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   !وشډل ورپېژني نړۍ ته پښتانه شاړدريځيبي سخت مذه
 

ين الښپښتنانه چې د عالمه اقبال په قول د اسيا د لويي وچې په  کې د زړه حيثيت لري او د سويلې اسيا په ايتنيکي  خ
ولو زيات په خپلواک ، و روستيو کلونو او په تپه  ميين قام دي پرمخت او تمدن ازادۍ ،روپونو کې تر  ېره بيا د 

پلو په السروسته د نيويارک له پېښې ېم١١بر کال د سيپتم٢٠٠١  په نړۍ کې  ؛ د محدودو مذهبي سخت دريځو ډلو 
ولو اونډيانو او نړيوالو سره بدچلنهتر  من ، د  رو  روسته پاتې ، تياره ، د ودې او پرمخت د  ، له نړيوالو تره

ی ځو سره بدسلوسره  شريکبا هکه او دک  ، د    .ی دیپېژندلار لتور او تهذيب سره د نااشنا قام پتو
ر اسامه بن الدينمذهبي سخت دريځو تي استازيتوب ، د نړۍ لومړی درجه بدماش او تره  او د  د پښتنو په ناغو

ایهغه نورعرب او عجم لنډه غر  ای د پښتنو په زړه کندهار کې  نړۍ  کار سره يي ل او پخپل دې ملي ضدکړ په 
ه توب او نوم بدۍ لوبه چې نورو مذهبي سختالروکې د پ و و کاله وړاندې د پښتنو د سپښتنو د  کاوۍ او  ال 

ه توده کړهورکاوۍ پ   . ه موخه پيل کړې وه ، 
ود پښتنومذهبي توندالرو  ران ، انجينران او پوهان ووژل تر وونکي ، ډاک  له پخوانې پوه نسل  قومي مشران ، 
وندې د پښتنو زامن به د ن نسل لپاره ييد نوي. خه محروم شي وونځي او پوهنتونونه وتړل چې  وې عصر له زده  
خ له دې الرې به په اسان سره شي او پاتېخبره او بې تعليمهکړو او مالوماتو نا ه د پښتنو د  راتلونکې کې له سيمې 
وله کړي ان او د پنجاب ديني  او دلته به د يوه داسې اسالمي خالفت د بنس ډبره کواک لمنه  دي چې د عربو بېلما ي

رانيکداران      .به يي وړيا نوکران او مزدوران وي پښتانه  نالوستې د واک ستنې او پايي جوړوي او به يي او معامله 
ه  وتهمدارن من ور په  ولو سره يي موخه دا وه چې پښتانه نړيوالو ته د کلتور او تهذيب د ه د باميانو بتانو په الو

  . کړي
رو د باميانو بتان چې د افغانانو لرغونی که د طالبانو په منبلخوا  او تاريخي شتمن وه له منځه  کې سختالرو او تره
که . ټ کړ او د کابلښار يي کنډواله کړ د طالبانو اسالفو نورو مذهبي توندالرو بيا د کابل موزيم او ارشيف لو ،يووړل

ځې په ډنډو او کوتکو وهلطالبي توندالرو په سرکونو او عمر او نورو  مال ،ې ډبولې عامه الرو د افغانانو نجونه او 
وونځيو پر نجونو او نورو  نو د دوی ؛ فتوې صادرولېاخوندانو ورته ل بدين په مشرۍ بيا د   اسالفو د رباني او 

ایستره اچولې او پوخ بدواړه مذهبي بدماشې ډلې چې يوې يي د حکومت په دننه کې.  پاشلونهځو تيزاب   يي 
ي پسې حيرت او د واکنيوالی او بله ېې له حکومته بهر پاتې ده    .دوه غوږونه دي....  د يوه  کې سو

، ودان او د افغانانو د  په کور دننه د پرمخت رو د دولتې فساد په دودولو سره ؛ دولتي واک کې دننه سختالکه
دي  او هېواد جوړېدا سوکال مخه ډب کړې  د نړيوالو په وړاندې د  په دې وسيله يي له هېواده بهراوته نه پري

له بېخه ،  دي په هېواد کې اباد اوجوړخو له دولته بهر سختالرې بيا هغه چې  پرېکړې ،افغانانو پر مخ د شرم پزه 
ت ، ه نړيوالو ته افغانان د جوړ منان ورپېژنيورانوي او په دې تو   .  نويتوب او ودان د

ولوژنه او د هېواد په هراړخيزه وران او بلخوا د نورو  پبر کې ، دواړو اړخونو د واک پهدوی  يوخوا د افغانانو په 
ونه مات  او سپکولو کې د تير تاريخ او ب افغانانو په شرمېدوولسونو او ملتونو په وړاندې د ول ريکا شريت په کچه 

     .  کړي دي
و ، تاريخ او وياړنو لپار.او کړنالر نه لري مذهبي توندالرې کومه ملي موخه   ه نه  دوی د افغانستان د ملي 

ي  ي  ومو کلونو کې ويل چې موږ دولتي واک نه غواړو او کله چې د پاکستان په ٩٠ په طالبي سخت دريځو. جن
خه جارو کړو ، نو پخواني پاچا ظ تنظيمه  ٨  او د ايران په الس جوړ ٧س جوړ ال اهرشا ته به بلنه له افغانستان 

دۍ سپور شي  ه کيسه کې شول خو کله چې مزار يي ونيو ، هوا يي بدله شوه ، نه د ظاهرشا پ. ورکړو چې د واک پر
ت . او نه د افغان ملت  او له افغانستانه سربېره ل په کندهار واکمن کړاو د نړۍ سخت دري ييبن الدين يي راوغو

ولو او استولو پهيي نورې نړۍ لپاره د مذهبي سخت دريځو     . پيل وکړ زي
رو اډه کړه  او  واافغانستان يي د نړيوالو تره طالبي توندالرو له . ونه پيل کړلنړۍ ته يي د افغانستان له پتې 

اونډيان ييۍ سره  پرې کړې او نړ نورېلهستان او يو نيم عربي ملک پرته  د افغانانو اړيکې پاک ان  خپه او   په 
   .پسې راوپارول

ړيزو برياو۶ ــ ۵ سخت دريځو پخپله دې لواله يي له هېوادهو کلنه واکمن کې د خپلو لومړيو ج   پرته چې د شمال
ه ، نور کوم مثبت کار ترسره نکړ اوجيحون يي ورتېره کړهاو له  پسې واخيسته ه  تي  کافي ده  !ودهکېنښ يي پر تي

يزه ستونځو د حليوويشتمه پيړۍ کې په چې و ، لمروهلو او وچد کندهار په   ، لپاره د افغانانو د اقتصادي او کره
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ای  کې و ميدانتودو  دغو . لمونځونه راپه ياد کړو د استسقآد دوی د هغه مهال د اقتصادي علمي کړنالرې پر
ول درناوي سره بايد وويل خهلمونځونو ته په   د افغانانو  موخه  طالبي سخت دريځود  شي چې دلته له دغو لمونځو 

ه خه د خپلو سياسي موخو لپاره  لو عقايدو  تل چې افغانان د طالبانو له دولت. اخيستل وود اسالمي سپي   دوی غو
ه ونه غواړې  او د الم او مستبد دولت  کړاوونه د هغه مهال د ظکوله چېده پو کې دا خبره او عقي افغانانو  دوی.خه 

وندې خرابې عقيدې پايله وه هغه د تېر سلف  الرو پايله نه بلکې ، د بېوزله او بېوسه افغانانو د خپل عمل او      .د ت
نن هم افغانان د هېواد په سويل کې د طالبي توندالرو او د هېواد په شمال ، مرکز او دولت کې د نورو مذهبي سخت 

کېل دي مرګ او دريځو سره د     .ژوند په مبارزه کې 
ې او د ايساف او ٣٠٠٠٠ سرتېرو سربېره نور ۶٨٠٠٠نن امريکايان په افغانستان کې د شتو دا چې   سرتېري رالي

ي ، د نورو الملو دي يونيم لک سرتېري کي ول مسؤناتو د نورو سرتېرو سره ن ن يي  ليت د مذهبي سخت نو تر
ي د هغه پړه په دولت کې دننه او د لويدي په . دريځو پرغاړه دی ه ماريو کې چې هر افغان وژل کي د طالبي سو

ر او القاعده ده چې د پ. توندالرو پر اوږو بار ده ښتنو سيمه يي يرغمل همدا مذهبي توندالرې او د دوی نړيوال تره
ريزان او نور لويدينېولې او په دې ه امريکايان ، ان واکونه سيمې ته راغواړې  يرغمل سره په نامستقيمه تو  يا . 

يا پخوا له دې چې لوېديځوال . ه د لوېديځووالو د رات وسيله دهداسې هم ويالی شو چې مذهبي توندالرې سيمې ت
و ترالسه کولو لپاره راشيسيمې ته د خپل واک د غزولو او نورو ستراتي ، مذهبي توندالرې يي هست او ژيکو 

ولو  روانو په دې المل توندالرې په سيمه کې د. راشيپر اوږو دې سيمې ته په اسانو د دوی رامنځته کړل ، تر  
ړو ولوژنو پړه پرغاړه لري بدبختيو ، ج   .، افغان وژلو او 

انه کړي افغانان بايد د مذهبي توندالر ه او پريکونې  .و په وړاندې خپل دري رو و چې د دوی په مقابل کې غو تر
ېر مبارزه ونه شي او کاره نه شي ، مذهبي توندالرې به د يوه طاعون او وبا په   د دوی ريښتونی ماهيت ولسونو ته 

  . زموږ ولسونه وژني 
اکنو سره يي واک پياوړی شو ، لومړی بايد له دولته د اداري فساد غله او ډاکوان ول  او اوس دولت چې دا دی په 

ر ای د مذهبي توندالرو له کتارو.  وشړيدولتي تره ه راجال کړي او له دولته سره يي يو خه زموږ مرور ورو نو 
رو او القاعده په وړاندې يو غښتلی دري خپل کړي . کړي  ر چې اډې يي د پاکستان په خاوره کې پرتې . د تره تره

کول شي  لونکي کلونو اته کلونه موږ وړيا له السه ورکړل ، رات. دي د نړيوالو د پاملرنې په رااړولو سره هملته ، و
ای ونه لري  ر په هېواد کې    .کې بايد تره
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