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5 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 24/10/2018         سراج الدین ملتملداکتر 
 

 د افغانانو دری ناپیژندل شوي خطرناک دښمنان وپیژنئ!
 

 )د یوه څه نوښتونو سره تکراری ده(
 

 

 

 ګوری زما د یوه محترم استادشویده، خو پدی کی یو وروستې کت مخه له تاسو دوستانو سره شریکه ځل د دا مقاله یو

 پروفیسور صیب امان هللا حمیدزی په سپارښتنه عالوه شوی، توجه مو ورته غواړم.

عاملین پنځه دي.  چې پدی کی دوه یی په ارادی توګه او د خپلو ګټو  د افغانستان د جنګونو د شروع او ادامې ستر

د ادامې عاملین یا د جنګ په وړاندی  یی بیا په غیر ارادی توګه د جنګاملین او دری نور لپاره د جنګ د پیالمې، ع

دی دوو نورو خطرناکو ډلو ی هغه اول دوه ډلې پیژني، الکن دتر اوسه  افغانان یواځ د مقابلې ماتونکې عاملین دي. 

دی مقالې عمده هدف دا دی چې دغه ي.  دفکر نه شی کوال او یا هم د دوي په منفې رول اصالا  په اړه یا بی خبره دي،

و ئوروستې دوه ډلې افغانانو ته په دقیقه توګه ور وپیژنې، تر څو تر دی زیات د دوي د خطرناکو خبرو او کړو د توط

 ښکار پاته نشی.

مخه  اله دد جنګونو د بریاو د رازونو په اړه یو چنایی ډیر توانمند او بریالې جنرال )سانتو( چې د میالد نه څو زره ک

 یی ډیر فتوحات کړی وه، وایی:  

په جنګونو کی یو تر ټولو مهم اصل د ځان او دښمن پیژندنه ده.  )که تاسو هم ځان پیژنئ او هم دښمن، نو د جنګ په 

ښمن نه پیژنئ، او یا دښمن پیژنئ اما ځان نه پیژنې نو د هری کامیاب اوسئ.  که ځان پیژنئ او دټولو دګرونو کئ به 

جنګ په ټولو ډګرونو کې به ناکام  د نه دښمن، نو نه ځان پیژنئ او که تاسو خوه ناکامې هم ولری. کامیابې سره به یو

 یاست.(  

داسی ښکاري چې مونږ افغانان هم د خپل ځان او هم د خپل دښمن په پیژندګلوي کې پاته راغلې یو، نو ځکه دا جنګ 

و دا ضروری ده چې مونږ د جنګ د دواړو اړخونو په پیزندلو کی ژور په یوه نه ختمیدونکې جنګ بدل شوی دی.  ن

 فکر وکړو.  د افغنستان د جګړی د ادامې عامل اړخونه په الندی ډول خالصه کیدای شی:
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 5از 2

 پیژندل شوي د جنګ د پیالمې او ادامې اګاهانه عاملین:  -الف 

پیژنې، او د جنګ په اوږدو کی د دوي الس وهنې دومره افراطی دا د جنګ د شروع او ادامې هغه عاملین دي چې ټول خلک یی 

 مرحلو ته رسیدلې دي چې پټیدل یی نور نا شونې وي. دا عاملین دوه ډوله دی.

 د جنګ د شروع او ادامې خارجې عاملین:   - 1

دوي د خپلو دا هغه منطقوې او نړیوال هیوادونه دي چې د دوي ګټې په افغانستان کی د جنګ په ادامه کی دي. 

سیاسیې، اقتصادی، نظامې اهدافو لپاره جنګ افغانستان ته راوړی او د دی د ادامې لپاره د هر نوعه امکاناتو نه کار 

اخلې.  دوي د دغه جنګ د ادامې لپاره د دوه نوعه ستراتیژیو نه کار اخلې:  یو یی د پیسو او وسلو له الری د نظامې 

تر نوم الندی د جنګ د ادامې لپاره د هغوي استعمالول دي.  بله د مالې، او فکری  ډلو مسلح کول او د اسالم او جهاد

لحاظه د جنګ په وړاندی د مقاومتونو د ضعیفه کولو ستراتیژی له الری د یو شمیر خلکو تطمیع کول، یا په غلطو 

خلکو ورکې کړي.  الرو سر کول دي، تر څو د جنګ اصلې عاملین خلکو ته مغشوش او د خالصو ن اصلې الری له

 د دی مقالې اصلې هدف د همدغه ډلې پیژندل دي، چې الندی دوهم ګروپ کې تشریح شوي دي.

 :  د جنګ د ادامې داخلې عاملین: ۲

دا هغه نظامې او جنګې ډلې او اشخاص دی چې د خارجې عاملینو په مرسته اول د جنګونو د شروع او بیا یی د 

.  دا ډلې په جنګ کی را روزل کیږی، توانمنده کیږی، او دوي بیا د جنګ په ادامه جنګونو د ادامې وسیله ګرځیدلی ده

کی د دومره جنایاتو مرتکب کیږي، چې بیله جنګ او وسلې د دوي بقا نا ممکنه وی.  نو د دوي د ژوند او ګټو د 

لین ې ډلې، غاصبین، قاتمحفوظیت یواځنې الر جنګ، زور، چور او تاالن دی.  چي پدی ډله کی د افغانستان ټولي جنګ

او چورکوونکې شامل دي.  نو که افغانان د دی ډلو د اشخاصو په هغو خبر غولیږی چې یی د سولې لپاره یی کوي، 

خانونه غولوي.  دوي یو هم په سوله کی ژوند نشی کوالی ، نو د دوي ټولې د سولۍ خبری او کارونه په واقیعیت کی 

دوي بیا د خپلو دغو شومو اغراصو د پټولو لپاره د قوم، ژبې، مذهب په غلطو   د سولۍ د مخنیوي لپاره وه او دي.

شعارونو خپل خلک په خپل ځانونو راټولول غواړی.  اما واقیعیت دا دی چې نه طالب او نه هم ګلبدین د پښتنو 

  او محقو او اونورنمایندګې کوالی شی او نه د دوي د ګټو نه پلوی کوي، او نه جمعیتیان ، دوستمیان، عطا، عبدهللا

غاصبین د افغانستاند نورو قومونو نمایندګې کوالی شی.  نو افغانان باید نور تر دی ساده نشی چې د دوي په مکارانه 

خبرو وغولیږي.  دړا بیلکل ثابته ده چې نه هم طالب، نه ګلبدین، نه جمعیت او نه هم دستم او نه هم  د هزارګانو د 

ه د سولۍ د راتللو سره کومه مینه او عالقه لری او نهه یی دا کار په ګټه دی.  افغانان باید جنګې ډلو مشران یو هم ن

 په قاطعیت سره دوي له خپلو خلکو تجرید او د هر قوم خلک باید د دوي په وړاندی په نره مقابلې ته راودانګي. 

 

 ي:دری ډل ارادی پیژندل شوي غیرناپه افغانستان کې د جنګ په وړاندی د مقاومت او مبارزی ماتونکې   -ب 

دا هغه ډلي او خلک دي چې دوي په ارادی توګه نه بلکه په ناپوهې کې او په غیر ارادی توګه خلکو ته دښمن  او 

دوست غلط تعریفوی، او یا هم د جنګ په مقابلې کې خلک د اصلې الرو پر خای په فرعې الرو روانوي، او یا هم د 

 تفاوته پاته کیږي.  دا نا پیژندل شوي د وطن دښمنان په دری ډلو ویشالی شو:وطن د غمیزو په ړه بی 



  
 

 

 5از 3

 د دښمن غلط تعریفونکې او د مبارزی د اصلې الرو نه پیژندونکې ناپوهه، پوهان:   - 3

دا یو شمیر هغه تاریخ لیکونکې، استادان، ډاکتران، او متخصصین دی، چې د جنګ په اړه یی مطبوعات محاصره 

خپلو غلطو منطقونو له الری خلکو ته دښمن غلط تعریفوي، او یا هم د مبارزی په اصلې او اساسی الرو کړي او د 

کې د ونډی په نه اخستلو د خلکو باور په هغو اصلې الرو کموي.  پدی جمله کی ډیر هغه لیکواالن او سیاسې شنونکي 

ی د دی سره سره هم د دښمن په تعریفولو او شامل دي چې هغوي د افغانستان په اړه تاریخې مالوماتونه لري، ول

پیژندلو کی ستونځي لري.  مثآل د دوی یو شمیر ال تر اوسه هم طالبانو ته د فرښتو په نظر ګوري او هغوي ته د 

)مقاومت( نومونه ورکوي.  ځنې یی بیا ال تر اوسه هم د مجاهدینو د جنګې ډلو نه د اسالم د مدافعینو په توګه پلوي 

جنابان د خپلو ټولو زده کړو سره سره یا د سیاست په البا هم نه پوهیږي، او یا هم په سیاست کې اغییړشوي کوي.  دا 

او د سالم سیاسې تحلیل، او سالم سیاسی قضاوت نه محروم دي. دوي ال تر اوسه هم ښمن سم  نه پیژندنې، او یا د 

یز الندی دي.  افغانان باید د دغو اشخاصو لیکنو او هغې په پیژندنه کی د قومې، ژبنیزه، او نورو فکتورونو تر اغ

ویناو ته په دقیقه توګه متوجه اوسی او تر دی زیات باید پدوی ونه غولیږي.  مثآل د همدی کسانو یو زیات شمیر ال 

تر اوسه هم د دی جنګ په وړاندی د مقاومت او مبارزی الره په غیر سیاسی او غیر تشکیالتې فورمونو کی لکه د 

هو جوړول، د جرګو دایرول او یا هم د قومې او ژبنیزو په شورا ګانو جوړولو او یا هم انتقالې حوکومتونو په جب

جوړولو کی لټوي.  خو په وضاحت سره دا وایم چې دا ټولې هغه غلطي او ناکامه الري دي چې د افغانستان خلک 

نان باید دا درک کړی چې د داسی یوی ژوري یی د سیاسی انسجام نه وروسته پاتې ساتلې او غولولې دي.  افغا

استخباراتې جګړی په وړاندی مقاومت او مبارزه بیله یوه منضبط سیاسی تشکیل یا حزب نه ناشونې او نا کامه ده.  دا 

ځکه چې د حزب نه بغیر دا نور ټول ساختارونه د جاسوسې شبکو د نفوذ او اثر په وړاندی د مقاومت نه کوم مؤثر 

 و نه هم د هغې په وړاندی مقاومت کوالی شی.  پالن لری ا

افغانانو! که تاسو ته د مقاومت او مبارزی په اړه هر څوک د یوه حزب د جوړیدو نه بله هره الر ښایی، دوي همدومره 

د وطن او سولې په ضرر دي لکه هغه نوري پورته دوه جنګې ډلې.  که تاسو ته هر څوک ال تر اوسه هم طالب، یا 

مې یا جمعیت یا د دوستم او هزاره جنګې دلو مشران ستاسو د ګټو پلویان در ښایی، دوي تاسو نه اصلې حزب اسال

دښمن غلطوي.  او که هر څوک د حزب جوړولو په وړاندی یا منفې تبلیغ کوی او یا پکې ونډه نه اخلې نو دوي اصآل 

ی اچوي. دا کسان د خپل وطن د دښمنانو په ستاسو مبارزه او مقاومت د اصلې مسیر نه په غلط او درواغجن مسیر ک

 توګه وپیژنې او ورسره هماغه شان مبارزه وکړی، لکه چې د هغه نورو دوو ډلو سره یی کوي.

 

 هغه سیاسیون چې ال تر اوسه هم په غلطو پخوانیو سیاسی الرو روان دی:  - ۴

روان دی او د یوه توانمند ملې حزب په مقابل  ټول هغه سیاسیو چې ال تر اوسه هم په ښې او کیڼو چپو او ناکامو الرو

کی نور غلط وړاندیزونه کوي او یا نور متبادل موقفونه اختیاروي، دا ډلي او اشخاص هم د افغانستان په جګړه کی 

په غیر ارادی توګه د دښمن په ګټه کار کوي. دغه سیاسیون په سیاست کې په هغه جنون اخته شوی چې وایی ملت 

تحلیل مشخص از اوضاع مشخص(.  د افغانستان است یو تعریف دا دی چې )خو زما ډله دی وی.  د سیمط دی نه وې 

اوسنې بحران یو ملې بحران دی،  د ملې بحران په وخت کی نظریاتې مبارزه شاته وړل کیږی او ملې مبارزه اولیت 



  
 

 

 5از 4

 و کامیابه نتایج یی تری تر السه کړیپیداکوي.  د نړی ډیرو بریالې سیاسیونو ټولو دا درک کړي او عملې کړی ده ا

دي.  خو په خواشنیې سره زمونږ د ملک یو شمیر زیات سیاسیون ال اوس هم هماغه زړي کنجاړي ژوي، او د هغو 

زړو بدبختیو نه ځانونه نشی خالصولې.  څوک د ببرک کارمل، څوک د عثمان لنډی، او څوک هم د کلکانې او څوک 

کې په صفتونو کی د نورو سره په جګړو اخته دي.  د دوي سیاسی بصیرت دومره تر  هم د حفیظ هللا امین او تره

وریځو الندی شوی، چې د واقیعیتونو تشخیص ور ته نا ممکن شوی، او د ملک د حاالتو د تحلیل په اړه دومره 

ی مباری نیمګړي دی چې ال تر اوسه هم دوي پدی نه پوهیږی، چې اول د دی ملک نجات یو اصل دی نه د سیاس

تیوریکې نوعیت.  د بلې خوا د یو شمیر نورو سیاسې ډلو مشرانو په حزبونو او خپلو ملګرو دکانداری شروع کړی، 

او هره ورځ خپل عقیده او ملګري په ډیره نا څیزه بیه او هر ناکس خرڅوي.  خو د دی ډلو اکثریت ساده ملګری بیا 

دی برسیره یو شمیر وړی سیاسي  مثال هم د افغان ملت ګوند دی. د د خپلو څو دالالنو په خولو غولوي.  چې د دی ښه

 د ه یین او ډله بدل شول حلقې شته چې پاکې ارادی او ښه نیتونه به لری، خو د وطن د حاالتو مطابو نه په یوه توانمند

 کړی دی.  ته مخلصانه تعهد ډلې جوړیدو یوي توانمندی

افغانستان د خلکو د روا مبارزی هغه نا پیژندل شوي دښمنان دي چې پورته ذکرشوي ټولې سیاسې )؟( ډلې هم د 

زمونږ د مقاومت او مبارزی الره یی رابنده او بدنامه کړی ده.  دا د دوي ګناهونه دي چې د عام ولس باور یی په 

ه د سیاست او سیاسې حزب له منځه وړي دی.  زمونږغوښتنه د دوي ټولو نه دا ده چې راځې پدی وخت کی په ګډ

داسې یوه نوې توانمند ملې حزب په جوړولو سره چې هغه واقعآ ټول افغانان په صحیح سیاسې مفههوم سره متحد 

کړي، یو ځل دا ملک د دغو سیاسی بحرانونو نه را خالص کړو بیا به  د یوې سالمې دیموکراسی د محیط په لرلو 

نو که د افغانستان هر سیاسی شخصیت اوس د یوه سره زمنږ هر نوعه اډیالوژیکی مبارزو ته الره خالصه شی.   

توانمند ملې حزب  د جوړولو نه بغیر په بله هره الره اخته وی، هغه هم د افغانستان د هماغو نه پیژندل شوو دښمنانو 

 نه یو دښمن دی، چې په وړاندی یی مبارزه کول تر بل هر چا الزمی او اولې شرط دی.

 :  بی تفاوته افغانان:  ۵

ن پدغه بدو حاالتو کی بی تفاوته پاتې کیدل یو غیر انسانې او غیر اخالقې او ضد ملې عمل دی.  نو هر افغانان د وط

چې پدی وخت کې بی تفاوته پاته کیږي، خپل انسانې کرامت پخپله تر پخو الندی کوي.  انسانې کرامت او د اسالم 

انې کړو په اړوند بی تفاوته پا ته نشی. هر عمل باید د مقدس دین هم دا حکم کوي چې هر انسان باید د پیښو او انس

انسانې او اسالمې اصولو په چوکاټ کی محاسبه کړی د ښو طرفداری او د بدو مخالفت وکړي.  خو په خواشینې سره 

زمونو د ټولنې لوی اکثریت هغه بی تفاوتان دی چې د )به مه چه( موضیعګیری یی نیولې ده. د ښو او بدو تمیز نه 

ي، د ښو طرفداری او د بدو مخالفت نه کوي.  دا نوعه انسان هم د خدای په نزد او هم د ټولنې په نزد هماغومره کو

مجرم او محکوم دي لکه دا نور پورته ذکرشوي مجرمین. د افسوس وړ خبره خو دا ده چې دوي هر یو په افتخار دا 

خبره دومره بی مسؤلیته ده چې یو ځل مې په یو مجلس واي چې زه په کومه سیاسې ډلې پوری تړاو نلرم.  د دوي د ا

کی یو مهم شخص په همدی خبره دومره و راټه او ما ور ته وویل چې تا پدی خبره زما اهانت وکړ.  زه سیاستوال 

یم ، خو مجرم نه یم، او سیاست کول جرم نه بلکه خدمت دی. زه در ته دا ثابتوم او ته باید له ما بخښنه وغواړی.  زه 

یو سیاسې شخص یم.  ستا دا خبره دا مانا لری چې ټول سیاسیون مجرمین دي، خو ټول سیاسیون مجرمین نه دی، 
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بلکه ته او ستا په شان نور بی تفاوتان تر بل هر چا ډیر مجرمین یاست.  د یو څه استدالل نه پس دی پوه شو او 

  شرافت یی وکړ د ټول مجلس په وړاندی یی را نه بخښنه وغوښته. 

 افغانانوخویندو ورونو که هر چیری یاست او په هر سیاسې عقیده یاست، دا واوري!  

د افغنستان جګړه ډیره درنه، ژوره، څو اړخیزه او ډیره مغلقه ده.  پدی مرحله کی د تضادونو درست پیژندل، او د 

هوښیاری ته ضرورت عمده تضاد تشخیصول د مبارزی جوهر تشکیولوی. اوس د تضادونو سمه رهبری کول ډیری 

لری.  د خپل هیواد د مسایلو په اړه باید ډیر دقیو واوسو او پرینږدو چې زمونږ توجه یواځی هغه دوو پیژندل شوو 

دښنمنانو ته دومره مونږ ال خبره کړی چې د سنګر دننه دښمنان زمونږ نه هیر او مونږ ال نور هم بی وسی کړي.  ای 

ښو او  د با مسؤلیته انسانانو په توګه د د انسانیت د ښکلې چوکاټ نه ځانونه مه باسئ. بی تفاوته افغانانو، تر دی زیات 

 بدو توپیر وکړئ، د ښو ملتیا او دبدو مخالفت وکړئ، تر څو د دغه حیوانې مؤقف نه په انسانې مؤقف کی داخل شئ.  

په هیواد کی د یوه اتوانمند او با دسپلینه زه په زغرده او چیلنج سره دا وایم چې د افغانانو لپاره د نجات یواځنې الر 

ملې حزب جوړول دی او بس.  د دی نه غیر بله هره طرحه او پروګرام مونږ په غلطو او ناکامه الرو سر کوي، اود 

د ښمن سره همکاری ده او بس. مونږ د دی الری لپاره په زغرده اقدام کړی، یا زمونږ ملتیا وکړی یا مونږ ته تر دی 

 داکتر تا ج الدین ملت مل   ر راواښایاست چې مونږ مو مل شو. بله ښه ال

 ساندیاګو، کلفورنیا ل کال  13۹۷، 2۷د میزان 
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