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 په اوږدو کښې ملتونه د تاریخ
                   

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

کوی او کوم یو چه عبرت اخلي او ځان اصالح کوی ژوندی پاتې کېږي او کوم ژوند  ریخ  په اوږدو کښېأملتونه د ت

 د شړېدلو ټول اسباب برابر کړی: . استعمار د افغانستانحتمي ده چه د اصالح توان نلري مړینه ئې

 1- عرقي، ژبني او مذهبي خالف اوج ته رسیدلی؛ 

  ۲- ملت ئې د غم په مردارسیالو کښې الهو کړی چه څپاند ئې هره افغانان ، څلور ملیونهپه مخدراتو معتاد ،

 لحظه زیاتیږي؛

  ۳-  د ملت څخه شپېته «( اهسر چاه و ګل چ»د استعمار لخوا د ثروت ویش )چه ټول د مخدراتو پیسې دي

، او پرته له «کفرا کاد الفقر ان یکون»په سلو کښې په فقر کښې ډوب کړي چه انساني کرامت ئې هم بایللی 

 ؛بله چاره نلري زاریو

  ۴-  خو استعمار د خپلې خوښې یو فیصد ته د غرور په هسکو څوکو کښې ځای ورکړی چه د سندرغاړو

فیشن و درشن کښې خاورې ایرې کړي، او قدرت ته د رسېدلو د خپل  نغمې واوري او ملیونونه په ودو او

 وار انتظار وباسي؛

  ۵-  ټول  -کوم چه د ورور وژنې تلوسه ئې د روس د وژنو نه څو چنده وه  -د جهاد د ورځو جنګ ساالران

و جنګ د ورور وژنې د صحنې دوهم پړاو ته اماده کړي. داخلي جنګ ته ټول وسایل برابر دي او د پخوانی

ته « یانآزادي ب»، او مکتبونه پرانستلي . دا چه استعمارده ساالرانو قدرت ته درسیدلو تلوسه تر ټولو زیاته

ئې د تلویزیونونو پواسطه پراخه ساحه ورکړې، دا ټول د ملت د ذهن او فکر د تسخیر کړۍ دي څو چه د 

، خو ټول دي دراتو آفت ته غوږونه کاڼهمخ . نتیجه ئې همدا ده چه دوروزي استعمار دوام ته پلویان وروځ

و ا ، وه شوي چه دسپتمبر د یوولسمې جرم د افغانستان څخه د بن الدن لخوا رهبري شوې« خرفهم»افغانان 

بن الدن دومره مدبر عقل وه چه د امریکې د شدید حراست سره سره څلور طیارې ئې په فضا کښې تسخیر 
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، اهدافو باندې منفجر کړل! حقیقت خو دا دی چه د عربو نه ه یوېکړي او ایغ نیغ ئې ټولې طیارې، پرته ل

 طیارې نه په ټاکلي وخت له ځمکه پورته کېږې او یا هم منزل مقصود ته وررسېږي. 

خالصه دا چه استعمار د افغان په وطن باندې په دروغو او پلمو مسلط شوی او په نونسو کلونو کښې د افغان 

ر کړی چه ونه پوهېږي چه دړې وړې کیدل ئې نږدې دی خو دی ال پرې خبر ذهن او فکر ئې هم داسې تسخی

 . تاز وه صحنه کښې یکه هم ندی. حکمتیار صاحب د جهاد په ساحه او

په  ېد توصی« ژبګنیو برزژنسکي» دا ځکه چه شپېته فیصده جهاد ته د تخصیص شوو سالح او پیسو او ــ د 

ی دغه مادي قیادت چه امریکایانو ورکړې وه په معنوي او اسالمي . خو متأسفانه چه داساس ــ د ده برخه وه

او دا کوم پیغور ندی چه ځه ئې حکمتیار صاحب خواته ته ورګزاروم، دا حقیقت دی . )قیادت بدل نه کړاي شو

 . (چه ټولو احزابو د یوې چینې نه اوبه څکل

حکمتیار صاحب کولی شو چه د یو اسالمي رهبر په صفت نور احزاب د خیر او د ملت د صالح الرې ته بوځې 

او د لوړو اهدافو په سیر کښې احزاب د وطن د خالصون خواته رهبري کړي، دا کړنه به د ده زعامت هم تثبیت 

 کړاي وای او هم د خدای رضا ورته ګټالی وای ــ د مثال په توګه: 

ستان ناکردې د جهاد په شپو کښې هم زیاتې وې، حکمتیار صاحب کوالی شوای چه احزابو سره د مشورې د پاک

نه وروسته امریکې ته ووائي چه که غواړۍ چه ستاسې لوی دښمن ماتي سره مخامخ شي نو خپل کومکونه مونږ 

 ټلی. که ده دغه دریځ ته ځانته مستقیما راکړي نه د پاکستان د تسلط له الرې، مونږ په قید کښې ازادي نشو ګ

چمتو کړای وای او پر خدای ئې توکل وای، امریکا او پاکستان بله چاره نه درلوده مګر دا چه د یو حقیقي جهادي 

 . مني زعیم دریځ ته په احترام وګوري او وئې

 خو حکمتیار صاحب نن هم لوړ اسالمي فکر ته ضرورت لری څو چه د داخلي جنګ صحنه بیا تکرار نکړي،

، کله چه د ي چه ما له ده نههغو خبرو ته ورته د د تاسف ځای دی چه د ده په خبرو کښې د عبرت اثر نشته او

 ، په پېښور کښې اورېدلي. د اتحاد په هکله احزابو

، ده سره د خنثا کولو دي اوس هم خپل ځان او حزب ته په اعجاب ګوري. هغو کړاوونو ته چه استعمار پلي کړي

، د ، نو د اصالح ساحهو حکمت نه لیدل کېږي. که دی رښتیا هغه قدرت لري چه دی پرې ویاړيپاکول او د

یو قدرتمند او مخلص مسلمان ته و لو که د ریاست چوکۍ  ا  خصوص ،پراخه ده استعمار د ناکردو په وجه، ډیره

ه آیا د قدرت څخه د ، او د ځان نه ئې دا پوښتنه نده کړې چاو بس . دی فرصت ته منتظر دینه وي ناست کښې

 پاره هم استفاده کېدای شي؟ خیر د

 **** ******** 
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