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  ٢٠٠٨ ـــ ٨ـــ ٣١

  
  

  !يرغلګرو ته 
   

  ه کی لوي واړه دي په ژړا کړلـــنيمه شپ       کړل خوا   نيمه ريبو ــــــغ د    نـــهتاودو 
  کړل تاروا  وحشتونه  نن ټول  ان ته ـــځ       ي واخيستـناوي زوم دي ځين وس دـښه ه 
  کړل خندا  چل په  تا  ره به ـــس مظلوم  د       و په وخت کښيــقطب ود ي دي د ښه په ياد 
  ي ورانوي هستي دی غال کړلـکلي کوري      ي تر پښودي النديــــــاوس هغه مظلوم وه 
   جنايتونه ستا رسوا کړل ل ټو  خــــــتاري       پټ سبا به څه کړي ه که نن ـــحساب څخ د 

  
  
 !وجدانی وظيفه ده  هرافغان ايمانی او دفاع د ساتنه او» ملی منافعو« ملی ګټو  د

  څه ؟   يعني   ګټي  ملي بايد ووايو چي   ـــ لومړي
 او دولتي واکمنان ، سياسي ګوندونه ، تنظيمونه ،(  ځيني  کي ولی په مختليفو وختونو ـــ    دوهم

حقيقت څخه ليري،  عينيت او د  خپل اولس په وړاندي  تعبير د ملي ګټو څخه درک او د) اشخاص
  .   وي   سره تفسيرهبل شکل نيولو سره، په يوه او  ګټو په نظر کي   ګروپي  او  خپلو شخصي د

هغه مهمه او اساسی پوښتنه ده ، چي نن زموږ افغان الس   دوهم سوال په واقعيت کښي  چی دا
سياسي کارپوهان  ضرور اوالزمه ده چي افغان مسلکي ،  ځکه نو.تړلي ملت ورسره مخامخ دي
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ګو په منځ کښي خپلو خل د  دفاع  ساتنه او ملي ګټو پيژندنه ، د او په مجموع کي ټول روشنفکران،
 په هغه صورت کي بيا خلګ کواليسي  چیترويج کړي،  تبليغ او جمعي رسانو له الري داسی  د
  :  اوس به لومړي ملي کټي تعريف کړو.دفاع وکړي خپلو ملي ګټو ساتنه او د په اګاهانه ډول  ، 
 مفهوم دي ، څخه ډک اقتصادي ارزښتونو يوپراخ د سياسي او دا: » ملي منافع «  ملي ګټي  ـــ

ژوندانه په ګډ چاپيريال کي هر هغه ّڅه چي په مادي اومعنوي  ميليتونود يوه ملت او يعني د
 ملت او پرمختګ سبب ګرځي ، داد هغه  بقا او د ژوندانه  هغوي د د لحاظ وجود ولري، او

   .ملي ګټي منعکسوي ميليتونو
ل ، ملي شتمني ، فرهنګ ، ولي په خاص ډول ملي ګټي عبارت دسياسي او اقتصادي استقال

اويا په لنډ ډول سره وياليسوو، چی ملی ګټی . او فضايي حريم څخه دي  ځمکني بشپړ تيا 
ول ولس ګټه واخيستال يسی  ولی ځينی وختونه . عبارت دهغوګټو څخه دي ، چی دهغو څخه 

)  ګروپونه سياسی سازمانونه ، تنظيمونه ، حاکمه واکداران اونور باقدرته اشخاص ، (  ځيني 
خپلی نامشروع ګټي دملی ګټو ترنامه الندي دجمعي رسانو له الری داسي تببليغوي ، اوفکر 

ي  ي د. کوي چی زما په دي درغليو باندي ملت نه پوهي  ملت په چی دانو په واقعيت ک
    .سي وړاندي لويه جفا بلل کيدالی

ارادي څخه  د يوه ملت او ميليتونو هر يوه صالحيت د پورتنيو شپږو جزو څخه د ملي ګټو د که د
پر ملي  هغه ملت او ميليتونو د  په هغه صورت کي دا،غير مستقيم ډول سره ووتي په مستقيم يا

   .ګټو باندي تيري او تجاوز بلل کيږ ي
ساتني له پاره په خپل توان  دفاع او خپلو ملي ګټو د نو په هغه صورت کي هغوي حق لري چي د

  .  وکړي     طاقت سره مبارزه او
اقتصادي  منځ سياسي ډيپلوماتيک او تر هيوادونو وايو چي په ټول جهان کي د  بايد و  اوهم 

متقابل  يعني د. ساتل کيږ ي نيولو سره منځ ته راځي او   ملي ګټو په نظر کي  هغوي د مناسبات د
  . مخ ته ځي  احترام پر اساس تامينيږي او
ملي ګټو  دواړو تر منځ د ملي ګټي تر پښو الندي او يا ديوه طرف  ولي که په دي مناسباتو کي د

نو په هغه صورت کي دا معلومه خبره ده چي دا سياسي  توازن په نظر کي نه وونيول سوي ، 
 ارادي خالف د ملت د ريعه سره دذيوه الس پوڅي رژيم په  اقتصادي مناسبات د ډيپلوماتيک او

  . افغانستان اوسني حاکميت دی  ښه مثال يي دبرچي په زور پر ولس باندي تحميليږي ، چی 
 چي په ټول جهان کي داسي اصل او منشور وجود نه لري، چي د   دا هم يو ښکاره حقيقت دي او 

. بل ملت په ملي ګټو کي وويني  د يوه مملکت واکداران خپلي ملي ګټي  د   هغه پر اساس دي ، 
 ، او عملي جنبه يي النه وي پيدا کړي ، واکداران داسي ادعا وکړي ځينو مملکتونو ولي که د

  .  تهد يد الندي بلل کيږي   خارجي هغه ملت ملي ګتي تر نوپه هغه صورت کي د 
 نوو د امپريالستي حاکميتونو يوويشتمي پيړي د د يد عملي جنبه حتا که رجي تهدخا او که دي 

او بشري  ښځو يا د ه تلو اوتروريزم او مخدره موادو له منځ« اصطالحاتو تر نامه الندي يعني د 
 صورت کي هغه ملت او په هغه   نو.هم وي» پولي کولو له پاره  ډموکراسي د حقوقو او يا د

خارجي  کښي يعني د دفاع په وړاندي په دواړو حاالتو خپلو ملي ګټو د د چي  ميليتونه حق لري،
خپلو ملي  د ترڅو. وکړي توان سره مبارزه معنوي   مادي او تجاوز پرضد په خپل ټول يد اوتهد

   ٢٠٠١پورتني مسلي دښه وضاحت له پاره ښه مثال د د   .ګټو صالحيت په خپل الس کي واخلي
 الوتکو په زور ۵٢چي دخپلو جيټ اود بي . کال داکتوبرداومي نيټي دامريکايي لښکرو يرغل دي

لکي بي ګناه انسانانو سلګونو م ، بلکه د  پاي ټکي کښيښاوه حاکميت ته يي د طالبانو يي نه تنها د
  .    اوکورونه يي په کنډواله ورتبديل کړل .ځيني واخيست ژوند يي هم 

سره   ښکاره استعماري زور اقتصادي جنايت په يوه او بله بهانه او په بشري او چي د د وي دا
هلمند،  دادي چه د ال ځواکونوخو غلګرودي ير  بشري عمل دولي ډير ضد. ادامه لري 

 افغانانو باندي د  بي دفاع  په ځينو سيمو کښي پرالس تړلو او واليتونو د کندهار ر، اوننګرها
بونه زياد يورانيوم لرونکي بم يي ډير رپه منظو ښه ښکاره کيدو  د قهر او خپل استعماري زور

   انسان ژوندي پاته نه سوو،  هيڅ   چي په نتيجه کښي په هغو سيمو کښي نه تنها.هم وغورزول
ډاکټر ميره  ( کار پوه محترم يوه افغان  چي د.  پاته نه سوو نبات هم  زنده جان اوبلکه هيڅ نوع

 په افغانستان کښی  بيان يي هراړخيز ټلويزيوني مصاحبي په حواله چي چه ډير مفصل او د) کي
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منفي  هغو د او پر بشر باندي د دي بمبونو پر پيلو او د يورانيمي بمبونو پر بمبارد يرغلګرو د د
 په مسلکي   که راتو چارهذد  دي يورانيمي بمبونو د  :  او هم يي وويل . په هکله وکړي  راتوتاثي

چي په دي . ډير وخت په بر کي نيسي  کالو ال منفي تاثيرات يي تر دوه ميليونو  ونه سي ،   ډول 
 سخت  هم انګريز پر ځواکونو ساتني اداري د د حقوقو د بشر جهان د اړوند څو هفتي مخکي د

 ولي د. تيري وبلي و ا  منشور څخه ښکاره سرلغړونه د ملګرو ملتونو يي د دا او. نتقاد وکړا
 نوي امپريالستي اصطالحاتو د يي  زاړه استعمار ادامه ورکونکو يعني اوسني واکمنانو انګريز د
هلمند په  احق لرو، چي د فاع په منظور د د خپلو ملي ګټود چي موږ د: يي داسي وويل  په زور

دي  واکمنانو ديرغلګرو پوڅو افغانستان ال  د ولي. کښي يورانيمي بمبونه استعمال کړواليت و
    . په شان چپتيا اختيار کړل  پخوا  جناياتو په مقابل کښي بيا هم د  بشري تاريخيضد

مپر يالستي نړي نوي ا چي زموږ په ګران وطن افغانستان کي د  دي ،  دا تعجب ځاي خو ال  د 
سره چي په  اجيرو عسکرو زرو خپلو لس هاوو کيلو مترو واټن څخه د زرهاوو ي دواکمنان چ

هره شپه او ورځ زموږ  يرغل يي کړي ، او باندي مجهز راغلي ، وژونکو سالحو عصري بشر 
ځوانان په شهادت  کوچنيان ، زاړه ، او دي غيور ملت ښځي ، فو سيمو کښي دمملکت په مختل د

ته  ښکاره استعماري زور سره خپلو مملکتونو يا هستي يي په پټه اومځکي الندي  او تر. رسوي
دي  الندي د برچو الس پوڅي دولت تر  د دوي د وي اوهمد الس تړلي ملت د دا او. انتقالوي
  . بس  او   ليدو توان لري اقتصادي جناياتو يوازي د بشري او

غربي ټولني همدا ملي ګټي دي،  رهبري الندي د امريکا تر د ده چي ايا اوس نو اصلي خبره دا
نظامي اهدافو له  خپلو اقتصادي او چه دوي بايد زموږ په ګران وطن کښي دا بشري جنايات د

  سره کړي ؟  پاره تر
   چيري دي ؟ ګټي نو افغان غيور ملت ملي  په دي صورت کي بيا دا سوال پيدا کيږ ي ، چي د نو

نه سي پټوالي، چي  دي څځه سترګي هم  ان دهيڅ يو ريښتني افغ ايو ښکاره حقيقت او ولي د
مستعمره هيوادونو په اول صف کي  يوويشتمي پيړي د متحده اياالتو د امريکا د افغانستان نن د

جنګ ساالران ديرغلګرو  غربي نړي الس پوڅي افغانان او امريکا او د ځکه نو. قرار لري 
سل هاوو  لس هاوو او شتمنيو يي ځانونه د  منقولوملت په منقولو اوغير په استفاده د دشتون څخه 

 ځکه نو .يادامه لر  چپاول لړی نوره هم  دوی دا چور او ډالرو خاوندان کړل ، چی د ميليونو
  سازمانونه د سياسي شوي افغاني   الس جوړ  پردو په د هم يو تعداد   او  افغان دولتي واکمنان 

اصلي  ته ملي ګټي په يوه او بل شکل دملت  و نظامي مخو سره سم  اقتصادي او اشغالګرو د
 چي د تبليغ کوي ،  داسي ادعا او  خلګو په منځ کي د او. تفسير ه وي محتوا څځه ليري تعريف او

ناټو ځواکونه په افغانستان کښي  تالف اوئا امريکا تر رهبري الندي د د څولسيزو له پاره بايد 
 د ناټو د مريکا اوا د چي تنها   ه وايي په ډيره بي شرمانه اوسپين سترګيو سر او. پاته سي

  .  بس  سي او ايملي ګټي يي خوندي ساتل کيد افغان ملت او  موجوديت کښي  په کونوځوا
 افغان ملي ګټو پر د پاره توهين او خپل ځان د څرګندوني ملت د په داسي حال کي چي د دوي دا

 چي د ي ،ښکاره ډول معلوميږعيتونو څخه په پورتنيو عيني واق د. ښکاره عمل بولي  ضد يو
تر  امريکا خپل ګران وطن مو د اختيار اخستل سوي ، او ملي ګټو واک او السه د افغان ملت د

 په داسي  اوس نو .دي  الندي راغلي  ښکاره مستقيمي قوماندي  غربي ټولني تر رهبري الندي د
. ي کيږ ومت سره مخامخ ستر مقا ملت د بلي ډير د  تر ورځ حال کي چه يرغلګر ځواکونه يوه 

 د ديرغلګرو) چنيان او زاړه وښځي ، ک ( په دي مقاومت کښي ډير زياد ملکي خلګ خاصتًا او 
 کورونه او شهادت رسيږ ي    په نتيجه کي په  اورولو د راکيټونو او بي ساري بمبار دونو

  .  محالت يي په کنډواله تبديليږي 
وطن مينو  څنګ ته پر خپلو خلګو او غان مقاومت واف تاريخي شيبو کښي د او حساسو  نوپه دي 

دي   افغان الس تړلي ملت ژر تر ژره د  هغي په نتيجه کښی روشنفکرانو وظيفه څه ده چی د
ساسي سوال دي چي نن ټول افغاني  ا  هغه چي دا؟ او بدبختيو څخه نجات پيدا کړي جناياتو

جواب يي ورته پيدا کړل   بايدچي. مستقل روشنفکران ورسره مخامخ دي سياسي ګوندونه او
  . سي

سياسي  روشنفکران د خپل تاريخي رسالت له مخي که دا زما په نظر روشنفکران بايد د ولي  
هغو څخه  د يا او کښي ،  په نورو اجتماعي سازمانونو يا او  په صفوفو کي متشکل وي ،  احزابو
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وخت  حاالتو کښي د په دي ټولو  کوي، فعاليت  او پاره کار د پاکو ارمانونو خپل ملت د باندي د د
دي مقدس  پوره واک اخيستلو له پاره خپل ترمنځ د  ملي ګټود چي د خپلو تاريخي غوښتنه ده ، 

، سي مشترکوغونډوسيا(تفاهم د سي دا کيدالي. ورسيږي له پاره ګډ تفاهم ته سره ارمان 
په دي  او. ژره شروع سي  ژر تربايد.) جمعي رسانو له الري که هم وي  نورو د يا او مالقاتونو

ميکانيزم   سياسي حل له پاره پر يوه داسي  اوسني النجي د افغانستان د  کي بايد د سياسي غونډو
افغانستان کي امن او ثبات   په  تطبيق په نتيجه کي نه تنها هغه د ّچه د وسي ،   او تفاهم  باندي کار

غيور ملت په خپل الس کي  بيرته دا   ارهم بايد ملي ګټو واک او اختي افغان ملت د راسي، بلکه د 
يوه با  د ه حياتي او با ارزښته ميکانيزم وړانديز بايدداسي يو هم الزمه ده چی د ولي دا. واخلي 

جنګ دواړو طرفوته  هم د  او ته  منتخب کميسون په الس باندي و ملګرو ملتونو صالحيته
 راهيسي و کلونو  په هکله ما د دوو توا او متنمح  ميکانيزم د داسي يوه البته د. ورکول سي 

و جهاني ټولني ته د افغانانو او محترمو  سي د له الري وړانديزونه کړي ، کيدالی افغاني ويبپا
ه اختيار کړي  لوي افغاني تفاهم په نتيجه کي پراخ او هر اړخيزه   د اميکانيزم    . ب

 ليکنه  توضيح په دي کوچني تشريح او ږو جزوملي ګټو د پورتنيو شپ د   او هم بايد ووايو چی 
سره يو ځاي توضيح   بايد جال په دقيق ډول دعيني مثالونوءجز  نه سي ځايد الي، ځکه هر کښي
  . جال ليکنه غواړي  ده اويحوه عل داي ځکه نو. تشريح سي  او

  .  څه مکث وکړو  ملي ګټو پر فرهنګي جز بندي لږ ولي دلته به تنها د
ملي ګتو هر  د  هر نظامي يرغل په نتيجه کي ،  پوهيږي ، چه د ن په دې حقيقت باندي ټول افغانا

ځکه چي هغوي  دا. ضربي الندي نيول کيږي  تر ستراتيژيو سره سم  طرف ديرغلګرو د
 افغاني فرهنګ مادي او د ځکه نو .  وڅرخوي    باندي غواړي د ملي ګټو هر طرف په خپله ګټه 

 هغه تاريخي آثار دي غيور ملت  د  مثًال .يمو ضربو الندي راغلي ديمستق معنوي برخي هم تر
هغو ډيره برخه  يي کوله، د  کلتور ښکارندو په زړه پوري تاريخي قدامت او د دي ملت  چی د

 وي د او د .مملکت څخه وتلي او وزي باندي د مختليفو السونو ښکاره زور سره پر يا په پټه او 
ضربو  مستقيمو  غير او تر مستقيمو مختلفو يرغلګرو ي برخه هم دفرهنګ معنو د  څنګ ته بيا

پردو ښکاره يرغلونه  کي د تحصيلي پروګرامونو  تعليمي او  هغه دا چی .  ده  الندي نيول سوي
عيني  دي الري څځه افغان نوي نسل د د افغان دښمنان کوښ کوي چی  معلوميږي ، او

زموږ په اسالمي  يا او .  کړي   تربيه باندي سوق او رګمراهي پر ال او د  څخه ليري  واقعيعتونو
 داسي فضا ډموکراسي تر نامه الندي د نوي نسل ته د يا پاره تبليغ ، او عيسويت د ټولنه کي د

 مثآل د. سره په ښکاره ټکر کښي قرار لري  افغان منل سوي کلتور چی هغه د  مساعدول ، 
ني ااو هم ځينو افغ بدلمنو ښځو راليږل ، الندي د فو نومونومختل افغانستان ته تر خارج څخه و
چی دا هغه عيني . داسو شرايطو مساعدول چی هغه هم وبد لمنيو ته تشويق کړي  ميرمنو ته د

يان يي په خپلو سترګو باندي نورو والياتو ښار هم د ځينو کابل ښاريان او واقعيتونه دي چی د
. ستراتيژيو سره په فرهنګي اړخ کي مخ ته ځي  يرغلګرو د ټول هغه څه دي چی د چی دا .ويني

يوه الماني  دي نايټ کلپونو يو ښه مثال د چی د جوړول،  نايټ کلپونو پټو په کابل کښي د يا  او  
المان  بجو د شپي پر لس نيمو د  )٢٠٠٨   ــ۶ ـــ ٩( فلم دي ، چی پر  هغه مستند  ت ژورنالس

 فلم کي ژورنالست  په دي. نشر سوو  ه الري څخه ل   ټلويزوني شبکي ) ان ــ ټی ــ وي (  د
    خارجي ما فيا  داخلي او افغانستان د د ښار حاالت او بل داک کوښ کړي دي چی د

هغه څه ښکاره  نيم ساعته فلم ډير دي يو. بربنډ کړي  څرګند او  غربي ډموکراسي ماهيت  او
 د: مثال په ډول  د . نه دي خبر درست  افغانستان خلک ال تر اوسه  ، چه په ډيرو يي د کړل

قدرتو  د ډيرو با  شپي   چی د  شپي له خواه څځه يو نايټ کلپ ښکاره کړ، ښار کښي د کابل په 
اشخاصو مخان يي په  ولي متاسفانه چی د. خارجي کسانو موټران ورته راروان وه  داخلي او

 او. هز نايټ کلپ وو ډير لوي عصري مج مځکي الندي يو تر دا. کامره کښي نه ښکاره کول 
    تمت بالخير. نه دي خبرهم  کابل خلګ  دي نايټ کلپ څځه ډ ژورنالست واي چی د

  
  
 

 
 


