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  م٢٥/٠١/٢٠٠٨                                کانديدای اکادميسين سيستانی
  

 
  د سکی بل مخ" اخوانيزم"د " طالبانيزم"

  او زموږ وطن ته لوی مصيبت
 
 
خه را ) د مصر داخوان المسلمين بنيادگرائي ايديولوژي  ( » اخوانيزم« پديده زموږ په هيوادکي دشلم قرن د نيمائي 

 دمصردجامع  . استول سوي وه، راوړل سو وروسته دهغو افغاني محصيلينو په واسطه چي د تحصيل دپاره مصرته
خه يوهم برهان الدين رباني و چي داخوان المسلمين دغړيتوب ترالسه کولو  االزهر دپوهنتون دفارغانو 

.  دگوند تهداب کيښود )جمعيت اسالمي(يا)برادران مسلمان( د  اوبيا په افغانستان کي) ١٩۵٩( هيواد ته راغي وروسته
د دي گوند د وحشت او دهشت اچوني . په لسيزه کي شروع کړل دي او د ده ملگرو ، خپل فعاليتونه د دموکراسي 

و اوانجونو پر مخ ه سو چي دوي دښ خه کارواخيست ) تيزاب( داسيد موضع گيري هغه وخت کابليانوته په دا پاشلو 
يني چپي    د چړو په واسطه،يا يري کړل  ئې د    .محصلينو نسونه 

 کي درباني جمعيت اسالمي، اودحکمتيار دحزب اسالمي او دقاضي  په هيوادږد دغي افراطي حرکت نمايندگان زمو
 د وطن بيخ او بنيادي ې ئ )١٩٩۶ -١٩٩٢(وقاد او يونس خالص اسالمي حزبونه دي چي دخپل قدرت په دوران کي 

 کي ارښدکابل په . ل ړواله بدله کارئي په کنښ د کابل تاريخي ې او د قدرت دساتلو ياترالسه کولوپه خاطر ئ وايست
 داسي چوراو   باندي تيري ،شخصي کورونه اوجايدادونه ، دولتي او ملي تولي شتمني دخلکو پرمال، او ناموس

 ې ک ونو په نتيجهګي جنزره بيگناه خلک د دوي دخپل من۶۵نژدي .  ساري نه درلودې چي په تاريخ کي ئ تاالسوه
له د ډو يوه بله نوي او بيساري افراطي تر.  سول ړه اشهيدان سول، او يوخل بيا د افغانستان بيوزله خلک مهاجرت ت

اي سول چي په ړخه را ايله سوه او دوي وکلو په خاطر دپاکستان ړه وطالبانو په نامه د دغو وحشي اخوانيانو دمين
وي او خپل سياسي او نظامي قدرت ښخه وتلي د وطن ډ کي درباني او گلبدين څکي سره ،دد و کلونو په ترټير چډ
دوي پخپل . نه وړ و و په مقابل کي دزغم او تحملښ دخو دطالبان دري. يړ فيصده خاوره خپره ک٩۵افغانستان پر د

 ده ، خو دپاکستانېيرزيات صادق اوساده خلک وه، په سياست باندي د دوي سر نه خالصډلو ډقول او عمل تر اخواني 
له هم ډ ،خودافغانستان دجامعي دپاره دغه افراطي ېوتولې سياسي چاري پرمخ بې ئدنظامي استخباراتو تر اثر الندي 

دسعودي ( د دوي دقدرت په وخت کي اسامه بن الدنېچالبانو يوه لويه بد چانسي دا وه  د ط.  نه وهړدتحمل و
اي ړ، وکېيري تجربي درلودډبن الدن چي په سياسي لحاظ تر طالبانو . ل ړافغانستان ته پناه راو) عربستان مغضوب

تنه ښ امريکا د بن الدن د تسليميدو غو حده کله چيېي، آن تر دړيري کډلي اغيزي دطالبانو پررهبري ي خپسول چ
ه او په نتيجه کي دسپتمبرحادثه په امريکا کي واقع سواو امريکا ته بهانه ړده وکډخه ه دوي د هغه دتسليميدو ړوک

ي او دوي د افغانستان ګدون پرطالبانو باندي ورودان  هيوادونو په٣٧ د طالبانو دنسکورولو دپاره د پالس ورغلل چي
  .ي ړ ايسته ک خه
 په ږاو زمو.دبنيادگرائي دسکي دوه مخونه دي " طالبانيزم"اوهم " اخوانيزم"ني ه ارتجاعي حرکتونه يعړ دا دواخو

ه پديدي ړ ناويړ دغه دواږموخه هاخوا ني دشلم قرن د نيمائي پخوا يع.  دي ،نه داخلي  ېوطن کي خارجي پديد
 -يدو شو، او د افغان ړ،خو دظاهرشاهي د دموکراسي په لسيزه کي اخوانيزم مخ په غوې نه درلود پخپل هيوادکي
په يوه لويه وهيوادونو په مرسته په منطقه کي ي په دوران کي د امريکي او سعودي عربستان او نورړشوروي دجگ
يد و سوه ، چي دامريکا او پاکستان دتوجه ړخطرناکه نطفه په جووه و يولټد دي لوي آفت په بطن کي تر . آفت بدله سو

 دفاجعي سبب  تيټن١١او دغه نا مبارکه مولود په امريکا کي دسپتمبرد. يديني وزي "القاعده"اومهرباني له برکته 
  . سو

اکستان کي سر  د طالبانوپه نامه په پېپديد ې منحوسې بلېکا کي ترسره سي ،يوخو دمخه چي دا حادثه په امري
 پاکستاني پديده ده چي دپاکستان د -دا پديده يوه وهابي. يره خطرناکه ثابته سوهډ تر اخوانيزم ې چړراپورته ک

خه ي دالنجي دختمولو په منظور او دهند ښيورند دکرډاستراتيژيکي سياست دتحقق په خاطر يعني دافغانستان 
عربستان د  بله عبارت طالبان اوطالبيزم، دپاکستان او دسعودي په.  ته راغلي دهدکشميردغج اخستلو په هدف مين

يد چي اوس په يوه وزي) ١٩٩۴(  دپاکستان په بطن کي وروزل شو او په تيره لسيزه کي اي کيدوپه نتيجه کي يو
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خطرسره خه په عذاب اود وله جهان ور ټ او هم په خپله پاکستان اوبيا   هيوادږلويه بال بدله سوئ دي ، چي هم زمو
  . مخامخ دي 

ني دپاره ړي د وهابيت د اصلي هدف د "راجر هاردي" دسياسي مسايلو تحليلگر ،ني ختيد بي بي سي دمن
خه چي دخولي " لورنس رايت"دي د . ي وړ کال کي د دوو مياشتي دپاره سفرک٢٠٠٧ عربستان ته په  سعودي

د وهابيت جوهر، اصالت  :"ي دي،وائيړجايزه تر السه ک" پوليتزر"دالقاعدي په باره کي ديو کتاب په ليکلو سره د
او دا هغه شي دي چي د دي .پسي دي  اصل  په) وهابيان( دوي:"دده په قول.) جوهر وهابي گري اصالت است"( دي

بدنبال اصل هستند؛ و اين همان چيزي است ) وهابيها(آنها . "(ي ړيرکلک افراطي عمل وکډسبب سوئ دي چي دوي 
 په افغانستان کي د   لسيزه کي١٩٨٠ په  هاردي عالوه کوي.) ي شود آنها بسيار سختگيرانه عمل کنندکه باعث م

 دسعودي دولت مالي مرستو ،دامريکي اونورو هيوادونومرستوپه نتيجه    جهاديانو ته شوروي اتحاد پر ضد
دي نطفي د پيداکيدو سبب سو چي  د  هړچي دافغانستان جگ. ترين حد ته ورسيده ړ اسالمي بنيادگرايي خپل لو ېک

  . يديني را وزي" القاعده"وروسته 
 ږمو:" ده ماته وويل:" خه وائي وني او روزني متخصص ،دخولي ښراجر هاردي دحسن الملکي، دسعودي دولت د

خه ي يا کافر دي، يا د سمي الري ړوک چي د وهابيت سره مخالفت وکخپلو شاگردانو ته داسي درس ورکوو،هر
  )٢٠٠٧ سپتمبر ٢٣بي بي سي،  ." (  ي او کنه و وژل سيږحرف سوي دي ، بناپردي بايد يا توبه وکامن

 ١/ ۵دپاکستان دتحقيقاتو دموسسي د ارزيابي پراساس، اوس اوس په پاکستان کي تقريبًا لس زره ديني مدرسي د 
ت او سعودى عربستان هر کال په چي نورهيوادونه لکه آوي.  دي  ميليون شاگردانو سره په دي هيوادکي موجودي

دطالبانو اوسلفى پلوي مشران خپل اصلي قوت د فقيرو . ديالرد دغو ديني مدرسو په واک کي ورپريډلسها و ميليونو 
 ١۶٠ه په شدت سره د پاکستان د ږد ملگروملتو دسازمان د رپوت پراساس، فقراو لو. خه را اخلي وانانو او بيوزلو 

دوشي چي، آريائي .(يئ ښ فيصده ۴٠وفقر په سلو کي ړرپوت د دي هيواد د وگ.په زياتيدو ده ميليون نفوس کي مخ 
  ) سايت

کي ته ټ مهمي  يردقت سرهډ د پاکستان د اهدافو په افشاکولوکي په  اکتر خوشحال روهي،پخپل يوه تحقيقي مقاله کيډ
 د بفر ېاندړ د افغانستان او روسانو په وېوازسيمو ته ي) ا ټفا( زانو ېرګکه پخوا به ان«:اشاره کوي او داسي ليکي

 ې محروم ساتل ، نوجنرال ضياء دغو سيمو ته په افغانستان کېخه يه کتل او له تمدن په ستر ) ېحايل سيم( زون 
خه  ې له ستونزيورنډ خوا د تل لپاره د ې له يوېتل يښه کتل او غوي حکومت پر لوري د پل په سترد يوه السپو

 يو به ې مانا چېپه د. ژيک عمق لپاره وکاروي ې د ستراتېاندړي او له بل لوري افغانستان د هند په وړغمه ک ېان ب
 ې برابرې پايه زيرمې د مجاهدينو بېه کګړ د کشمير په جې او تحت الحمايه افغانستان او قبايلي سيمېوروسته پات

ي خه خپل پو د جرمني له بريد ې يېه کګړيواله جړ په دويمه نېه شوه لکه ستالين ، چېښتيا پړي او بل که اړک
  . "ي ړل ، دوي به خپل درانده صنايع افغانستان ته انتقال کړ خواته انتقال کدرانده صنايع د ختي

 اندي او ڼ روېه کګړپه ج) دشورويانو( موخه د افغانستان د خپلواکېضياءالحق په همد:"اکترروهي ادامه ورکويډ
  د همدوي تر منې يې مرسته او بهرنړ وده ورکې تنظيمونو ته يښې خوې او د خپلېکولټغه وې درې بېلډملتپاله 

 ېتنو سيمو کښپلو لپاره هم په پ د ېتونستان داعيښستانواو پېتون نشنلښهمداراز ده د پاکستان د ننه د پ . ېشلېوو
ل شو ، ړ حق ورکېو بالغو کسانو ته د رأيولټ ېا په سيمه کټ د فاې کال ک١٩٩۶په . ه ړوندونو ته وده ورکاسالمي 

ه د  توګړېان ماليانواو په ې رأيېولو زياتټدو حق نه درلود نو تر ېوندونو د کانديدک ملي ـ سياسي ېه چګرن
وندونه په  اسالمي ېاکنو کټهمداراز په وروستيو  . ړېو تر السه کړوند غموالنا فضل الرحمن د جميعت العلما 

متحده مجلس ( وندونو ايتالفي  د اسالمي ې بر السي شول او په صوبه سرحد کېصوبه بلوچستان کصوبه سرحد او 
  کرس٧ال ټول ټوندونو  پخوا اسالمي ې ک که په مرکزي اسامبلن تر ېد د. ته شوحکومت رامن) عمل 
ز مشرف د ې د پروېچجميعت العلمأ ،  . ېدې ته ورس١٧ او ړې کې ورزياتې پرې نور١٠ ېل ي نو دا ېدرلود

 طالبانو ته د آي اس آي په ېکال وروسته ي٢٠٠١وند دي ، تر ي ړحکومت يوه اساسي ستن اود طالبانو مهم مالت
  ) وروستي بحران او طالبيزم، اسمائي سايتېاکتر روهي ، په پاکستان کډ(» .لړايونه ورکمرسته پراخ پناه 

 ده چي ېي سوړ پالنه دومره پياوکي نن افراطيت او اسالمي بنسي چي په قبايلي سيمه  پوهي وک په دياوس هر
، جمعيت )فضل الرحمن(جمعيت علماي اسالم (پالو گوندونو ټواسالمي بنس فصيده خلک د شپ٩٠ تر ٨٠ آن ځنن ور

متحده (يعني د) ،جماعت اسالمي، جمعيت اهل حديث، حزب اسالمي و حزب تنظيم اسالمي)سميع الحق(علماي اسالم 
جميعت العلماي اسالمي، اوجمات ( گوندونه سخت دري يرډ په دغو گندونو کي دوه  . پسي روان دي  )لس عملمج

خو په شمالي او جنوبي وزيرستان کي د مولوي فضل الرحمن نفوذ او دمهمند او خيبرپه سيموکي . دي ) اسالمي 
يرستان کي د مولوي بيت اهللا مسود قوت نگ په جنوبي وزد دوي تر. ت زيات دي ښير زډدقاضي حسين احمد نفوذ 

تانه دي او د ښه افراطي رهبران پړلور وادا .. ديړ اوصوات کي دموالنا فضل اهللا نفوذاوس د يادولو وړاو په باجو
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 او وينو چي د دوي دطالبانيزم   دتلويزيون له الري ليدليږ مو . خپل سرونه ورکوي  تانهښدسيمي پدوي په يوه غ
ي او  سيمو کي په شدت سره فعالي دي او پکي طالبان او تروريستان روزل کي په قبايلي) بي مدرسيمذه(کارخاني 

  . ود افغانستان دخلکو د آرامي اوسوکالي مخه ونيسيي تر  صادري بيا افغانستان ته
 اومرسته مسلح ړت خلکو په مال انو اودقبايلي کاله سوه چي طالبان دقبايلي سيمو دمذهبي رهبرانو په فتوادادي شپ

ي او خپل تخريبي عمليات ترسره کوي او بيرته پاکستان خاوري ته ننوږونه زموښپه الر . اي . اس .ي او د آي کي
تانه رهبرانوپه لمسون د افغانستان جنوبي اوشرقي سيمو باندي دپشتانه طالبانو ښپالو پټد دغو بنس. ي رته ور

که چيري دغه رهبران . خ بدل شوي ديږعملياتو له کبله پرخلکو ژوند په دوي ګواکونو دبريدونو او جناودخارجي 
 مقابل کي يو ناروا   د اسالمي دولت په  دافغانستاني چي بس دي نور نو دا جنړخپلوپلويانو ته همدا سبا فتوا ورک

که چي دوي   پورته نشي، خو د اکار دوي نه کوي،ې د اور لمب په وطن کي به دجنږ زمو جنگ دي،بيله شکه
ي ترالسه ټخه بي حسابه گپخواني اجنتان دي او د دغي جهنمي سازمان .) آي. اس.آي (دپاکستان دنظامي استخباراتو

اني،مالي،اقتصادي،اجمتاعي، کلتوري او سياسي  ته دجاهل افراطي طالبانو په ذريعه ، ږکوي او په بدل کي مو
 شتمني له  امنيت ،سياسي ثبات ،اقتصادي توان، فرهنگي او تعليمي دهغوي پرسر خپل ملي ږر موګتاوانونه رسوي، م

   .  دهړېالسه ورک
 په مدرسو  ديوبندلي دي چي دپاکستان په قبايلي سيمو کي دډ هغه افراطي  ولټپه تاسف سره بايد ووايم چي طالبان 

او قهرالس پوري کوي او  خشونت  ي او د اسالمي شريعت دتحقق په پلمه پهه سلفيان روزل کييرسخت دريډکي 
 په قبايلي سيموکي.ي ړخه خطا ک ښېوک الس دپخه هاخوااجازه نه ورکوي چي دخپل محدود او متحجرفهم 

او خپل تخريبي . ي  ته را ننو تنوسيميښسرحدي پږخه زمواو دپاکستان د قبايلي سيمو . تانه دي ښ پ ولټطالبان .
 احساس  او افغانيت هي تنوليښخو داثابته ده چي د دوي سره د پ.ي ورگرعمليات ترسره کوي او بيرته پاکستان ته 

وي؟ ولي معلمان  مکتبونه سوږتنو آرامه ژوند تباه کوي؟ ولي زموښ دوطن د پږنسته ، او که واي نو ولي زمو
و ي،تر اوالدونه خو په مکتب کي سواد او علم زده کوږمنان دي؟ زموښوژني؟ ولي دتعليم او تحصيل او دعلم د

ه ه او بد پوه سي، او په آينده کي دخپل هيواد په اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي او فرهنگي فعاليتونو کي ونښپخپل 
ي،نوولي ړي اوله دي الري نه دخپل شخصي ژوند دهوسايني له پاره امکانات ترالسه کړواخلي او هيواد ته خدمت وک

 پرخلکوباندي ږول په دي خاطر زموټ   کوي؟ دا محروم او بي برخي اوالدونه د تعليم او سواد له نعمته ږدوي زمو
خه  وطن کي دعصري علومواو نني تکنالوژي امکاناتو   اوالدونه په خپلږي زموړ نه غوا ي چي پاکستانتطبيقي

ي،  مکتوبونو ته اور وراچوږدناپوه طالبانو په ذريعه زمو) اي. اس.آي (برخمن سي، د پاکستان نظامي استخبارات
 اوالدونه له بي سواده پاته سي او  ږوزموي او معلمان، علما اودقومي مشران وژني تر ړيو دروازي توونښد

 صرف اي دي اود انسان دپاره د او کفر د دوي په نظر عصري مکتبونه دالحا. خه برخمن نشيدعصري علومو
 کال په شا ١۴٠٠زموز وطن بيرته ي ړوغواړو وړول کډدغه خو دوي په خپل . ه کفايت کويړه کدشريعت زد

  . ويوغور
او تمدن سره دشمني لري او د وطن تاريخي آثار دتوپ او توپک په لبان نه يوازي د علم ،فرهنگ،هنر متاسفانه طا
 خپل  کونو په مقابل کي همړمبر سډي، بلکي د علمي موسساتو او صحي مرکزونو اوحتي دپاخه او ړه ووسيله له مين
رانو ټ هغه مو ه کي دوي دگرشک په ولسوالي کيټ ني  ويشتمه٢٢دبيلگي په توگه دجنوري په .مني شييښضديت او د

  ) جنوري٢٢بي بي سي .(لړ کېر وانانوسرونه ور پرټ او ددوو موېلړ راوې او جغلې ور واچول چي شگ ته اور
ي ړخه نجات ورکدي او ناپوهئ پلي خلک له وراني او بيسواي دا وران خاوره او داغم ړاوس غربي هيوادونه غوا

ولو مرضونو لوي مرض ټسره کومکونه کوي او په دي پوه سوي دي چي فقر او بيسوادي ترږغربي هيوادونه زمو. 
دوي . يړخه ايسته ک له هيواد ږي دغه مرض زموړاود دهشت اچوني او تروريزم اصلي عامل دي، نو دوي غوا

 ي او داکتران ړ کړکلينيکونه را جو ته شفاخاني اوصحي ږ چي موي دي،ړده کږاوس خپل انساني السونه را او
 بيوزله خلک له ناروغئ او بدبختي ږي او زموړبرابره کاو بي درمل خلکوته دوا او درمل  ناروغان ږ اوزمووروزي

او ي او طبيعي زيرمي ړ کړکونه جوړ اود تجارت او مواصالتو دپاره س ي، پرسندونو باندي بندونهړخه راخالص ک
 خلک ږخو دطالبانو په نظر زمو. و دبزگرانو اوبيکار خلکوته کار برابر سي،او داسي نورمنابع په کار واچوي تر

 دي خو  او هغه مسلمانان چي دکافرانو مرستي ترالسه کوي، هغوي هم کافران. ه ژوند لياقت نلريښ بچيان دږاوزمو
  . ي نهرالسه کوي، خير دي کافرکيخه تومره مرستي چي دامريکااو نورهيوادوپاکستان هر

 سو ، دلته دوه ښورا خو جرمن آنالين کي لري چي زما خ-ه پوري مقاله په افغانړر سراجي يوه په زټاغلي داکښ
  رانقل وم پراگرافه 

تون نوم، ښ چي دپړتا داسي کارونه وک. تيا سوهښکيسه ر) کفن کش اوبچه کفن کش(ستا په راتگ! طالب جانه«
ي تا خپله وژنه، ړلم.مکه را وويشتهه شمله دي ورته په ړ،او لوړکت دي له خاوروسره برابرکفرهنگ او شو
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 دنفاق دورونو ميشتوقومونوترمينبيائي دافغان په کورکي .ړراپيل کتون دکورنه ښي بندونه، وراني دپونښنه، دسو
دافغانستان تاريخي آثار چي د ددي . ينوليښينه کارکونکي دي په کور کښلي،ړي دي وتدانجوني شون..ړاور بل ک

ي کي دي وحشت او غضب توره ړيپه شلمه پ. ه وه، به توپو ويشتلښ نړخاوري دتيرونسلونو، دپرتمين تاريخ او ويا
ه چي حتي دماشومانو له خولي دي دخلکوال. ړوالس پورته کښ ملي عنعنوپرخالف دي پرږزمو.  را وستهدوره 

تونولي ضد خپله ښ او په دي توگه دي دپوهي، فرهنگ او پړ په لوي زندان بدل کوطن دي. خندا او خوشي واخيسته
  .يره وشووله توره 

سته او نه له قام سره مينه  ) مور(تاسره نه د وطن !.طالب جانه :داکتر سراجي خپلي ليکني ته داسي ادامه ورکوي
مصنوعي (شويړته دبل په الس جو. خه يت تونولي ماهښنه خبر ئي او نه دپته نه دخپل وطن له تاريخ  . ه سوئړز
 ځتون ته نيولي او هره ورښاوس دي هم دتوپک خوله وپ.  کوي هغه هرخه درته وائي،ته ئي ورسره چي. ئي)که نان
ي ونښ. لي دهړتون قام دفزيکي او معنوي نابودي ته مال تښتا دپ. شلو خپله تنده ماتويتون بچي د وينو په ښدپ
  .ديږ او دقوم مشران وژني، او بيادجهاد نوم ورباندي ونکي ،علما،ښي،سو

وک يي او دکوم يي چي ښيوالوته ړ ن خو تا دا په عمل کي.قاتالن اوترهگر دي )تانهښپ"(قبايل"مشرف وائي چي 
تون ښتون دشمنان ستا نوم دپښو چي دپړه وکتون نه ئي، خو ښي چه ته پو دي معلوميړو وړفرهنگ خاوندئي؟ دک

» .تون قوم پوري تپيښونه په پړول غير انساني، غير اسالمي او غير افغاني کټلي او په دي توگه ستا سره يو بو
  ) جنوري١٨ جرمن-افغان

و خوا سيموکي فقط ړپه دواي ښيورنددکرډبولم چي همدا اوس د کي ديادولو ټر سراجي په تائيد دا ټخو دلته د داک
ي په هاخوا او ديخوا يعني په ښيورند کرډ دومره خلک چياو هر. ترسره کوي طالبان جنگي او تروريستي عمليات

 د  په دي خاطرنن په  بين المللي سطح کي پشتون قام.تانه ديښول پټ ي،دا پاکستان او هم په افغانستان کي وژل کي
بدنام کول دي  قبايلي پشتانه دپاکستان داوسني حکومت داستراتيژي يوه مهمه برخه .ي تروريستانو په نامه پيژندل کي

لو کي توافق نظر لري او ړو بين المللي جامعه هم د تروريستانو په دمين.پلو دپاره بايد يوه پلمه ولري  د دوي دچي
 روشنفکران دي چي د پاکستان او  تنوتعليم يافته او په اصطالحښخه حمايت کوي خو دا دپدپاکستان دحکومت 

ي اوخان ي او دخپل قام دژغورلو دپاره کوم اساسي چاره پسي نه گردغرب په دي سياست چنداني سر نه په خالصو
  . يي د نا اميدي سبب کيړچي دس.  حرکت نه ورکوي ته

ولي او ملکي او دولتي خلک د طالبانو او ايتالفي قوتونو په بمونو،) ۶۵٠٠( نيم زره  په هيواد کي تيرکال شپږزمو
. ه سوي ديړخه م دخلکو ږنفرزمو٢٠چي په دي حساب هره ورخ . انتحاري عملياتوپه وجه په قتل رسيدلي دي

و کلونو کي نژدي شل زره افغانان ي چي په تيره شپکل کيټ ا . ويېتښايي په دغه اندازه ژوبله هم خلکو ته آوښ
 ي دي او له دي کبله دړ تنه امريکائي سرتيري هم خپل ژوند له السه ورک۴٠٠و کي ړخو په دي جگ. وژل سوي وي

اوبه  ريان لري خودافغانان په وينه کي د دوی په وينو کي دموکراسي جي چيغه اسمان ته ختلي دي، خکه دو
 کال خوتر پروسکال هم زياتي س..يغ نه پورته کيږ دحکومت او دخلک ږ زموهمدي وجه ده چی .ياتروريزم ،

تر سره سوي دي چي نُدز اونورسيموکي وست، بغالن ، کانتحاري عمليات په کندهار، کابل،هلمند، کنر، ،پکتيکا ، خ
ي چي ي ، خداي پوهيړه لس کاله نورهم دوام وکګړکه دا ج. دي ي  ړبيگناه خلک خپل ژونددالسه  ورکيوتعداد

  ي؟ړومره خلک خپل ژوند له السه ورک
ان تل پاکست:" يري شي ليکني کوي او پخپل يوه ليکنه کي داسي ليکي ډاغلي هاري دپاکستان پراوضاع باندي ښ
چي د عصري لي ډ داسي . له حاکمه ويډته پاتي، او مذهبي ى دى چي په افغانستان کي يو منحطه، وروسړ کښکو

 ېانډ استقالل او برم اه داچي د افغانستان د سياسي و لني، اړي او معلم شهيد ک وسوعلومو مخالفي وي، مکتب 
 ېا. سي  . تاريخي شرارت کي امريکا هم دخيله وه ېه پدي د جهاد په دوران کي، دپاکستان سرړي کړوراني او ويجا

 مالعمر ، بن   حکمتيار،  رباني، ې ي  کاوه چي باالخرهړلو مالتډ او اخوت د افغاني مذهبي  ه په گېا.ايس.ې او اې.
  )بينوا سايت ."(  .وليږالدن، مسعود او سياف و

له دمنگل باغ په مشري ډترنامه الندي،يوه افراطي  کر اسالمښدل  په قبايلي سيمه کي هړيوه عجيبه خبره داده چي د با
ي ړبروسمبال کډ اوهره کورني خپل هغه قبرونه چي په زينتي  ي دي چي اسالمي کالي واغونديړ امر ک خلکو ته

ول خلک مجبور ټ همدارنگه  .ي او کنه نو لس زره کلدار به جريمه شيړ کي وران کڅوي، بايد د يوي هفتي په تر
وک چي حاضر نه وي، غيرحاضر ه وختونو کي مسجد ته حاضروي او هر دأداکولو دپاره په پن  دلموندي چي

  . پر هروخت جريمه واخيستل سي خه بهسي ، دغيرحاضرانو 
 خلک مجبوربه وي چي د ږي او زمو ته را صادريږخه موکاري چي اوس طالباني اسالم د قبايلي سيمي ښداسي 

 نشي، د عصري ړ اوالدونه بايد عصري مکتبونو ته والږزمو. يړلوترحکم الندي ژوند وکډ دغو بيسواد اومتحجرو
 انجوني بايد ږي،اوزموړخه ونه وزي او کار ونکي دکورونوږښخه بايد بي برخي وي،زمورن ژوندون اوم
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ولو هيوادونو ټ تر  محروم اوبه  خه عاطل او دکار او تعليم   بدن ول دافغانستان نيمډاوپه دي . مطلقًا بيسواده پاته سي
وله ټ پاکستانيانوالس ته محتاج وي، د ژوند   به ي دپارهډوډ ې گولېتردي حده چي د يو.يو وروسته پاتي هيواد وي 

آيا . ي ، هغه به تروريزم ويړ صادرک ي او يوازني شيئ چي کوالي شيړخه را وارد کضروريات بايد دخارج 
   نه دي ؟   تر دوژخ بد ترتردغسي شرايطو الندي ژوند کول

 څې هېرو سيمو کډېلو په ډرو ګمذهبي او تره"اکتر خوشحال روهي په قول، دپاکستان په قبايلي سيموکي اوس ډد 
 د قانون ېرو سيمو کډې په ېپه نتيجه ک. ي ړته ک واخلي او موازي حکومت رامنې قانون پخپل الس کې ، چړېپيل ک

 او د صوبه سرحد ېته راغللو او ياهم مذهبي پوليسو واکمني منډشو ، اورپکو ېلو ملېالبې اود بېه تللواکمني له من
ره اسماعيل خان ېلو دره او دېانک ، د ادم خټهمدااوس په  . ېدلې رسې تر کچخي د انارشې خبره بېينو سيمو کپه 
په شمالي . بارزه روانه ده  سيمو پر سر مور ترمنېښ او پجنسې شوي او د مومند اې واکمنېشېوله ملډ طالب ېک

وک بهرنيو  يو ځي او تقريبًا هره ورېه واکمني چلړ خو د طالبانو بشپې کړوزيرستان ، جنوبي وزيرستان او باجو
 . شوي وي ې سر پرېدلي او يا يړې په تور واکو نواو يا د پاکستان حکومت ته دجاسوس

 ې او پر هغو خلکو يړېه کړه جوېټ طالبانو يوه کمېپه بنو ک.دلي دي ېوره هم رسېښونه ان تر پښوالو ډد مذهبي 
 د موزيک پر ېدلو ، تلويزيون کتلو او يا په موبايل کېا ، موزيک اورڅوک پر ن ې ، چېولګ جريمه لېکلدار۵٠٠٠

ي ،  دېي او ويلي يړ کړخه مالت ېټې کمې د بنو د پوليسو آمر هم له دغېد راپورونو له مخ. ته کولو ونيول شي ښک
ل ښوايو نجونو ، تر وونښ د ېپه مردان ک. ي ړ مرسته وکې سره د فساد په ورکولو کېټې پوليس به له دغه کمېچ
 او دره ادم ټور ، کوهاېښپه پ. خه منع شوي يرو له خريلو ږي او سلمانيان د ړدو وروسته د حجاب اغوستل پيل کېک
تونه ېو سرونه او برړر سندرغاې د يو شمېاو په لکي مروت ک الوزول شوي ټر هېيو يو شمېي او وډ د سي ېل کېخ

ي په خپله هم طالبي ړکاره د همدغو طالبانو دفاع کوي او غواښ حکومت په ېپه صوبه سرحد ک. خريل شوي دي 
 د متحده مجلس عمل حکومت د شريعت د نفاذ يوه اليحه پخپل ې په صوبه سرحد کېاندړه موده و. ي ړنظام پلي ک
 که اليحه رد هم شي ې ، چړ هم ورسره وکې يښوا واستوله او دا ېه او مرکزي پارلمان ته يړ پاس کې کپارلمان
ا به بنديز څ پر موزيک او نېد متحده مجلس عمل حکومت ويلي ، چ.  کوي ې خامخا پلې پخپله صوبه کېدوي به ي

  ) داکتر روهي، اسمائي سايت"(.ول شي ګول
لوپه خاطر خپلي انتحاري عملياتو ته شدت ړو داسي اسالمي حکومت د مينخ ته راوطالبان په افغانستان کي د  ي

 په هيوادکي تر اوسه هغه دوره دخلکود ږخو  زمو.ي ي دي ،چي اوس په قبايلي سيمو کي ددوي امر ونهي چليړورک
يو ډده او يو راپه نامه خپري»شريعت اخبار«وله هيواد کي فقط يو اخبار دټخه  نه ده هير سوي چي په اذهان 

هيواد په ) بي صوت اوبي صورت(  ساعتو دپاره خپري دلي او افغانستان ديو۶په نامه صرف د »يوډشريعت را«د
ي د پاکستان دطالبانو په تقليد، ړدادي اوس په افغانستان کي دعلماو دشورا ، غوا..ي کي شهرت  موندلي وړنامه په ن

يو کي ماليان مقرر کول ، اوپرتلويزيوني نشراتو کي په په شون. ي ړاسالمي شريعت په افغانستان کي پلي ک
ره او کالي ،هم بنديز لوگول کيژي او ږيرژر دخلکوپر ډانه سره لري چي غيرمنطقي پلموبنديزلگول، دا پيغام د

  .خه بي برخي شيلويزيون ، سينما ،موزيک او انترنت له مزايا ټخلک کرارکراربه د 
ي محصل چي د بلخ دپوهنتون دژورناليزم دپوهن)پرويز کامبخش(وان ژورناليست ه يو  م٢٣دجنوري دمياشتي په 

ه و؟ ايا دبشرحقوق ئي د ده گناه . په اعدام محکوم سو) د علماء دشورا په سپارشتنه(دي، دابتدائي محکمي له خوا 
ايا کوم ملي . ي دي؟ نهړر ي کايا دخلقوپرناموس تي. ي دي؟ نه، ايا په جنگي جناياتو متهم دي؟ نهړوالندي کښترپ

ي وي، پس له ړخه انکارهم ک له دين ېکه ي. ي دي؟ نهړ انکار کېخه يايا خپل له دين . ي دي؟ نهړخيانت ترسره ک
وان تر اوسه په پورتني گناهونو او جرمونو په يوه کي هم نه دي متهم او ورباندي ي، خو دغه  ل کيښخه بختوبي 

ي چي دغسي .ئ کراسي؟ معلوميټ ديوانسان ژوند په اساني سره اخيستنه، د موکراسي ده که سوآيا.. نه ده ثابته سوي
ي نه ړائي طالبان هم تراوسه په دغسي صغيره  گناه چاته داعدام حکم صادر کښئ کراسي ده چي ټچلند سو

ل ړزه نه وه ورکي ته دا اجاړکه نومو بهير غير عادالنه وؤ ې د محاکمې چې او ملگري وايدپرويزکورن.!وي
 دپرويز ې چېويل) اي، اف، جي(يوال فدراسيون ړپه ورته وخت کي دخبرياالنو ن. مدافع وکيل ولريېسوي چ

.  مدافع وکيل ولريې سوي چړ سربيره هغه ته دا حق نه وؤ ورکېمحاکمه آزاده نده تر سره سوي او په د
 په پراخه کچه خپور سو ېولو غربي مطبوعاتو کټپه  او نن سهار ځه داعدام دحکم خبر تيره ورړدپرويزکامبخش په ا

ولنو کي دبلخ ټيوالو ړ يو شمير په هيوادکي دننه او نړدخبرياالنو دمالت.  را وپارولېيوال عکس العملونه يړاو ن
 او ېولنټيوالي ړ د بي سرحدوخبرياالنو نېي سر کړي ته په لومړ پريکې دېدمحکم.هړ دغه حکم غندنه وکېدمحکم
خه ودلي او دجمهور رئيس ښقهرجن غبرگون ) يونيما(اتحاديي نماينده او په کابل کي دملگرو ملتونو نماينده داروپا د

  . ي ديړ کېتنه يښدکامبخش دخوشي کيدو غو
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  ٦از  ٦ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

يوه « چي: ه وويلړغ راديو سره په مرکه کي  په دي اږد آلمان د ) ايت اهللا محسني (د دوطن نامتو روحاني عالم  
او حتي داسي يوه ليکنه نوروته ورکول هم داعدام دجزا .  کتاب درلودل، د بي ديني دليل نسي کيداليديني ضد ليکنه يا

خود دويمي اتهام په صورت کي محکمه متهم ته  داعدام نه پرته يوجزا ورکوالي . دپاره دليل کيداي نسي
  )دويچه ويله(»..شي

د وطن دپاره ږ سرشت کي  يوتربل  په کمه نه دي او زمو بايدپه دي پوه شو چي طالبانيزم او اخوانيزم په خپلږخومو
 په ږه ،ورانئ او انسان وژنه زموګړپه دغه سبب دادي ديرش کاله وسوه چي ج.ي دي ړ لوي مصيبتونه راوړړدوا

 په ملک او په ږه شوم اومخرب پديدي زموړو دغه دوا بايد په دي پوه سو چي تر ږمو. .وطن کي را روانه ده 
خه  جال نسي،د منطقي خلک دارام ژوند مخ به ونه ويني  سياست  کي مداخله وکري اوسياست د دين منطقه کي په

خه پر شا پاته او ديووروسته پاتي هيواد په حيث دايم خپل ندي  کاروان ړاو افغانستان هميش دترقي او انکشاف له گ
 ......ي هيوادونو ته به محتاج ويگاون
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