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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        کرگر ا۔ م۔ :ليکوال  ١٦-٠١-٢٠١١  ني
  ٢٠١١۔١۵جنوري  دن ۔لن
  

   ړپوهاند داکتر محمد حسن کاکد 
  څو نويو چاپ شويو اثارو څو خبریه پ

  
 اوپه تاريخ کې  دپې اچ ډې لرونکی دی ۔ استاد ۔ کاکړ پوهاند داکتر محمد حسن کاکړ  دکابل پوهنتون نوميالی استاد 

و پوهانو  اوڅيړونکو له پاره عمده دداکترۍ تيزس دامير عبدالرحمان په دوره ليکلی دی ۔ چې نن ورځ دزياترو لويدي
همدارنگه هغه څوک چې نن ورځ په نوی افغانستان باندې څيړنه کوي امکان نه لري  چې اواساسي ريفرنس دی ۔ 

ته اثرته مراجعه ونه کړي ۔  دلته داستاد په يو څو کتابونو باندې چې په دې وروستيو داستاد دغه تاريخي  اوبا ارز
ه تبصر   : ه لرو وختونو کې چاپ شويدي  لن

  !زما غوره ليکنې -١
ولنې  کلي قطع اوصحافت  دافغانستان دکلتوري ودې  دادپوهاند داکتر محمد حسن کاکړ صيب هغه کتاب دی چې په 

 تجربې اواکاديميکې پوهې ، قلم ،استعداد  استاد د  کال په می کې  چاپ شوی دی ۔ لکه څنگه چې د٢٠١٠له خواد
ي په هماغه انداتمه څخه  ول دی ۔ په دې کتاب کې الندې څپرک کي   :  راغلي دي ي زه دډيرو کره اوپخو مطالبو 

تانه : لومړی څپرکی  تو اوپ تانه لويان: دويم  څپرکی پ ې په اړه: دريم  څپرکی  پ  دډيورن توافق ليک اوکر
م  څپرکی  پاچا امان اهللا خان اوخپلواکي: څلورم  څپرکی  م  څپرک څيړنيزې ليکنې:پن انفکر په اړه :ی شپ اوم  ۔درو

دنورو ليکوالو :لسم  څپرکی  ۔دملگرو په ياد:نهم  څپرکی  ۔داساسي قانون په اړه: دتاريخ په اړه اتم  څپرکی : څپرکی 
  ۔بيالبيلې ليکنې : يوولسم  څپرکی  داثرونو ارزونې

  : څنگه چې استاد کاکړ په خپله سريزه کې وايي لکه 
تنو ((  تو ،دادپ تنې، پ انفکري اساسي قانون ،مصلحانو دډيورن توافق ليک ، لويانو پ  دولت اونورو ، خپلواکي رو

موضوعاتو په اړه غوره شوي ليکنې دي ۔ يوه برخه يې هغه ليکنې دي چې په کې دنورو ليکوالو اثرونه معرفي 
ولگې کې نه دې نيول شوي ۔ ک و په اړه ليکنې په دغې  ه وشو هغه به په کومې بلې شويدي ۔ دوطن دروانو سياسي پي

تو اوانگريزي کې دکتابونو په ليکلو اوژباړلو کې  ولگې کې خپرې کړم ۔ په تيرو شلو کالو کې زما زياتره وخت په پ
  ))تير شويودي ۔ 

وده دافغان اولس له پاره داسې  دتيرې پيړۍ وروست لسيزې اودروانې پيړۍ دايوه لسيزه چې اوس موږ شاته پري
تنو اوسوالونو سره مخامخده چې له بل هر وخت دوره وه او ان په هکله  څخه زيات يې دپو  دهيواد په ،کړی دی ۔ د

يو په هکله اودخپل هويت په ،باب    ! هکله اودخپل کلتور اوژبې په هکله دگاون
و اسمان تنو په بهير کې غرونه غرونه دروغ الندې باندې شول دجعلياتو او الطايالتووپه دې لړ کې اوددې پ   وري

ې شول وروا اوغرونه غو  ان تردې چې په دې يې هم صرفه ۔ تومتونه په افغان اولس پورې شول ۔ونيو ۔ سيندونه 
لې  تور ې  دخپل!))جناب((ونه کړه اويوه  تانه خو ددې ېاوچ کتاب وکي اووې ليکل چې پ  ماضې سره  يو پن
پاره پرتوگ  ې دا خاوره نيولي ده ۔ اوس نو راشه اوددې خبري لهدوې مهاجر راغلي دي ۔ اوپه زور ي۔خاوري نه دي 

  ۔ !وکړه 
ي  ې ،دړندو په دې دکان کې چې خرموره لعل وگوهر په کې په يوه بيه خرڅي ای چې ددې اولس در  ددې پر 

ې اوهغه دې خلکو ته ونيسي    ۔ ! اوورته ووايې کاکا دادې ده څيره ،هندارې پسې وگر
واب لهددې هنداري  په تو پاره يې دډيرو لوړو زده کړو خاوند اودنړۍ دمعتبرو  گه په دې اولس رحم وشو اود

 وختله چې د م ارزاني کړ ۔ اوپچه دده په نوړپوهنتونونو اوڅيړنيزو مرکزونو کې پوخ شوی شخصيت استاد حسن کاک
 زړه ورتوب ، پوره متانت دهر زورگير سره په جنگ کې دچمبړ اولس  دهويت اوشخصيت نه دفاع وکړي ۔ استاد په

خو په پوره دقت اوغور سره هغه څه چې دافغانستان دتاريخ اوفرهنگ سره يې په تړاو کې وو ال له مخه ل په ل 
کله په  وابونه هي واب گوی شو ۔ خو دا  تون دداعيې  تنو ته داولس اوپه تيره دپ کړې وو اودراوالړو شويو پو

  ستند اودشواهدو په بنس وړاندې شول ۔ ن نه بلکې مواحساساتي  ژبه اوتو
و ۔    له دې عمومي خبرو چې تيرشو بيرته د مخه ياد شوي اثر من پانگې اومحتوی ته را گر

ينو مطالبو څيړنه يې دليکوال په نورو اثارو کې شته ۔ دمثال په توگه په ))زما غوره ليکنې (( يو داسې اثر دی چې د
تو ژبې تو تلومړي څپرکي کې استاد دپ يو پ تو دشعر ژبه ده ۔ لن  خاص امتياز ه  په باب يو څرک ورکوي چې پ



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تو دسرودونو اوترانو ژبه ده  تينې ده چې پ   دکليوالو په،ورکړي دی ۔ دا خبره ژورې شننې ته اړه لري ۔ اودا ر
تون  يو په برکت ))  يوه گوته شاعر هم دی (( اصطالح هر پ تنه ميرمن اوپيغله دلن   سندربوله هم ده ۔ اوهره پ

ت په))زما دغوره ليکنو (( دې کې هم دی چې دډيرو اهمو مسايلو په باب يو لړ لري ۔ دغه مطالب که څه هم  بل ارز
۔دمثال په راغلی دی په لن ډول اودمقالو په توگه تشريح شويدي خو داستاد په نورو اثرو کې يې په تفصيل سره بيان 

 (Apolitical and او )  ١٨٩٦-١٨٨٠ Afghanistan A study in Internal political developments(توگه داستاد په 
Diplomatic History of Afghanistan خو ۔  شوی دی ثکې دافغانستان دپولو په اړوند مفصل بحونو اثر )١٩٠١-١٨٦٣
يز رواړل شوي لکه د يورند ډعالم اوڅيړونکی دی چې ديورند الين په اړه ۔ استاد لومړني ډپه دې اثر کې دهغو لن

ل له   ده ې  کړ))بت شکني ((يا ماتونه  پاره يې دا اسطوره باندې هر اړخيزه اومستنده څيړنه کړې ده ۔ اودلومړي 
ول او په ډاگه يي ويلي دي  کله هي امير اوهي واکمن السليک کړی نه دی اودهغه په مورد کې يې  چې دا هي

  ي دي ۔ وړاندي کړهم اسناداوشوهد 
واب وايي خ نو ته هم په دقت سره  وان نسل نورو اندي تو ژبې تکاملي سير اودوواستاد د ې په باب دقيق تحليل د دپ

ينو  کوي ۔  اودتکامل پړاوونه تانه څرنگه مهاجرتونو ته اړ شوي اوپه  يې ترسيموي ۔ همداراز دا جوتوي چې پ
 دکلتور اوژبې تر اغيزالندي راغلي وشوي دي يا دنور )Acculturate(سيمو کې  څرنگه اوپه څه ډول اکلچرايز 

  السه ورکړې ده ۔  اوخپله يې له
 کې په واحد ز داکترې په تيسيې خپلدی ۔ استادد معاصر افغانستان په اوسني شکل دامير عبدالرحمان  ددور محصول

ولی ستونزی اوشرايط ولو جزيياتو سره په دغه دوره کار کړی اودوخت   يې اودخلکو ترمن مناسبات ډول په 
ولنه کې داساسي  اوفرعي موسساتو په تو اواړيکي يې څيړلي دي ۔ هغه اووزن پوره اگاه دی ۔ اوله دې تحليلونو ل په 

ه ترا ېدافغان اولس راتلونک   ويلی شي ۔  
انفکر مفهوم په تاريخي اوعلمي توگه تشريح کړی اودهغه نقش اورول يېاستاد په   معرفي کړی دی ۔ ولنه کې درو

ه ماخذ اواکاديميکه منبع ده ۔  وانو زده کوونکو ته   ،خو په دې برخه کې دايتالوي  گرامشي چې پخپل ذات کې 
  ادوار سعيد اونورو په څير نور څيړنيز کارته هم اړه ده ۔ چې بايد ترسره شي ۔ کاکړ صيب ددې مقالي په ،سارتر 

ان فيلسوف ديويد ه: ((يوه برخه کې ليکي  ي ،وم وايي چې هر څه چې ده   ،مينه ده ؛ ستا له ماشومانو سره مينه کي
ايه چې هغه  په دې چې هغوۍ دتا دي ستا ملگري هم دهمدغه دليل له مخې اوستا هيواد تاجلبوي يوازې تر هغه 

ه يو وړل شي هي به په تا باندې اثر ونه کړي  ان فکر له مين به په توله مانا غير  ۔تهپخپله دتاسره ارتباط لري ۔ که د
فعال اوبيعالقې شې ۔ انسانانو په تاريخ کې دانساني کارونو ترڅنگه غير انساني يا حيواني اووحشي کارونه هم کړي 

  ) مخ ٢٧٨اثر ))  ( دي اواوس يې هم کوي ۔ ۔۔۔۔ 
ه لري ۔ دايمل خان مومند هي ذکر په افغاني دولتي لوستنو اواثارو کې   مکر نشته ۔ خو داستاد پهچې زياته رسمي ب

ي چې دخوشال ډير کلک ملگري اودازادې دالري ستر هيرو  هغه څوک و چې دمغلو  دې اثر کې دا راز راسپړل کي
کر يې په تاتره کې تارو مار کړ    يو لوی ل

  :خوشال هسې نه دي ويلي
تنو زلميو بيا السونه سره کړه ۔  کار ۔لکه باز منگولې سر ې کاندې په           پ    

  په دې اثر کې کاکړ صيب  دايمل خان هم پوره تفسير ورکړ دی ۔ 
ی کړل (   ته يې چلنجونه  دمغلو امپراتورۍ ،ايمل خان چې ددرياخان اپريدي  په ملگرتوب دغه قومونه سره يو مو

ه يې په خپل نامه سک،ورکړل دهند تاريخپوه سر کار په وينا ايمل خان مومند داتا جنرال و۔ پاچايي يې اعالم کړه 
ور پورې  ون له پاره وبلل ۔ ايمل خان له کابل نه تر پي نگ کې دگ تانه قومونه يې په خپل غور ول پ ووهله او

تنو مقاومت څلور کاله تود وساته په کال   کې مومند ان اواپريدي دهغه په سر وال جگ شول اوپه خيبر ١۶٧٢دپ
   مخ ۔٣٩ ) ووژل ۔۔۔۔کې يې  دامپراتورۍ ډير جنگيالي اوافسران

 داستاد يو بل اثر دی  چې په پوره دقت سره په کې دطالبانو دامارت دهغو دموخو  : طالبان اواسالمي بنس پالنه۔٢
ولنپوهنيز وانتر وپولوجيک اساساتو باندې طالب فکتور په ساتو په اړوند څيړنه شوي ده ۔ په اودهغو دمذهبي احسا

 مسلمانه ، محمد ابن عبدالوهاب ، ابن تيمييه ،په دې اثر کې داسالمي سلفي حرکت دی ۔   توگه څيړل شوي ې ناپييل
 اوسيد قطب باندې ډيره په ، ابولعلی مودودي ، حسن البنا ، محمد عبده ، پيړۍ کې سيد جمال الدين افغاني ١٩نړۍ په 

ا اچوي ۔ اوددې څيړنو په تعقيب په افغانستان   القاعده نفوذ څيړي ۔ کې دبن الدن او زړه پورې ر
ه انسان : ارسطو اپيکور اوزينوافالطون  سقراط ۔٣ وانو ليکوالو اوڅيړ،ستاد بل اثر دی داداپه نظر   ونکو له چې د

  ر نه درلود ۔  ثکاله وړاندي کله چې مو په پوهنتون کې زده کړه کوله موږ دغه راز ايا ديرش پاره ډير اړين دی ۔ شل 
تناک اثر دی چې په هغه کې   دتيرې پيړۍ دوروستيو   :ورې پايليهغې ژد اوتاددثور کو۔۴ بل ډير مهم او ارز

  لسيزو  اودافغانستان دروان بحران پيالمه اودهغو علل اواسباب په دقيق ډول څيړل شوي دي ۔ 
ينې ژورنال دسترگو دليدلي حال د تير حاکميت   په ړپوهاند کاک  دروسانو سقوط کې ددې اثر په ليکلو کې دخپل ور

ولنې سره،نقش صحت اوسقم د  بنديانول ، اوبيا  دثور دکودتا دحاکمانو چلند دوروسته پاتې مذهبې اودوديزې 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

شونه ددې دورې مشهور لوبغاړي هم دي چې له هغه جملي :ددې اثر عمده ما په باب خبرې شويدي واوشکنجه کول
وازي ،داقبال وزيري     تر زيري اونور زيات دي ۔ داک، داکتر شاه ولي ، خيال محمد ک

واب ، دمير اکبر خيبر ترور ،په دې اثر کې دثور کودتا   گوندي لويان ، دامين کودتايي نقشه ، دخيبر قاتل  دحکومت 
ينگار اودحکومت ،اودکابل واليت په توقيف خانه کې  له بنديانو تحقيق   دکودتا بهير  دجنگي الوتکو غوڅ رول دشپې 

ر کودتا يا دثور انقالب ۔ همدارنگه دلومړني و دث، دمحمد داوود تير وتنې ، دثور کودتا اوشورويان ،نسکوريدل 
 ترور  ، لومړي اعتراضونه، دحکومت لومړي گامونه  او حکومت ،ايديالوجيک حکومت دخلق ديموکراتيک گوند 

پل ۔،اووژنې  دگروی په اړه  دليک لوست کورسونه ، سور بيرغ اودرې وروستي فرمانونه سياسي امران دپرچميانو 
مکو دويش فرمان  و اوودونو په اړه فرمان  د   شويدي ۔   ۔ په تفصيل سره تشريح فرمان ۔ د

دکورنيو چارو   بنديان او، اگسا اوسرور ي،  حکومتي چارواکي اوبنديان،بندي توب اوجزا: همدارنگه په مستند ډول 
ي واحد، مذهبې ډلې اواگساوزارت   دڅرخي پله زندان ، دڅرخي پله محبس، دترين کوټ بنديان،ونه اوبنديان پو

  ۔اوسيد عبداهللا 
    دکيرالي پاڅون داسمار ، دکونړ اونورستان پاڅون، ددره صوف پاڅون ، دهرات لوی پاڅون، دخلکو پاڅونونه

ه  م دباالحصار پاڅون ، دجندول پاڅون دپلخمري پاڅون پي  خلقي  ، اوداندروپوف شيطانيني  دتره کي اوامين دو
 تره ، په افغانستان کې دشوروي اتحاد خاص هيتونه، پيلاتو  دتره کي اوامين اختالفاوشوروي لويان په کرملين کې 

نئ واکمني ۔ نوی حکومت نوی چلند له امريکي اوپاکستان سره  کی په هاوانا کې  دحفيظ اهللا امين يوسلو درې ور
  ۔اړيکې  اوپای 

ته حده دوخت دنامتو کسانو په خبرو اودوخت په خپرونو اوويناوو اوکړنو ياپه دې اثر کې تر ز:  چې ومو ويل لکه
ينې ژورنال پر اساس  اودپاڅونونو متعلق دبيالبيلو شاملو کسانو دمالوماتو په بنياد اوهمدارنگه دکاکړ صيب دخپل ور

ل شوی دی ۔ کاکړ صيب ديو لړ نورو  اسنادو له مخې هم چې په بهر کې دلويو کسانو تړاوونه استناد شوی اواثر ک
  ذ جوتوي ۔ خيې څرگندول هم استناد کړې اوما

په مجموع کې دا يو تاريخي اومستند اثر دی ۔ ددې لحن اوژبه هم اکاديميکه ده ۔ يعنې نه په چا په قهر دی اونه له چا 
ه څ   ه ده ؟ گيله بلکې دفاکتونو په بنياد شننه ده ۔ خو ددی کتاب گ

په دې مانا چې موږ يوه تير وتنه  دشلمې پيړۍ پر سر کې وکړه اوامانيه ددې اثر لوستنه هر افغان ته اړينه ده ۔ 
ن کې واقع شو ۔ په دې پړاو کې هم يو ډول سياسي  که چې حکومت دخلکو سره په وا حاکميت سقوط وکړ ۔ دا 

ان پردي کيدنه ( اليناسيون  ه دې مانا چې دغريبو اوبيوزلو خلکو بچيانو حاکميت ته درسيدو  ۔ په رامن ته شو) يا 
ولنيز لحاظ پ، او دخلکو  سره په مذهبې )پوستين چپه واغوستلو(وروسته ډير ژر  ن کې واقع شول ۔ ه  سياسي او  وا

ي (و داخبره دلته هم صد ق کوي چې يسکتدمون و ويره پيدا ۔ دوې هم چې حاکميت دالسه تلل )ويره داستبداد سبب کي
ه والړل ۔ ا ۔ دهيوکړه  ونه صرفه يې شوه نو په هي چا  انفکران په دې بهير کې له من ه رو   د ډير 

ې بايد داشتبااپه هرحالت ددې له پ ه وپيژنو ددې کتاب لوستل اړين دې اودهغه وخت پي ولنه  اتو دنه هره چې خپله 
 دخاتمې له پاره دکتاب يوه کوچنئ برخه چې زما شخصي ثپاره تل دتداعي په حال کې وي ۔ ددې بح تکرار له

  ] شاگرادان ول رانقلوم ۔ وستان او اودکاکړ صيب هم همکاران اود
ی په اړه يو څه په زغرده گړيدلی شم چې هلته مې دتاريخ درس ورکاوه ۔ محمد ( کاکړ صيب ليکې  زه دادب پوهن

ي مرست ل داگسا معاش خور و ۔ دې چې دننگرهار دشينوارو دگالپې ال اووروسته سروايطاهر علمي دادبياتودپوهن
له جوالگانو نه وو دافغانستان دوړيا اوعمومي پوهنې له برکته په وطن کې ليسانس اوپه شوروي اتحاد کې ماستر 

يليفون سره به داگسا غړيو استادان او نو محصالن اگسا ته بيول ۔ علمي دپوهنتون دليليی په تشنابو شوی و ۔ دده په 
په سبا به يې داگسا مامورانو ته سپارل ۔ دثور دکودتا نه يوه اون  کې تورن محصالن دشپې له خوا هم بندې کول ۔ او

ي سروال محمد حسن  ي ددرويشت تنو استادانو يو لست په خپل قلم دپوهن وروسته دمحد طاهر علمي دخپل پوهن
ينول  ، چې دهغه له مخې څوک بندي ، ساپي ته وړاندې کړرضمي ه اوڅوک په کور کې ک څوک له وظيفې نه گو

تنه يې عمل ونه کړ ۔ خو دی چې دپرچم ډلگ،ضمير ساپی هک پک شوشي ۔  ان ئ دهغه په سپار  ته منسوب وو په 
 وروسته له دې چې دلوړو زده کړو وزير محمود سوما يې له ،ددې له پاره چې ژوند يې خوندي ويوډار شو ۔ 

وده اودافغانستان دعلومو اکاديمئ غړې شو ۔ علمي که څه هم  ،موضوع نه خبر کړ  ي سروالي يې پري دپوهن
اکل شو ۔ علمي دخلقي حکومت تر پايه پوري ډير است ي سروال و ای دپوهن دان اومحصالن اپوهنيار وو دهغه پر 

ه يو وړل شول اول يې ترينه ژوندي را وووت اگسا ته وسپارل چې هلته بندي شول اوله ل ۔ په وژل شويو استادانو من
کې يو هم غالم غوث شجاعي  و چې په جرمني کې يې يوولس کاله زده کړه کړې وه اوپه فلسفه کې يې داډکترئ 

وان و ليکوال و  هيواد پال افغان اويو خوښ طبعه، کړې وه ۔ دی دلوړ استعداد خاوندشهادتنامه ترالسه  ډيناميک 
ول   ۔ په شوق سره يي استادي کوله اوپه مترجم و اوڅيړونکی هم و،شاعر و محصالنو باندې هم گران وو  ما په 

وکمار اوغوريالی نه دی ليدلی ۔  م استاد اوخوږ هشجاعي زما ( عمر کې بل څوک دده په شان له نزاکت نه ډک 
   )  ۔ليکوونکی دوست وو ۔ تل مې دهغه مشورې په غوږونو کې انگازې کوي



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ي په ) ددې مقالي۔ زما خوږ شخصي ملگري راقم ( ان اباد وزيرې خ وژل شويو استادانو کې نورو دادبياتو پوهن
يوال ي استاد محدم هاشم مهربان  ،امير محمد ياد ارملي محمد علم ميله بار خانباز ت  اوداسې نور هم دطب دپوهن

  )  مخونه ۔١۴٣او١۴٢دشخصي دوستانو په حيث ماته نه هيرويدونکي څيرې دي ۔۔۔۔ داثر 
لي لوستنه  اوپه هغه باندې نقادي څيړ) دثور کودتا   نه راوروسته  کلونه ( ددې دورې  نه يو ړاينه خبره ده ۔ دا به بيا

 په اکاديميکه اوافاقي توگه ددې دورې په کړنو باندې يو نظر وکړي ي سي لوبغاړاپه خپله ددې دورې سي ي چې ه و
که  اهميت يې په دې کې دی چې دې دور ې اودغه زمانې مقطع دافغانستان برخليک ته بدلون ورکړ ۔ بله داچې ۔ 

ي ۔ په تاريخ کې يو نسل خپله نوکريوالي بل ته سپارې  هرڅه چې وشول تير شول۔ هغه اوس دتاريخ برخه شوه اوکي
ولي خپله پيره دشپې دا هم داس  داچې دچا نامه سره بلې ډلې ته وسپارله ۔  لهې  دشپې گزمې ته ورته وه چې يوه 

قضاوت کوي   اوپه دي ترتيب  دگزمې په موقع غل غدۍ ولگيدله  اوڅومره مسووليت يې درلود اوس پرې تاريخ
ه وي چې ر يو دو ۔ ذهنيگرۍ ته اړه نه شته ۔ موږ هم يو نسل وو  ي ۔ دابه  راغی اووالړ ۔ وخت بيا نه راستني

ه کي نه راتلونکې نسل پوه کړو چې زموږدمثبت اومنفي قدم کې دت وپير وس پيدا کړې اوزموږ په خراب من بيا پ
ې ږدي چې خداې مه کړه دزمانې بمونه يې  ي ۔  پ ت هم په دې پرې نه کړي ۔ اويا له گړنگه ونه لويي ددې اثر ارز

  ۔کې دی 
ينو اويو و مسايلو باندې چې په اثر کې رالړ کيدای شي په   ،جودې وي يده نيوکې موولي اويا يي يادونه شغ ډيرو ل

انه شي ۔  ايونه نور هم رو ينې تت    خو پر دې باندې تحليلي استدالل ته اړه ده چې 
ه انسان ، د زما غوره ليکنې (( پايلي په توگه ويالی شو چې   اوس  د    اوداستاد نور اثار اوليکنې دثور دکودتا ۔۔  ،  
وليزه توگه ه و پتل شي ۔ اوله هغپه ساړه مغز سره چلند اولوستنه غواړي ۔ اوبايد ولوس)) ۔ ۔   اخيستالی شو ونه درس 

کو يادونه اړينه بولو   :   چې موږ ته يې را څرگندوي چې په دې برخه کې دڅو 
ل  ۔ دخلکو دپاڅونونو اسباب په خپله په حکومتونو ا١ ل شي ۔ اودحاکمو ډلو په کړنه کې وپل وحاکميتونو کې بايد وپل

ي ۔  پردې کيدڅخه شي ۔ دخلکو    نه او جالوالي دسترو غميزو سبب کي
تونو ٢ ولو ملي ارز تنه هم کوي اوددې جوگه هم بايد وي چې په   دودونو اوفرهنگ ،۔ملې زعامت ددې غو

  ناتو خبر وي ۔ ءاوشو
منانو (۔ دپرديو ٣ و په اساس چلند وشي ) دوستانو اودو کله بل هيواد  ،سره بايد دملي گ اوبل ۔ ديو هيواد له پاره هي

ې دي چې دهر څه له پاره مقياس ملت دايمي دوست نه شي کيدای ۔  من کيدای شي ۔ يوازې ملې گ اونه دايمي دو
وده چې  دی ۔اومعيار  و و دي دوست انگيرل کيده ۔ خو پي سره له دې چې شوروي اتحاد يو وخت دافغانستان ډير ن

 حاکميت بايد دامريکې په یپاره ۔ اوسن دمرستې له نه له موږ سره ، پسی راغلي وو ))بړستنې((شوروي زموږ د
   ۔ اړوند دادرس هير نه کړي

ينې ژوند .۴ ي لري ۔ يا داچې زموږ دور تونه  هغه څه دې چې اوس زموږ په فرهنگ کې ژورې ري اسالمي ارز
تونه له السه ورکړ ولنې ارز له خلکو ي ۔ اوکړنې جز دی ۔ حاکميتونه کله چې له فرهنگ څخه پردي شي او دخپلې 

ن زياتياواولسونو سره يې   من سنگر جوړوي اوله ،ي وا تونو څخه دو ن په زياتيدو   دملي اواسالمي ارز  دوا
واکونو په الس کې وي ۔  تونکو    همدې سنگر نه بريد کوي ۔ بايد دا سنگر تل دملي اوترقي غو

ات په خپلو خلکو او اولس تکيه وکړي په فکري او پاره چې زي ۔ همدارنگه  دثور له کودتا وروسته حاکميت ددې له۵
  ايديو لوژيک لحاظ اوهم دارنگه په فزيکي لحاظ يې دتکېې لنگر دوخت په شوروي  وو ۔ 

  دې کار افغاني پاتريوتيزم ته زيان واړاوه ۔ 
تڅخه دعبرت  درس دې درسونو  له ۔۶ انفکرانو کوالی شول داسالم دموکراتيک ارز ونه په اخيستلو سره رو

وی داسې چې دوخت پيرانو اوروحانيونو چې  اواحکام وطنپالنه ديوه کلتور اوايديو لوژی په توگه دالرې مشال وگر
   ازاد کړي ۔  دهغو له السه منفی رول لوباوه اودهغو په الس کې دين يرغمل وو  دپرمختگ په وړاندې تل يې 

تنې داوود له محمد د– ٧ ان غو  هم چې په دې اثارو کې پرې  نظام له انحصار نه اودظاهر شاهيايگوييزم او
 سياسي اوفرهنگي ودې په تناسب –هيواد کې دوطن داقتصادي   سبق اخيستل شوی وای اوپهمفصل بحث شوی هم 

 دموکراس ته الره هواره شوي وای ۔ 
يو هيوادونو الس وهنو ته موقع نه وای برابره شوي په واقعيت کې٨  داخلي ترور اواختناق ۔که کيدای شوای له گاون

يو ته دغير مستقيمي الس وهنې اوش ي ته دايديولوژي په پل  دمستقيمې ال س وهنې مديوې خوا گاون الي گاون
   امکانات برابر کړل ۔ 

وره ده ۔    نو په وروستې اثر کې دا اوداسې نورو عمده مسايلو بحث شوي دی ۔ لوستل يې اړين اوتداعي يې گ
  

  پای 
  

 
  


