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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درن آن�ين افغان جرم
  ئير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  2017/ 6/ 8                                                                                        محمدآصف خواتی

  راځۍ دخپل ھيوادځمکنيوواقعيتونوته وګورو
 

بنسټ  ملي ضدواکمنۍ او يوې کږې دبن کنفرانس په افغانستان کې دداسې  کې٢٠٠١په 
ټولې چارې کږې روانې دي اوخبره دې ته رارسيدلې ده چې پدې  په ھيوادکې کيښودچې تردې مھاله

ګواښمنې  يې پايلې يقينآ چې  ھيوادکې دپښتون اوغيرپښتون ترمنځ شخړو اوناندريوته Wره ھواره کړي
  . اونه جبرانيدونکې دي

. حکومت  جوړکړ چې ھغه دقومونواوتوکمونوپربنسټ شو ونومول دبن کنفرانس ځکه ملي ضد
 دحقوقو دبشر او جنګي جنايتکاران  ٨٠ګډون کونکي په سلوکې  ددې کنفرانس سربيره پردې

اوسه دبن دناولي  موWتر اونظرخاوندان اوليکواWن خوسره لدې وينوچې يوشمير دقلم .سرغړونکي وو
 ٣٠٠کنفرانس وروسته بھيراو په پايله کې رامنځته شوي فاسدو حکومتونو څخه چې لوبغاړي يې د

 بيواکه پردی پاله دننيوستونزو اصلي Wمل چې م�تړکوي اوھغه ډله افغانان چېتنوشاوخوا کيږي 

ګوته ونيسي طالب پلوی ګڼي اودھغوی په پته   اوپه ھيوادکې پرتې پردۍ لښکرې دي واکمني
دھغوی  ددې ډله ليکوالو اودنظرخاوندانوداډول دريځ که له يوې خوا .دسپکوسپوروڅخه ھم ډډه نه کوي

کړکيچ اصلي Wمل ياعامل دپوھيدوددرک بيوسي ښيي اوپرمعلول نښتي دي له  ددروانھيوا د له لوري
. وړپديدوپه اړه جوړونکي ھدفمن بحث اومشاجروته دوام ورکړي بله پلوه چمتونه دي چې داخت�ف

ضد  ترقي  دخپل ھيواد واقعيتونو ته دلويديځ دمعيارونو له دريځه ګوري م� او طالب ډيری زموږ
دوديز  په تياره کې ساتل شوی دھيواد خوددې دوستانوپدې سرنه خ�صيږي چې. ي موجودتبليغو
اودلمانځه وروسته په  م�ددين ستنې ګڼي اوھره ورځ پنځه ځله په ھغوی پسې نيت تړي مسلمان ولس

دکفاروشکست « اداکوي يعنې داچې  دمذھبي Wرښودپه توګه دعاکې ھغه څه وايي چې م�صاحب يې
 .چې ددوی ھيواديې نيولی دۍھغه کفار» غواړي

کله چې دلمانځه نه وروسته  ! ګرانه په لويديځ  يا دھيوادپه ستروښارونوکې ميشت روڼ اندی
 دھغه وروسته په لوړغږ زړه له اخ�صه کوي اومقتديان يې ھغه د م�صاحب دکفارو دشکست دعاوې

تيدونکي مادي قوت نه اوړي ؟ په ھغوی کې په نه ما اوآرزوګانې دعاوې دا پرضد اداکوي آيا دکفارو
پرمخ وړي په  کوم چې داجھاد ونکړي چې داسې ځواک کفاروخ�ف به جھاد شوو اوددې نابلل

يوه صف کې وWړاوخپله فريضه يعني  ھيوادکې شتون لري اوپه ھمدې جومات کې ددوی ترڅنګ په
 ته جوماتونو اوھغو يشت يوپه ښارونوکې م خويا په امريکا، اروپا يا دھيواد اوزه  ته. لمونځ اداکوي

 په کفري نړۍ کې ژوندکوواو راپورته کوي نه ورځو ځکه ډاريږوچې سر چې له ھغونه جنګيالي

  .  دحکومت څخه م�تړکوو

م�يان اوطالبان خلکوته  داچې د ښارونوڅخه دليرې پرتوکليوپه جوماتونوکې نورڅه تيريږي ،
. ورته کاږي زه اوته ترې خبرنه يو کوم انځورحاميانو اوبھرنيو کوم وعظونه کوي اودنني حکومت

ماپه  .ناسمه ده ګزونه موپه پشپړډول چې دا داددې معنی ورکوي چې موږدآسمان څخه ځمکه ګزوو
په اړه څوکرښې ليکلې وي اوکه ھغه يوځل په غورسره ولوستل شي   تيره ليکنه کې دطالب دځواکمنيدو

 اوطالب ترقي ضد دی داچې م� .ترسترګوکيږي دننۍ واکمنۍ دمخالفينوغښتلتيا Wملونه  په ھغې کې

 ) اوفريضې اس�م ديوه رکن اجازه نه ورکوم چې زماولس د اړه ځکه زه څه نه وايم اوځانته پدې 



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ددې معنی ورکوي چې م�اوطالب  داداکولوپه موخه په ھمدې طالب اوم�پسې نيت تړي اودا) لمانځه 
 اوھغه ته درناوی لرم غواړم که زه خپل ولس خپل ګڼم ، دھغه سرلوړي. زړه له کومې درناوی لريته د

پدې اړه دمھاتما ګاندي په اړه . بايدچې ددې ولس اعتقاداتو ، غوښتنو اوټولنيزروان ته درناوی وکړم
واومخامخ يوه وايي چې ګاندي له يوه بھرني سفرڅخه ھيوادته راستون ش. ديوې کيسې يادونه اړينه ګنم

 ددې پيښې وروسته يې يوه ملګري ترې پوښتلي وچې. وWړ اوپه معبدکې بت ته په سجده شو سترمعبدته

ګاندي په ځواب کې ورته ويلي  .نلرۍ نوولې موورته سجده وکړه تاسې خوبت ته عقيده! ګاندي صاحب
 .مابت ته سجده نده کړې بلکه ماخپل ولس ته درناوی ترسره کړ و

رواني ځانګړتياوو له کبله پخپل ټاټوبي کې پردۍ لښکرې اودپرديوپرمټ واک   دخپلوافغان ولس
کوي چې ددې  اوم�تړيې ښيي ،مرسته ته رسول شوې واکمنۍ نه مني لدې امله دھغه چاسره خواخوږي

که چيرې دافغان ولس داځانګړتيا چې   .طالب ترWسه کړی دی نن لښکروخ�ف جنګيږي اودا نوښت
خ�ف په ميړانه جنګيدلي دي نو دانګريزي ښکي�کګرواوشوروي نيواکګرو په وړاندې دپرديولښکرو

 کيږي داچې دطالب ترشا څوک وWړدي اودچاله لوري يې م�تړ  .دولسونوسرشندنې ھم بايدوغندل شي

 دواړه اړخونه دخپلوبھرنيوحاميانو دپيسواووسلوپرمټ پردې بنسټ. ننی حکومت ھم بھرنی م�تړ لري

کله چې په جګړه کې ښکيل دواړه اړخونه  .يابتي جګړې پرمخ وړونکي دي اويوبل وژنيدپرديون
 اوويښ وجدان داحکم کوي خارجی م�تړ لري اوپه جګړه کې افغانان وژل کيږي نومعقوله Wره داده

په ګوته شي چې ھغه دمخالفينوسره بيله  اصلي Wمل اودجګړې دختمولو چاره ددوام دجګړې چې
نه داچې ھغه کسان چې دجګړې . دي اوجګړې ته دپای دټکی ايښودل  برواترو پيلولقيداوشرطه دخ

مخالفانو سره په سوله ئيزو خبروټينګارکوي ورټل شي  دوسلوالو پرځای اوغچ اخيستنې ،زورزياتۍ
اوپه پته يې سپکې سپورې ووھل شي ياداچې له خپلوجيبونوڅخه دمخکې نه جوړشوي مھرونه اوټاپې 

   .ټاپې ولګوو مختلفې ویراوباسواوپرھغ

 پای

 

 

 

 


