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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 درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې : يادښت 

  

   2017/ 8/ 2اتی                                                                             محمدآصف خو

  دحقايقو دپټولو اوتحريفولوھڅې  

په وروسته پاتې ټولنوکې چيرې چې دقانون واکمني شتون نلري اودضوابطو پرځای روابطوته    
ي اوحکومتي مداحان دمچانوپه شان دواک دماڼيوپه لومړيتوب او ارزښت ورکول کيږي ھلته دربار

دھليزونوکې ترسترګو کيږي اودمشرانواوچارواکود غوړو اوخوږو دسترخوانوڅخه تغذيه کيږي، 
 دادخطر. چاغيږي اودھغې ترڅنګ ھلته خپل ميکروبونه اوخطرناک ويروسونه ھم شندي

 ريکړو ته سرونه خوزوي اوناکوويروسونواوميکروبونوحاملين دي چې د واکمنوسمواو ناسمو پ
ھمدا Sمل دی چې دتاريخ په اوږدوکې په دربارونوکې .دمشرانو منفي کړنوته بياموجه دSيل لټوي

  . مداحان داميرانو، پاچايانو، س�طينواوولسمشرانو دسترګوتوردي 

ت ددې قلم دخاوندله انده مداحان يعني غوړه ماSن دداړه مارانو، جاسوسانو اوارتجاعي روحاني
درباري اوحکومتي مداحان ځکه ګواښمن دي چې . په پرتله نظام اوټولنې ته ګواښمن موجودات دي

که دوی . ھغوی دشان اوشوکت اوثروت د ترSسه کولوپه موخه دربارونو اودواک ماڼيوته مخه کړې ده
 رله ھمدې امله پردي څارګ.  ته  دا لعنتي څوکۍ اوشتمنۍ افغان ورکړي يا بھرنۍ ارزښت نلري

پردې بنسټ ھغوی . اواستخباراتي ادارې دواک  اوثروت دتږوپه لټه کې وي چې ھغوی خپل اوپيري 
. دپرديودجاسوسي اداروسره ھمکارۍ ته غاړه ايږدي اوپه دولتي اداره کې دپنځم ستون رول لوبوي

 د زموږپه دربارونوکې دمداحانوشتون ھم ددې Sمل ګرزيدلی دی چې سترپوھان موددې مداحانو
  . سيسوله امله اړشي ھيوادپريږدي اوکډوالۍ ته غاړه کيږديد

شلمې پيړی پيژندل شوي مداح  وتلی شاعرخليل هللا خليلي دپخواني پاچا س�کاريې څرګند  دھيواد
نوموړی چې دپاچا له بشپړ باورڅخه برخمن و په اصط�ح دجھادپه زمانه کې دافغانستان . ساری دی

شخصيت په اړه په وياړ سره شعرونه وويل ! ھادي سپيڅلي؟دورانونکي،  جنرال ضياالحق دج
اود انګريزانودځان اوجھان څخه بيخبره ګوډاګي حبيب ) بحران الدين بربادي( اودبرھان الدين رباني 

خليلي نه يوازې د پاچا په صفتونوکې سرسپين کړبلکه . هللا کلکاني ثنا اوصفت څخه ھم ډډه ونکړله
واومشروطه غوښتونکو دسپکولواوبدنامولوپه Sره کې چې سلطنت دھغو ملي شخصيتونو، منورين

اوارتجاع خوښه کړي خپل استعدادپه کارواچاوه چې دسلطنتي کورنی سياستونه يې انتقادول او په 
  . راوستلوپه موخه مبارزه کوله ھيوادکې ديوه سالم چاپيريال د

حی حبيبي په مذمت کې خليلي دلومړيو مداح شاعرانواوليکوالو څخه وچې دع�مه عبدال
داچې دنني ارګ . شعرجوړکړ چې دسلطنت سره دمخالفت له امله  ھيوادپريښودوته اړشوی و

اوسپيداراودواک په نورو ماڼيوکې مداحان کوم واکونه اوامتيازات لري اوپه چارواکو ترکومې کچې 
عاSنو کوم چې دننيو نفوذ او اغيز لري ددې قلم خاوند معلومات نلري خود ھغو ليکواSنواوسياسي ف

اوصفت بوخت دي اوسپين کاغذ توروي ددې يا  واکدارانو،دفساده ډکې واکمنۍ اوبھرنيوم�تړو په ثنا
ھغه مشردوړتياوو،وطنپالنې او سپيڅلتياووپه ھکله ملغلرې شندي،  برياوې يې په ګوته کوي اوپه 

م معلومات لري اړينه بريښي وروستي تحليل کې ھغوی جامع الکماSت اوشارح اSحواSت  ګڼي Sز
ددې ښاغلواوآغلودپه زړه پورو څرګندونو خ�ف چې دواکمنۍ برياووته . لنډې خبرې پرې وشي

ځانګړې شوې دي دھيوادشته ستونزوکچه نه  داچې کميږي نه بلکه دوخت په تيريدوسره ھغه Sپسې 



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئړله موږ سره اړيکه ټينگه ک 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

 ، د واقعيتونو دپټولواو دابيا ښيي چې ددې ښاغلواوآغلو څرګندونې دمداحۍ. زياتيږي چې زياتيږي
دلته داپوښتنه پيداکيږي چې ولې داجامع الکماSت .تحريفولو اودولسونوداغوا پرته بل څه نه دي

چارواکي دستونزودحل په چاره کې برياوې نلري؟ البته چې ځينې چارواکې په رښتيا سره شارح 
ې خوغولونکي ژمنې ھم اSحواSت دي اوکولی شي دواکمن وضعيت ښه انځوروکاږي اوولس ته غوړ

پدې ھکله ددې خبرې يادول  اړين بريښي چې ديوه ھيواد دوضعيت دانځورکښل . ورکړي
دچارواکودنده نه ، بلکې دځانګړو بنسټونواومؤسسو دنده ده اودحکومتونواصلي مسئوليت ددولتي 

 ټولنيزو پروګرامونواو  نخښوSرښونه اوپه ځانګړې توګه  دھيواداودخلکو په وضعيت - چاراوداقتصادي
وشوه چې دليکنې په لومړيوکرښوکې ددرباري اوحکومتي مداحانو  يادونه . کې مثبت بدلون راوړل  دي

 داغوا دچارواکو ناسمو پريکړو اومنفي کړنوته موجه دSيل لټوي اوبيا ھغه په رسنيوکې د خلکو
 سيالو په ليکنه کې دننې واکمنۍ ظاھرآ ددوو مخالفو. اوتيرايستنواودخپلوات�نو دستاينې لپاره خپروي

ول دواکمنود ناسمو اړخونودمداحانوڅرګندونواوارزونوته دلوستونکي پام را ګرزول کيږي چې څه ډ
  .دريځونوپه م�تړکې دريږي

 پدې وروستيوکې دشمال ټلوالې مشھورو داړه مارانو دافغانستان دملي ژغورنې په نامه ټلواله 
وروسته واکمني چې  دجرمني په بن کې يې بنسټ  اوھغه ھم په ترکيه کې جوړه کړه لکه دطالبانو

جوړول دافغانستان دملي ګټودساتنې په Sره کې يواړين دې ټلوالې  ددې ټلوالې  مداحانو د. کيښودل شو
 ٢۵خودوی ھيره کړې ده چې دشمال ټلوالې . په شندلوسره ھغه Sستايي اومثبت ګام وګاڼه اود ملغلرو

څرنګه به ددې ټلوالې بنسټ ايښودونکي چې . کلن شتون دافغانستان دتاريخ يوه کرغيړنه توره پاڼه ده
پربله خوا .  ، داړه مارۍ اوپردۍ پالنې سمبولونه دي افغانستان وژغوريدوحشت اوبربريت ، شراوفساد

بيا دملي يووالي دحکومت مداحان د ولسمشر اودھغه دټيم له لوري د شمال ټلوالې دپاشلودبھيرپه 
داعالي جنابان په . ھغوی داسې ببوSلې وايي چې  دسليم عقل خاوندته دمنلووړنه دي. صفتونو لګيا دي

ځينو چارواکود ګومارلوخبره کوي چې ددې ګومارنوله برکته به دا نوي   دشمال ټلوالې دکليدي څوکيو
. ګومارل شوي اراکين دشمال ټلوالې داصلي برخې څخه ج�کړي، ھغه څه چې يوخوب اوخيال دی

ځکه چې داھڅې متفکر جمھور يوځل تجربه کړې چې ھغه د ولسمشر دلومړي مرستيال اودښې 
. ې دولسمشر داستازي په توګه دعبدالرشيددوستم اواحمدضيآ مسعود ټاکل ووحکومتدارۍ په برخه ک

اصلي اوکليدي فيګورونه دي کوم )  دافغانستان دژغورنې د ټلوالې( ھغوی دواړه دنوې جوړې شوې 
پدې ھکله پخه خبره داده چې که په رښتيا . چې دولسمشردکړن�روخ�ف يې بنسټ ايښودل شوی دی

م يې ليوال دی چې سالمه اداره جوړه کړي ورته په کاردي چې دشمال ټلوالې سره ولسمشراوکاري ټي
دداړه مارانواوحرفوي قات�نو پرځای نيک نامه اوپوه کدرونه په دندووګوماري نه داچې بيا ھم د  شمال 
ټلوالې غله په کليدي څوکيو وګوماري پدې نامه چې شمال ټلواله له کړکيچ سره مخ کړي چې داکارله 

وا غلواوداړه مارانوته مشروعيت ورکول او ځواکمنول دي اوله بله پلوه وضعيت S کړکيچن يوې خ
دپاسنيو څرګندونو اودھيواد دځمکنيوواقعيتونونه داسې ښکاري چې  . کوي او اوږدمھاله ناوړه پايلې لري

ن روڼ درباري اوحکومتي مداحان دحقايقود پټولواوتحريفولوھڅې کوي ھغه څه چې ديوه ليکوال اوژم
 . اندي لپاره نه ښايي اودا بيا دخلکوپه سترګوکې دخاوروداچولواودداړه مارانو په ګټه نارواھڅې ھم دي

 ايانپ


