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  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ٣/٨عبدا	حدسرتيپ                                                                            

  

  ؟ څه تيريږي جان کابل پر
  

د کابل حال په حقيقت کې ھم د ډيري انديښنې وړ دی ، که موږ د کابل پرحال ونه ژاړو کابل 

ی د کابل و خوږمن زړه ته سر ور دننه دومره وجدان لري چې زموږپرحال اوښکي توی کړي ، راځ

کړو او ھغه لويو پرھارو ته يې سر ورښکاره کړو چې يوځل د روسانو بمونو ، بيا د عدالت کوترو 

راکټونو اوس د دموکراسی غومبورو سوری سوری کړيدی ، وګورو چې پر کابل څه تيريږی ؟  آيا د 

 نوم و نښان او د برمه ډکه ځواني پاته ده ؟  ھغه کابل  ھغه پخوانۍ ښک8 سته ؟ ايا د کابل ھغه پخوانۍ

شريف ، مينه ناک او تاريخي کابليان اوس ھم پاته دي که ورک دي ؟ ھغوی  خاورو خوړلي دي که د 

کومو توپانو دوړو د ځانه سره وړي دي ؟ اوس د کابل د کاکه ګانو  پر بامونو نامردان خوبونه کوي ، 

 اوګوری د ورايه ليدل کيږي چې  کورنۍ او بھرني غله د مظلومو که روڼو سترګو په ختلی لمرشاوخو

پوښتنه داده چې د آه اوريدلو درګاه چيري ده ؟، ايا د يوه . کابليانو پر کنډوالو ځانته بنګلې آبادوي 

مظلوم اه ھم چا اورٻدلې چې دې د مظلوم کابل ژړابه واوري ، ايا يوازي زما ھيله ختلې ده او که نور 

راسره سته ؟ د ښايسته کابل سياCن او حريفان نن سرې سترګي ګرزي خوشحالۍ  او ملګري ھم 

مستۍ کوي ، د کابل دوستانو پر خوله د خندا خوله نه وازيږي ، د اويرچا موږله راوړي ؟ دا ناسياله 

د کله چې دک ابل پراسمان دسړي خوړونکی روس . ساه دچا وه چې پر موږ يې خوله وازه سوه 

  .ختلې ده بيا يې پرمځکه اواسمان د ښادۍ بادنه دی راالوتۍ ناولی ساه 

اوس ھغه کابل چې د شھزاده ګانو او امپراطورانو د تفريح ځای و په يوه دوږخ بدل سويدی، 

ھغه ھوا چې د انسان روح يې تازه کاوه اوس يې تورودودونو د انسانانو پر سينه يې تور تبخی اوډلی 

اوس نه د . ابل اوس د مړو او ژوندو بدمعاشانو په انډوخربدل سويدی دی ، د شريفو کابليانو کور ک

کابل غرونه خپل مخ ويني او نه يې ښکلي ګلونه پخواني ګل پاCن پيژنی ، کابل اوس د تاريخ په يوه 

بدنامه ھدٻره بدل سويدی ، اوسنی  کابل د پايتخت په عوض اوس په يوه بد بخت ځای اوښتی ، په 

اوس  خلک ټوله شپه د سپو غپا او د ورځي دفاتااع8نونه اوری ، کابل اوس خپل خوشحاله کابل کې 

واک نلري ، واک يې په تورو ښيښو موترانو کې د سپورو بدمعاشانو سره دی ، کابل اوس وطنپالنه 

رخصت کړيده او پرځای  يې ډالر پالنه خپله کړٻده ، کابل کې اوس دعلم اوعرفان ډيوی مړی دی ، 

وحشت اوريځی خپری دی ، اوس پرکابل داسی تيارووزرغوړولی دی چې نه يی دپنځلسم اوس دلته د

سپوږمۍ اونه يی شنکی ستوری په اسمان ليدای سی ، اوس په کابل کې دسندروپرځای  دويرنغاری 

وھل کيږی ، سھاروماښام دمړوډک امب8سونه چغی وھی ، له کابله اوس دھوا اوھوس خيالونه 

   . تښتيدلی دی

ل اوس د غرور او ميړاني فرھنګ پر ځای  د جاسوسۍ  او چاپلوسۍ بڼه خپله کړې ده  ،  کاب

کابل اوس خپله ژبه نلري چې خبری په وکړی  ، نه دري خپله ژبه بولي اونه پښتو ، په کابل کې د 

دري پرځای ايراني او د پښتو ژبي پر ځای اوردو ، کابل کې پښتوژبه فراره ده او دری يې نا قراره 

بيزاره دی ، کابل دھری ورځی په  ه ،  انګريزي اوس د کابل رسمی ژبه ده  ، کابل اوس له افغانانود

تيريدوسره پرخپل وجود نه رغيدونکی پرھارونه حسابی،په کابل اوس داوبوپرځای خلک خپلی 
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اوښکی اووينی چيښی اودخوړوپرځای توری خاوری اوتوردودونه خوری ،کابل اوس دوينواووژونوپه 

 نړيواله منډيی بدل سويدی ، په کابل کې اوس نه ګل سته اونه بلبل ، ګ8ن يی مصنوعی دی  په

اوبلب8ن يی پردی   ، د واکمنانو ځای  درواغجنانو نيولی دی   ، په کابل  کې اوس د رغتون پرځای 

 اوس د مړستون کار کار کوي ، په کابل کې نه دوا کار کوی او نه دوعا ، د کابل د قاضيانو پرځای

سرای شھزاده صرافان عدالت چلوي ، ليکواCن يې اوس د دوه سوه کالو مخکي مړو په غاړه کې 

ځنځيرونه اچولی دي او د عدالت  محاکمې ته يې راکشوي ، په کابل کې اوس د خپلواکۍ پرمقام د 

  .ديجاسوسۍ  سکرتران کار کوي ، په کابل کې  اوس ښوونځۍ د شھادتنامو په پلورنځۍ بدلي سوي

په ښوونځيو کې زده کونکو ته بې سوادي ورزده  کيږي ، پوھنتونونه او س په ټمبلتونوبدل سويدی 

    .ي دکابل  تاريخ اوس د جاسوسانو پرستوني تريخ لګيږ

 د کابل دين اوس د شپې د طالبانو سره وي د ورځي د ارګ له مداريانو سره ، د علماو شورا 

ه سوٻده ، په کابل کې اوس اس8م اودموکراسی اوس د تنخواوخورانو په شورا بدل

دګوندونواوتنظيمونوپه تجارتی غرفوکی په يوه پاکت کې خرڅيږی ، ولسي جرګه اوس د جاسوسي 

جرګې پرځای ګمارل سوٻده ، کابل کې اوس د وزيرانو پرځای دوکانداران کار کوي ، په کابل کې 

انت پرعدالت سپور دی او رشوت پر صداقت ، دلته اوس د قھرمانانو تاريخ  قات8ن جوړوي ، دلته خي

ډالر Cر څاري او توپک ښکار کوي ، زړسوی  اوس  د ځان په وير اخته سويدی ،وحشت پخپل 

زورازموينه اخته دی ،په کابل کې اوس ملی احساس خارجي تماس رھبري کوي ، مينه اوس لکه وينه 

غل وي چې له قدرته ليري سي بيا نوي په سيروم کې لګيږي ، دلته چې څوک پرقدرت وي لوی 

ګوندونه جوړوي ، د قدرت په وخت کې خپل  پ8رھم نه پيژني ، خدای خو C پرٻږده د بې قدرتي په 

وخت کې د جماعت په لومړی  صف کې وCړ وي ، په کابل کې اوس د ايمان او وجدان دواړو 

 پروړ  شنې شپٻشتي ورته سترګي ړندې دي ، خارجيانو داسي عينکی ورلګلولي دي چې سپين

  .ي وبرٻښ

وحشت حکومت کوی ، د اداري اص8حاتو کميسون پروړ سپو ته او ھډوکي   په کابل کې ډارا

خرو ته اچوي ، ولس خدمت غواړي حکومت رشوت ، خلک د غلو ويريږی حکومت له دواړو، دلته 

کابل اوس د بل دی ،  .ن اوس د درواغو دکتورينو سويدی اوس تر پسولٻوان ډٻرسوٻدي ، مشاوري

کابل کې  ږيره د اشرف غني ده واک يې د ترمپ غني ، په کابل کې ملي وحدت کرکټ ساتي او 

دحکومت امنيت سمټ ساتي ،   په کابل کې د وژلو کرايه  پنځوس زره او د مړی بيه د حکومت په 

او دچاپلوسی منډ يې کې يولک افغانی ده ،  په کابل کې د ولس خرڅولو ښه منډيې ولسی جرکه 

کڅوړه مشرانو جرګه ده ، په ولسي جرګه کې غله ميړني او رښتيا پال ليوني دي ، زاړه ګوندونه 

  .اجماع غواړي ، نوي سودا 

خلګ حيران دي چې حکمتيارصاحب له کفر څخه تللی و اس8م ته راغلی او که له اس8م  

مت يار صاحب ،سوله اراده څخه  تللی و کفر ته راغلی ، اوس به حکمتيار صاحب وي که حکو

غواړي خليلي  صاحب پيسه ، توپک ھم مجرم دی ھم څارنوال دی  او ھم قاضی  ، حکومتونه غله 

پر ښاروامريکا حکومت کوي پر کلو م8 ،  په کابل کې پره يوه ډاله لس . دي ولسونه ويده دي 

، څوک بيا ملي اجماع پاچھان اتڼ کوي ،په کابل کې ځيني جرګه غواړي خو په دوکه يې غواړي  

غواړي د قات8نو واکمنی بيا غواړي ، دلته اوس پاچھان يا د امريکا په اشاره ټاکل کيږي يا د حضرت 

صاحب په استخاره ، کابل اوس د انساني قاچاقو ترانزيتي Cره ده د کلوراټيښی د کابله تښتي ، په کابل 

اري اوس په سياست مرداري بدله سويده ، د کې غله پرمزو ناست دي او ولسونه پر فاتحو، سياست مد
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سياست پوھانو زړه وپړسيدۍ چې موږته سياست مرداران چانس نه راکوي ، د کابل رود اوس د 

مستی پرځای د پوډريانو مړو ته غسل  ورکوي ، واکمن کابل اوس بی واکه دی ، ښايسته کابل اوس 

ل اوس د ھريينو او د انسانانو د وينو فعاله بدرنګه دی ، سوله اراده غواړي خليلي صاحب پيسه ، کاب

 غداريزم يې و زيږاوه ، کابل ته ،په کابل کې کمونيزم او امپرياليزم واده سره وکی.تجارتي منډيي ده 

 په کابل کې پرنر د جنسی تجاوزمحاکمه د ،ايران توري کڅوړي راليږي او پاکستان سرې  اسلحی

لوع تلويژن ، د ولسمشر دوھم مرسيتال د لومړی په امريکا سفارت چلوي ، او پر ښځو يې د ط

ورکيدوخوشالۍ کوي او لومړی مرستيال د دواړو، کابل خندا پر ژړا ورکه په تيښته باC ، شھدای 

  .صالحين اوس د نا صالحو کسانو قرارګاه ده ، کابل اوس د لنډغرو د ډغرو ځای دی   

رګ بايد د مرګو د پ8ر پنامه و نومل سي  خو ايږی د کابل ټول چوکونه ديوه مړي په نوم ياد 

 پر زامنو ژاړي خو ندیيمجدان د بې وجدانو څخه پټ دی ، ، په کابل کې پوھه د ناپوھي او و

 کابل کې پخواني غله خويندي يې پر ميړونو او ورونو دواړو ، پرعدالت جھالت حکومت کوي ، په

کابليانو مل سي ،په کابل کې غيرت او بې خدای پاک دی د مظلوم کابل او . ان ايسی مشرواوس غلو

ننګی په مسابقه کې ننګ او ميړاني دواړو ماته خوړلې ده ، دلته اوس ھرڅوک له خپل سيوري 

  . ويريږي ، د کابل ښاغلی اوس ھغه څوک دی چې د بې ايمانی بړستن يې پر سر راکش کړی  وي  

 ایپ


