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  م٢٠٠٨    اپريل،                                   نظيف اهللا نهضت
                                                 

 ...دثور اومه او اتمه  تشابه که اختالف 
  

و په لنډ تاريخ کې ځينې ورځې د خا صې پاملرنې نه برخمنې  دي  روان  داځکه چې  اوسنی. د هيواد د جاري پي
کچېرې موجود واقعيتونوته لږ ه توجه وشي نو دغه . ي ناورين د پيل دوخت پدغو ورځوپورې اړه لري کړکېچ او مل

کرو يلغر ، او بله يې د  >٦<کال د جدی  >١٣٥٨<ورځې يوه د   کال د  >١٣٧٠<زموږ په خاوره د دشوروي ل
په پالن کودتا وشوه چې په د ملګرو ملتو د سولې ده چې پدغه ورځ د شوروي د ماتې څو کاله وروسته  >٨<ثور 

ه هغې ته داسالمي دولت نوم ورکړ شو دا کودتا د روس استخباراتو لخوا زمونږ د هيواد د پ اشغال پيل . ظاهري ب
 د .وه چې بيا ګاونډيواو نورو هيوادونو هم پدغه استخباراتي اشغال کې د اسالمي جهاد د نامه الندې برخه واخيسته

اسالمي دولت په کامل ډول د افغانانو د کنټرول نه ووت او دبهرنيو هيوادو د جاسوسي وخت په تېرېدلو سره دغه 
 . شبکو له خوا اداره کېده 

په اړه د ځينو ځانګړو سياسي حلقوله خوا ډېر  >٨<او  >٧<ددغو روښانه حقايقو په خالف پدې ورځو کې دثور د 
يعنې دافغانانود تباهي او دملي ناورين د >٦<د جدي د>١٣٥٨<د کال ددغه بحثونو موخه داده چې . بحثونه روان دي 

داسي يو ذهني حالت لپاره همدا اوس د روس د استخباراتو پورې . پيل ورځ شوروي يلغر نه پام بلې خواته واړول شي
واقعيت . ته واړول شي >٧<نه د ثور  >٦<چې د خلکو انتقادي تبصرو جهت د جدي . تړل شوي ليکواالن کار کوي 

سره هې تړاو نلري ، ځکه د روس د دواړو کودتاګانو عاملين  تر اوسه د ثور > ٨<د ثور  >٧<چې د ثور دادی 
دواړه شوروي او روسي کودتا >٨<او دثور > ٦< جدي ځکه چې د. د حکومت پر ضد کرکجن تبليغات کوي >٧<د

ه وړلو په خا طر وشوې ګانې ي اسالمي دولت کارمل اړخ د ثور د د ايتالف.  دي چې د هيواد د ملي حاکميت د له من
کرو سره ګډه و طنفروشانه کار وکړ> ٧<  .                        د حکومت په سقوط کې د شوروي ل

کال >٢٨<د يادونې وړ ده د کارمل ډلې د اپرېل په .  په دې اړه د هغوئ  اعترافات او اسناد اوس هم موجود دي 
ملتو د سولې په پالن کودتا وکړه او دشمالي ټلوالې په چوکات کې د ملګرو د روسي استخباراتو په ګډون  >١٩٩٢<

يې د مجاهدينو اسالمي دولت اعالن کړ ، دغه اعالن په حقيقت کې په افغانستان کې د بهرنيو هيوادو استخباراتي 
د ملي ناورين دوهم چې همدا کودتا زموږ په هيواد . حکومت جوړېدلو پيل يا دهيواد استخباراتي اشغال مفهوم درلود

تر اوسه دوام لري، ځکه د دغه تجاوز ، فتنو، دسيسو، عام وژنې ، ملي کرکې د خپرېدو ، دملي،   پړاو پيل وه چې
 .                        دملي يووالي د محو کېدو او دهيواد د تباهۍ عاملين د هماغه پيل نه بيا تر اوسه  حکومت کوي 

 .       نقاب بدل کړی خو خپل حکومت ته يې دوام ورکړیهغوئ تر اوسه درې ځلې خپل
. پورې > ١٩٩٢-٠٤-٢٨<تر > ١٩٧٩-١٢-٢٧<د هغوی سويتست  شوروي پرست مترقي چپ په نامه : لومړی 

 .پورې > ٢٠٠١<نه تر >١٩٩٢<د اسالمي مجاهد د نامه الندې  : دوهم 
 . وي نه تر اوسه پورې حکومت ک> ٢٠٠١<ددموکرات په نامه :  دريېم 

اوس مالومه نده چې سبا به به هغوئ کوم نقاب پر مخ  را کش کړي ، خو دهغوئ دنده مالومه ده او هغه د افغانانو د 
د > ٦<کال د جدي > ١٣٥٨<په حقيقت کې > ٨<کال د ثور > ١٣٧٠<بايد يادونه وشي چې  ... هيواد تباهي ده 

انو > کې جې بې< روي يعنې د شو. پړاو دی  شوروي تجاوز دوام او بشپړتيايي  جاسوسانو د کارګرانو ، زيارک
يعنې هماغه قاتالنو چې په سل . او داسالمي مجاهدينو نقاب يې په مخ راکش کړ. سوسياليزم نقاب  د مخ نه  لرې کړ 

کرو په زور د اشرار او مجاهد په نامه ووژل  دا ځل يې د اسالمي دولت د  . هاوزرو  افغانان يې د شوروي ل
د دې لپاره چې د اسالمي دولت د نامه الندې سياسي لوبه په . نواو افسرانو په نقاب کې ځان را څر ګند کړجنراال

. مستند ډول روښانه شي بايد د دې لوبې مهم لوبغاړي چې د کارمل د نظاميانود بانډ فعال غړي وه په رول خبرې وشي
< صف آ ودتا اصلي څېرې وې د نورو په څن کې  د کارمل د نظاميانو ډله چې دوستم هم په هغې کې شامل وه ک

لوی درستيز چې اوس د افغانستان اسالمي دولت بر حاله سفير هم دی او نبي عظيمي د کابل د ګارنيزيون او > دالور
> عظيمي < د اسالمي دولت لوی درستيز او نبي  >دالور < صف آځکه . مرکزي قول اردو قوماندان زيات فعال وه 

< د دې خبرود اثبات لپاره د نبي عظيمي ليکل شوی کتاب  .   اردو د قوماندان په مقام کې کار وکړد مرکزي قول
مخکې   پدغه سياسي  >٥٩٢<هغه د خپل کتاب په  کتاب ته د يوه مهم سند په توګه مراجه کوو،>  و سياست -اردو و

تو ژباړه : ه اړه داسې ليکي لوبه کې چې داسالمي دولت د نامه الندې  جوړه شوې  وه د خپل مالقات پ احمد << پ
 .     شاه مسعود يوه اوونۍ وروسته کابل ته داخل شو 
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 .     فرقې او دجنرال دوستم يو شمېر ځواکونه وه  >٧٠<له ده سره يو شمېر شورای نظار او دجنرال مومن اړونده 
وازه مې خالصه شوه     د خونې در... ساوه مسعود په  منډه او چټکۍ د ماښام په تياره کې ځان کابل ګارنيزون ته ور

او را ننوت  زه له ځايه پاڅېدم او الس مې ورکړ، خو هغه زه په غېږ کې ونيولم ويې پوښتل عظيمې صاحب تاسو 
په کوټه کې نورالحق علومي، سيد اعظم سعيد، فتاح، عبدالحق > لوی درستيز <صف دالور آد. ياست ؟  ومې ويل هو 
هغه په يوې څوکۍ . ، داود عزيزي ، او نور نه پوهېږم چې څوک وه  خو ټولوته يې الس ورکړعلومي، امير محمد

زه نور نه پوهېږم که تاسو او دا ورونه نه وای حکمتيار . کېناست او ويې ويل عظيمي صاحب تاسو ډېرزحمت وکېښ 
 .   صاحب به خپل هدف کې بريالی کېده 

کار نه وي رخصت ورکول کېږي زه عظيمي صاحب ، دالور صاحب او د چا چې دلته : مسعود حاضرينو ته وويل 
 .                                                                                   >>جنراالن ورونه غواړو يوه شېبه تنها اوسو

؟ دوی چې يوبل ...و بدل کړل دلته دا سوال پيدا کېږي چې دا کومه معجزه وه چې خوني دښمنان يې په نژدې دوستان
ته کمونست، ملحد، د روس جاسوسان او بل اړخ مجاهد بې فرهن او اشرار، د پاکستان جاسوس خطاب کاوه ، نا 

د دې سوال ځواب روښانه ... څاپه يې يوبل په غېږ کې ونيول، عظيمي الس ورکوي خو مسعودهغه په غېږ کې نيسي 
عظيمي د دې لپاره . دوه کاري ټيمونه وه او دمسکو نه قومانده ورکول کېده > کې جې بې < دا دواړه د شوروي . دی 

 >٥٠٣<چې د مجاهدينو په داخلي جګړو کې دخپلې ډلې قاطع او رهبري کوونکي رول  ثابت کړي د خپل کتاب په 
په  سعودصف دالور جګړه سوق او اداره کوله نور ټول رباني او مآدغه وخت يوازې  په<< : مخ کې داسې ليکي 

.                                                                                                                   >>.شمول کارېزمير او خيرخانې ته تللي وه 
نه وه چې دا  خلي جګړه پيل شوه دا مالومهد اسالمي دولت د جوړېدلونه وروسته ډېر زر عامه تباهي، لوټ تاالن او دا

جګړه د چا له خوا او دچا پر ضد روانه ده ، څوک دښمن او څوک دوست دی ، ځکه ټولو د  کمونيزم د ماتې او 
او مقابل لوری يې کا فراو واجب القتل . اسالمي فتوحاتو دعوا کوله  او هر يو ځان ته حقيقي او خالص مسلمان وايه 

ه دا يو پېچ   .                                                        لی  حالت وه ګا
کلن دولتي  >٢٥٠<خو د جن موخه زموږ د هيواد د دښمنانو لخواه روښانه ټاکل شوې وه  او هغه د افغانستان د 

ل او د هيواد د نظام محو کول، د ملي اردو انحالل، په هيواد کې د ورونو قومونو تر من ملي کرکې ته  لمن وه
  . تجزئې په خاطر قوي جګړوته شدت ورکول او دکابل ښار په کنډواله بدلول وه 

چې بيا اسالمي دولت دا ټول پروګرامونه عملي او ټاکل شوي اهداف يې تر السه کړل او روسانود شمالي ټلوالې په 
  .    الس د خپلې ماتې غچ واخيست 

ود ځکه د سقاويانو په وخت د غازي امان اله خان په الس جوړ افغانانو په دغه ملي ناورين د دوهمې س قاوۍ نوم کې
شوی د مدرن افغانستان  سياسي نظام غوړېدونکی صنعت، ملي اقتصاد ، ښوونه  او روزنه ، دولتي جوړښتونه، ملي 

د بهرنۍ دسيسې  په زادۍ الهام ورکوونکی وه ، آد  اردو او دافغانستان نړيوال اعتبار او محبوبيت چې  دختي لپاره
د بلې خوا اسالمي دولت . سره د خاورو سره خاورې کړای شول پايله کې د اسالم په نوم او بچه سقاو په استعمال

وکړ ځکه د هغه تګالره يې عملي کوله بيا په دوئ پورې تړلو ليکواالنو حتی  سرواالنو د بچه سقاو په توصيف پيل 
.                                                                             کې داستانونه جوړ او خپاره يې کړل مشهورو راډيوګانو دبچه سقاو په دفاع

پدغه بدنامه جګړه کې د جن اړخونه هم مالوم نه وه ، کله به شمالي ټلواله تجزيه شوه او په خپل من  کې به يې 
اهدينو کې حريف پيدا کاوه پدغو جګړو کې هغهزړه بوږنوونکي جنايات او کله به يې په نورو مج. جګړه پيل کړه

  .                                                     وشول چې د چنګېز نا تار يې د خلکو نه هير کړ 
جنګي بالخره  د کورنۍ جګړې د ټولو اړخونو  قوماندانان او . پدغه تاريخي کمېډۍ کې چې په سترې غميزې بدل شو

  .جنايت کاران د اسالمي دولت محترم رهبران شول او ټول قدرت يې انحصار کړ 
په بخارست کې د . ځکه  پره دي يې تر شا والړ دي . چې تر اوسه افغان ولس د هغوی له شر نه خالصېدای نشي 

شمالي  << .داسې  رپوټ خپور کړ > بي بي سي راډيو< جوړه شوې وه د  > ٠٤-٠٤-٢٠٠٨<ناټو غونډه چې په 
  .                                               >>ټلوالې ته روسيې پيسې او وسلې ورکولې 

د روسيې  ولسمشر نړيوالوته ور په زړه کړل چې په افغانستان کې دوی له شمالي ټلوالې سره د کلونو  په اوږدوکې 
له  ه ياد ولرو چې روسيه يوازنی هيواد وه چېبايد پ<< : ښاغلي پوتين وويل . مالي او پوځي مرستې کړې دي 

. پخوانۍ شمالي ټلوالې يې مال تړ وکړ او دهغوی د جګړييزې وړ تيا د ساتلو لپاره يې په سلګونو ميليونه ډالر ولګول 
           .              دا د ټلوالې په قدرت کې د پاتې کېدو خارجي دليل او دروسانو سره دهغوی د اړيکو قاطع ثبوت دی >> 

د يادونې وړ ده چې د اسالمي دولت د جوړېدلو نه وروسته  د پر دې شاته عمًال د کارمل د نظاميانوډله حاکمه شوه،     
  :وېشل ر کې وه نو ځکه هغوئ د حاکم ګوند غړي په درې برخو ويخو حاالتو ثبات نه درلود ، هر څه په تغي
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کې چې د مسکو سره يې مستقيمه                         هغه شب>  کې جې بې < په خاد کې د – لومړی  
 ي قدرت د زړي يا هسته په حيث  په   کار بوخترا بطه وه او په کودتا کې بريالي جنراالن د اسالمي دولت د مرکز

  .شول 
شامل وه شمال ته ولېږل شول د ګوند هغه برخه چې په هغې کې مشهور اشخاص او ګوندي کادرونه او غړي :  دوهم 

او پاتې يې خارجي هيوادونو  اروپا ، . چې دوستم په سياسي لحاظ تقويه کړي او د هغه نه شخصيت جوړ کړي 
امريکا ته دسياسي مهاجرينو په توګه ولېږل شول ، د يا دونېوړ ده چې دهغوی نه يو تعداد په اروپايي هيوادونوکې د 

ورساوه  يا د روسانو له خوا هلته ورسول شول او ځينې يې هلته  دترجمان دنده هم مها جرت رسمي  دفاترو ته ځان 
تر السه کړه دغه کرکجنو جنايتکارانو د هغه افغان مهاجرينو لپاره چې خادستان وه ستميان وه کارمليانو او نورو خپل 

تنو لپاره چې د هيواد په دوزخ وی يې د فاشيست په توګه معرفي بدل کړی وه او جبرًا مهاجر شوي وه خصو صًا د پ
کړيوه ، ډېر کړاونه او ستونزې پيدا کړې او دهغوی په ارتباط يې ډېر غلط او جعلي راپورونه  په اروپا کې   

او هغه جنايات يې چې په هيواد کې د افغانانو په ضد کول دلته په بلډول په اروپا او . دمهاجرينو  مقاماتوته ورکړل 
ير وکړاو بل  حکومت جوړ شوچې د ينه څو کاله وروسته چې حاالتو تغ >٢٠٠١<د . ار کړل نورو هيوادنوکې  تکر

هغوی نه يو تعداد بيرته هيواد ته دنورو پروګرامونو سره ستانه شول چې اوس په مختلفو ساحو کې واک چلوي او 
ببرک کارمل چې د کابل << : مخ   دا سې ليکي  >٥٩٠<نبي عظيمي پدې ارتباط په . ځينې يې سياسي رهبران دي 

بالک کې اوسېده له کابل نه مزارشريف ته او بيا حيرتانو ته و لېږدول  >٢٠٤<د ګارنيزون په څن د مکروريانو په 
شو ، اناهيتا راتب زاد او دګوند د کادرونو  يو شمېر پياوړي غړي د کابل د ګارنيزون په مرسته د دهلي په طرف 

                  .               >>واستول شول 
سره دښمني درلوده اوصرف د وطن > کې جې بې  <د حاکم ګوند هغه برخه چې واقعي وطنپرستان وه او د : دريېم 

په نامه ووژل شول ، ترور  مينه يې په زړه کې وه ، د اسالمي دولت په الس د ملحد او کمونست او روسي جاسوس
مهاجرت ته مجبور کړای شولد دغو وطنپالونکو او افغان شول او د مختلفو کړاونو سره مخ شول او جبري 

روشنفکرانو پر ضد په تبليغاتي کار کې يواځې روسي استخبارات اواسالمي دولت نه وه چې هغوی په کفر محکومول 
کورني او بهرني مطبوعاتوهم برخه واخيسته  چې په نتيجه کې   بلکه پدې کرکجن کار کې  د نړۍ مشهورو راډيوګانو

م ستر اسالمي مجاهد شو او د ګوند عادي غړی په کفر او مرګ محکوم شول دا هغه چټله لوبه وه چې زموږ  دوست
هغه وخت دا تبليغات دومره شديد شول چې د دغو وطنپالونکو وژل د . او اوس هم روانه ده  دسترګو په مخ واقع شوه

  . ده او چا يې پوښتنه هم نکوله کافر او کمونست په نامه يو عادي کار وه او ګنا ه نه شمېرل  کې
په  هيواد کې ښوونکي او استادان چې د علم او پوهې مشال يې په الس کې وه او وطن يې روښانه ساته هم د دې 
منفورو جنايت کارانو د حملو هدف و ګرځېدل، هغوی به ويل چې کفر او الحاد له همدغو مکتبونواو پوهنتونونه را 

دانو په شمول د ظاهرًا اسالمي خو واقعًا  د ټولو روشنفکرانو قتل عام د معليمينو او استادپيدا شوی او بايد ختم شي 
نتايج يې  تر اوسه محسوس دي ، د معليمينو  دوژلو  روس او خارجي حکومت لخوا په  ډېره بې رحمۍ پيل شو چې 

  . او دمکتبونو سوځولو کلتور اوس  هم حاکم دی 
يې په الس  د د دغې ملي غميزې يوه برخه ده ، اوسنۍ ملي جبهه چې د چارو واګيچې همدا اوس دمعليمينو د کمبو

دولت  د اعالن په ورځ جوړه  کاله د مخه د اسالمي >١٦<کې دي او په مخ يې د دموکراتيکو اهدافو پرده غوړولې ، 
 او تېر کال بله خوا ورکړل شوې وه شوې وه هغوئ ته د اسالمي حکومت د رول د لوبولو قو مانده  د مسکو له

قومانده صادره شوه دا ځل هماغه افراد د سياسي قدرت د تقسيم په خاطر په بل نقاب کې ځان را څرګند کړ او په ځان 
ود   .                                  باندې يې د ملي جبهې نوم کې

غه حکومت پر ضد  پروپاګند کوي کاله په مختلفو نقابونو کې سياسي قدرت چلوي د ه >٢٩<هغه جبهه چې تقريبًا 
 دا جبهه خپل ټول تبليغاتيوسايل راډيو، تلويزيون ، انترنېتي  .چې شوروي يلغرګرو د هيواد په اشغال سره سقوط ورکړ

نېټې حکومت   >٧<سايتونه ، اخبار، مجلې ، ليکواالن او ژورنالستان د هغوی  پرضد کاره وي ، حال دا چې د ثور 
کرو لخوا په مخامخ جګړوکې ووژل شول او يا ترور شول او پاتې   د  کابينې غړي د شورويعالي رتبه مقامات ، ل

محکمو کې محاکمه په اعدام محکوم شول نور تر هغه وخته په زندان کې پاتې شول چې  يې د اشغالګر پوځ په نظامي
کرو ماته وکړه او دافغانستان نه وشړل شول   د نړۍ په .زيات زندان  تېر کړ يعنې د لسو کلونو نه يې . شوروي ل

د زور << هې هيواد کې او د نړۍ په هي يوه قانون کې هي يو شخص دوه ځله په يوه اتهام ندی محاکمه  شوی خو 
کلونونه تر اوسه د خلکو په وژلو ، لو ټولو بوخت دي او زور او زر  >٢٩<هغوئ چې د تېرو . >>اوبه  پورته  ځي 

دی، دخپلو راډيو ګانو، تلويزيونونو، انترنېتي سايتونواو ژور نالستانو په وسيله د هغو او دپردو مال تړ ورسره 
کاله د مخه ترور کړل ، اعدام کړل او زندان  >٢٩<وطنپالونکو د محاکمې خبره کوي  چې د هغوئ   شوروي بادار 
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د نوکرانو منفوره  ترانه  ته يې واچول  او حتی ځينې بې خبره يا ګمارل شوي افراد د اشغالګرانو او دهغوئ 
.                                                                                                                           تکراروي  چې دا دې تأ سف ځای دی 

ټلوالې ضد بشري جنايات  په مستند ډول بيان شي  د افغانستان ولسمشر ددې لپاره چې په اوسني وخت کې د شمالي 
د بشر دحقوقو د ورځې په   >١٠<کال د دسامبر دمياشتې په  >٢٠٠٧<حامد کرزي ، دهغه بيان ځينو برخوته چې 

  .                مناسبت  وکړه او خپل مسئوليت يې رفع کړ اشاره کوم 
تو ژباړه  وه او هغوئ   زموږ الس تشه راوستل  ددې لپاره چې موږ ته بله الر پاتې نه وه ، ټول مو حکومت ت-: پ

 کچېرې هغوئ د نظام نه بهر پاتې وای وژل وژلوته به يې دوام .هر څه درلودل ټوپک ، توپ ، ټانک او مليونونه ډالر
ږ  نظام ته داخل کړل ورکړای وای، او دخاورې هي يوې  برخې د هغوئ نه ځان خالصولی نشو، نو ځکه هغوئ مو

                                         .  
داسې کورنۍ شته  ؟   ولسمشرحامد کرزی  دوام ورکوي  اوس هم...څه وکړو هغوئ  بيا د خلکو په ځان خوشې کړو 

نه . ري مصؤنيت نلري  داسې ځايونه شته چې هلته د افغانستان دولت د بشر د حقوقو د سرغړونې  دپوښتنې توان نل
دهغوئ د منع کولو توان  او نه هم د دې توان لري چې حقيقي عامالنو ته جزا ورکړي ، اوس  هم داسې کسان شته 

و الندې کوي  زه د طالبانوتروريزم ته اشاره نکوم بلکه داسې نور عناصر چې د ټوپک ، پيسو او . چې قانون تر پ
و الندې ک څه شی محکمې ته يوسو نه . ولو امکان  په الس کې لري سياسي قدرت په زور د خلکو د حقوقو د پ
>>                                                                                                 .هغوئ  اعتراف کوياو نه زموږ زور په هغوئ رسېږي 

او خلک د دغه . په هيواد افغانستان  کې د ځنګل قانون حاکم دی د کرزي د دغه بيان نه داسې مالومېږي چې زموږ 
قانون د حاکميت الندې ژوند کوي ځکه د ځنګل په قانون کې هر قوي حيوان ضعيت حيوان وژني او خوري يې، قوي 

  .                                               همېشه بر حق او ضعيف تل محکوم وي 
پېړۍ کې ژوند کوو دلتهد متمدنې ټولنې استازي  >٢١<سانانو مدني ټولنه جوړه کړېده، موږ په خو نن په نړۍ کې ان

څرنګه کېدای شي په داسې . موجود دي چې خلکوته د بشري حقوقو او اجتماعي عدالت دعملي کولوپروګرام اعالنوي
و الندې کول خپل طبيعي يو ماحول کې ځينوته دا حق ورکړل شي چې په نورو  تېری وکړي او د نورو د حق د  پ

ي    .                                                      حق وګ
 دا روښانه ده چې د کرزي پدغه بيان هيواد کې د ځنګل قانون د حاکميت ګناه هغه هيوادونوته متوجه کړي چې دغه 

د دوهمې درنې سقاوۍ نوم ورکړل شي ځکه سره له ژورو توپيرونو کېدای شي دغه حالت ته د م.  ټل واله حمايه کوي
   .                                       سقاوۍ سرواالن اوس هم واک چلوي

و الندې کولو مسئله  کچېرې دغه روښانه اسنادوته وکتل شي نو الزمه به نوي چې موږ د تېر وخت د بشر دحقوقو د پ
  .  خلک څرنګهوژغورل شي وڅېړو سوال دادی چې نن ورځ د دغې ټلوالې د شر نه

وسايل په خپل  دې مسئلې ته ليکوالو ډېره لږه توجه کړېده ، ځکه ټلواله د هيواد په دننه اوبهر کې ټول تبليغاتي
انحصار کې لري ، هغوئ خلک پدې مصروف ساتي چې په تېرو کلونوکې د بشر د  حقوقو د تخلفاتو څېړنه وکړي 

ياتو مسئولين تر اوسه او همدا اوس پدغو جناياتو او ضد بشري اعمالو بوخت بشري جنا حال دا چې هماغه د تېرو ضد
سوال دادی چې همدا اوس د . څرنګه و څېړل شي ځکه هغه معلوم دی  اصلي سوال دا ندی چې تېر جنايات. دي 

يانتونوته جناياتو مخه څرنګه ونيول شي او څرنګه هغه امکانات د جنايتکارانو نه واخيستل شي چې په هغې خپلو خ
ټولوته څرګنده ده چې اوس په هيواد کې شخصي او مالي مصئونيت  نشته همدارنګه دهيواد نه بهر . دوام  ورکوي 

حد اقل يو مليون په ايران او دوه  اکثر افغانان او په ګاونډيو هيوادونوکې لکه ايران او پاکستان کې افغان کډوال چې
ليوال دي چې بېرته خپلوطن ته راشي نشي کوالی چې خپل وطن ته ستانه مليونه په پاکستان کې ژوند کوي او ډېر 

وک مصؤنيت  نلري ، او عمًال د ځنګل قانون حاکم دی  شي ، او أرامه ژوند پيل کړي ، ځکه په افغانستان کې هي
اد کې د د پردې الندې چلېږي خو عاليم يې ښکاره دي دغه پ قانون په هيو سره له دې چې دغه قانون پ دی  او

  . اقتصادي  پرمخت  او اجتماعي عدالت د تامين مخه نيولې ده 
  همدا اوس  د دوستم  ا و اکبر بای  قضيه چې د ځنګل د قانون د عملي کېدلو لويه بېلګه ده  په هغې کې د هيواد ټول   
  و الندې شوېدي دا ثابته وي نافذ قوانين ، قضا ء ، څارنوالي او حتی اساسي قانون چې د بشرد حقوقو دفاع کوي د پ 
 چې په هيواد کې جاري قوانين نشي کوالی د خيانت مخه ونيسي د بلې خوا د ټلوالې د غړو ټول جنايات ، لوټ تاالن ،  
ملي نفاق ته لمن وهل او دهيواد د تباه کولو ته دهغوئ ګوندونو ، راډيو تلويزيون ، ليکواالنو او ژورنالستانو له خوا  

دغه .  خرڅ شويدي د برأت  منطق جوړېږي او دهغوئ ټولو جناياتوته  دنېکو اعمالو جامه اغوستل کېږي چې په پردو
ليکواالن  او  روشنفکران چې په حقيقت کې  تاريک فکران دي اوس يې ځان د ضد بشري جناياتو او دځنګل د قانوند 

 د شوروي يرغل نه مالتړ کوي او ملي خاينانو مدافعينو په حيث را څرګندېږي ، هغوئ د هيواد تېر تاريخ تحريفوي ،
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او جنايت کارانونه شخصيتونه جوړوي ، نو ځکه ويالی شو چې د هغوئ جنايات  د ټلوالې د جناياتونه کم ندي ، د دې 
د ثور د اسالمي دولت د جوړېدلو اعالن  دټلوالې حاکميت  >٨<ټولو حقايقو د بيان نه دا نتيجه اخيستل کېدای شي چې 

کال ناورين له  >١٣٧٠<  دی او دواړه مشابه ورځې دي چې د شوروي د تجاوز دوام  >١٣٥٨< >٦< جدي او د
  .  همدې نه پيل شويدی 

  
  پای

  
 


