
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۲۴/۰۴/۲۰۲۰                  فقیر  . د
 

                                                      

 ی و همدردی بود، همین بودگر دوران، دوران همبستگا
 

 که د سختو ورځو پیوستون و، نو همدا یې وخت و
 
 

جاری وضعیت ډېر  ملت مو جریانات څارو، فکر کیږی. چې له دوکې ډک سیاسی نړیوالاو تاسو ملی او   موږ
او د واک مدعیان او جګړه مار ال هم مست دی، دښمن درته په کمین کی ناست دی، هره ورځ کرونا  ستومانه کړی

یوسی، سپېره  اکپ چی خړ سیالو مو مبادا .سپکولو ته خاندي ستاسی یو دبل وژلو او نړۍ  خلک له ستونی تیروی.
  !ټونکی به وی. معنا دا چی الس له پښو خطا نه کړوگ میدان به وی او د لویې لوبې

 

 ***** 
پس ده چرخه بپیچانین    داره، تاره گپان کلش تان دی پرانایگ   برادارن عزیز! مسابقه نو در منطقه بسیار پیچیده است،

نبازی مزه ادی پرگ   کنین د دفه چاروالی یا ب جل بازی ره شروع. ام یشه درست کنید، یا تیر شوینگ پان از سریا تاکنین
  وراخطای تان کده...  مردم هم سرتان خنده کد، شما هم از شانه افتیدید. از هر طرف چیلک اندازا  تان نبود.

 

 ***** 
نیو قدرتونو  شمیرزیات ستونزمن شو، یو  ال پخوا سیاسی وضعیت تر -وروسته تر سړې جګړې، د نړۍ اقتصادی
نړۍ کې دې څو  بلکی داسې یو نظر هم رابرسېره شو چی شی، دا ونه منله چی نړیۍ دی یو قطبی

چلنج کړل،   لځینو لبرال او نیولبرا برابر شی. دې بیالیلو نظریو او د ځغاستې ډګر وي او د څومرکزونه ،قدرتونه
کړ   لیکوالو ډیر ژر دا تحلیل وړاندې و شمیر حساسوی طرح جوړه کړه، ... ځینې د پانګی د انسان خوړونکی لوبی
اشیا دغې څپې سره په نوې بڼه ډغرې  -شاید انتالنتیزم د ایرو راهسک شول، چی په آسیا کی نوی اقتصادی قدرتونه

 ً باندی ډیر ښه کار   (نړی بام) پیچلی وسایل لری؛ ځینی وسایل یی د د اوسنی وخت ډغری وهل ډیر  ووهی، طبعا
نیولی، د افرادو تر ذهن، دفترونو، په الس  له شکل څخه ډیرو کوچنیو مایکروارګانیزمونو د دا وسایل .ورکوالی شی
یې بایدتر مول  ... آن داچې ځینی،نونو، بی پیلوټه، انتحارییپورې، زمکه کی خښیدونکو ما شکل تر کی د وسلې

شیبې ته ورسوی. کله فیل کله   کی د بریډیرو نورو شکلونه هم لري، مهمه دا ده چې لوبه کوون   الندی پټ شی،
کله جهاد کله فساد، کله کمونیست، کله ملی،  پیاده، یو وړاندی، بل بیرته کله بل بیرته هغه بل وړاندی، کله کشت !

لحد ...بس همداسې یې ګزوه !   کله مال کله م 
 

 ***** 

یې داده چی دهغه ږیره   قخور لیدلی و؟ فرنته وګورئ، آیا وروسته تر چنګیز مو داسې خو داعشی فاروقی خراسانی
هغی یواځې   بله دا سی وبا لیدلی وه؟ مو دولسمی پیړۍ تر وبا سته دوده ښه دالیکین په ښیښه برابره ده. ور لنډۍ وه، د

ال پخوا د لویې لوبې په سترایتژی کی  خلک وژل دا مو وینو ته نور هم تږی کوي، دغسی یې در حسابوه...هندوکش
تر اوسه یی خپل ارزښت ساتلی، له دې پرته افغانستان د یو داسې دهلیز پر سر پروت دی چې جیو  ی و،په نښه شو
چی که دغه دهلیز نیوالی  یريگ سیالی کوونکی داسی ان نوی   له بده مرغه   ارزښت لری.   او جیو پولیتیک اکونومیک

په   (Great Game) ه له دی چی د لویی لوبیسر  نشو، کم له کمه د نورو پرمخ یی باید بند یا له خنډونو ډک کړو.
په بیالبیلو بڼو دوام کوی، وخت   شی، لوبه به  دی ادامه کې به ممکن ډیر افغانان او په جګړه کی اخته خلک ووژل
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په همدا موږپرمخ  نوی پړاو به ( G.G)ده چې د لویی لوبی به لټول کیږی. که څومره وخت نیسی مهمه نده، مهمه دا
امتیازاتو  قربانی پرمخ ځي. کله یو استخدام شی، کله بل ته د په زموږ او لوبه اکوی، باټوی به موبه ر ځي، وسله

وعده ورکړل شی، کله سست، کله چست، کله نرم، کله ستوغ، کله معاهده، کله وعده، کله اورکم، کله اورزیات، کله  
ه... همداسی یی غولوه او اووخت ته منتظر انتخابات، کله لویه جرګ اجرائیه ریاست، کله د سولی لوی ریاست، کله 

  ! د ګول د ګټلو هدف هیر نشی خو مهمه دا ده چی .بیا نوهیڅ ورسیده اوسه ! چې موقع
 

 ***** 

ید دگر خود را ازین خونریزی نجات دهیم خود را  با ، یدتخواهندغلغلتیدند و درجوی خون رین بازی عده زیادی د
که ما همدگر   ،ه وقصرو پیس ،قدرت،امارتو چوکی سراب های وعده برآن ، لعنت ننمایمدگر قربانی بازی بزرگ 

کار   هوش از .باهم متحد شوید،اگر میخواهید که دگران باالیتان بازی را ادامه ندهند را کشتیم وهنوز هم سیری نداریم
تانکها  تفنګچه اکبرخان را یکی ګرفت،  .نیز برنده دیگران بودند ًً قبال.بازی به نفع تان نیست این قسم است که بگیرید

آخر چندوقتی  .این بار حوصله نیست تا کوالب بدویم  وطیارات را دیګری، اخر نام ما را کشمش ماندند ورفتند.
و   ٪۵۰برادران از  .دریشی ونکتایی ما بخاک برابر میشه !(و وعزت)ابر .وشیده ایمپ دریشی های فرانسوی ولندنی

سفارتها ووزارت های خارجه   از وعده های شوید،٪۱۰۰و ملت شمول شمول عقل شمول،  بګذرید، عوض همه ۶۰٪
فاطمیون نیز مقاصد خود را دارند، جیش   ران دفتر قطر هم به درد نمیخورند،گ توقع نکنید، بازی انه چیزی خیرگ بی

زخاروفوا   بازی میته، صحابه بنامپرورش یافته لندن اند، بسیار هوشیار ومکار اند، شما ره   وسپه صحابه محمدی
خود است، به همین ترتیب  جان هم ده غم بچه ه، زلگ او مطلبک خوده داره به ماوشما نمی ماوشما نمیشه نیز دوست

  او جان برادر هوشت ده کجاست؟ ماوتو ماندیم هر کدام وخت چاره خوده کده تنا
 

 ***** 

ټو گ د وعدو پروا مه کوئ هغوی د خپلو رځ مو تر دې بدتریږی.و نه دا ځل دیو متحد ملت په توګه سره یو شئ، که
نیم  آبل وارې چې بوش یوه پټکه وکړه ولری، پروا والکه دې   لپاره او زموږ د قتلولو لپاره سره اوشنه باغونه راښیي

یو یې  ؟یی دشت لیلی کې پریښودئ کانتینرونو کې مړه شوی، نیم نور یی لپ لغړ امریکایانو ته وسپارلئ هیرموشو
ډاوروی، بل   درباندی غواړی، بل د سیمی هیوادونه درنه څلور مهمی اډې  -درې نیابتی جګړه پر مخ بیایی ، بل یی

   ؛تا یو. نو و تباه ما  او داسې نور،  یې خپل تجارت ښه کوی
 

 .که د سختو ورځو پیوستون و، نو همدا یې وخت و
 

 . همین بودی و همدردی بود، گر دوردان، دوران همبستگا
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

