی د افغانانو ملی پاڅون او د آزادی 
غورځنګ ته له دی کبله چی د عربی هیوادونو د افراطی اسالمی ډلو مادی او معنوی مرستی تر السه کړی د جهاد 

لی مشرانو ځای، تنګ نظرو، متعصبو او په ټول عمرکی د نوم ورکړ او په دی توګه یی په افغان قومونو کی د م
اسالم د مقدس نوم نه د ناروا ګټو د اخستونکو ټیکه دارانو په الس کی د دینی عالمانو په نوم او مکتبی، سیاسی 

نی ا،افراطی، احساساتی او کم تجربه کسانو ته د منورینو په نوم په الس کی ورکړ. همدی دوه ګاونډیو هیوادونو د افغ
اهل تشیع مذهب پیروان په ایران کی په اتو ډلو او په پاکستان کی یی د اهل تسنن د مذهب پیروان په اوو ډلو و ویشل 
او هر یوه ته په جال توګه و ویل شول چی د کابل د کمونست رژیم تر سقوط وروسته به ته په واک کی وی. دی ساده 

دی دروغینو دوستانو هره مشوره د کاڼی کرښه وبلله او ځنی خو یی آن ګانو او د قدرت نیولو د پاره لیونیانو دخپلو 
تر دی پوری مخ ته والړل چی ) د پاکستان سره یی د فدرالی حکومت د جوړیدو وړاندیز هم وکړ( او ځینو بیا عمالً 

په نامه مشرانو  د دی هیواد د ملی ویاړنی تاریخي اثار هم پاکستانی بادارانو ته ور و بخښل او ځنی دی نا اهلو تش
خو ال دومره خپله وفاداری ورته څرګنده کړه چی هم یی په کورونو کی، هم یی په دفترونو او کارځایونو او هم یی 
په جوماتونو او تکیه خانو کی د )علی جناح( او )خمینی( عکسونه را وځړول او د امام خمینی عکسونه خو حتی د 

ته هم را وتلل او د یوه افغان رهبر په سترګه ورته وکتل شول. ځینو  مظاهرو په وخت کی الرو ،کوڅو او سړکونو
پاکستان خپل دوهم کور وباله او ځینو بیا د هیواد په مرکز کابل کی د ) پل خشتی ( جومات هم د جنرال ضیا والحق 

والړه او ټوله  په نوم یاد کړ. د دوی په اصطالح د جهاد تر بری وروسته د افغان دولت پنځوس کلنه اردو له منځه
وسله واله شتمنی یی د کباړ په څیر پاکستان ته نقل شوه. هری جهادی ډلی ته په ځانګړی توګه د وطن د خرابۍ او 
بر بادۍ د پاره مرسته ورسوله شوه، دخود خواه، بی کیفایتو او نا اهلو جوړو شوو مشرانو او په هغوی پوری د 

ستری ویرانی بدل شو. قومی، ژبنی، سمتی او مذهبی اختالفاتو دومره  مربوطو ډلو ټپلو په الس ټول هیواد په یوی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

زور واخست چی یو ځل بیا د هیواد بی دفاع انسانان حتی د عامو قتلونو سره مخامخ شول. د طالبانو په دوره کی د ا 
غوښتنو په  ستم الپسی پیاوړی شو او د اسالم د مقدس دین د الرښونو په خالف د هر ډول پرمختګ او د زمانی د

خالف د هماغه ازموئیل شوی پاکستان د شوم او ناوړه پالن سر سم هر ډول ټولنیز کارو بار په ټپه ودریده. د دی تر 
څنګ نړیوال تروریستان او ترهګر چی ال پخوا دی هیواد ته رانقل شوی ول ال پسی تقویه شول او په دی توګه د 

ته د سپتمبر د یوولسمی واقعی نه وروسته الره پرانستل شوه. پاکستان امریکا او نورو غربی هیوادونو نیغی مداخلی 
بیا هم په خپلو مدرسو کی د روزل شوو طالبانو د سقوط د پاره د ترورریزم سره د جګړی په بهانه د متحده ایاالتو او 

ه طالبی دولت باندی غربی هیوادونو سره د بیلیونونو ډالرو په ترالسه کولو یوځای شو او د همدی هیواد له الری پ
حملی پیل تر څو یی د قدرت نه لری او پرځای یو بل الس پوڅی رژیم د المان د هیواد د بن په ښار کی قدرت ته 
ورساوه او بل نوی آفت یی په افغان ولس رانازل کړ. د امریکا حکومت ته چی کوم طالبان په الس ورغلل هغه یی د 

رسول او که په چا یی د طالبانو سره د مرستی کولو شک راغی هغویی د ګواتنامو د مالګینی جزیری زندان ته و
باګرام د هوای میدان او د هیواد د نورو والیاتو په زندانو نو کی تر شکنجو الندی ونیول. خبره دلته پای ته ونه رسیده 

 پاکستان د دولت او په، یو ځل بیا د عربی هیوادونو د امریکا په الس جوړو شوو د سترو پانګو لرونکو شیخانو د 
سازمان ) آی، اس، آی ( د اداری په مرسته نه یواځی له قدرته لری شوی او  خاصه توکه د دی هیواد د جاسوسۍ د

مات شوی افغان طالبان سره را ټول کړل بلکی د نړی نورو یاغیانو ته یی هم د دی هیواد دقبضی الندی د پښتنو په 
یه یی بیا په ظاهر کی د امریکا او ناټو د هیوادونو د وسله والو په وړاندی وسله خاوره کی ځای ورکړ او له هماغه ځا

واله مبارزه پیل کړه. دلته اساسی پوښتنی دادی چی که طالبان یو ملی مقاومت وی او د اشغالګرو قوتونو په وړاندی 
ر او اتکا وکړه چی د دوی سفیر مبارزه کوی نو څنګه یی بیا په هغه هیواد باندی د الس ورکونی او مرستی کولو باو

یی د ټولو دیپلو ماتیکو اصولو خالف الس تړلی امریکا ته وسپاره؟ څنګه یی هغه هیواد بیا خپل ریښتیني دوست وباله 
چی د دوی د سقوط او سرکوبۍ د پاره یی خپلی ټولی هوایی او ځمکنۍ هډي د امریکا په اختیار کی ورکړی او د 

راچی نه تر تورخمه پوری د قطارونو د حفاظت ذمه واری هم په غاړه واخستله؟ او الهم د اکماالتو د پاره یی له ک
دی ډلی مشران چی په مرموزه او څرګنده توګه یو په بل پسی په پاکستان کی وژل کیږی، په دوی باندی د دوستی 

یل شی نه د عقدو او حساب کوی؟ همداسی په لسګونو نوری پوښتنی شته چی باید د عقل له مخی ورته ځواب و و
احساساتو له الری. همدارنګه پوښتنه داده چی که امریکا او ناتو د تروریزم سره په رښتیا هم مبارزه کوی او په یقین 
سره د دی شومی او مضری نړۍ دښمنه پدیدی د ورکاوی د پاره کارکوی نو بیا هماغه پاکستان ته چی د تروریزم 

د نړی هری ګوښی ته د خرابۍ او ترهګرۍ د پاره استول کیږی، ولی په ملیاردونو اصلی ټاټوبی دی او له همدی ځایه 
ډالرو مرسته په همدی نوم کوی چی دا هیواد د تروریزم سره په مبارزه کی د امریکا ملګرتیا کو ی؟ ولی یی امریکا 

ی پاکستان ن ته ورکړی، چد افغانستان نه د قسمی ستنیدو وروسته په خپلو سالکوټونو کی ټولی موجودی وسلی پاکستا
بیرته همدا وسلی تروریستی ډلو ته په الس ورکوی؟؟ د افغانستان په شمالی سیمو کی چی د پاکستان سره هیڅ ګډه 
پوله او سرحد نه لری دا د افغان دولت مخالفي وسله والي ډلي دچا له خوا او د کومی لوری نه اکمال کیږی، ایا د ا 

نګه؟؟ که د روانی کشالی ټولی خواوی په غور او د قت سره را و څړل شی او د پیل کار د اسمان پرښتی کوی که څ
نه تر ننه پوری ګام په ګام را تعقیب شی نو په څرګنده توګه لیدل کیږی چی د ګاونډیو هیوادونو خصوصاً ایران او 

 .به را پیل کړیدهپاکستان د غرضونو او هدفونو سره سم نړیوالو دا افغان تباه کونکی او محوه کونکی لو
د دی ناوړی لوبی د نمایش لومړی پرده داده چی په افغانستان کی د قرنونو په اوږدو کی د میشتو افغان قومونه تر 
منځ بیلتون را منځ ته کړی او هر قوم د ملی غوښتنو او ملی ګټو پرځای د زیاتو قومی ګټو او امتیازونو د تر السه 

وړاندی د دښمن په بڼه ودروی. زه د مسلک په لحاظ جیالوجست یم اوله نیکه مرغه  کیدو په منظور د نورو قومونو په
می د همدی مسلک له برکته تقریباً ټول افغانستان کی له پامیره تر هراته، له فاریابه تر هیلمنده، قند هاره، لوی پکتیا 

بیال بیلو قومونو د خلکو سره می وخت او لوی ننګرهاره او همدارنګه د مرکزی افغانستان په ټولو سیمو کار کړی، د 
تیرکړی او تر ډیره حده د وطن د عوامو او په سیاسی لوبو کی د نا شاملو وګړو د غوښتنو، اړتیاو او ارمانونو سره 
بلد یم. زه دا ټکی په زغرده وایم چی د افغان قومونو تر منځ ممکن د رنګونو، قدونو او د اقلیمی تغیرانو له کبله په 

و پوښاک کی څه جزوئ تفاوتونه وجود ولری، خو د دی ټولو قومونو تر منځ د مینی،اخالص، لورینی، خوراک ا
پیرزوینی، میلمه پالنی، حیا ،عزت، شرافت، ایماندارۍ، احساس، وطن دوستۍ او افغان دوستۍ کی هیڅ توپیر نه لیدل 

 یوه هزاره کی، د پامیر په قرغز کی میانو پهکیږی، هغه ایمان او غیرت چی د پکتیا په یوه پښتون کی شته، هغه د با
د فاریاب په ازبک، د سرپل په ترکمن، د پروان په تاجک، د ننګرهار په پشه ئی، د نورستان په نورستانی د خوست، 
قند هار، غزنی، چاریکار، جالل آباد اونورو سیمو په هندوانو، او د نورو سیمو په نورو اقوامو کی هم په لوړه کچه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

لری. له بده مرغه د افغان قومونو تر منځ د توپیر، لوړتیا غوښتنی، او زیات امتیاز د لرلو، د لوړ استحقاق او وجود 
یا د مظلومیت او د مدنی حقونو نه د محرومیت مسئله یواځی زمونږ د افغانی ټولنی د هغو روشنفکرانو د ذهن محصول 

نظرو په  واړی، یواځی د ځان په هکله او د خپلو همدی چی د روشنفکری خصلت له مخی هر څه د ځان د پاره غ
هکله فکر کوی، یواځی خپل نظر ورته سم بریښی او د خپل هدف د پاره د خپل قوم نور ساده ګان د دوی د حقونو د 
غوښتنی تر نوم الندی په ځان را ټولوی، دوطن د نورو بهرنیو دښمنانو سره اړیکی ټینګوی، ډلی او پارټۍ جوړوی، 

غ د پاره میډیا او رسنیو ته الس رسئ پیداکوی او په دی توګه د مشرتابه مقام ته ځان رسوی او چی کله د یوڅه د تبلی
ځواک خاوند شو نو بیا د شحصی ګټو د ترالسه کولو د پاره د ملی ګټو په خالف داسی اعمال سرته رسوی چی د 

و ولنیز فساد په میکروبونو ککړوی او د خپلو بادرانیوی ورځی نه بلی ته دولتی ثبات کمزورئ کوی، ټولنه د هر ډول ټ
د خوښولو او راضی ساتلو د پاره په داسی پستو او شرمونکو اعمالو الس پوری کوی چی د یوه قوم د غیرت ټول 

 .تاریخ ته تاوان رسوی
کاری او په دی په اخر کی می د قلم د خاوندانو او ټولو هغو لیکواالنو نه چی د ټول افغان قومونه ورته ورونه ښ

باوری وی چی ټول افغان ولس د ستری نړیوالی دسیسی سره مخامخ دی نه یو قوم او یو ټبر، هیله داده چی د افغان 
قومونو تر منځ د فاصلی له را منځ ته کولو نه ، نه یواځی ډه ډه وکړی، بلکی په ټول توان سره زیار وکاږی چی د 

انی دودونو دال نژدی کیدو او تقویی په الره کی خپل ټول توان په کار واچوی، بیلو قومونو، مذهبونو، ژبو او منلو افغ
تر څو د ملی یو والی په زور د ټولو داخلی خود غرضو او نړیوالو دښمنانو هغه دسیسی چی د افغام میړنی ملت په 

حساساتو له مخي. را وړاندی یی په کار اچولی، د سیاسی پوهی، زغم او درک په اساس له منځه یوسی، نه د خالی ا
ځی په شریکه یو کرت دا هم تجربه کړو چی : افغان قومونه یو د بل دښمنا ن نه دی، بلکی دوی د بدن د غړو په څیر 
یو دبل سالمتیا ته ضرورت لری او یو د بل سره د همدی غړو په څیر اړیکی لری، دوی په هیڅ وجه نه شی کوالی 

 .وند ولری او بسچی یو د بل نه پرته خوښ او بریالی ژ
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