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  )ليکنه لاکم د(د زيارکښانو ټولنيز انجمن د افغانستان 

 ٢٠١٨ اپريل ٠٨
  

 ېافغانان د وسله والې او رواني جګړې په اور ک
نږدې څخه وڅٻړو نو دا په ډاګه کٻږي چې مونږ په  که چيرې نړيوالې پيښې او د افغانستان پراخٻدونکې جګړه له

 د پاکستان او ايران څخه نيولې تر امريکې او. جګړې په لور روان يو رښتيا د يوې ډٻرې ورانوونکي او سترې

چې افغانستان د ابرقدرتونو د جګړې په ميدان د بدلٻدو په  پورې ټولې خواوې په بيانيو کې داسې څرګندوي ېيروس

ې نيوکې او دفتر خو يوازې د افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه خپروي او سپک د ملګرو ملتونو. حال کې دی

  .  کوي او بسغندنې

له بلې خوا بي .  تنه افغانان وژل شوي دي١٠٨٠کې  د پژواک خبري اژانس د رپوټ له مخې يوازې په مارچ مياشت

د دې ترڅنګ په . د خاورې تر نيمايي زياته برخه د طالبانو تر ولکې الندې ده بي سي راپور ورکوي چې د افغانستان

پاکستان  د. حدي واليتونو د پاکستان ھوايي بريدونه تر ھر بل وخت شديد شوي ديکې پر کونړ او سر دې ورځو

د امريکې د . خالف څرګندونې کوي جاسوسان په کابل کې په ښکاره ډول د دې ھٻواد پلوي او د افغانستان د ګټو په

   .ګواښمن کال ويد دې جګړه ځپلي ھٻواد لپاره يو ال  کال به٢٠١٨امنيتي کميټې مشر بيا ھم ويلي دي چې د 

نړيواله کچه د افغانستان کوم حقيقي مدافع او د خلکو پر  دا ټول نه رديدونکي واقعيتونه په غوڅ ډول بيانوي چې په

افغانانو پاتې شوی چې د خپل ښه  مترقی شتون نه لري، بلکې دا مسووليت يوازې پر وضعيت زړه سوځوونکې خوا

    .خپله غږ اوچت کړي والي لپاره په

بوږنوونکې پيښې اوريدل کٻږي چې د خلکو اذھان انديښمن  افغانستان کې ھره ورځ په لسګونو ناخوالې او زړهپه 

د وسله والې جګړې ترڅنګ د رواني جګړې د دودولو لپاره د يوې وسيلې په توګه  دا ھغه واقعيتونه دي چې. کوي

دغه رواني جګړې  لګري او ځوانان په کلکه دله بده مرغه مونږ ټول شاھدان يو چې زمونږ شاوخوا م. کٻږي کارول

چې څومره يې د ھغوی روشنفکرانه او ترقي پلوه  او تبليغاتو تر اغٻزې الندې راغلي دي او دا ھم مونږ ته څرګنده ده

   .افکار منحرف کړي دي

ړې له امله شاته زده کړه يا فعاليت وکړي، د رواني جګ د پوھنتون زده کړيال يا يو کارکوونکی په ھغه کچه چې بايد

   .ځوانان د اوضاع په اړه د پوھې زياتوالي لپاره شخصي لوست نه کوي ھمدا ناھيلي ده چې. پاتې دي
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انټرنيټي امکاناتو څخه په داسې بڼه ګټه واخلي چې اړين  زمونږ ھٻوادوالو ته په کاره ده چې لږ تر لږه د فيسبوک يا

 څومره چې. ړې حقيقي اړخونه درک او په اړه يې تحليل وکړيمطالعه او د روانې جګ سياسي موضوعات او مقالې

   .څخه بې خبره پاتې کٻږي ځوانان له مطالعې څخه لٻرې وي ھومره د خپلو ھٻوادوالو له دردوونکي او حقيقي وضعيت

موضوعاتو څخه بې خبره او په خپل منځو کې د قومي او  دا چې افغانان د ليک لوست څخه بې برخې، د رښتيني

دا کومه طبيعي او غير عمدي پروسه نه . دي، دا ټوله توطيه او پالن شوې دسيسه ده يزو مسايلو په سر لګيا شويژبن

زمونږ وجدان يې وژلی  .ھمدا المل دی چې د دومره وحشت او ظلم سره سره، د افغانانو وينه په جوش نه راځي .ده

  .ليکي او نورو سره يې شريکوي و څهيو محدوده شمٻر ځوانان لګيا دي ي. خو ټول داسې نه دي. دی

دا رواني جګړه تر يوه بريده د دې لپاره طرحه . شوې ده دا رواني جګړه د ھمدغو ځوانانو په زيار سره لږ څه جبرانه

 بل ھٻواد ته والړ شي او دا ميدان يوازې د نالوستو. او تکړه روښن اندي وتښتي شوې چې له ھٻواد څخه رسيدلي

دا د سرمايه دارۍ . وکړي  او غير علمي ډلو ته پاتې شي څو ورباندې په خپلې خوښې حکمرانيکروندګرو، صنعتګرو

ملتپاله ځوان ځواک وځپي او د سرمايه دارۍ څرخ په  نظام يوه موخه جوړوي، چې د غوړيدا څخه مخکې خپلواکه

   .حرکت راوړي

نستان فکري ځواک د نظامي ځواک څخه کم نه کې د افغا د ويلو وړ ده چې د روانو کړکيچونو سره د مبارزې په برخه

 امکاناتو په مرسته کوالی شي چې ډٻر منفي، منحرف او بی خبره ذھنونه په سمه الر دی او د شته پرمختللو رسنيزو

مونږ ته په کاره . کٻدای شي مونږ په رښتيا په يوه ډٻر حساس پړاو کې قرار لرو، چې پکې چوپتيا خيانت ګڼل. راوړي

امکاناتو څخه د غربي ځوانانو په شان نه، بلکې د رښتيني  فيسبوک، انټرنيټ او داسې نورو تکنالوژيکيده چې له 

   .لمبو کې سوځي، ګټه پورته کړو افغان په څٻر چې د اور په

 

  


