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                      ۲۱1۲/  1۲/  ۲۸                                       سرلوڅ مرادزی

 : جهادي او طالبي مافیاروشنفکران

او زیار  قربانیو، د لویدیځ د څه د پاسه لسو کلونوافغانستان کې  ګوندې چې يکو څرګندونېداسې  د لویدیځ ځینې رسنۍ

 .تته ښکاري راتلونکې او د دیموکراسۍمخ په خرابیدو د بشر د حقوقو وضعه  ،لګښتونو سره سره

ښځو او په  دټولنه کې  یا اواتیکو بنسټونو د دولتي جوړښت تان کې په دیموکرافغانسلویدیځ،  بلخوا لیدل کیږي همدې

سره رزښتونو ا ریښې اوخټې دغو لهچې ته  مذهبي توندالرو او ي تنظیمونودجها ،چارېپشان  حقوقود بشر  ټوله کې د

پر افغان ملت او د هغو  دغو ارزښونو د ناپلیتوب پړه همد تر دې ال بده دا چې او ، ورسپارليپه ټکر او جګړه کې دي

 !په بیواکه مخورو وراچوي

او نورمذهبي توند مافیا  او طالبي یي جهادي  چې د ماڼۍ اساسي ستنې سې رژیم څخهله دا د بشر حقوقاو  دیموکراسي

 . ده هیلهځایه ییوه ب ،ويبشپړورالري 

، والیان، ولسواالن او محلي د درې ګونو قواو لویي سټېد بن له لومړي کنفرانس او له هغې روسته تر ننه، د دولت 

جګړه ، ، ټوپکمارشویو جهادي تنظیمو مشران، سرخیالنړجود په پاکستان او ایران کې  ومندانان ټول له یوه سره،ق

 ړوي!جو او جنګي مجرمین لتاړیانبشر د حقونو د داړه مار، شوکه مار، لوټمار، ، مار

د لویدیځ په څو نن ، وو د ویجاړګرو پالنونو ملګري او شریکباڼيلویدیځ  د ،هم جهادي پیر کې همدغه ځواکونه چې

 .مستي او د ولسونو پر برخلیک، غویمې کويافغانستان کې د واک پر ګدۍ  مخیزه مرسته

ښې روسته، یویارک د نړیوال تجارتي مرکز له پد نی ،کال ۲۱۱1په البته د پوهیدو وړ ده چې هم د جهاد په مهال او هم 

 وخپلو دغ د چې . امریکا غوښتلته په افغانستان کې اړتیا درلودهامریکا د خپلو ملي ګټو په کړۍ کې دغو ځواکونو 

 لویدیځ او چې افغانستان ته د او څنګ ته یي کړي وځپي ځواکونههغه  په افغانستان کې دننه، یوخوا په مټ شریکباڼو

 تازه چې او مټ په غوښتنه د همدغو ځواکونو کې او بلخوا افغانستان مخالف ووپه یوه یا بله بڼه امریکا له راتګ سره 

 اواره کړي . د دایمي پاتې کیدو الر  ،ښې کولېیپد ملي ځواک د تمثیل  یي

د ساړه جنګ په ګز یي ځواکونه چې پخواني  رییو شمهم  .دي نن دغه دواړه موخې ترالسه کړې ،امریکا او لویدیځ

له  ،مخالفت کاوه د امریکا او لویدیځ له راتګ سره له نویو حاالتو څخه د ناخبرتیا په المل، افغانستان ته یي اوګزوله 

 . دی ترالسه کړی ځایګیپوخ  دویک پاتې دایميد امریکا په افغانستان کې ډګره ایستل شوي او هم 

ر مختازي او روشنفکران د لوبي یټولنې یو زیات شم د افغانيټول بهیر کې لوبې او د په دې پیچلې او څو اړخیزه لوبه 

د لوبې د کورنیو او په باخبره ډول او لویالس هم او ګوښه ساتل شوی اویا خپله دوی  له اصلي لوبغالي څخه لری

  .دليیلوب هویت نه ديروشنفکري پخپل  کېپه ټوله لوبه  او وهلې یي او چنې لوبه کړېبهرنیو لوبغاړو په ګټه 

یوازې امریکا او لویدیځ نه دی چې په دې اوږده وخت کې یي په مذهبي توندالرو او جهادیانو ډډه دلته هم څرګنده ده، 

افراطي موخو  توندالرو په لیکو او د هغوی داو ي مافیا د مذهبي جهادبلکې د افغاني ټولنې زیات روشنفکران  ،لګولې

ا د .جهادي مافیایي تنظیمونه دي او فاضله مدینه، ر روشنفکرانو قبلهید یو زیات شمنن هم  .دلي ديیپه خدمت کې لوب

 افغان ولس د او یا یي په ټوله کې د کې والړدي و په لیکوروشنفکران لومړی د خپل قوم د سخت دریځه مذهبي تنظیم

 !دنده ترسره کوي عادي سرتیرو الر پریښي او د توندالرو په لښکر کې درمختګښنایۍ ، ویښتیا او پرو

د قسیم فهیم،  د نظارشورا او اسالمي جمعیت ور روشنفکرانینن د تاجکو یو شم به بس وي که ووایو، لګېیڅو بیوازې 

 ر په محقق او خلیلي؛یهزاره یو شم د سجده لګولې؛ عطا نور په امامتاو ډبل عبدهللا، د مسعود د وروڼو ،یونس قانوني
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و د دوي د سخت دریځه اته په رکوع دي ني، ګلبدین او سیاف مالعمر، حقابیا ریازبکو په دوستم او د پښتنو یو شمد 

 وي دي!  شګې په کان کې مالګه اندیښنو د مال

ورته نورې  ته لکه د پاریس غونډه او یا هغېانانو استازیتوب، د افغ له بده مرغه، په نړیواله او ملي کچهنن نو ځکه 

 نې منور او په څه پوه کسان یوازې د دوی پهاو د ټول سرته رسیږي لخوامذهبي توندالرو د جهادي مافیا او  ،ناستې

 ! منډې وهيپسې سیورې 

ښو یوه بل انځور ته یبلکې د پ ،دهروغې جوړې اوسولې د بهیر په نښه کول موخه نه بین االفغاني پوهاوي،  دلته د

  کمه نه شو ګڼالی.په هیڅ توګه څخه  سولېروغې جوړې او  ګټه، له اشاره ده چې افغانانو ته یي

په  توندالرې یوځل بیا پاتې دولتي واک هم غصب کړي او که له روغې جوړې او سولې څخه موخه دا وي چې

او د طالبانو  دولت ؛ د اسالمي ګوند په نظر سوچه اسالميحکومت افغانستان کې د اسالمي جمعیت په وینا غیر سیکولر

د افغان ولس به  ونه د پخوا پشان بیواکه وساتل شي؛ځواک روشنفکران او سیکولر په خبره اسالمي امارت رامنځته شی؛

 وي، څه خیر وي ؟  سوله او روغه جوړه ټینګ شویپه  څه همکه  منځ کېې د توندالرو په په داسې واک کې چ

 حل دې ټکی ته هم پام په کار دی! چ دیکړکروان د 

د ډیورند استخباراتي کړیو د مذهبي توند الرو په مټ ، او د پاڼې بل مخ وڅیړو انځور راواخلو ښو همدغهید پ کهاوس 

  .دیکړیسخت لو ګډ  ،روشنفکرانو او سیکولرانوره بیا د پښتنو په یغاړو په تتپلې کرښې پر دواړو 

مسوولیت پاکستاني طالبانو، چې پر بشیر احمد بلور یې د حملې » په یوه راخیستي خبر کې لولو :  بریښناپاڼې تاندد 

په غاړه واخیست، ویلي دي چې د عوامي نشنل ګوند پر مشرانو او غړیو به نورې حملې هم وکړي ځکه چې سمالسي 

 سیکولر دی.دا ګوند 

عوامي نشنل ګوند ال هم زموږ د حملو هدف دی او په راتلونکي کې »د طالبانو یوه سیمه ییز ویندوی محمد وویل:

 «به هم وي.

ده وویل چې طالبانو د ځانمرګو خاصه ډله جوړه کړې چې په پاکستان کې پر اسالمي ضد او سیکولرو کسانو 

 بریدونه وکړي.

چې په پنجاب او سند کې ولي دا ډول حملې نه کېږي او یا ولي د پیپلز او مسلم لیګ ډېر کتونکي په دې تعجب کوي 

 پرغړیو، چې هغوی هم لیبرال او سیکولریستي افکار لري، بریدونه نه کېږي.

 « د دوی په وینا د طالبانو د حملو هدفونه د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې ورته والی لري.

 د پښتنو روشنفکرانو او سیکولرانو وضعه له دې هم بدتره ده!د ډیورندکرښې پر بره غاړه 

ښو په ټول یخه افغانانو ته واک لیږدیږي، د پ، کله چې په ټولو برخو کې له نړیوالو څکال مخکې ۲۱1۲د بلخوا 

زیاتیږي. په افغاني ټولنه کې ستونزه یوازې د سولې او جګړې هم نور د ځای او دندې ارزښتبهیر د روشنفکرانو 

 د اوس پشان که د هیواد په راتلونکی برخلیک بیا جهادي مافیا او توندالري مذهبي تنظیمونهراڅرخي، پر محور نه 

ه څنګ ته شي، ستونزه به په ملي او سیمد پخوا پشان  او د ټولنې روشنفکر او سیکولر قشر غوښن واک پیدا کړي

 یزه کچه نوي ابعاد پیدا کړي !
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څخه چې دنده  له کارونې دغه تصفیوي او قهري قوې شریکباڼو له د جهاديامریکا او لویدیځ لومړی خو پکار دي، 

بسیا هم  خپلې ګټې لې قوې ته چې د هغې په مټ افغانستان کېدیب شي او هریتپه بشپړ توګه  ،یي پایته رسیدلې

 ، الره اواره کړي.اړخ ولګويهم ملي ګټو سره  او د افغانانو له اوخوندي کړي

له دې الرې دوی ته  او نه پر افغانانو واکمن کړيامریکا او لویدیځ حتی ډېر پخوا مخکې له دې چې جهادي تنظیمو

، روشنفکرانوپه افغاني ټولنه کې د درانه او نه جبیره کیدونکي تلفات او زیانونه ورسیږي، کوالی شول موجوده 

، او دومره مرګونو یسره د همغږۍ په مټ ، افغانستان کې خپلې روا ګټې ترالسه کړ دیموکراتانو او بیروکراتانو

 ! و لګښتونو ته اړتیا نه لیدل کیدهورانیو ا

پشان له ځایه وښوري او د پخوا  په توله مانا بایددوی  و پرغاړه ده.افغاني روشنفکران خو نن غټه او اصلي دنده د

خپلې لیکې راجال  نوچیان ونه اوسي. ترټولو لومړی باید له جهادي مافیا او توندالرو تنظیموښو بیچاره نندارییوازې د پ

بلخوا لویدیځ سره د توندالرو د اړیکو  ځواک پتوګه رامیدان ته شي. د ټولنې د مخکښپخپل روشنفکري هویت  کړي او

 په پرې کولو کې رادمخه شي.

و نړیوالو استخباراتو او مافیا په مرسته او مالتړ، د مذهبي توندالرو او ترهګرو شبحه نن یوځل بیا په د سیمه یزو ا

که  په پراخیدو او خپریدو ده، نویو بعدونو او پراختیاوو په تېره بیا، د ډیورنډکرښې پر دواړو غاړو د پښتنو پر سیمه

په ننګ ونه دریږي، سبا دوی هم له دغه طاعون څخه  ورځ د پښتنو روشنفکرانو سیمه یز روشنفکران نن په سختې

 !ټوله سیمه په دغه طاعون ککړه شي سره بهلتون یاو بغورۍ یکرانو په بژغورنګ نه لري او د روشنف

 پای

 
 


