
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
  ۳۰/۰۸/۲۰۱۹                 نحکیم روا

  

 ! اجنټان وپیژنئ يدوه مخ
  

 
زمونږ د خلکو د ناپوهۍ او پریشانیو څخه د ځان او خپلو بادارانو په خیر، ګټه پورته  ېدوه مخي اجنټان هڅه کوي چ
د اور تباه کوونکی سونامی او د وینو ګرم حمام زمونږ د ځان غوښتونکي تش په نوم کړي . د څلویښت کلن جنګ 

واک ته د رسیدو او د یو امتیاز د تر السه  .ړروڼ آندي او د پردو د اجنټ د ځان غوښتنې حرص حد اقل آرام نه ک
   . هڅه کې د وجدان ، شرم او حیاء په نوم څه نه پیژني ونیشه ا هکولو پ

مخو  د دوه ووزغمل ، تر څ د خپلو تنکیو زامنو قربانی کیدل و، د وینو ویالې ا ېلویښت کاله د جنګ لمبغان ولس څفا
او د آزادی  یاجنټانو، ځان غوښتونکو شرمښانو او د پردو د نوکرانو له تورو ، مستبدو او مطلقه واکمنیو خالص ش

مرسته  ټولنې په له نېکه مرغه د نړیوالې . يپرانیز الره بیا او ټول اړخیز پرمختګ پر مخ  ټولنیزعدالت ، برابری ،
افغانستان اوس د یوه پراخ بنسټه او دموکراتیک سیاسی نظام څښتن دی ، چیرې چې د وګړو اساسی او انسانی حقوق 

  . او چیرې چې د تبعیض او ستم ټولو ډولونو ته نه ویل کیږي یپه رسمیت پیژندل شو
عدالت  ، ۍپر برابر وکراتیکو ارزښتونو متکی او د ټولنې د وګړو تر منځ د حقوقزمونږ اوسنی جمهوری نظام پر دمو

   . نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو ته په درناوی ټینګار کوي ،
د امریکا د متحده ایاالتو او طالبانو تر منځ د سولی مذاکراتو د محدودو خوشباوریو تر څنګ ، د خلکو سره تشویشونه 

ی . د مذاکراتو په لړ کې پر اسالمی آمارت ټینګار ، د آی اس آی د یوې پروژې په توګه د افغان دولت هم پیدا کړی د
کونړ کې د موسیقی د  هګوډاکی بلل او له مستقیمو مذاکراتو ډډه کول ، د ویر اچوونکو ځانمرګو بریدونو پراختیا ، پ

سرباز ذبح  اتل ورځو کې د افغان ویاړلی اردو د یوهآوریدو په ګناه د یوه تنګی ځوان ذبح کول او په نږدې شپو او 
   . ماهیت ثبوت وړاندې کوي یتروریست يکول د طالبانو د خونړ

« مقدسو » طالبان به د امریکا د  . افغانان هیڅکله د تروریسم په هکله د امریکایي تعریف سره موافق کیدای نه شی
ګټو خالف نه وي ، خو د افغان ښوونځیو سوځول ، د قیر سرکونو اړول ، پر استادانو ، شاګردانو ، محصلینو او 
دولتی مامورینو خونړی ځانمرګی بریدونه ، د ګوزڼ له واکسینو د افغان ماشومانو محرومول او دې ته ورته نور 

پردو  د وخپلو ا ېپاره هر هغه څوک تروریست دی چ دد افغانانو  . یسم هسکه څوکه بولوزرګونه جنایات مونږ د ترور
که  .له غیر مشروع زور ، ځواک ، وسلو ، ویرې او وحشت خورولو څخه کار آخلي  ناروا موخو ته د رسیدو د پاره

وله کوي ، داسې سوله تر نننۍ طالبی تحجر د بیا ژوندی کیدو او واکمن کیدو په امید س د طالب د آمارت په هیله او
  . جګړې د یوې بلې ال خونړۍ جګړې پیالمه ده

چې د جنګ له فرصته ملیونران ، د نوم او  تر دا منځ منافق ځان غوښتونکی ، فرصت طلبان او دوه مخی اجنټان
دو د پاره د شهرت خاوندان شوی دی او همدارنګه ځینی نور تورمخي غواړي د طالبانو پر احتمالی خیرات د ورګډی

انتخابات او ټول ټاکنې چې د اوسنی نظام بنسټ  دوه مخي اجنټان غواړي ، . انتخاباتو پر ضد کمپائن ته ډوهلونه وهي
خلکو د واکمنۍ د پاره  رارادې د تبارز یا د خلکو له خوا پ خلکو د مشارکت او سیاسی برخلیک په ټاکلو کې د او د
خلکو  امخ کړي . هره واکمنی ) عبوری ، مؤقتی ، ائتالفی ....( چې دد ځنډ او خنډ سره مخ ی رکن دی ،ساسا

پردو په اراده منځته راځي ، مطلقه ، استبدادی ، د خلکو ضد او ملی ضد بلل  ډلو او یا د هګډون او ارادې څخه پرت د
  . کیږي

ر کړي ، تر څو خلک په ی قانون د غوښتنو سره سم خلکو ته د ټاکنو شرایط برابسافغان دولت مکلف دی چې د اسا
خپله خوښه راتلونکی واکمني وټاکي . یو ماشوم هم په دې پوهیږي چې له اوږدو وسله والو جګړو وروسته ، سیاسی 
ژوند ته د طالبانو بېرته را ګرځیدل د یوې ورځې کار نه دي . ځکه د انتخاباتو ځنډول به یوه ماشومانه او غیر 

   . يمسؤالنه پرېکړه و
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د دې پر ځای چې انتخاباتی کمپائن  خندا وړ او مسخره خو داده چې ځینې د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماندانتر ټولو د 
انتخاباتو پر ضد کمپائن کوي . دا دی د پستۍ او لویدنې تاترین ! او دا دی د بی شرمۍ او  سولې په نوم د وکړي ، د

خپله کاندیداتوری بېرته واخلی او بیا دې د ټاکنو  بی حیایي اوج ! دا ښاغلی دوه مخي سیاست بازان خو لومړی باید
هغو خائینانو  دا ټګان . د ټاکنو کمیسیون باید د دې ګمارل شوو سوداګرو دکانونه ور وتړي . پر ضد کمپائن وکړي

ته ورته دی کومو چې د دوکتور نجیب هللا د نسکوریدو د پاره د نننیو لوټمارو جهادی چورګرو سره د جبل السراج 
غواړی چې د طالبانو په احتمالی خیرات کې برخه واخلي ، خو د چټلو  ېئه طرحه کړي وه . دا بدمرغه څېرتوط

  . آرمانو ډک زړونه به همداسې ډک او بویناک ګور ته وړي
په ټاکنو کې هم  وباور نه لري ا هسول هپ یټاکنې سره مخامخ کړی . دو ودا ناولی عناصر هڅه کوی ، څو سوله ا

   . قام واخلیتله خلکو ان ټاکنو په له منځه وړلو دسولې په نوم  دغواړي  لپه دې ډو ، يږـیول
ي . د ټاکنو غوښتونکی په سوله لټاکنو غوښتونکی د سولې ضد وبو د کڅو ېداسې یوه انتباه به بې انصافی وي چ

خلکو د باور، پر ولس د اتکاء او د خلکو ارادې ته د او جګړه کې د خلکو پر اساسی رول ټینګار کوي . دا چاره په 
ګټو او ارادې پر  دچې په هغې کې خلک رول ونه لری او د خلکو  ههغه سول . هغوي له خوا د درناوی په مانا ده

بنسټ منځته نه وی راغلی ، داسې سوله باعزته او پرلپسې سوله نه شو بلالی . که سوله د خلکو د ارادې پر بنسټ 
سوله باید د ټاکنو  رښتیني . طئه وبلل شيود خلکو د دښمنانو ت دبای ې، سوله نه بلک هداسی سول وور نه وي ، ناو مح

سیاسی ثبات ، استقرار ، ټولنیز عدالت او نېمکرغه راتلونکی ضد ده  دضد نه وي ، هغه سوله چې د ټاکنو ضد وي 
  .، دیکتاتوری او استبداد زیرئ دی تمطلقی داو 

یاد ولرو چې هېواد مو یو ځل بیا برخلیک ټاکونکی شیپې تېروي ، ډیره کوچنی تېروتنه ، غفلت او بی پروایي باید په 
د ګوډ مال ګوډ نیتونه او د ړانده مال  . مو د آمانی نهضت په وړاندې د پې پروایي په څېر سل کاله شاته غورځوي

باید دواړه پروسې سوله  یال او نېکمرغه شی . مونږړانده قضاوتونه مو نه پریږدي چې خلک او هېواد مو د نورو س
غنی په پوهه او تدبیر سره پر مخ  فاو ټاکنې په ځانګړی پاملرنه ، هوښیارۍ او د نوی آمان هللا خان دوکتور اشر

خبردار ! دوه مخي  . ټول اړخونه او پایلې په ژوره توګه وسنجول شی ( ود دواړو لړیو ) سولې او ټاکن دبای وا وبوځ
د تباهی او بربادۍ پر خوا کشوي . هغوی د  واجنټان او ځان غوښتونکی سیاسی سوداګر او د قوم او دین دالالن م

هیواد د خلکو تر منځ او د سولی او انتخاباتو تر منځ د بېلتون او نفاق کرښې باسی . دا مختوری وپیژنئ او پر مخونو 
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