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   م١٧/٠٤/٢٠١٠،  روسيه-مسكو       ډاآتر شيرحسن حسن 
  
 

  !ستان د غميزې  ريښې افغاني نه ديد افغان
  

يوالو خبري  رسنيو  ونه، چاودنېکې  داسې ډارونکي کلمات لکه جنپه ن ، طالبان ،، القاعده، ويجاړۍ، مر
ونه لي، فقر او بې وز تښتونې له يوې خوا او مهاجرتونه، مخدره مواد  اوتروريزم ناه مر او نور له بلې خوا  ، بې 

يزموږ د هيواد  ل کي   .افغانستان  له نامه سره ت
ی قرباني  شوی دی  ډارونکې پديدې  چې  افغانستان يدغه  ولو  لوم يوالو ، اوې تر ولو ن ته س يې  د وحشت وهم  

ند دی لې په افغانستان تپل شوې  پديد، خو په يو يا بل ډول ر ي    . کي
يوالو  ددغه انساني ضد  پديدو وحشت  هغه وخت لمس ک  چې وو    په اور کې يې افغانان  وريت شوله بده مرغه ن

ارونو او کورونو هم ورسېدېاو باالخره  د اور لمبې د دوی    . تر 
خه ډېر مايوسه شي  يوال انسانيت  ی  د ن د افغانانو چيغې    د دوزخ په دغه نغري کېچې تر اوسه پورې هم س

وک نه اوري  ای دی هي يوالو پر او  ډېر د حيرانتيا  ان غولوونکی  چې تر اوسه پورې  د ن طرز افکارو  يو ډول 
ي  چې  دوی د تفکر  حاکم دی  ۍ ته  د دې قناعت ورک ۍ  کو  کوي  پراخې  ن يوالې مافيا حاکمې ک او يا د ن

ه يوسيتروريزم  ريښې په افغانستان  کې ې دي  او کو  کوي  چې هماغلته  يې  له من   (!)  پيدا ک
تياوو  مخلوط  يوالو د ذهنيت د جوړولو لپاره  د درواغو او ر ه  د ن ان په  يوال  زورمندان يې  د  ه چې  ن هغه 

يوالو زورمندانو جوړوي  تيا دي  او هغه دا چې ن تيا ر ه چې   هغه د دوی کار دی خو ر رن په عراق کې   لکه 
ېد ډله ي  او  د تروريزم ريښې   التر اوسه هم يې ، په افغانستان کې ايزې  وژنې  وسلې  پيدا نه ک  نه دي  پيدا ک

، خو د تروريزم  پر ضد د مبارزې  د جوړ شوي تياتر په افغاني   هم نه شي  پيدا کوالی ترپايهپه آامل باور يې
ي، سپين فاع افغانان بې گناه او بې دگ شميرصحنه آې  ې او ماشومان وژل آې  د هر وژل شوي پر ،ږيري ،

اپه  عتندي  د تروريست، طالب او القا ي ده  يوالو سره نه دى  او وهل آي د تفكيك فكر يې التر اوسه د بې رحمه ن
  . پيداشوى

ون  کې د يوالې بدمرغ  په  ل يوالو د دغې  ن يوال سياست کې  تالشونو  د نه کا پرله پسې ن  ميابېدو  يو علت  په ن
ونی ستندرد((  ياد دوه مخ ون)) دوه    .دیشتون حاکميت د  و معيارونو او دوه 

ونی ستندر(( ه کې  خلی  انسان نه غواړي  يا نه شي  کوال .ذاتًا د انساني شعور خاصه ده)) ددوه  ی  په خپله ستر
ناه باور لري په تلقين شوي نظر، د بل  په باره کې  مخکې له مخکې وويني ولو  تالش کوي ، د خپلې   او د دې   د پ

ن  د نورو  له    . مالمتولو  او غندلو  ډډه نه کويتر
ې سپين ستر  او  بې شرم  ان ونی  ستندرد  په  ندوي، په سياست کې خو په سياست کې دغه  دوه  ر ان   

ۍ هغه ول عمر زورور کو کوي  د زور  په م ت او   په کمزوري باندې  د ن ي ډول جوړ ېره قبوله ک  
  .ي وېچې  د ده په  تصور او فکر  جوړه شو

انه  ي ډول  په دې وروستيو وختو کې خورا  رو ان ۍ ،دی  دغه تيزس د افغانستان  په صحنه کې په  په خورا  ن
ى دى قناعت رگند اتفاق په دې اکيل چې زورور کوالی شي  بې ، آ تنې د کمزوري سرنوشت  و    .ه پو

خه يله من نه شي  چې نن نه غواړمهيله ده زما هيوادوال به  په دې خبره له ما  ، زموږ د عادت له مخې  په دې  
ولو  خلك يو، باتور او غيرتي ومره  زړور افغانان  موږ ، چېووياړم ه زره کلن تاريخ لرو ، موږ  ، موږ پين

رو ته م ې دهيرغل لی   او له خپل ،اتې ورک ه دفاع کووموږ  استقالل    !ې مورن خاورې  داسې 
تيا خبره داده ، د خپل  ملت يو  بې وسې او بې چارهيو  اوس هم او د تاريخ په اوږدو آې هم  افغانان  موږ چې، ر

اآلو په مسئله آې موهېواد او  و محدودو فرصتونو پرته  د ملت د سرنوشت د   نه وره استقالل  فكر او ارادې پ له 
ولنپوهنې  لكه په يو عظيم ملت نه يو تبديل شوي، چې د «يونامتو عالم په قول  د دى درلودلى  او د  موږ  افغانان 

ې راته گرانې او مهمې دي اى فردي استقالل او فردي گ و پر  حتی زموږ  ننن جغرافيوي   ».ملي استقالل او ملي گ
ېر محدوده  چې  م بلکې  د برتانيې او ، اسطه نه سرحدونه يې د افغانانو پو،ژوند پکې کوووږ  د يو دولت  په 

و او د استازو په  متقابلو  روسيې د امپراتوريو  و ورآ اکل شوي  او بيا يې نقشې  موږ ته راپاتې راآ چانو وهلو  
  !شوې دي 

ن اسيا  يو کې  دXXIاو        XXپه : (( ساندر  کنيازيف    ليکي د تاريخ او سياسي علومو نامتو پوه  الکد من     پې
ۍ  په  پای او د شلمېافغانستان انکشاف او لري  چې  د نولسمې  پې اکونکی ت ۍ  په  پيل ،  په هغو پېښو  پورې   پي
ته شوې ېر  جوړېدونکی و او د اسه، هغه وخت چې افغانستان  د يو متمرکز  دولت  پکې  رامن تقالليت او  

اکل کېدلمصلحت او  د سترو امپراتوريوې دمسئوليت  حدود يې  د برتانيې  او روسي د  .جوړجاړي  په نتيجه کې  
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يوالو س ۍ په دوهمه  نيمايي کې  د  ن ې  په اوږدو کې  افغانستان سشلمې پې ې ج  د تمونو د سيال  او  د  س
يوالو سياالنو  د جيوپوليتي نوې مرحله  د سيمې   ))وبېللويې (( خو د پخوان. زمايلو ميدان وآ و زورو دلچسپيو اكن

، او په لوبه کې د سترې   برخه وال  په نوي کولو  پيل شوپه تياتر کې هم   لکه د نورو په شان د لوبې د يو مهم
ای ن اسيا امنيتافغانستان او ، کنيازيفالکساندر (،.) د امريکا متحده اياالتو ونيوبرتانيې    )م ٢٠٠۴، بشكيك د من
يوالو واکونو  د ن ولو اوږدو کې  زبر هيوادونو  لنه په تدريج سره د غير مسلمانو اسالمي بنس پاد سيال د تاريخ په 

واکونو له خوا  ه استعمال شوې او  په سيمه کې د خپلو سياسي  اهدافو لپاره د يوې اغېزمنې او ارزانه  وسيلې په تو
  . ده 

ې په پای  او د هن يوالې ج ، هغه وخت چې د جن  فاتحين  او له د  د نيمې وچې  له ازادۍ وروستهد دوهمې ن
خه  ستره  برتانيه  په سيمه کې  ه کې شوههغې جملې   ي ي، په دغه الر کې د خپل سياسي  حضور په ل ې  لوم

پالو   افکارو  په کاره تحريک   او مالت يې  د همدقدمونه  دا وو چې  د اسالمي  بنس غو  افکارو  پر بنياد  په   
ته ککال د پاکستا١٩۴٧   .ن  په نوم  نوی دولت  رامن

ونکی ه کې د پاکستان  او شاوخوا سيمې يوري نيکاليويچ  پانچکين  په روسي ې او په دې باب  کې د يو د تاريخ 
ته  رات ((کتاب مؤلف  دی چې  ي))  او د پښتنو مسئله د پاکستان  من رافيک اثر کې  .نومي نوموړی په دغه مونو

ې په پای کې  په هند کې د «: ليکي  يوالې ج ک سره اوج ته ورسېدزادۍ  نهضت آ د دوهمې  ن د استعمار .  په چ
ن رس تر پلو  زيات زور واخيستضد مبارزې  په نوو شرايطو کې  د هند دملي کان هغوی   ، سيمه ييزو  ډلو 

نچې روپي  اهداف  مخته وړلزيات سيمه  يې  د سراسري ملي اهدافو تر  خه  د  ييز  او  ، يوه له دغو ډلو 
اندي  د مر ١٩۴۴د  .په مشرۍ  مسلم لي و)  جنا ( محمد علي جناح يض د شدت له کبله  له کال په می  کې  مهاتما

خه  توب  ي په منT.Sapruساپرو  .  د رئيس   ت  د ليبرال فدريشن ، د همدې کال  په سپتمبر کېخالص شوجېل 
اندي  او محمد علي جناح ویل اويالرد د هند برتانوي  واکمن     اترو  ته زمينه  مساعده تر من  خبرو  د  مهاتما

ه اندي  د واحد هند    په  ازادۍ  معتقد  و .ک  سالمي  دولت د اد يو جالخو محمد علي جناح  تر پايه پورې   ،  
  .جوړولو  مدعي و

کلونو    ١٩۴٠او ١٩٣٩يل  و له   چې د هند د ستونزې  په هکله د لندن  دري  چې د حل  خواته  متمابايد وويل  شي 
د   .کوپلند   واستول شو .دهغه وخت هند ته د  اکسفورد  د پوهنتون   پروفيسور. راهيسې  يې   بنس ايښودل شوی  و

ي  او  د هند  په نيمه وچه کې د برتانيې   ې پاره خپلې لاغېز  د ساتلو  د هغه وظيفه دا وه  چې د هند  شرايط و
ي وونې ترتيب ک وره  پرته  د بالکان  د د کوپلند  د نظرياتو پر اساس  هند  ته  د برتانيې  له حض   . مشورې او الر

ېر د هيوادونو وي موجود دیخطر  ))Balkanization((په  و  عوامل زې  د دغسې  د هغه  په نظر .  ، چې  د نوو ج
چې  هند په مذهبي  معيار   وويشل شي او کوچنيو حکمرانيو  يو خطر  د مخنيوي   لپاره   يوه اغېزمنه الره  دا  ده 

ل شي)  خپلواکي(الندې او قبايلي  سيمو ته  د  برتانيې  تر نظر  ته  رات  .  ن. ي پانچکين   ».ورک د پاکستان  من
  ))م٢٠٠۵، مسكو  او د پښتنو مسئله

اکلو ته ، پاکستان نه پښتنو ته  د خپلواک  حق  ورک او نه يې کشميريان  د خپل سرنوشت  د هند تر ويش  وروسته
د  او  د کشمير ې مارش کورپراخه لښکرې باندې  د اسالم تر نامه الندې  پاکستان هغه وخت په کشمير . پرېښودل

ي او په دې ډول  کشميريان   هند  چې لهل، ک مجبورهغه وخت حاآمان يې  ون  اعالن وک  سره   د خپلو سيمو  د ت
  .په دوو برخو وويشل شولهم د پښتنو  په شان 

ه  او  ه پورته ک خه           هغوی يې پاکستان د کشمير په جن کې په ډېره  زيرک د پښتنو له ديني احساساتو  
ول  په نامه  پ)) د اسالم  داوطلب لښکر(( له شرمه  دغه کله چې برتانويانو د نورو او ه منظم ډول په کشمير کې وجن

وته ونيوله واب کې  ورته وويل چې  دا د عمل ته  او دغه سيمه د پاکستان  دی  زادو پښتنو قبايلو لښکرآ، پاکستان په 
   .ه دهد دولت د کنترول نه وتلې ساح

وډيو  باعث دی  او د پاکستان  د  بقا   ېر  د  له لويه سره همدا د کشمير مسئله  په سيمه کې د سرطان د دانې  په 
واښ لپاره يې  د ،لپاره  د دغه هيواد  د کورني او بهرني  سياست مهمه  مسئله ده زادو قبايلو  پښتنو آ چې د نظامي  

ييو ذخيروي  لښکر د ته د پاکستان  ه کتل کي   .  په ستر
  پښتانه زادو قبايلو آره برخه يې د ې له يوې خوا طالبان چې ډ چې،  اوس هم   په همدې لوبه مشغول دیپاکستان  دا

وډۍ  لپاره  رااستوي، افغانستان ته يې  دي اييد ترور او  ولې دنيا ته  و  ، چې ، او له بلې خوا کو کوي 
خه لېرې ي رپښتانه له تمدن  خه  راپورته شوي ديو وحشي قوم دی  او تروريزم  او بنياد   .ي  له همدوی 
دي  آد  پاکستان په خاص مهارت  خه لېرې  ساتي او نه پرې ۍ  زادو قبايلو پښتانه  په مذهبي جذباتو کې  له متمدنې ن

و  له الر يچې په مورن ژبه  د زده ک ای هغوی ته  د ديني بې پر د مورن ژ. ې  ملي احساساتو ته الر پيدا ک
رۍ او اکستريميزم  الرې ورزده کوي  چې د اسالم  په نامه يې هم د کشمير په مسئله ، جذباتو پر بنس  د دهشت 

اکستان د بقا لپاره  په پ خاورې  د تماميت  او د نظاميت په زور  د واحد د په عمومي ډول  د پاکستان   يې او همآې 
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ته  کېدو  پرنې بقا لپاره  بله هې الر نه لري خپلپاکستان د .کار اچوي که د پاکستان  د رامن سيپ  همدا اسالمي  ، 
  .بنس پالنه ده

رو  د تربيې  مرکزونه  او   پاکستان په کشمير  او  افغانستان  کې  خپلو ستراتيژيکو اهدافوته د رسېدو لپاره د دهشت 
، خو  په ابقه لريمدرسې  په پاکستان کې  ډېره اوږده  تاريخي س  .ولې دي په کار اچمدرسې  په پراخه  پيمانه ديني 

هغه وخت  په پاکستان کې  د   .رغل وروسته يې خاص  رونق پيدا کافغانستان باندې  د شورويانو  د نظامي  ي
خه تر لسو ــ يولسو  زرو پورته شو  او د طالبانو  شمېر يې     .ون پورې ورسېدتر يو ميليمدرسو شمېر  د زرو 

مدرسو د جوړولو لپاره   نوو د   د بنياد گرو د روزلو لپاره يې  د پاکستان واکمن و هغه وخت چېجنرال ضياالحق 
ې  او په مادي او معن مکې ورک لهپراخې     .وي لحاظ يې  د مدرسو مال وروت

رپرسته او ماشومان يې ورن  بې س، د هغوی کان کې  بې شمېره  خلک شهيدان شولد افغانستان د جن په جري
.  ستونزمن وو د دغو يتيمو  ماشومانو  لپاره د ژوند شرايط ډېر  او  د مهاجرو کورنيوپه پاکستان کې .  يتيمان شول

و  امکاناتو ته السرسي   سبب دى، چې خلكپراخه  فقر او بې وزل د برسېره پر دې په پاکستان کې   د عامه  زده ک
ي ډول  په پښتني محيط کې  د دې باعث او پ  لري نه ان ه ديني  مدرسو کې د زده کونکو  د اعاشې  امکانات  په 

شمېر  ميليونونو ته  ) انوطالب(او په هغوی کې د زده کونکو يشول چې  په ډېر سرعت  دينې مدرسې  ډکې ش
ي   .ورسي

ادي  جذباتو  د ترنين  مرکزونه شول  او التراوسه ولې دغه مدرسې  ډېر ژر  د افغان  مجاهدينو  د  ديني  او جه
ه   د دغو مدرسو او مرکزونو  کنترول د پاکستان  .دوامداره  وجود لريپورې  د طالبانو  د روزنيزو مرکزونو په  تو

  .  په الس کې دي(ISI)د استخباراتو  د ادارې  
ته  راغ خه يې د عربي ، لی دیپاکستان چې د بنس پاله  سياسي اسالم په مفکوره من  د خپل موجوديت له پيل 

انه سره درلودهيوادونو پرا په مسئله کې د پاکستان شتمنو عربي  هيوادونو نه  يوازې د کشمير . خ مالي مالت  له 
له سره مالي  مرستې ) طالبانو (وروسته نسل  او دهغوی  د را، بلکې په خالص الس يې  د افغان مجاهدينومال وت
ې خه بنس پاله مذهبي ډلې ليد ما  .وک ۍ  ای  له عربي ن وهابيت او دهشت  ،مذهبي فناتيزمد  مرستو سره يو 

ای  اغلی   چې القاعده،داخلې شوېته پاکستان رۍ سره يو  الدن  اسامه بن (!)  او نازولی  مېلمه (!) ، منلی (!)او 
ری و   . هم  ورسره مل

ه ي ن ته راغله  او  ه من ن هېدا چې په اسالم کې بنس پالنه  کله او  ، د ، په پراخ ډول د افغان تاريخ پوه  وده وک
طالبان او  وطن ته يو سفر،(( کابل پوهنتون د تاريخ پخوانی استاد  پوهاند محمد حسن کاک په هغه اثر کې چې 

نې الندې نيول شوي دينومي)) اسالمي بنس پالنه ې يو  دغه تاريخي پروسه      .ي  تر   پوهاند  کاک  د اوږدو پي
ې  او له ابن ١٢۵٨په  ېزخان د لمسي  هالکو  پواسطه  د بغداد د سقوط له زمانې  راپيل ک ميالدي کال کې د چن
خه يې   تر بن يت لې دهميه  ې  ضوع په باب کوالی شئ  داغه اثر ته مراجعه ، د موالدن پورې  په پوره غور 

ئ   .وک
ينو دې د امريکا د بريد  په درشل کېبانپر طالبانو آې کال په  اکتوبر کې  په افغانستان ٢٠٠١د  زادو آ، د پاکستان د  

ولو    مسلحنادولتي  ياليو شمېر   په دې ډول و  منابعو په حواله  په افغانستان د    :و   جن
 خارجي   په اساسي ډول  عرب ١۵٠٠٠ پاکستاني طالبان  او مجاهدين وو ، ٢٠٠٠٠افغاني طالبان وو ،  ٢۵٠٠٠

يالي وو رداوطلبان  او ح جنرال   عبدالرحمن يې   د پاکستان کوماندويي   پوځ  و   چې  متقاعد   ١٠٠٠٠،  فوي  جن
يان .مشري کوله خه  پاکستاني کوماندو پو خه  دمخه  د خپلو  غربي دوستانو له دې  جملې     د  عملياتو  له  پيل  

ه شول٧٠٠٠په مرسته  خپلو قشلو ته ستانه شول ، ولو پورې طالبان  ٧٠٠٠-۵٠٠٠ طالبان م لوالې  په  من د شمال 
کېل شول ،   يالي وسله و ٣٠٠٠٠خپلو کورونو ته ستانه شول  او پاتې افغان طالبان ١٠٠٠٠کې  تان ته  پاکسال جن

يالي په تدريج   سره بېرته  د پښتنو د. وتښتېدل  او هلته تيت شول زادو قبايلو سيمو ته  راستانه شول  او بيا آ  دغه جن
وله سيمه کېيې نه يوازې په ا ي ( فغانستان  بلکې په  ان رۍ  او  )د پښتنو په سيمه کېډول په  په دهشت 
 .ورې کورانکارۍ  الس پ

مدرسې فعالې دي  او د نظامي تربيې او ٣٧٠٠٠منابعو په حواله  همدا اوس په پاکستان کې غيردولتيد پاکستاني 
لورتر  چې ، وجود لريغير رسمي  مرکزونه ٢٠٠٠ترينن او ميليونو  ې    طالبان  پکې  ن وژونکې  زده  ک

  د ۴٠  مدرسې  او   ٣۵،     قبايلو  په سيمه کې  موجودې ديزادوآدرسې د   م٧٠٠په دې جمله کې  .  ترالسه کوي
ت په سيمه  کېد ، هند اوچين   په   سرحد  زوزنې مرکزونه   د پاکستاننظامي ولو دغو مدرسو او  . فعال دي ل په 
ري  او ، د، چيچن، ازبکان، عربان، افغاناننو کې  د پاکستاني  اتباعو پرتهمرکزو  چين  يغوريان  او  نور   تره

ې کويانوژونکې  وندونه  رسمي  او تر يولسو    زيات  ٣٠په پاکستان کې  تر . زده ک   زيات  بنس پاله اسالمي 
ر  او القاعده ١٣٠٠٠، چې  له پاکستانيانو پرته  ياسي  نظامي  تشکيالت  موجود ديغير رسمي   س   عربي  دهشت

لور زره چيچن جنکيالي ١١٠٠٠  د کورنيو په شمول واال اليان  او نور دي، يغوريان، تاجيکان  ازبکان    .، بن
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رو   او د مخدره   ISI  ، CIAد وروستيو  دېرشو کلو په اوږدو کې   د پښتنو د ازادو قبايلو سيمه  د  ،  عربي دهشت
يوالې مافيا  په کنترول کې ده  ا يوالو  موادو  د ن ه کولو  سازمانونو د خپلو اهدافو   د تر السو دغو  زورورو   ن

 په دې  ډول  د  .د  وخت په تېرېدو  تغير کوي د ورانکارۍ  منبع يوه ده خو  هدفونه او بهانې .لپاره   په کار اچولې ده
ۍ  په  اتياو ، په نويومو کلونو کې  د اد وکې  بهانه د شوروي يرغل  په مقابل کې مقدس جهمو کلونو تېرې پې

لو  کال   راوروسته    د ٢٠٠١،  او د  (! )په مقابل کې  مقدس جهاد  )  (!د مقدس  جهاد (! ) مجاهدينو (! ) سپې
  . دىناتو واال په وړاندې  مقدس جهاد يانو اواامريک

ه  وسيله ده کاره خبره ده چې  د امريکا د مقدس جهاد کلمه   په  اسالم باندې دومره او غربي  هيوادونو ، که نه نو 
ي  چې د اسالم د ژغورنې د مقدس جهاد لپاره  يې  افغان مجاهدينو ته  په ميلياردونو ډالره نقدي  زړه نه خوږي

ونه  ورکولمرستې  ر  راک ن   د وخت   ،  اصًال د کمونيزم او  سيال  ابرقدرت(! )د امريکا  او غربيانو جهاد .  او  س
ومره برباد شوکې  (! )  داچې د غربيانو  په دغه جهاد .د شوروي اتحاد  په مقابل کې و  هغوی يې  ، د افغان کور 

 اوس آه .بهانه جوړويه ،  بلکې  همدا بربادي اوس  په افغانستان کې د هغوی  د حضور نه يوازې پروا نه ساتي
قا بمجبور يو د خپلو قاتالنو د آسه  يو، چې بې او بې وسه   دومره  ن هم دي  خو موږالامريكا او ناتو واال  زموږ قات

كه د دوى په نه موجوديت آې مو  و،    .  تر دوى بدتر حاللوينور قاتالن دعا وآ
م  کال په  اکتوبر کې   هغه وخت چې  امريکايان  افغانستان ته راننوتل  او ويل   چې دوی  به په افغانستان  ٢٠٠١د 

ولنيز نظم  دفاع به کوي، دموکراس د بشر د حقوقواو وريزم او مخدره توکو  پر ضد مبارزه کوي کې  د تر .   او 
ې   پورې دغه  ورځ يې  ال نور او نوي ، بلکې ورځ په ستونزې  نه يوازې  حل شوې نه ديبايد ووايم چې  تر نن ني

ولي ديمشکالت   ولنه او کله چې  رسمي او غير رسمي مقامات   .زې يواله   په خورا جديت سره  مدعي شي چې  ن
واکمن  استخباراتي  او نظامي ماشين  د تروريستانو  او مخدره موادو د ماف يا د هغې  په سر کې  د امريکا او ناتو  

ه کېدای شي چې  امريکا او پرضد  مبارزه او  مجادله کوي ن ي ته په دومره عوامفرېب  خندا ورشي  چې  ناتو  ، س
ۍ کې  وله ن ولپه سيمه او  ن په   دولتي  او ولسي  مالت هم له ډول   يز  د خپلو پراخو  استخباراتي امکاناتو  تر 

ي چ ه شي   ژوند کويې  بن الدن  او مال عمر چېرې  ديان سره لري  او  د دې سره سره  نه پوهي ؟ مالي ؟ په 
ي ښتونه يې له کومه کي ولو ته معلومه او ثابته ده چې دغسې  ايه وسلې او مهمات  ترالسه کويله کومه   ؟ اول ؟ 

ه  او ، کورون  د دغو  شعارو الندې  زموږ  کليخو کله چې.   وجود نه لري افغانستان کې  بېوزله او فقير  پهمنابع 
ې، سپين ږيري  او ماشوزموږ بې  وسلې خلکاو ارونه  بمبارد او ورانوي  ولو افغانانو  د مان وژني ،   نو د 

ول بشريت ضد چلن دی  .،  غضب او  نفرت   اسباب برابرويخاص درد ، کله چې د امريکا  او ناتو مسلح  د 
، د موکراس  او  بشري حقوقو  تر   شعار الندې   په نيمو   شپو  د افغانانو  رمندان  د تروريزم پرضد د مبارزېزو

ونو او بمونو  الوزويد کورونو دروازې   وك، ، کورونو ته ورننوزي  او په راک ي  په  چې  مخې ته يېهر    ور
  .صحنې  د الماني فاشيستانو  په  فلمونو کې  هم نه دي ليدلې دغه ډول  وحشت د ما . ماشيندارو يې غلبېلوي

ه ي وژنهج پلي  ژوند، ناروغتياوې، فقر، س ه  ه  چ، د قوت اليموت ج ولنيز ژوند   او  په کل کې  هغه  ې  د 
ي ل کي ني ژوند په نورم بدل شوي،  په افغانستان کبحران  ، هره خلکو ورسره يو ډول عادت نيولی دیاو  ې د ور

رداب کې  لي  بدمرغه  وي  او د ژوند په دغه ت رخېدل شايد  د افغان ولس  بد مرغي هره ورځ  نوې بد مرغي زې
يوال  په ورونكې ډېره خو  .ويرخليک  بازلي  ې  ده چې  زموږ شاوخوا ن انگ ېدو  د خلكو   زموږ  چوپتيا  د رن

و ېدو  تماشا کوي  او عکس العمل يې د ک ،  زموږ  د هيوادوالو چيغې نه اوريلکه دوی چې .   دی په شان او   ک
وله نپه افغانستان کېايي د افغانانو  د دغه ډول ژوند سره به نه يوازې   ۍ کې  انسانانو  عادت  نيولی ، بلکې په 

يوال سياست کې به ، يا وي ونو معيارونو(( په ن ېر )) د دوه  يوالو پر بې شرمانه  شيطاني چلند  د تېر په  د ن
ر سيوری ساتلی وي  او هغوی به يې   ياروافکارو  خپل جادو واکمنو ،د امريکا او ناتو  د هو اکدارانو  و او شتمنو  

ي وي خه نيولې  تر کون او کندز  پورې  زموږ د بې وسلې  شهيدو پرحقانيت  قانع ک ن   ، که نه نو د شين
نه به يې حتمًا  تنه  او پل ې  وایماشومانو د وينو پو خه ک    .له خپلو واکدارانو  

ول سالم   ۍ   ردې ن ي  چې انسانان  بايد په دغه  سادخو د  توره پالس  د پردي کور ته که (( ه  حقيقت وپوهي
خه  ننوتی ي مشې  تمه مه کوه، له  هغه   وان شاعر سميع اهللا   د آليو په باب خو  زموږ او   )).د نېک  او ست  

ه ون  ډېر    : ويلي دي  ورتهت
  

ي  يما له  افسوس  د خپل             زما د قتل به ضرور په تا الزام را   ې مينې په انجام را
ه  و کلی دومره سپک مه  و  ي          زما د خ ي په احترام را کلي هم را   دلته چې 

  
، اوس د هغوی  د ويانو پر ضد مقدس  جهاد بلل کېدههغه جن چې د افغانستان  د مجاهدينو په وجود کې  د شور

ردانو  ي په وجود کې د ناتو او ام) طالبانو(پيروانو  او شا ول باور د .ريکا پرضد مقدس جهاد بلل کي مقدس ( په 
 ، د  زمانې د بدلون سره به  د افغانانو د مقدسيناتو  منبع هماغه ده چې پخوا وه معنوي مرکز  او د مالي تام!)جهاد
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يمي بهانې  تغير  ومو(!) جهاد(!)  ي  او وطن به يې بربادي ر ته  ، افغانان به وژل کي که افغان بز  د دې خبرې   
ه ت  مشكل دى، حاوض وند د سياسي  بيرو  په پرېک   چې د ده کور ته  مسلح  عسکر  د شوروي اتحاد  د کمونيست 

رو مل   !تونو   د امنيت  شورا  په پرېکداخل شوي دي  او که د مل
یوالو تضادونو محصول دى، نه د افغانى تضادونو، او افغانستا   :د حل الر ، نه ن د تروریزم قرباني دىتروریزم د ن

یوال یې تروریزم  بولى !  منبع  ه  هغه واحد مفهوم دى، چې ن مقاوت او د افغاني په افغانستان آې  دوامداره جگ
ي ، خو پيل یې له هماغه وخته دى، چې په افغانستان آې د شوروي مداخلې پر ضد له خوا مقدس جهاد بلل آي

ه  د ،  پاآستانافغاني مقاومت  د اى مذهبي رنگ واخيستایران   عربي او غربي  سپانسرانو  په  پریك    ملي پر 
كېل یوه ډله  د بهرنيانو په . ې ډول د افغانانو له ارادې ووتلهاو خبره په د ه آې   دادى تر اوسه پوري په جگ

ي او بله ډله  یې د نورو بهرنيانو په مرسته مقاومت   .  آوي)!جهاد  (مرسته قدرت ته ورسي
یوالو    په دغه .  په افغانستان آې په آار اچولې دهد تروریزم پر ضد دمبارزې اغيزمنه الر هغه نه ده، چې  ن

ورول  ز (!) مبارزه  ي  او په همدې تناسب آې هره ورځ تر بلې د بې گناه  افغانانو وژل  او  یوالو په  یاتي د ن
ي   .  مقابل آې  د افغانان آرآه او نفرت ډیری

یوال د  ى او موثر گام به دا وي، تر تروریزم پر ضد مبارزي ته صادق ويآه ن ولنه  په ولو لوم یواله  ، چې ن
ي، چې  په خپل هېواد آې  د تروریزم  ي ډول پاآستان  دې ته مجبور آ انگ   آرل سيمه آې خپل متحدین او په 

ه یوسي ن، او  افغانستان، هندشوى تخم له من ، چين  او د سيمې نورو هيوادو ته یې د صدور مخه  اسيا، من
 .ونيسي 

ولنه دې د یواله  ولو ن تنو  ي د ازادو قبااص ډول خ خو په  پ ې پاملرنه وآ انگ تنو په .یلو سيمې ته   آه  د پ
اى د آار شرایط مساعد شي اوسيمو آې انو ته د جنگ پر  اى  په مور غ ن ژبه  د   آوچنيانو ته  د مدرسې پر 

و  ان وژونكوعامو مدني  زده آ ون!) جنتي(زمينه برابره شي  او  د  اى  له خپلې ژبې وازآ ، و د استعمال پر 
ان وژلو   ، باور لرم  چې، الجبر  او هندسې سره اشنا شي، آيميا، بيولوژيتاریخ، جغرافې         او ژر تر ژره  د 

اى به!) جنت  ته  رسېدلو( ى  پرپر  يې چارې  ژوند دبرابرولو الر انساني  د دې دنيا   لوم    .  زده آ
یوال  د افغانستا تيني حل ته متعهد ويآه  ن ولې مادي او معنوي داده، ابرومندانه ن د معضلې ر ، چې خبلې 

 ميت چېمرستې دې په افغانستان آې د یو خپلواك  او قوي مرآزي حاآميت  د تامين لپاره په آار واچوي، داسې حاآ
خه پاك وي او   .ظامي لحاظ په خپله اراده متكي وي په  سياسي ، اقتصادي  او نله فساد 

یوال  دې  ایه وینې تویولو مخه ونيسي، خپل  وظایف او صالحيتونه دې  آن رار   د خپلو بچيانو او افغانانو د بې 
و افغانان    دوى دې د افغانستان د سرحدونو او ، آرار افغانې لوري ته وسپاري ي ، تر  ارنه او ساتنه وآ

ولنيز نظم  دتامين  او په بهر آې  اى شي  په آور دننه د خپل سياسي او   دسرآشو همسایه گانو په من آې   د وآ
ي دفاع   د خه خپلې خاورې له تماميت    . وس پيدا آ
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