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 ۱۵/۰۲/۲۰۱۷          حکیم روان
 

 قومی او مذهبی ګوندونه د قومی او مذهبی بربریت منشاء
 

یښو . له طبیعی پغیو او غمیزو یوه پیچلی ټولګه ده، پورته کیدو او لویدو، نېکمراو ماتو د بشری ټولنو تاریخ د بریاؤ
 .يفکر او عمل محصول د او که بدې د انسان د ي، ښې دنوری د تاریخ ټولی پیښېپرته 

سره حیرانوونکی الس ته  ې. په ملیونونو پرګنو په جمعی ارادیدانسان د نړۍ پر مخ د سترو تمدنونو بنسټ ایښئ 
له پاره د غرونو زړونه  . انسان د ځمکې پر مخ د نورو انسانانو سره د اړیکو يراوړنې په تاریخ کې ثبت کړی د

. انسان ته خپل عقل حکم کاوه چې دونه یې مهار کړلن، بحرونه او سییې پرانیستی ي، هوایي الرسوری کړل
د ثابت تجربې او ژون دې حکم رښتینوالی . داتې او ال زیاتې بریاوې ګټالی شیانسانان په ګډو هڅو سره تر دې زی

. انسان یو ول بشریت مشترکه السته راوړنه ده. بشری تمدن د ځینو تنګ نظرو انسانانو د ادعاؤ پر خالف د ټکړ
سان بیلې ټولنی ژوند نیز محیط محصول دی. معاصر ان. د انسان شعور او شخصیت د هغه د ټولټولنیز موجود دی

. نن ورځ حتی هغه هیوادونه او ه له اړیکو پرته ګذاره نشی کوالی. هیوادونه هم د نړیوالی ټولنی سرنه شی کوالی
، د نورو ټولنو سره له اړیکو او راکړې ورکړې پرته په یواځې توګه يپه ځان بسیا د وچې له ډیرو خواو ټولنې

 . الی خپلې ورځنۍ اړتیاوی پوره کړیونشی ک
ه نیکو او ښو اړیکو ته ، یو د بل سر، پوهاوی، یووالیه یواځې په خپله ټولنه کی ګډ کارږ نپه نننی وخت کی مو

. نو او ګټورې اړیکی حیاتی اهمیت لری ، بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د نړی د هیوادونو سره زمونږ ښېاړتیا لرو
افغان وطن پالونکو او رسالتمندو انسانانو دنده ده چې په هیواد کې د ننه د موجودو ستونزو د حل له  ځکه د ټولو

 . يالره کی خپلې هڅې سره شریکې کړ پاره د ملی اجماع او په سیمه ایزه کچه د سیمه ایزې اجماع په
نی ټولنی د ، بی له شکه د افغاویله دې امله مذهبی او قومی ګوندونه کوم چې مذهبی او قومی کرکه او کینه خور

ه مذهب ته او نه دا موخې . قومی او مذهبی ګوندونه نه قوم ته خیر رسوالی شی او نبربادۍ عوامل برابروی
، کرکې او منی، دښ، نابرابریمنۍ کې، قومی او مذهبی بی عدالتی، بلکې د ټولنې د بنیادی ګټو سره په دښتعقیبوی

 . ویبربریت ته زمینه برابر
المی پسوند لری لکه په افغانستان کی مذهبی ګوندونه د مذهبی او قومی ویش اجنداء لری . دا ګوندونه چې ټول اس

دې صریح هدایت  ، جنبش اسالمی د قرآن د، وحدت اسالمی، اتحاد اسالمی، حزب اسالمیجمعیت اسالمی
. مان ملت د نفاق او خپل منځی نفاق اور ته لمن وهیانماالمؤمنین اخوتأ فاصلحو بین اخویکم پر خالف زمونږ د مسل

خدای  کال خپل منځی جګړو په لړ کې د ۱۳۷۱تش په نوم اسالمی ګوندونو د افغانستان د دښمنانو په الرښونه د 
 ، د ځان د واکمن کیدو او د خپلو نامسلمانو بادارانو له، د خدای د مخلوق پروا ونه کړهتعالی د قرآن پروا ونه کړه

پاره یې د کابل په لسګونو زره مسلمانان په وینو ولمبول او نازولی کابل یې د اختر عبدالرحمن او د فلسطین د خلکو 
ینو . همدا ګوندونه د اسالمی ادعاؤ تر څنګ په څرګنده سره د قومی ککړ بدلالحق په غوښتنه په دوزخ د قاتل ضیاء

د خلکو ویش او په افغانستان کی بی ثباتی که په مذهبی بنسټ وی او که د افغانستان . او دښمنیو اور ته هم لمن وهی
د خدای پرستۍ دین  دوی. دې ډلو په ګټه نه دئ د اسالم پیغام د .دې ډلو اصلی موخه ده ، دقومی لحاظ وی په

  .د ځان پرستۍ دین یې غوره کړی دئ پرایښی دی او
. که جراغوښتنونکو کړیو سره اړیکی لریو د استخباراتو او مادې ګوندونو مشران د باندینیو مختلفو هیوادون د

چیرې د افغانستان مذهبی ګوندونه د مختلفو هیوادونو د استخباراتو او فتنه اچوونکو سره اړیکی نه لرالی نو په 
په افغانستان کی خو ډیرکی مسلمانان دی یو اسالمی ګوند کفایت کاوه . دا چې څواو بیل بیل اسالمی ګوندونه 

 .ستخباراتو موخې بیلې دیټې او د ا، دلیل یې دادی چې د هغو هیوادونو ګافغانستان کی فعالیت کوی
دوی خپلو  .جنټانو هم پڅ او احمقانه فکر کویدې هیوادونو استخبارات او ماجرا غوښتونکی کړی تر خپلو افغانی ا د

ځانګړو قومونو او د هغوی د مشرانو د سپکاوی د  د کمزوره کولو ۍ، د مرکزی واکمناجنټانو ته د فدرالیسم
. خو دا لنډ فکره خلک په دې نه پوهیږی د ویش او ټوټه کیدو په خوا بوځي پروګرامونه ورکوی تر څو افغانستان

. دوی هیره کړی ده چې افغانستان ن د ثبات او بشپړتیا سره تړلی دیچې د سیمې او نړی ثبات او بشپړتیا د افغانستا
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. هیچا ته یې ضرر نه رسی او که خدای مه کړه بی عقله او لیونیان ی چې که سالم پاتی شی او ونه چویدهغه بم 
هغه منفلق کړی دوی او باداران به یې په لمبو کی سوټ بوټ شی او داسې دوزخ به جوړ شی چې د سیمی ټول 

به تاجکستان پاتی شی ، نه ی او نه ایرانی. نه به پاکستانی باداران پاتی شونه به خپل سوځونکی نس ته ننباسیهیواد
 .  دې اور خوراک شی ، ټوله سیمه حتی د خلیج هیوادونه به دنه ازبکستان

، قوم او نژاد په . هغوی هم د دینيتاریخ شاهد دی چې ډیر ماجراغوښتونکی د خپلو ماجراؤ په اور کې سوځیدلی د
. هیتلری فاشیستانو نورو قومونو او نژادونو للاو نژادونه یې ټیټ ب ، نور قومونهوم د نورو ادیانو ته په سپکه کتلن

داسی لکه چې زمونږ په هیواد کې د ) .و الندی هولوکاسټ په ارمغان راوړته د ناسیونال سوسیالیزم تر شعارون
درالیسم او محلی د ف يپال وطن پلورونک ي( ، دا پردن پښتون قوم بی فرهنګه قوم بولی.ګوتو په شمار د پردو نوکرا

نو له پاره رښتینۍ جهنم برپا آزادیو، حقوقو او جنتی ژوند تر نارو سورو الندې غواړی یو بل هولوکاسټ او د افغانا
 ؟ښه پوهیږی چې محلی آزادی یانی څه. دوی کړی

یته عزل ، نوموړی د بلخ له والډاګه وایي چې هیڅ قدرت نشی کوالیهمدا اوس د بلخ والی اوباش عطا نور په 
هر چا لوړ بلدوزر هم ځان له  ، د کندهار امیر شیرزید هرات مستقل امیر باله ن هم ځان. اسماعیل خان تورکړی

ده د پالر  ، خوست او پکتیکا واکمنی ده خان ځدران فکر کاوه چې د پکتیا، همدارنګه پادشااو د کندهار پاچا ګاڼه
 ، په ننګرهار کی دهم غوښتل مستقله پاچاهی جوړه کړیی سالنګی ، د پروان والده میراثی حق دی او د ملکیت

یالن دا هر څه تر هر چا ښه خقانونی   او عبدهللا. زمونږ پدرام خیالن او عبدهللاحاجی قدیر سلسله بیله پاچاهی وه
الطوایفی  په لومړی پړاو پاچاهی کی جهادی پاټک ساالری د کوڅو او ناحیو په کچه ملوک  عبدهللا. د عبدهللاوینی

 ؟خپل فدرالیسم په پایلو نه پوهیږی. آیا دا ښاغلی د ښه نیته دا سوری نارې وهی او د وه
. ، دوی شعوری او آګاهانه د پردو په دستور او الرښونه د خپل هیواد بربادی غواړيدوی تر هر چا ښه پوهیږی !نه

 . يد افغانستان دښمنان د يبی له شکه دو
 .ود ګواښ باید په هیڅ حساب نه کړیخه دا ده چې افغانان موجدې لنډې یادونی مو د
. ی په الره کی ګډې هڅې او هاند دی، یووالی او ورورولو وړ ځواب زمونږ د خلکو د بیدارئدې ګواښ تر ټول د

افغان ولس په نړی کی یواځینی ولس وو چې د سکندر کبیر د بی رحمه پوځونو په وړاندې یې بیله توپیره په ګډه 
، افغان زړورو جنګیالیو به له شا ندر لښکرې به چې په زور تیرې شوېسره په کالونو کالونو مقاومت وکړ او د سک

 پر ودانګل. 
ه خاوره د . د افغان پری شوی نه وېشهزادګانو ککری خاو په هیڅ ځای کی د جنګ په ډکر کې د مغولی ۍد نړ

، بی ساری مقاومت او میړانې دې قومونو د ګډې ارادې رکت او د، وروری او پیوستون په بافغان قومونو د یووالی
 . ړیو نښتو په ډګرونو کې خاوری شویپه پایله کې د ډیرو مغولی شهزادګانو او سردارانو ککرې د نابرابرو خون

دو ؟ دا ځکه چې په هغه موکه د افغان قومونو په منځ کی د پرور وتړلې وی او قاجاری امپراطورانو زني چاد صف
. ټول افغان وروڼه قومونه د خپل سرتیري او غیرتی بچی میرویس خان تر قیادت نوکرانو سا نه شوای ایستالی

 .قاجاری استبداد لمن ور ټوله کړه الندې د صفوی او
. ټول افغان قومونه لکه د افغان وروڼو قومونو یووالی وه شاه ابدالی د امپراطورۍ د شان اوشوکت زڼي د ستر احمد

 . حد تن د خپل زړور ساالر تر شا لکه غرونه ودریدل احمدشاهی زبرځواک یې جوړ کړوا
، هوایی او ځمکنی ځواک سره . انګریزی استعمار د ټولوفتنور په امپراطوری کې لمر نه ډوبیدهد انګریزي استعما

باتور خوار خو زړه ور او سره د افغان وروڼو قومونو متحد سوک په خوله وخوړ او د لمړی ځل له پاره یې د یوه 
 . ملت په وړاندې ګونډه ووهله

کړ چې هټلری فاشیزم یې مات کړی  د روسی اشغالګرو په وړاندې زمونږ نه بیلیدونکی ملت هغه یرغلګر پوځ مات
 . ناپلیون د ماتی تجربه یې درلوده و او د

پښتنو . ټولو زړورو افغان قومونو )ه نه لریدا هېښوونکی بریاوی هیڅکله د افغانستان په یوه ځانګړی قوم پورې اړ
، میړانه وانو او نورو.....( آزادی غوښتنه، هند، پشه یانو او نورستانیانو، بلوڅو، ترکمنوکو، ازب، هزاره ګانوتاجکو،

 ، دده. افغان قومونه یوه واحده کورنۍ او اتلولی د خپل هیواد د سرکشه طبیعت او سرشت څخه په میراث وړی دی
، یووالی او . د افغان قومونو، ورورید نورو غړو له پیژندنی نیمګړی ده ۍد یوه غړی پیژندنه د کورن ۍدې کورن

 . لی هویت تر ټولو ستره ځانګړنه دهږ د مپیوستون زمو
سم د فقرې د دوهم بند د حکم سره  ۴مادی د  ۳۵د افغانستان دولت دنده لری چې د افغانستان د اساسی قانون د 

 .ورانکارو مذهبی او قومی ګوندونو د تباه کوونکو فعالیتونو مخه ونیسی او پر هغوئ بندیزونه ولګوی
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یانو دنده ده چې له تیرو او روانې غمیزې  آندو او مکتب ناړخو، ښی اړخو او منځ اړخو رو نهمدارنګه د افغان کی
جهادی او طالبی مشرانو او دوی پورې د تړلو قومی ، د منافقو ره د خپلو رنځیدلو خلکو د بیدارئڅخه په عبرت س

، د خپل جګړې ملی ضد اړیکو څخه پرده پورته کړیاو مذهبی تنظیمونو له ورانکارو څیرو او د پردو سره د ناروا 
، د جنګ او فساد د  ۍځپلي هیواد او مظلوم ولس په ننګه د خپل منځی یووالی او پیوستون په مټ د قانون د واکمن

 .  ن د تأمین له پاره مټې را ونغاړی، سولې او ام، د عدالتمخنیوی
 

 پای
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