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  ۵٢نشريه پيشرو شماره 

 ٢٠١٧ جوالی ٢۴
 

 !استعمار، قومي او ژبني تضادونه رامنځته کوي
  

 په ډيره آسانه د واکمنې طبقې يا قوم، ژبه، سيمه او ټاټوبی ھغه وسايل دي چې په وروسته پاتې ټولنو کې ورڅخه

د پورتنيو وسايلو تر څنګ مذھب ھم د ولسونو د يووالي د له منځه وړلو . استعماري ځواک لخوا ګټه اخيستل کيږي

  .لپاره بله آسانه وسيله ده چې د ښکيالکګرو او يا واکمنانو لخوا کارول کيږي

سيمې يا ھيواد ته چې استعماري ځواکونه رسيدلي او ھغه د نړۍ د تيرو څو لسيزو تير تاريخ په ډاګه کوي چې ھرې 

ھيوادونه يې په خپلې مستعمرې بدل کړي دي، په ھغوی کې تر بل ھر څه وړاندې د قوم، ژبې، سيمې، ټاټوبي او 

مذھب تر نامه الندې شخړې او تربګنۍ پيدا شوې دي، ځکه وروسته پاتې ټولنې د قوم او ژبې تر نوم الندې ډير ژر د 

  .بل پر وړاندې وسلې ته الس وړي او په دې توګه د استعماري ځواکونو موخو ته الره ھواروييو 

افغانستان او عراق دواړه ھغه ھيوادونه دي چې په کې . لږ تر لږه افغانستان او عراق د دې واقعيت څرګنده بيلګې دي

يوادونو کې سني او شيعه مذھبونه تر ګڼ شمير قومونه اوسيږې او بيالبيلې ژبې لري او د دې تر څنګ په دواړو ھ

استعماري ځواکونو وکړای شول چې په دواړو ھيوادونو کې په ډير مھارت او چاالکۍ سره . نورو زيات الرويان لري

د ھغو قومونو، ژبو، سيمو او مذھبونو تر منځ د جګړو لمبې بلې کړي چې تر پرونه د يو بل تر څنګ په ډاډه زړه 

عراق د ھمدې وسيلې ښکار شو؛ ھيواد په قومي، ژبني . ره يې راشه درشه او ھوسا ژوند درلوداوسيدل او له يو بل س

او مذھبي جګړو کې په کنډوالې بدل شو او دغه لړۍ ال تر اوسه دوام لري، خو افغانستان له نيکه مرغه تر اوسه د دې 

  . جګړې ښکار شوی نه دی، خو په درشل کې يې دي

. ه اوسيږي، ھر يو يې خپله ژبه او کلتور لري او ھر څوک د خپل مذھب او سيمې قدر کويپه افغانستان کې ګڼ قومون

نه چا . دغه قومونه مخکې له دې چې روسان پر افغانستان تيری وکړي، له يو بل سره د خور او ورور په څير اوسيدل

چا مذھب او سيمې ته بد ويل، خو کله چې روسانو پر افغانستان تيری د چا د قوم او ژبې سپکاوی کاوه او نه چا د 

. قوم، ژبه او سيمه د ولسونو تر منځ د تضاد او تفرقې د رامنځته کولو په موخه وکارول شول. وکړ، حاالت بدل شول

.  ته ورسيدلکابل ته د مجاھدينو په راتګ او ورپسې د طالبانو د واکمنۍ پر مھال دغه تضادونه خپلې وروستۍ کچې

ښکيلو ھيوادونو او . زرګونه ھيوادوال د قوم، ژبې، سيمې او مذھب تر نامه الندې ووژل شول او يا شکنجه شول

  .ځانګړو کړيو په افغانستان کې خپلې ګټې په ھمدې تضادونو او اختالفونو کې موندلې دي
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ار بيا په افغانستان کې د قومي او ژبني د طالبانو د واکمنۍ له منځه تلل او په بن کې د نوي دولت جوړيدل يو و

په دې وروستيو کې . له ھماغې لومړنۍ ورځې ھر څه د ژبې او قوم پر بنسټ جوړ شول. تضادونو اور ته لمن وواھه

د قومي او ژبني تضادونو لړۍ د ھرې ورځې په تيريدو سره شدت مومي، ځکه استعماري کړۍ نه غواړي چې 

 دې کبله له ھرې وسيلې څخه کار اخلي څو د افغانانو په منځ کې چې د يووالي ډير اوږد افغانان يو موټی پاتې شي، له

سره له دې چې په عام ډول ولسونه له يو بل سره ھيڅ ستونزه نه لري، خو . تاريخ لري، نفاق او شقاق رامنځته کړي

، قوم، سيمې او مذھب تر نامه يو شمير څرګنده کړۍ او ډلې ټپلې ھڅه کوي چې د بھرنيو په لمسون او پيسو د ژبې

الندې خلک د يو بل په وړاندې ودروي، چې له نيکه مرغه تر اوسه په دې بريالي شوي نه دي چې د ولسونو تر منځ 

لوی واټن رامنځته کړي، خو له دې سره سره يې د کرکې او نفاق تخم شيندلی دی او دا د ھرې ورځې په تيريدو سره 

  . زياتوالی مومي

 ژبني او قومي تضادونو او شخړو لړۍ په ھمدې ډول دوام ومومي، افغانستان به ھم د عراق له برخليک که چيرې د

استعمار خپله بقا او ګټه په . سره مخامخ شي او يو وار بيا به د نوي لسيزې په څير د کابل په کوڅو کې وينې وبھيږي

ګړي ډول د روښن اندو دنده ده چې د ولسونو تر منځ ھمدې تضادونو کې ويني، له دې کبله د ټولو افغانانو او په ځان

بايد . ورورولۍ، مينې او محبت ته پراختيا ورکړي، نه دا چې له يو بل سره متحد قومونه د يو بل پر دښمنانو بدل کړي

په ډيرې ھوښيارۍ او جديت سره د استعماري کړيو او د ھغوی د السپوڅو نقشې او موخې خنثی او له منځه يوسو، که 

  . نه د عراق برخليک به ډير ژر زموږ ھيواد يو وار بيا په کنډواله بدل کړي

 

 


