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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲          سلطان جان کلیوالانجنیر 
 

 
 در افغانستان یک رویایی ناممکن است؟ و بیداری یا رویایی آزادیآ
 
 

داری واجب تر از بیآزادی و » ست که محترم استاد محمد ظریف امین یار در آخر مقالهء تحت عنوان یاین پرسش ا
،  مطرح نموده است .  به نظر من ابراز نظر و بحث درین  ۹۲/۳۰/۹۳۰۲پورتال مورخ  ن، منتشرة ای«نان شب!

 فکر کرد. در مورد آن ظات چندلح مورد  ارزش انرا دارند که

 

 
ما چی د استاد امین یار مقاله و لوستله نو هغه په ډیرو ښو دالیلو سره دی پوښتنی ته پخپله ډیر سم او معقول  ځواب 

ی او بیدار الس ته راوړنه ناممکنه نه ده بلکی په داولی ده چی نه یواځی زمونږ په ټولنه کی د آزورکړی او دا یی ښ
نه دی بلکه ډیر ستونزمن هم نه دی، خو د الس ته  نهیڅ بشری ټولنه کی دی هیلی ته رسیدل نه یواځی داچی ناممک

داچی استاد امین یار د ګوته کړیدی.  راوړنی اصلی شرطونه یی هماغه کړه وړه دی چی محترم استاد امین یار په
خپلی لیکنی په آخر کی دا پوښتنه مطرح کړیده، زه داسی و پوهیدم چی استاد په دی برخه کی د نورو د نظر ورکولو 

د  چی استاد امین یار ورسرهته له دی کبله اړتیا وینی چی که و کوالی شی په راتلونکی کی د هیواد ځوان نسل ته ) 
( د یوی ملی روحی په ورکولو سره له دی نظرونو څخه د یوه ښه استاد په توګه نیغی اړیکی لری  پوهنتون د یوه

کاری او عملی پالن د پاره د یوی علمی طرحی په وړاندی کولو کی کار واخلی. زه برسیره پردی چی محترم استاد 
 چی دی هیله لرمنظر له خاوندانو نه هم امین یار ته په دی هکله خپل نیمګړی نظر وړاندی کوم له نورو پوهانو او د 

، ځواب ور کړی ترڅود ګران وطن او ډیرو زوریدلو چی هر څومره هر اړخیز ځواب پیدا کولی شیته پوښتنی 
وطنوالو د ژوندانه روانی غمیزی ته د هللا )ج( په مرسته د پای ایښونی د پاره کومه داسی الره و میندل شی چی د 

 .ه آزادۍ ته ورسیږوپوره بیدارۍ له مخی پور
 

 
 زما په ګومان مونږ هغه وخت بیداریږو او بیا مکملی آزادۍ ته رسیږو چی :

 

تر ټولو د مخه د بیدارۍ د پاره دی ته ضرورت دی چی مونږ لکه د دنیا د نورو ملتونو په څیر یو واحد ملت  :اول 
نه او د فاع وکړو. دا کار هغه وخت کیدلی سره ورنه ساتۍ جوړ شو، ملی ګټی تعریف کړو، ویی پیژنو  او په ایماندار

سمتی، ژبنی، قومی، مذهبی او په نورو وړو او کوچنیو جزیرو کی د ژوند کولو پرځای په پراخه شی چی مونږ د 
پلرنی وطن کی ژوند و کوالی شو او د وطن هره پیڅکه او ګوښه خپل کور، د وطن هر یتیم خپل اوالد ، د وطن هر 

وطن هره مور خپله مور و ګڼو، شریک ملی قهرمانان او خاد مان او همدارنګه شریک ملی ، د  مجبور خپل ورور
خائنین ولرو، نه داچی د یوه قوم، ټبر، یوی سیمی او یوه مذهب قاتل د بل قوم او مذهب د پاره رهبر او قهر مان جوړ 

 یشی
 

رسولو نه د مخه د ټولی دنیا خصوصاً : مونږ هغه وخت یو واحد ملت جوړیدای شو چی د ټولو کارونو د سرته دویم 
پل خ چی هلته د افغان مهاجرینو نه ناوړه او غیر انسان استفاده کیږی، څخه او نورو هغو هیوادونو  ایران ،پاکستان 

موجود دولتی  تر دی هم د مخه راستانه کړو. ل هیواد تهپمهاجرین په هره وسیله چی امکان ولری ژر تر ژره خ
زعامت باید ټول هغه په کور دننه د بیلو بیلو عواملو په اساس بی ځایه شوی خلک یا بیرته په خپلو سیمو او یا په 
نورو مناسبو ځایونو کی ځای په ځای کړی او د دوی د هالکت او فالکت نه ډک ژوند ته د پای ټکی کیدی. دا کار 

او کی د پرتو افغان مهاجرو ژوند له یوی خوا دومره د کړاو ایران  ن ځکه ډیر ضروری دی چی همدا اوس په پاکستا
نو او دردونو سره مخامخ دی چی په خپل کلی او ولس کی د ژوند سره په هیڅ وجه د مقایسی وړنه دی او له بلی خوا 
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هاجرو چی د افغان مد پاکستان او ایران دولتی منابع د خپلو شومو پالنونو د تطبیق په منظور شپه او ورځ زیار کاږی 
 لری کړی، بلکی د خپل وطن اونه  یواځی د خپل وطن او فرهنګ   د اوالدونو مغزونه ور پریمینځی او هغوی نه

تاریخ د بربادۍ او تباه کیدو د پاره تری کار واخلی. د دی ادعا  ښه ثبوت همدا اوس د پاکستان په خاوره کی د زرګونو 
و وطنوالو لنو زرونه افغان ماشومان او تنکی ځوان پکی د اسالم په نوم د خپوسهغو  مدرسو موجودیت دی چی په ل

په وړاندی د انتحاری حملو او وسله والی مبارزی د پاره تر بیه کیږی او هره ورځ په خپل پلرنی هیواد کی د غم د 
 پاسه غم جوړوی.

 

کی غیر انسانی مذهبی جنګونو د سوخت  په عراق او سوریی د افغان مهاجرو بچیان نه یواځیکی همدارنګه په ایران 
یر ځوانان افغانی فرهنګ او په )دری( ژبه باندی د یر د موادو په څیر لیږل کیږی، بلکی د ننه په ایران کی ګڼ شم

 غل کولو  په منظور روزی او افغانستان ته یی را لیږی.
 

ماته دا ډیره ضروری بریښی چی که افغانان یو  نو له همدی کبله د هیواد والو د پوره بیدارۍ د پاره تر بل هر څه نه
د بل تر څنګ په خپل پلرنی ټاټوبی او افغانی جغرافیه کی ژوند وکړی ، په ډیر لنډ وخت کی به د سیاسی بیداری 
خاوندان شی او کله چی یی دا بیداری په نصیب شی نو د خپلی آزادی د پاره به شریکه مبارزه وکړی او هغه به تر 

 .د السه کړی
 

زمونږ د ځوان موجود نسل او زمونږ د راتلونکو نسلونو د بیدارۍ او هوښیارۍ د پاره، هغی زده کړی :  دریم داچی
او روزنی ته ډیره اړتیاده چی د نړیوالو معیارونو سره له هره پلوه برابره وی. د دی ډول ښونی او روزنی په حاصلولو 

ځ د کرکۍ په ځای مینه پیدا کیږی او کله چی په یوه ټولنه کی د ځوان سره زمونږ د ځوانانو او راتلونکو نسلونو تر من
نسل تر منځ مینه او خلوص پیداشی د هغوی په زړونو کی د انسانی ژوندانه د جوړیدو د پاره یوه ځانګړی عالقه را 

تحقق  کی امکان اواو اتحاد  یپیدا کیږی او یوه داسی ارزو یی په زړونو کی ځای نیسی چی تر سره کیده یی په یو وال
نو که چیری زمونږ د موجودی ټولنی مشران، واکداران او دولتی زعامت د تعلیم او تر بیی او د لوړو  مومی.

تحصیالتو د وزارتونو له الری د تعلیمی نصاب په جوړیدو کی د ځوانانو سمی روزنی او سمی ښونی ته سمه توجه 
 پاره به الره را لنډه شی. وکړی نو د بیداری او آزادۍ د الس ته راوړلو د

 

 ،د بیدارۍ او آزادۍ د الس ته راوړلو او حاصلولو د پاره د یوی ټولنی د غړو تر منځ باور ، متقابل احترام څلورم :
د مدنی حقوقو مالتړ او د نیمګړتیاو د له منځه وړلو د پاره د لومړیتوبونو پیژندی ته ډیره اړتیا شته دی. کله چی مونږ 

وګه یو دبل الس نیوی وکړ، د نیک نیتئ له مخی مو د یو بل د تکمیلیدو زیار و ویسته او په ایمانداری په اګاهانه ت
سره مو خپل را سپارل شوی وظایف تر سره او د خپلو مادی او معنوی امکاناتو نه مو د سالمی ګټی ا خستنی الری 

که مونږ و غواړو د هرڅه د سرته رسولو توان  چاری وپیژندلی او دا هیله مو په زړونو کی په یقین بدله کړه چی )
او په ځینو مواردو کی د نظر د اختالف  ، نو بیا به رښتیا سره هم د خپل پر مختګ په الر کی یو خنډ هم و نه لرولرو(

 .سره سره به د دی وړتیا ولرو چی د وطن د آزادی او آبادی په الر کی په شریکه ګام پورته کړو
 

ن ته ،  مخائن، د ملت او د خپلو وطنوالو دښ  مونږ به هغه وخت یو بیدار او آزاد ملت شو چی:  پنځم او اخر داچی
 که هغه هر څوک وی او د مونږ سره هر ډول اړیکه ولری د پردی د نوکر او د وطن د  دښمن په سترګه و ګورو. 

 
وطن او وطنوالو خادم شخص  اړیکه لری د خادم او یوه هغه دنژدی که مونږ هغه خائن ته چی د مونږ سره یو ډول 

چی د سم  او اړیکه نه لری د خائن په سترګه وګورو نو بیا مو سم قضاوت نه دی کړی نژدی  ته چی د مونږ سره
ی نا ممکنه کیږبیدارۍ او آزادۍ غوښتنه قضاوت او سم تشخیص په ځای  غلط قضاوت او تشخیص و شی نو بیا د 

  پای.مومی. او دا رویا به هیڅکله تحقق و نه 
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