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 20/07/2019          عبدالباري جهاني

 ملي وحدت 
 زموږ د تاریخ په رڼا کي

 لمړی برخه

 سریزه: 
رو توري او لښکمشهوره تاریخي کیسه ده چي وایي کله چي ګوډ تیمور یا امیرتیمور کورګان آذربایجان او فارس، د 

په زور الندي کړل نو د آل مظفر یا امیر مبارزالدین د کورنۍ شهزاده ګان یې، چي کلونه کلونه یې پر دې سیمو 

پاچهي کړې وه او یو له بله یې سره وژلي او تباه کړي وه، پر دسترخوان سره راغونډ کړل او ورته وې ویل چي که 

ګډه یوه غښتلې پاچهي درلودالی. په ناستو شهزاده ګانو کي یوه ورته وویل تاسي ټولو اتفاق کړی وای نو نن به مو په 

چي که موږ اتفاق درلودالی نو نن به ته دلته ناست نه وای. تیمور هغه ګړی ومسل او څه یې ونه ویل. په سبا یې د 

 مظفریه کورنۍ ټول شهزاده ګان قتل عام کړل.

ه سره حساسیت لري او ځانونه افغانستاني بولي، تر هغو کسانو پوري له هغو کسانو څخه را نیولې چي د افغان له نام

چي د افغانستان له نامه څخه نفرت لري او غواړي چي خراسان یا آریانا یې وبولي تر هغو کسانو پوري چي د افغان 

بختیو ن د ټولو بدپه نامه او د افغانستان په هیواد افتخار کوي، ټول د ملي وحدت چیغي وهي. ټول وایي چي د افغانستا

او بدمرغیو اساسي علت بې اتفاقي ده او ملي وحدت د ټولو رنځونو عالج دی. سوال دا دی چي دا ملي وحدت، چي 

په تېره بیا د وروستیو څلوېښتو کالو راهیسي یې، چي د هر چا له خولې یې اورو، ولي د عنقا مرغه دی او ولي نه 

د نورو ډېرو اجتماعي ښېګڼو او نعمتونو په څېر، یو کلتور دی. او کلتور، راځي؟ زه په دې عقیده یم چي ملي وحدت، 

په یوه ټولنه کي، د خاصو اجتماعي ضرورتونو او د تاریخ د جبر په اساس وده کوي. افغانستان، له بده مرغه، د ملي 

 عي او سیاسي جبر احساسوحدت تاریخ او سابقه نه لري او یا یې د هغه د منځته راتللو او کلتور کېدلو لپاره اجتما

 کړی نه دی.

 څه باندي درې سوه کاله مخکي، د پښتنو د تاریخ یوه له تر ټولو هوښیارو مشرانو خوشحال خان خټک ویل چي:

 اتفاق په پښتانه کي پیدا نه سو

 ګني ما به د مغول ګرېوان پاره کړ
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 4از 2

و اتفاق افغانان» بره منسوبه ده چي ویل یې د نولسمي پېړۍ په وروستیو کلونو کي، سید جمال الدین افغاني ته دا خ

 «کړی دی چي اتفاق به نه کوو

مشهور انګرېز مستشرق هنري جورج راورټي د اېراني نادرافشار په مقابل کي د پښتنو د مقاومت د ماتېدلو په باره 

هغه هدف دا وو چي  په ورپسې کال، نادر له مشهد څخه د هرات د ابدالیانو د ځپلو لپاره حرکت وکړ. د» کي لیکي: 

 «ټول افغانان وځپي. او دی، د غلجیانو او ابدالیانو تر منځ د موجودو دښمنیو له امله، بریالی هم سو...

د دې دواړو لویو قبایلو ترمنځ  یوه ټینګ اتحاد به، چي یقیناً به » راورټي وروسته د همدغه مخ په حاشیه کي لیکي: 

 ۶10راورټي ص «  ، د جنګ نتیجې ته تغییر ورکړی وای...نور قومونه هم ورسره یو ځای سوي وای

د افغانستان په معاصر تاریخ کي، احمدشاه بابا لومړنی پاچا او زړه ور جنرال وو چي اوسنی افغانستان یې په واحد 

څخه  177۳قلمرو کي شامل کړ او ان تر ډهلي، کشمیر، سیند او بلوچستان پوري یې ِسکه چلېدله. د هغه له وفات 

وروسته، په دې څه کم دوه نیمو پېړیو کي، افغانستان په لس هاوو ځله د خارجي قتل عامونو او خپل منځي خونړیو 

جنګونو په میدان بدل سوی دی. په سیمه کي ښایی بل هیواد د داسي بېرحمانه قتل عامونو او ناپایه قومي دښمنیو او 

 خونړیو داخلي جنګونو تاریخ ونه لري.

و خپل منځي بې اتفاقیو او جنګونو  اساسي علت دا دی چي افغانانو، هروخت، د پردیو په مقابل کي، د دې بدبخیتو ا

داسي قومي مقاومت کړی دی چي له لویه سره یې ملي صبغه نه ده درلودلې. له تاجکو څخه نیولې، تر اوزبیکو، 

ته الس کړی دی، پردي یې پسي اخیستي  هزاره او پښتنو پوري ټولوقومونو، په یوه چبغه او یوه سال، توري او وسلو

او د پردیو تر ماتولو او شړلو وروسته یې  سمدستي د یوه بل غاړي او ګرېوان ته الس اچولی؛ زړې دښمنی بیرته 

تازه سوي او ژوندی سوي او داخلي جنګ، له سره، پیل سوی دی. څرنګه چي دې لویو قومونو، یو له بله او پښتنو 

پردیو په مقابل کي د مقاومت د پیل کولو څخه مخکي وحدت نه دی درلودلی او یوازي د  په خپلو منځونو کي، د

ګاونډیتوب د مجبورت په اساس یې د یوه بل تر څنګ په سوله کي ژوند کړی دی نو هر کله چي د ټولو قومونو د 

ینه له منځه تللي او خاوري، مځکو، جایدادونو او مذهب عمومي دښمن ماته خوړلې ده د دوی ترمنځ هم د وحدت زم

 بیرته یو په بل سره لګېدلي دي. 

په اصل کي، د هر اجتماعي پاڅون او عکس العمل ماهیت د هغه د عامل په اساس ټاکل کیږي. څرنګه چي د افغانانو 

د هر پاڅون عامل د هغوی پر خاوره او ګټو باندي د پردیو او بېګانه قواوو یا هیوادونو تېری دی نو، طبیعي خبره 

ده، چي د پردیو له وتلو یا د جنګ او مقاومت د اصلي عامل له لیري کېدلو څخه وروسته حاالت بیرته خپل پخواني 

شکل ته ګرځېدلي دي. که د بېګانه له یرغل څخه مخکي اتفاق موجود وو نو دوام یې کړی دی او که بې اتفاقي موجوده 

 وه نو هغه هم بیرته خپل پخواني حالت ته ګرځېدلې ده.

د ملت کېدلو او ملي یووالي لپاره، د یوه قوم یا قومونو ترمنځ، د مشترکو ملي ګټو وجود، چي تر ټولو عمده عامل دی، 

تر ټولو مهم عنصر دی. د قومونو د یوموټی کولو لپاره د پاچاهانو او سردارانو قوت او تدبیر او دغه راز د منورینو 

نستان  کي لومړی عامل هیڅ وخت موجود نه وو او پاچاهانو او سردارانو تبلیغ ښایي دوهمه درجه اهمیت ولري. په افغا

یا د قومونو ترمنځ د ملي یووالي  عمده اجتماعي ضرورت ته توجه نه ده کړې او یا یې د ایجادولو او ودي ورکولو 
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في یا یې حتی من لپاره فرصت نه دی درلودلی او منورینو هم، په دې برخه کي، یا خپله وظیفه سرته نه ده رسولې او

 رول لوبولی دی.

د مشترکو ملي ګټو نه موجودیت د دې معنی نه لري چي ګواکي ملي وحدت او یووالی ممکن نه دی او یا باید د عنقا 

خیالي مرغه وبلل سي. د افغانستان خلک، دا اوس ګړی، د مشترکو ګټو په مقابل کي دونه مشترک دردونه لري چي 

هیلمند او هرات پوري، تاجک، اوزبیک، هزاره او پښتانه ټول پکښي شریک دي. په دې له بدخشان څخه نیولې تر 

تیرو څلویښت کلنو غمیزو کي ټول قومونه د داخلي جنګونو، بې امنیتیو، د زورواکانو له تېریو او ظلمونو، په مخدره 

 م نه سي کوالی چي د دې مشترکموادو اعتیاد، بېکاریو او بې کوریو له السه کړېدلي دي. په افغانستان کي هیڅ قو

درد عالج په یوازي سر وکړي. د دې مشترک درد عالج یوازي له مشترک طبیب سره دی او هغه ملي یووالی دی. 

 د پېړیو د دې العالجه رنځ د عالج کولو لپاره یوازي د مشرانو او منورینو ایمانداري په کار ده .

کي د کمو نیسټ رژیم له ړنګېدلو څخه مخکي هم، د افغانانو او د هغوی  که څه هم چي د شورویانو له ماتي او په کابل

د سیاسي تنظیمونو ترمنځ د اتحاد چنداني مزه نه وه؛ خو د مجاهدینو تنظیمونو، چي د افغانستان په تاریخ کي یې ښایی 

ه بده امکانات درلودلي وي، لتر بل هر وخت د افغانستان د بېلو بېلو قومونو او توکمونو، د تل لپاره، د یو موټی کولو 

مرغه، د خپلو سیاسي اغراضو او ګټو لپاره، او د پردیو په څرګند لمسون، قومي بې اتفاقیو ته نوره هم لمن ووهله. 

مختلفو قومونو او ژبو ته منسوبو منورینو، په تېره بیا په بهر کي اوسېدونکو او په ژبه پوه او تحصیل کړو کسانو، د 

غانستان د دې دایمي رنځ د عالج کولو لپاره ګامونه پورته کړي او لږترلږه د ملي وحدت راوستلو دې پرځای چي د اف

یوه تبلیغاتي قوه سي، په پاکستان او اېران کي د دېره تنظیمونو سره خپل ږغونه یو کړل او د ملي وحدت د راتللو په 

 مخنیوي کي یې مضراو منفي رول ولوباوه.

و د اوو تنظیمونو سره د اېران د شیعه مذهبو د اتو تنظیمونو شمېر پنځه لسو ډلو ته رسېدی په پاکستان کي د مجاهدین 

خو په حقیقت کي هر تنظیم په خپل ځان کي، په ښکاره او په پټه پر نورو ډلو وېشل سوی وو چي په دې ډول یې 

لیکلی  دفترونو کي دا مبارک آیت شمېر تر پنځوسو زیاتېدی. په پاکستان کي، د مجاهدینو د ټولو تنظیمونو په اکثرو

ً و ال تفرقوا. مګر په عمل کي یوه هم د دې آیت پیروي نه کوله او، د خپلو ناروا  وو: واعتصموا بحبل هللا جمیعا

شخصي ګټو، او یا د پردیو د خوشالولو لپاره یې،  په لوی الس بې اتفاقیو ته لمن وهله. د تنظیمونو د مشرانو  ترمنځ 

ښمنیو، موقتي اتحادونو د ماتېدلو او په قرآن شریف د سوګند خوړلو او سمدستي د سوګندونو او قولونو بې اتفاقیو، د

له ماتېدلو څخه ښکارېدله چي د دوی د بریا په نتیجه کي به هم افغانان د خیر مخ ونه ویني. او نتیجه هغسي سوه چي 

 فکر او انتظار یې کېدی. 

د افغانانو مقاومتونو د پردیو او کفارو په مقابل کي  د جهاد شکل درلودی. څرنګه  د انګرېزانو او روسانو په مقابل کي

چي د افغانستان په سلو کي نهه نیوي اوسېدونکي مسلمان او مطلق اکثریت یې حنفي مذهبه سنیان دي نو د دین د 

ه سوې وه. خو کله چي د مشترک دښمن په مقابل کي د یوه مشترک محاذ د جوړېدلو لپاره ډېره مساعده زمینه برابر

دین او خاوري دښمنان له هیواده وتلي او جهاد هدف ته رسېدلی دی نو د اتفاق کولو لپاره دلیل هم له منځه تللی دی. 

افغانانو بیرته یو پربل توري را ایستلي دي. خو که د شوروي اتحاد د سرولښکرو په مقابل کي د افغانانو وروستي 

د بنسټ د لړزېدلو او نړېدلو، ډېر لوی، علت سو، ځیر سو نو ګورو چي د پردیو  جهاد ته، چي د شوروي سسټم
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یرغلګرو په مقابل کي نه د مقاومت له پیل څخه مخکي او نه د مقاومت په جریان کي اتحاد موجود وو. نو طبیعي 

د انتظار نه درلودالی. خبره ده چي د هدف د ترالسه کېدلو او د پردي یرغلګر د ماتېدلو څخه وروسته مو باید د اتحا

پر کابل باندي د مجاهدینو د څه باندي څلورکلني واکمنی په وخت کي، د مجاهدینو د بې اتفاقو مشرانو او تنظیمونو د 

عقیدوي او قومي اختالفاتو له امله، چي تر دغه وخته پوري هم پټ نه وه پاته، پر دې ښار باندي داسي بدي ورځي 

تاریخ کي یې نه وه لیدلي. مګر داسي هیڅ متحد ګوند او تنظیم پیدا نه سو چي د مجاهدینو او حاالت راغلل چي په خپل 

د هغه ظلم او وحشت په مقابل کي ږغ پورته کړي او د راتلونکو بدمرغیو د مخنیوي لپاره د ملي یووالي بیرغ اوچت 

 کړي.

خپل د خوښي حکومت او نظام یې جاري کال د پیل راهیسي، چي پر افغانستان باندي امریکا یرغل کړی او  2002د 

کړی دی، په دې زیات وکم نولسو کالو کي اداري فساد، بې امنیتي، د مخدره موادو قاچاق او په مخدره موادو اعتیاد، 

بېکاري، لوږه او په ټولو اولسوالیو او والیاتو کي د قوماندانانو او زورمندانو تېری، د کلیو، ښارونو او بانډو تباه کېدلو 

و هره ورځ د بېګناه ملکي خلکو قتلېدلو ټول قومونه متاثر کړي دي؛ مګر په دې نولسو کالو کي نه یوازي، د دې ا

فاجعې د ختمولو په منظور، کوم ملی وحدت منځته نه دی راغلی بلکه قومي، ژبني او نژادي اختالفاتو نور هم زور 

 اخیستی دی.

، چي د افغانستان د اولسونو د تر ټولو لویو افتخاراتو او د کي1۸۴2-1۸۳9د افغان او انګلیس په لومړي جنګ 

انګلیسانو د امپراطوری یوه له تر ټولو شرمونکو ماتو څخه ګڼله کیږي، هم وضع تر دې بهتره نه وه. که، د انګرېزانو 

 نه وای له ماتي څخه وروسته، امیردوست محمد خان کابل ته رسېدلی نه وای، د چارو واګي یې په الس کي اخیستي

او د خپل تدبیر او مړاني په زور یې کراري را وستلې نه وای ښایي د داخلي جنګ هغه اور، چي د انګلیسانو له وتلو 

 څخه وروسته بل سو، تر ډېرو نورو کلونو پوري دوام کړی وای.

 یې د افغانستان د دې مضمون د لیکلو انګېزه د افغانستان د مشهور مورخ مرحوم احمد علي کهزاد، چي خپل ټول عمر

 1۳۳۳د تاریخ د تیاره کونجونو روښانولو ته ورکړ، هغه مضمون دی چي، له نن څخه پنځه شپېته کاله مخکي یې،  په 

کال کي، د آریانا په مجله کي چاپ ته سپارلی او په وروستیو وختونو کي د کهزاد بنیاد په آریایی ویبسایټ کي خپور 

اد د هغه مضمون، چي له خپل وطن او قام سره یې د ژوري او سپېڅلي میني کړی دی. زه به لومړی د مرحوم کهز

 په اساس لیکلی دی، پښتو ترجمه دلته رانقل کړم او بیا به خپل مطلب ته والړ سم:
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 نور بیا
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