
 

څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   نظر  د لیکوال  خپل لیکنه  هره   

said-afghani@gmx.de    strategicstudies@yahoo.com    و یا   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 
 ! راغالست ته ښه  ارګان او نشراتي  علمي ، فرهنګي ټولنیزه، آزاده ، سعید افغاني : د         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
 

«زیـرکیـا ر » : ډاکتـر رحمت ربی لیکـوال  
میالدی ۲۱۰۲جون  ۷د نشر نیټه :       

 

 ملي پاڅـون او د زده کـوونکـو مسـمومـول
 

استعمار  لــم )ښکیالک ګر، امپریالیستي( قدرت په ضد پیل کیـږي. لویـدیز )مـلي پاڅــون د مظلـومــو ولسونو له خــوا د ظا
د ډکولو لپاره بیال بیلې پـړپـړې   یادوي او بیا د دغو مفهومونو  هـمـدغه  جنګونه د شورش او بغاوت په نوم (  او امپریالیزم

 )دسیسې( راوباسـي چې د مظلومو ولسونو شعور په خپله ولکه راولـي.
Rebel/ rebellion; insurgent/ insurgency 

خو انګریزانو  ملي پاڅون وکړ.  پو ځیانو  په ضد هـندي   زییز کې، د انګریزانو ۰۵۸۷په   په هـند کې د لومړي ځل لپاره
ووایه. )سپاهي میو ټیـني(   / شورش ورته  عسکري بغاوت  

Sepoy Mutiny 

نومونه ورکړل. ولې؟ ځکه   پاڅون ته شورش/بغاوت ) ریبیـلین/اینـسرجنسـي(ظالمانوپه شلمه پیـړۍ کې د مظلومانو ملي  
چې خپل اشغال او زور زیاتي ته د قانونیت او مشروعیت پرتوګ ورواغونـدي او په مقابل کې د خپلې خپلواکۍ لپاره د مظلومانو 

ګران او امپریالیستان( جنګي ګواښونو او پاڅون یو غیرقانوني او نا مشروع عمل ته راټـیټ کړي. دغه شان ظالمان ) ښکیالک 
 بـریـدونو ته عملیات او ضد بغاوت/ضدشورش وایي

Operations, counterinsurgency 

بې د   روحیه یې  وګړبوي، د پاڅون  یې شعور  ومینځي،  ولسونو ماغزه  مظلومو امپریالیزم غواړي چې د دې ډول  ـه پـ
شخصیت احساس یې یرغـمل کړي، د ټـیټـوالي احساس پکې وروزي، او د  شـعـورۍ تــورې ســـمڅې  ته ورټـیله کــړي، د

   غــیرت ګل شخصیت په ځای ورته د پیسه ګل شخصیت پټکی ور په سر کړي.
که   حامد کرزی دي. ، او اوس جال لت چـپـن کې د دغه کرغیړن حالت وتلې څیرې شاه شجاع، بـبرک کارمل  په افغانستان

ه یــو  ولس کې دخــپلې خپلواکۍ، خپل ملي او عـقـیدوي پـیژاند، او د خپل هیواد د پرمختـګ او سر امپر یالیزم ویـیني چې  پ
په مقابل کې چې یې غل حبیب هللا   د امان هللا خان واچوي. لکه   ډیر زرر به ورته پاټک  ده،  لوړۍ  غوښتنه  پیاوړې  شوې

. په نوم را پورته کړ« خادم دین رسول هللا»بچه سقاو د   
خو د خپلې ټولنې ذهـني شـرایط یې نه وو درک کړي. له هغه مهال راهیسې چې د ریـښمو د امان هللا خان اراده روغه وه، 

پورې یې د سترګو غړولو مجال   زییز ۰۱۰۱د  شـو چې  دومره ټـینګ ویده  پاتي  په افغانستان کې  وخت هم   الر شـړه شوه،
په نوم ونه شـرمیـږي، ځکه سـقاو « بچه سـقاو»ووایم چې د بچـه سـقاو خـپلوان او پـلویان باید د ونه میـند.  دغه شان باید 

 خو د خلکو کـورونو ته اوبه رسـوي  چې د غـټ خـیر او ویاړ کار دی.
 

ضد څوک چې په یوه ځانګړې خاوره کې د یوې ځانګړ موخې )خپلواکۍ( لپاره د ځانګړي ظالم )نیواک ګر/اشغالګر( پــه 
په « ګوریال»را پورته کیـږي،  په عمل کې ملي پاڅون رامنځته کوي. په ملي پاڅون کې ګــوریــال یي جنــګ کارول کیـږي. 

وایي. کیدای شــي چې ګوریال یـي جنګ « خـَرپ او تـَرپ»هسپانوي کې کوچني جنګ ته وایي. د پښتنو په کلتور کې ورته 
وي. د خرپ او ترپ په جنګ کې پــاڅـون واالن د ولـس په مالتړ بریالـیتوب ته رسیدلی  )خـَرپ او تـَرپ( به پـښتنو راویستلی

 شي. 
له دې امله افغان پاڅون واالن د خپل ولس مالتړ ته کلکه اړتیا لــري، نه د ولــس کــړولو او ربـړولو ته! مطلب مې دا دی 

د بغاوت ضد  یا شورش ضد « ) کاونـټر اینسرجنسـي»چې د ښـوونځیــو سیځل او د ښوونځي د زده کوونکو مسمومول د 
 عـملیاتو( په ګټه یانې د اشغالګر قدرت په ګټه  تمامیـږي، نــه د ملي پــاڅــون په ګــټــه.



 

څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   نظر  د لیکوال  خپل لیکنه  هره   

said-afghani@gmx.de    strategicstudies@yahoo.com    و یا   
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   » 2 » صفحه :   
 

« ۰۸۵۱در سال  فـرمان مکـتـب سوزی از طرف عـطا محمد نور والی بلخ)»یــو الســوند  ۲۱مــاته د روان کال د می په  
مل کړی واو زما په شمول یې   ایمیل کې  په خپل اورسید چې له شمالي کلیفورنیا نه ښاغلي حبیب هوتکي زییز(  ر ۲۱۱۷= 

 ګـڼ شمیر نورو عــال قـمــندانو ته هــم لـیـږلی و.  
  لـوستونکي دغه السوند الندې لـیدلی شــي. د کمـپـیوټر چارپوهان کولی شي چې  د دغه سـند اصیلوالی تصدیق یا تکـذیب

شوی دی چې په نوم یې د  وژل   کوماندان  بلــخ هغه  امــنیه  د مـــعلوماتو له مخې، د هاشمیان  کړي. د ډاکتر سید خلیل هللا 
 ښــوونځي د سیځــنې فـرمان صادر شــوی و. پخــپله  له داکــتر هاشمیــان نه واورئ

تخریب مکتب   فـرمان  قبل  سال  که پنج بلخ   ولسوالی  امنیه قوماندان  ( باساس روایت تلـفونی ازکابل  ) قرار مسموع  »
وفامیل قوماندان مـقـتـول از والیت بلخ   پـسر رسیـده و  مـرمـوز ...بـقـتـل  بطور دو سال بعد  از آ ن   بود، بنام او صادر شده 

درین اواخر افـشا کرده است. خود فرمان عطا محمـد نور را یافـتـه و آنرا   به کابل آمده و درجمله اسناد پدر  
 ۲هاشمیان،  -«فــرمان بدستـرس دولــت کــرزی قــرار ګرفــته. اما کـرزی یار ومددګار قـاتـالن وجنګساالران میباشد. این

۲۱۰۲جون   
شمالي ټـلواله په ملي شر او فساد کې اوږده مخـینه  او پـخه تجربه لري. هغه اهـمیت چې هـندي رنجیـت سینـګ په 

زما په اټکل، شمالي ډالـروالې   لري.  لپاره  ولسمه پـیـړۍ کې د انګریزانو لپاره الره ، شمالي ډالر واله یـې اوس د واشنګـټـنن
مـیشته   سیمو کې نه یواځې ښوونځي ویجاړ کړي وي، بلکې د پـښـتـنو ژونـد ته بــه  -به د نیول شوي افغانستان  پــه پښتون

ولي وي.یـې هم غـټ تاوانونه اړ  

 -پالـیسیـو کې د پــښتون ي ــري او ملکد اوږده ډګـر په عسکې پاره د ناټـو په تــیره د امریکـد افغانستان لله هـمدې امله  
په یواړ پــه افغانستان کې د امریکې   دښمنې  شمالـي ډالـروالــې بـرخــه درنــه لــیدل کــیـږي.  خیز او له دې امله غـیر متوازن

بلکې د ورکړل شوو برخو په بنسـټ له اکثریت نه غـټ دی.   دی، نه   په اکثریت  است کې اقـلیـت مساويسی  
هـلته د خلکو ژوند  چې هـغــوی کولی شي لــري.   سیمو کې کلک غــړي او پــلویان  په شمالي طالبان د خپل هیواد  افغان

  تاوان واړوي ،خو له دغسې وحشــت نه ځـان لـرې ساتي. د طالبانو خورا  غـټ اکثریت پښتانه جوړوي.   او ملکیت ته
واړوي؟  زما پــه  تــاوان   منطق  بـه د هــغـوی  ســر او مال ته په کــوم  کلکه اړتیا لــري،   طالبان چې د پښتنو مالتړ ته

لـري.   ډیــره عـالقـه ښمنه شمالي ډالــروالــه  د -اټکل، د دغــه ډول جــنایـتونو سره  پښتون  
 پـای

«زیـرکیـا ر » ډاکتـر رحمت ربی  
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