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 ؟بریدونو ته، ملي مقاومت ویالی شوایا ځانمرګي 

دونکی لواحد او نه ب، ، د ملي واکمنۍ خاوندیو خپلواک افغانستان باید په ډاګه او څرګنده وویل شي چ ترهر څه مخک

، نړیوالو تړونونو او نړیوالو میثاقونو سره تړاو ، د ملګرو ملتو منشورغړیهیواد دی. افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي 

 لري او د بشري حقونو نړیوالي اعالمي ته ژمن دی .

 بور کلونو د مجاهدینو او طالبانو د واکمنیو پر خالف، د سپکاوي او ګوښه توب له ګورنډي او تور ۰۴ننی افغانستان د 

ان ملي بیرغ ، نورو هیوادونو سره د مساوي او خپلواک هیواد پتوګه، په ملګرو ملتو او د څخه راوتلی او اوس د افغانست

او  د افغانستان د لوړتیا او برم څرګندونه کوي . په نړیواله رپیږي چ نو او ښارونو که پالزمنړۍ د زیاتو هیوادونو پ

 نظیره نه وي نو کم نظیره هم نه ده . که ب ځلیدا او لوړتیا د هیواد په ټول تاریخ ک تاریخي کچه د افغانستان بیا

د افغان دولت ته قانوني دولت وایو او هغه افغانانو انتخاب کړی دی او د قانوني دولت پتوګه د نړیوالو له  بلخوا کله چ

، کوالی خالفت کوياو یا په بله بڼه له دولت سره م بشپړ مالتړ څخه برخمن دی بیا نو که کوم افغان د اپوزیسیون په بڼه

 .وي خو دا به د قانون په چوکاټ ک ،شي

اوسنی دولت د خپل  او په افغانستان ک پتوګه نه ښایي د افغانستان برم د یوه هیوادباید وویل شي  ک په پیل لیکن د  د

 کړو.    یي ګډوډواغیږو او سره یو له بل سره ل مفاهیم دي، دوه ب چ یاو له مخفساد او نیمګړت

پر بنسټ راغلي  د ایساف او ناټو ځواکونه، افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پریکړ ره نه کړو چهمدارنګه دا خبره باید ه

 و بسیا ده . او ټیکا د سول د تروریزم د ځالو او فعالیتونه جاروکول او افغانستان ک ک او موخه یي افغانستان او سیم

ته یي الس پورته  څخه مالتړ کړی او هغ پریکړ د سیمي هیوادونو د ایران او پاکستان په ګډون د ملګرو ملتونو له داس

د ایساف ځواګونه اشغالګر او افغانستان  افغانستان ک پر بنسټ حق نه لري چ کړي. هیڅ هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړ

هغه هیوادونه که ښکاره لکه ایران، افغانستان ته اشغال شوی هیواد وایی او ځیني نور لکه  اشغالي هیواد وبولي. اوس

او تیري په مانا ګڼل کیږي او د ملګرو  د السوهن تګالرو مالتړ کوي، افغانستان ک له داساو په پټه  الند تر بډ پاکستان

د ځواب ویلو  افغان ملت او هم د ملګرو ملتونو په وړاند د، په دواړو صورتونو ک دریږي چ ملتونو د پریکړو مقابل ک

 دروند پیټي پر غاړه اخلي .

پر بنسټ، د ایساف ځواکونه دنده لري ترهګر له افغانستان څخه جارو کړي او ځالي یي له  د ملګرو ملتونو د پریکړ

 وټکوي . افغانستان څخه بهر په پاکستان ک

دي او د پاکستان د پوځ او ای ایس ای او یا  خوند یي په پاکستان ک او اډ ځال رو ته چترهګ د یوه قانوني دولت په وړاند

ته د غلو او ډاکوانو په بڼه راننوځي، ملي مقاومت نه شو  د اخوندي ایراني دولت په مټ افغان خاور په راروسته ک

 ویالی . 

چیچنیایي ، ازبک ،  هغو ک یونو او هیوادونو څخه چدوی زیاتره غله او ډاکوان دي. پاکستان دغه ترهګر له نوروځا

یي اچولي او وخت په وخت یي  نړۍ اتباع لیدل کیږي، خپل هیواد ته اشر کړي او په اډو ک تاجک ، پنجابي او یا د نور

 او ورانۍ لپاره رالیږي .  افغانستان ته، د ډلوژن

ډول دغو ترهګرو ته د ملي مقاومت نوم نه دی ورکړی او نه  د پاکستان او ایران دولتونو تر اوسه په ښکاره او رسمي

ځانګړي پوځي او استخباراتي کړۍ او مذهبي توندالري تنظیمونه، دغو  پټ یي شي ورکوالی . خو په دولتونو ک

 جوړه شو د ازادۍ جنګیالي او یا د ملي مقاومت په نوم یا هغه رسنۍ ک دلته ، هلته او یا په د ترهګرو ته په غوږونو ک

 بوالله پمپوي .

ترکیب یي د القاعده ، نوروترهګرو ، غلو ، ډاکوانو ، لوټمارو څخه جوړشوی، نه شي  دغه تش په نوم مقاومت هم چ

 کوالی د مقاومت په نوم ځان مطرح کړي . 

مقاومت د  د دنوموړي کړۍ او رسنۍ هم دغه تش په نوم ملي مقاومت نه چا ته ښودالی او نه تعریف کوالی شي او نه 

 بیان او څرګندونه کوالی شي او نه یی جرات او زړه لري .  او ترکیب په پیژند ک ځای ، پت

ړل شي . د طالبانو هغه ډله له وڅد افغاني طالبانو خبره ده، دا باید له نورو ترهګرو څخه ب افغانستان ک له کومه ځایه چ

ڼي او له ترهګرۍ ډډه کوي، ځان افغانان بولي او د افغانستان د ملي ګټو او ل ګب ځانونه له نورو ترهګرو او القاعد چ

په سوله ییزه بڼه شریک  پتوګه ، په ټولنه او واک ک برخ د یو ارزښتونو په اړه اندیښنه کوي ، حق لري د افغاني ټولن

 پرګنیزه او سیاسي ډل د یو بلک ،ان نهد ملي مقاومت په عنو شی . دوی د افغانستان د قانوني او خپلواک دولت په وړاند

 پتوګه ځان مطرح کوالی شي .
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او قومي  ، یا د افغانستان کوم سمت ، برخسیاسي ډل یا له دولته بهر کوم دننه او هم تر اوسه په دولت ک افغانستان ک

رګو بریدونو یا د ولسي وګړو د د ځانم مالتړ نه دی کړی او هغه خوځښتونه چ ډل ګروپ د ملي مقاومت په نوم له کوم

یي خپله کرکه او غوسه نه ده پټه  او ټولګټو بنسټونو د ورانۍ په بڼه لیدل کیږي، افغان ولس تل غندلي او په وړاند وژن

 .کړ

 خوند ټروا ګ سیاسي او پرګنیز د افغاني طالبانو یواز ړنو او شننو له مخد مختازو کسانو د څ په افغاني ټولنه او د ټولن

غوښتنو لپاره په  . په ټولیزه توګه د داسي او روشنفکري مالتړ شتون نه لريګڼل شوي او د ملي مقاومت په نوم کوم ولس

 ځای او اړتیا نشته. ولس ک

او روښانفکرۍ جال هم  پوه دخپل مخ وایي او پر  سندررهګرو لپاره د ملي مقاومت دننه د ت هیواد ک بلخوا هغه کسان چ

 . داسرو تنظیمو سره تړاو لريد ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي کړیو او یا مذهبي توندال زیاتره یي د سیمغوړوی، 

کسان کیدای شي ناخبره وي او د وچو او پوچو احساساتو ښکار شوي وي او یا په خبرتیا سره د ابلیس او شیطان په دریځ 

 د . د افغاني طالبانو په مالتړ او دا چد ترهګرۍ او شرارت ځاله جوړه کړيبیا له افغانستان څخه غواړي یو ځل  ک

احساسات د پاموړ دي ، خو د ترهګرو د  ، داسپه سوله ییز ډول وړ ځای ورکړل شي طالبانو ته په ټولنه او واک ک

او ولولي، ملي ضد حرکت او د ملي  ی غوښتند دو ،لوی او ټول ترکیب پر بنسټ او د ملي مقاومت تر سرلیک الند

 خیانت تر بریده ګڼل کیږي .

تر اوسه یي ال د طالبانو او د مجاهدینو  چواکمن شوی دولت یا د طالبانو بدیل  که وغواړي، د طالبانو پرځایکسان  داس

فغانانو او نړیوالو د خولو ، تڼاکو او کړی او له یوولس کلونو رادیخوا د ا نه دي پاک و واکمنیو ویجاړۍ او چټلۍ ټولرد ت

ولسونه هڅوي د  کونجاړه ګوري . دوی چ رته په طالبي واکمنۍ بدله کړي، په خوب ک، بځایه رارسیدل وینو په بیه تر د

  جوړ دا ځل له طالبانو پریښت ر کړي او په خپلو روشنفکري خیاالتو او اوهامو کاو وحشتونه ه طالبانو پرونۍ نادود

منفي  له سترګو وغورځوي او د همد او بریاو ګڼ، ښکړ بوټل خواو او نیمګړ بد کړي یا غواړي په اوسنۍ واکمنۍ ک

دي . له دوی څخه یو ښاغلی معجزه کوي او  خبر رخواو د بدیل لپاره طالبان مناسب وړاندیز وبولي ، اوس له وخته ت

که د چا خوښ وي یا نه، له  د لید وړ دی. دا یو ساده نظر نه بلک دیل په طالبانو کپردۍ واکمنۍ ب فاسد روان د»  وایي 

واکمنۍ بدیل باید څه وي؟ که څوک همدغه پوښتنه  فاسد روانوحاالتو څخه یوجوړ شوی انځور دی..... د اشغال او روان

 «. دعوت وګڼو وڅیړي هغه باید د طالب پلوي روشنفکران د واقعیتونو په رڼا ک

، له طالبانو بهتر بل کوم ټولنیز ځواک او له طالباني مغز په زیرمتون ک وخت لویدلد خپل زاړه او له  کسان چ داس

پر بنسټ  اندیښنو او د همد ته پنا یوسي اندیښنو اړوځي د منځنیو پیړیو ،ړ اندیښنه نه شي پیداکوالیفکر پرته بله کومه و

 . ره کیږديطالبي نظام د بنسټ ډبخیالي د خپل 

غچ، د  مات خپل د پرونیو کیڼ السو بدماشیو ک غواړي وګړي هم لیدل کیږي چ ځیني داس منځ ککسانو  د داس 

 . ترالسه کړي او مالتړ ک السنیويپه  طالبانو او نورو توندالرو

لوړ او  ه دولت کهم پ ، غله او ډاکوان اوساداري فساد شتون لري، زورواکان دولت ک چ کوڼ او ړوند هم پوهیږي

دی ، قانون نه پلی کیږي،  د نظارشورا او جمعیت په الس ک له نیمایي څخه زیات دولتي واک یوازاوچت ځای لري، 

 ! او ناخوال ستونز جهادي ــ مافیا واکمنه ده او په لسګونو او سلګونو نور

پخوانیو  یخي ونړیږي او بیا له سره بل دولت په همداسشي او ب اوسنی دولت باید پوره نسکور ی چعالج داد خو ایا دد

رته د کابل بل بدیل نشته ؟ ب ،وي ناکامو اندیښنو او تګالرو اباد کړو ؟ د دولت بدیل باید خامخا طالبان او نور توندالر

 کورنیو جګړو ته الر اواره کړو ؟ افغانستان بیا په کورګیو او ډلګیوو وویشو ؟

په اوبو الهو  غواړي د شارلتانو کسانو په خوله الړ شي او یا د سراښو ګاونډیانو په سال ، د لسو کلونو بریاونه بیا افغانان 

 کړي، تیارجوړ شوی دولت ړنګ کړي او له سره په نامعلومو الرو او ګړنګونو ورسم شي .

 ه وسپارل شي . په دولتيکار تسمون راوستل شي، دولت وڅنډل شي او کار اهل  موجود دولت ک ښه الر داده چ

، د  قانون پلی شي او د قانون واک لومړی وګڼل شي . د کودتاګانو ، پاڅونونو ، قیامونو ،له پاسه تر الند اورګانونو ک

، په سوله او  او خونړیو انقالبونو لړۍ ختمه وګڼل شي او ټول افغانان د خبرو اترو له الر شمال یا جنوب د اړودوړ

او ولسونو ته د دوستۍ  ش سړ او نغم او تاوتریخوالي ډولونه . د جګړبرخمن وي  ولنه او واک کورورۍ سره په ټ

 سندره سر شي .

د کلتور پرځای دوستۍ او وروۍ ته وبلل  او نړۍ سره د جنګولو هلو او سیمدننه ولسونه یو بل سره د ډغرو افغانستان ک

مالدارۍ او سوداګرۍ  ، صنعت ، د قلم او کتاب کلتور ورزده کړو . کرهڼ د کلتور پرځای شي . افغانانو ته باید د جګړ

 .ته مخه وکړو

 نور بیا

 

 

 


