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 20/04/2016                   انجنیر سلطان جان کلیوال

 مونږ آزادې لرو؟ آیا

و په لومړیتوبونو کی، تر ټول اووی د انساني غوښتنو او اړتیت دی چکلمه او هسی یو ستر نعم هآزادی هسی یوه مقدس

ه ناو خپلواک وی. غني ټولد ی آزای چانسان ته وایه ت لری. مکمل انسان هماغوړ ارزښلومړی ځای او تر هرڅه نه ل

الم نو غ، دی توګه یو انسان آزاد نه ویراشی چی آزاد وی. که په انف لیلت هماغه ملت بلکی ماو د کامل حیثیت لرون

 . ان نه زیات نه دیوکی د غالم حیثیت د یوه حی نهورته وایـی او په ټول
 

وی حیوانی رمی او ګلی ری نو بیا دا ډول ملت د یکه ملت آزاد نه وی او د بل ملت تر ولکی او قبضی الندی قرار ول

 .  یللرشی پیر نه سره هیڅ تو

هیوادونه وینو چی بیل ګڼ شمیر  ، نو په هره لویه وچه کیری نقشی ته و ګوروکه د ځمکی د ک   په اوسنی وخت کی

یاسی خپلواک سوال یی د یوه حکومتونو بیل طرزونه لری او دنیا، بیل حدود اربعه او د نومونه لری، بیل بیرغونه لری

اک دی او د ، خپلوهم داسی فکر کوی چی دوی آزاد دی په دی هیوادونو کی پراته انسانان ، واحد په توګه پیژنی

 قی آزادیی. چی دی تش په نوم مرموزی آزادی ته سیاسی آزادی او خپلواکی وایی چی د حقمستقل هویت لرونکی دی

 سره ډیر توپیر لری.

چی یوه  هغی آزادی ته واییحقیقی آزادی 

ادی ص، یو ملت او یو هیواد په اقتټولنه

، د نورو هیوادونو لحاظ په ځان متکی وی

د اړیکو په لرلو یا نه لرلو کی د بل   سره

هیواد په اشاره او فرمایش کار نه کوی او 

تر ټولو مهمه داچی د یوه مدبر ملی 

او د ملی معضلو په زعامت لرونکی وی 

 .پریکړی وکړلی شی حل کی رغنده

زما په نظر زمونږ هیواد افغانستان د 

ا دتکال د سرطان د میاشتی تر کو 1۳۵2

د په ووروسته چی د سردار محمد داو

مشری تر سره شوه او د محمد ظاهرشاه د 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Kliwal_S/soltan_kliwal_aayaa_monj_aazaadi_laroo.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Kliwal_S/soltan_kliwal_aayaa_monj_aazaadi_laroo.pdf


  

 

 

 4از 2

  .او خپلواکی کمپله هم ور ټوله شوهد آزادی  سلطنت دوره یی پای ته ورسوله، ورسره سمه په دی هیواد کی

په  ،په مرسته سرته رسیدلی وه چی دا کودتا د پردی ترشا د وخت د یوه زبرځواک یعنی پخوانی شوروی اتحادځکه 

خان څخه نورو ټولو کودتاچیانو په پخواني شوروی اتحاد کی زده کړی  دودی مفهوم چی بی له سردار محمد داو

ایته  فاو په یو داسی بی کشوروی پلوه نظام کړیوی او د همدی د پاره روزل شوی وو چی په افغانستان کی یوه مطلق 

 ولی.ک ينه ش و مین په هکله هیڅ ډول پریکړهأد ت منځ ته کړ چی د شوروی اتحاد له خوښی پرته د ملی ګټورا زعامت

مشر سردار محمد  ، احساساتی او جذباتیکله چی د جمهوری نظام مؤسسدا خبره هغه وخت ښه په ثبوت ورسیدله 

 کار لپارهددی غوښتل چی په مستقله توګه عمل وکړی او  ییوی اتحاد په شوم نیت و پوهیده او خان د شورو دوداو

او دیو مستقل هیواد په توګه یی د نوری دنیا سره د اړیکو د برقرارولو تکل  هد سیمی ځینو هیوادونو ته سفر وک یی

یی ونیو چی دا یاغی څیره له صحنی  دا و نه شوه زغملی او تصمیم د وخت د شوروی اتحاد مشرتابه نو  ،کړپیل 

ی چی په مطلقه توګه دا هیواد په خپلو اقمارو کی ورګـډ کړای کړځای داسی یو نظام په افغانستان کی قایم  لری او پر

 شی.

موکراتیک ګوند په مشری چی د شوروی ید خلق د کال د ثور د میاشتی په او مه نیټه 1۳۵۷د همدی فیصلی له مخی د 

سره  بری چی د، بله نظامی کودتا ترسره کړه کاوه او حتی سا یی هم نه اخستله د اوبو ګوټ هم نه پرته ییله اجازی 

 . یواد هر ډول آزادی له السه ورکړهدی ه سم یی

 ،، دا په آزادی مین ملت کرار کیښینه ناست، بیا هم راپورته شو ملی مبارزه یی پیل کړهتردی غمجنی پیښی وروسته

، په میلیونو د وطن را ووته د جنګ میدان تدی نړی د ترټولو نه د ستر نظامی زبرځواک په وړاپه تش الس د ن

  ،ټول هیواد په کنډواله بدل شومیلیونو له خپل وطن نه و شړل شول، بچیان په شهادت ورسیدل او نور په 
 

په لسګونو پخوانی خوړل  ، دړی وړی شو او، شوروی اتحاد مات شواله پرله پسی مبارزی نتیجه ورکړهتر دولس ک

 .ی ولسونه یی هم له نس نه را ووتلشو

  ؟خو په افغانستان څه وشول



  

 

 

 4از ۳

و ، دی ملت ته یایران وا یعنی پاکستان لډیر کوچنی او کمزوری وشوروی  چی تر پخوانی وهمسایه او ګاونډی نورو

پخوانی بی دینه زعامت ور  هاغه کیفایته او جاسوس زعامت جوړ که چی ، بیداسی خرڅ شوی، بی ارادی، مزدور

 باندی شرف لروده.

 ؟ ا څه وشولبی

په دی نا اهله زعامت چی هیواد او دهیواد شتمنۍ یی ټولی او ایران پاکستان  وهیواد وګاونډی د شومو اهدافو لرونکو

سراسری کنترول او واکداری په هیله  اداری، افغانستان د ه ټوټهلوټ او چپاول کړی هم دمه ونه شوه او د ټوټپری 

 د ،یی په مرسته او ابتکار نوود جاسوسۍ د سازمانپل منځی جګړو د جوړیدو نه غیر یی، یی د جهادی مشرانو د خ

را وزیږوله او په جنګ زپلی افغانستان یی داسی توره تیاره را خوره کړه چی د بیا رڼا  ساده ګانو یعنی طالبانو ډله

  .له منځه یوړی یی کیدو ټولی هیلی

 ؟ بیا څه وشول

، خو و مو مونږ د موضوع نه د باندی خبره دهمنځ ته شوه داچی څنګه رامنځ ته شوه زپیښه را نیټی 11د سیپتمبر د 

د خپلو انډیواالنو سره یوځای په هغه افغانسان باندی د  لیدل چی د دنیا یکه تاز زبرځواک یعنی د امریکا متحده ایاالتو

یر ی د جنګ په اورونو کی تد قایمولو او د خپلو ګټو د ساتلو دپاره حمله وکړه چی د شلو نه ډیر کلونه یخپل تسلط 

ی بی له طالبانو یی نورو ټولو چ، د پاره یو نوی موقت زعامت و ټاکهدی هیواد په ژنیو کی د افغانستان  ،کړی وو

هم وکړه چی د وران افغانستان د بیا رغونی په الر  یی سیاسی واکداری کی برخه ورکړه او دا ژمنه هپډلو ټپلو ته 

وه ش دی هیواد په خلکو کی تر یوه حده پوری امید واری پیدار سره دیدی تغیهر ډول مرستی جاری وساتی، دبه کی 

ی دی او بربادۍ په ځای د آبادۍ او دیو قطبه نړی زمامداران به په رښتیا سره په دی هیواد کی د اوږدی تباه ا دچی د

  .وکړی با ایمانه ملت سره د جنګ جګړو په ختمولو کی مرسته

 ولی څه وشول ؟ 

دا میړنئ ولس یی د ټولنیز  نه، دوی ته ورپاتی افغانی پت او غیرت هم لوټ کړ اوملت  غیور دیدی نوی ښامار  د

ی رنځ څخه نجات ونه شاولی فساد په داسی نا عالجه او ساری ناروغۍ اخته کړ چی تر پیړیو پیړیو پوری به له دی ن

دی ملت د فقر او نادارۍ السونه ټولې دنیا ته ور اوږده شوی او تقریبأ ټول ملت د تمې میندلی. اوس وینو چی د

ر ستری خیټی ته و اوس د هغه ستر ښامار . په حقیقت کی دا غیرتمن ملتکی را ښکیل شویدی)طمعی( په تنابونو 

 .درونه پکی ځاییدلی او هضمیدلی شیچی د ټولی ځمکی غرونه او سمن لویدلی دی

چپاول شوی هیواد یعنی افغانستان ددی ګاونډی هیوادونه پاکستان او ایران ال هم غواړی چی  زمونږ دی سره سره له

دا تسلط دیوی ورځی نه بلی ته ال پسی زور اخلی  ری اوله بده مرغهولپه سیاسی او فرهنکی سرنوشت باندی تلسلط 

اوس زمونږ هیواد په داسی حالت کی ، الی له کبلهامت د نشتوعد ملی ز  او نژدی دی چی هر څه له السه ورکړو.

تی شی او امکان لری چی لوی ، که دی ماشوم ته چا غذا ورکړه خو ژوندی به پاقرار لری لکه د یوی میاشتی ماشوم

 ودیتموج یی داو که چا یی الس نیوی ونه کړ نو بیا ،شی او د مستقل هویت لرونکی به شیاو پوره به ، کره به شی

تمه لرل هم سم نه ښکاری. خو کله که دا ملت، یو واحد ملت شو، کله چی د یوه مدبر او خپلواک ملی زعامت لرونکی 

و پرځای یی په خپل ود پردی تړ اقدام وکړ اواو کله چی یی د خپلو ملی معضلو د حل د پاره د خپلو خلکو په مال شو

، خپلواک یو او پخپله د خپل برخ لیک جوړونکی مونږ آزاد یو نو بیا به هله وایو چی ولسونو اعتماد او باور پیدا کړ، 

، او دا ځکه چی یو ملت یو او نه یو مستقل هیواد ، نه مونږل وی نو نه آزادی شته نه خپلواکیحا یو او که دا اوسنی



  

 

 

 4از 4

ورکړای  هم  دیوی ورځی معاشحتی مندانو ته ددی توان نه لری چی خپلو دولتی کارزمونږ هیواد او موجوده دولت 

جال وطنی او مهاجرت کی ژوند  ، قابو نیمایی اطباع یی پههیڅ ډول قانون نه مراعات کیږیپه دی وطن کی  شی،

په  ونلرلو سره د ټولی دنیا د هیوادو، د ټولنیز فساد په نه ده برابره کوی، دوه فیصده خلکو ته پکی د کار کولو زمینه

 ان یی نورو ته، د نیم نه زیات واکدارد فقر، نادارۍ او ناروغۍ درجه پکی د ټولی نړۍ نه لوړه ده ،سرکی قرار لری

، د نیت نه لریومخ دی چی هیڅوک په هیڅ ځای کی مصداسی نا امنۍ سره مخاټول هیواد د ،په جاسوسۍ متهم دی

 دیوه پاچا په ځای پکی  شرم خبره ال داچی د ګدایی او درویزی السونه مو ټولی دنیا ته غزیدلی دی او تر ټولو د

، چی په هره لویه او وړه خبره سره غیږ ساوی قوت او قدرت لرونکی پاچاهانلوی ښامار په پریکړه دوه د مهمدی 

. نو داسی یو ه خپلو خلکو هیڅ ډول اتکا نه لری، دوکی ورکوی او پیدی  پاچاهی کوی، ملت ته درواغ وای په غیږ

ه د مخالیفینو او که پ، په لسکونو ولسوالۍ یی بی سره او بی سامانه ملک چی د هر ډول ټولنیزو رنځونو نه ډک وی

ند کی پیسي په چل د نیم نه په زیات هیواد کی د پردیو ویل شی د ګاونډیو هیوادونو له لوری اداره کیږی اوسمه توګه و

 ؟تاسو ته سمه بریښیدا  آیا او د آزادۍ ادعا کوی او بیا هم د آزادی سندری وای وی

 .نه یو تر هغی را وروسته، خو اتو کم څلویښت کاله پخوا آزاد ووزما له نظره مونږ زی

 

 ه غربت ښه دیـۍ نـله دی هسی پاچاه  ت د پاسه ناست وی او غالم ویچی د تخ

 ه ورته مرګ د عزت ښه دیدی ژوند له   اراده څوک حرکت کړیل په ـد ب یـچ

 

 یــندری وایـس ی آزاديـه د کومـت

 رم اختیار د خـپـل کالـهــه لـو نـزه خ
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