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

  
و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       عادل عزيزي :ليکوال  ٢٧-٠١-٢٠١١  ني
 گران افغانستان

 

 ږغ ولس مظلوم د وړاندې په ولسمشر مظلوم د
 

 
 

و وروسته او پر و لسيزو ج افغانستان باندي د امريکا د نظامي يرغل را په دې خوا د بن د  په افغانستان کي له 
حامد  افغانستان اوسني ولسمشرافغانستان کي يوه موقته اداره رامن ته سوه، چي مشري يې د  کنفرانس پر اساس په

وسې وې، چي که يو جمهوري دولت هم رامن ون ه دا  ي، نو مشري به يې  کرزي کوله، خو له همغه وخت  ته کي
و پلوى دى او چا به ويل چي نه  بيا هم همدغه اوسنى مشر حامد کرزى کوي له دي سره به چا ويل، چي دا امريکا د گ

ه  ين شخصدا يو افغان او پر خپل وطن م ني نور نو ج دى خو بيا هم د افغانستان مظلوم ولس خوښ و، چي 
تن سو، خو برعکس يو شمېر نورو بيا دا فکر کاوه چي اوس نو ودرېده او افغانستان  د يو ټول خوښ نظام 

 .بند پاته سيشومو او لومو کي  افغانستان په يو استعماري هيواد بدل سو او د افغانستان بشپ حاکميت به د غرب په
د افغانستان په گوټ گوټ کي خلکو خپل نماينده دغه بازۍ  خو باالخره په افغانستان کي د ولسمشرۍ ټاکني وسوې او

ی او په ټول ه اعالن ته وړاندي ک  هيواد کي له ټاکنو ترسره کېدو وروسته حامد کرزى د افغانستان د ولسمشر په تو
ورو س اخيستى وو او په دي هم نه  ره نه وو بلد او نوى يې د ديموکراسى په لور قدمسو هغه وخت افغانان له داسي ډن

خه په پراشوټ کي راغلى ولسمشر  پوهېدل، چي ايا دا ټاکني په واقعي ډول د خلکو په رايو سوي او که له امريکا 
ه د ولسمشرۍ ېناست بيرته د هم دوى په خو دۍ ک  .پر 
ډېريدو سره افغان ولس د ناهيلى په طرف ورو ورو قدم اخيست او   د نا امن پهد وخت په تيريدو او په افغانستان کي

او د افغان  افغانستان کي ناامني، قتل، ترور، غال او په دولت کي د فساد په ډيروالي زور اخيتست ورځ تر بلي په
 شول خو بيا هم نور زړه په تن دولت او خلکو تر من يوه تشه رامن ته شوه او ډيرى خلک له دي حالت نه

ه او ه کلنى د ولسمشرى دوره تيره ک اى چې په هيواد کې سوله او ارامي راولي هيواد  ولسمشر خپله پن ددي په 
کيچن حالت سره ريوان شو او يوار بيا په هيواد کې د ولسمشرى لپاره د آزادو او عادالنه نور هم له يو ک  الس او 

ل  ي  ي وو او هي يې داسې نهټاکنو نارې وهل کيدي خو د لوم يرله چې ټاکنې به په  په پرتله خلک ورته ناخو ان
ه ترسره شي او د تير په پرتله په هيواد کې ناامنى ي وو او هي عالقه يې له  واقعي تو ته په کتو سره خلک ناخو

يواد کې ټاکنې ترسره شوي له دي ټولو ناامنيو، مخالفتونو سره سره بيا هم په ه داسې ډندورو سره نه لرله خو بيا هم
ر ته وړاندي شول چې هره ورځ يې له ټاکنو نه او په ي وه  پايله کې دوه نوموتي نوماندان د سيالى ډ ډندوره جوړه ک

له عبد اهللا عبداهللا او يو شمير نور يې ) واليتونه شمالي(او د افغانستان خلک په دوو برخو وويشل شول چې يو شمير 
اغلي کرزي سره و ى پايلې اعالن شوي او له  دريدل خوله  و ميايشتي وروسته لوم بالخره له خپل ټاکلي وخت نه 

اغلى کرزى بريالى اعالن شو او له دي سره د هيواد په بيالبيلو برخو کې په مخې يې ل بيا  دي اړه مخالفتونه  يو 
ينو به که چې ويل چې  رامن ته شول او په هيود کې نا امنيو نور هم زور واخيست  دا انتخابات د منلو وړ نه دي 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ل بيا بايد د دغه دوه د لو ړو رايو لرونکي کانديدانو عبداهللا او کرزي ترمن  په پراخه کچه درغلى پکي وي او يو 
ل ټاکنې بايد ټاکنې يو کې دواړه سياالن دي ته چمتو شول چې په دوهم  ترسره شي له دي  ترسره شي بالخره په لوم

ل ټاکنې وشي هم نوسره عبداهللا  ونکى ولسمشر کرزى دى او که د چا خوښ وي  سره دا فکر پيدا شو چې که بيا 
ي کله عبداهللا خپل دري بدل ک او د ټاکنو خپلواک کميسيون  او که ناخوښ بس همدى به د دې هيواد ولسمشر ټاکل کي

دى په الس کې واخيستي اغلى کرزى ل بيا يې د هيواد د واک  ونکى اعالن ک او يو   .گ
ن وروسته کرزي خپله نوي کابينه و ميايشتو  ه چې بيا هم يو شمير هغه نوماندان چې  له  پارلمان ته د وړاندي ک

خه هم د اعتماد رايه تر السه  هغه د چا خبره د کرزي ينې کليدياو امريکا خوښ وو هغوى له پارلمان  ه او   ک
او په يو زيات ل بيا په خپلو وظيفو کار پيل ک شمير يې چې اکثره يې  وزيرانو چې د دوى خوښ وو هغوى يو 

خه يې د اعتماد رايه تر السه نه اى او ناکام اعالن شول په دي سره هزاره  هزاره توکمي وو له پارلمان  شواى ک
ي شول او هغوى هم له کرزي سره خپل دري ان توکمي چې اوس هم په دولت کې په پراخه دازه چوکى لري ناخو

ه بدل ک حال دا چې  .هزاره قوم خپله رايه په پراخه کچه د کرزي لپاره استعمال ک
ل هم هزاره وزيرانو له پارلمان ل او دريم  اى او هزاره قوم  په دوهم  خه خپله د اعتماد رايه تر السه نه شواى ک

ان ه له  ي ټاکنې دي په پراخه اندازه خپل استازي  سرهدا پريک ي وه چې په هغه چانس کې چې د ولسي جر  ک
دوهمي نوي ملي شورا لپاره  وړاندي کوي او هغوى به حتمن کاميابوي او همداسې وشول کله چې په افغانستان کې د

په ولس کې مطرح خلک دغه سيالى اندازه خپل پوه او  سيالى په الره واچول شوي نو د تاجک او هزاره قوم په زياته
ل او بالخره د روان ل ملي شورا  ته وړاندي ک کال د د وږي دمياشتي په اووه ويشتمه په افغانستان کې د دوهم 

ي په مخ روانې وي او خو وروسته چې ټاکنې نيو پايلو له مخې ډيري  معلومه شوه چې دا  ترسره شوي چې د لوم
تون قوم سره پکي زياته جفا شويده نو ولس   ټاکنې دي او د هيواد له يو مظلومټاکنې له پراخو درغليو لرونکي ولس پ
ل بيا د سوال له پيدا کيدو سره په هيواد کې پراخو الريونونو ته زور ورک او له دغه ولس سره چې په هر  ته يو 

ل بيا ورسره يوه لويه جفا وشوه او سره له دي چې د وخت کې تون ميشتو سيمو   هيواد پهورسره جفا شويده يو  پ
ه او په دغه پروسه کې يې برخه واخيسته خو په ډير  کې امنيت نشته خو بيا هم دغه بيچاره اولس خپله اراده تمثيل ک

نې و غرب پلوه  افسوس سره بايد ووايو چې ددوى دغه ک اى يې يو  ته هي پاملرنه ونه شوه د دوى د پاکو رايو په 
ې ورتههيوادونو  او د نورو تون وکيل چې د قوم ستر ل شوه هغه پ تي د خپل په  جاوسوسانو ته پکي برخه ورک او

و ډالري خلکو په ي د  خه پاکې رايې تر السه ک وړاندي بي اهميته وشميرل شوي او باطلي  وينو يې له ولس 
تون بريالى  اعالن شوي په هغه واليت کې چې اکثره قوم يې تون قوم تشکليوي هي پ نه شو او يوه لويه جفا پ

 .ورسره وشوه
نو کې ي اوس به راشو ديته چې ايا ولسمشر په خپلو ټولو ک خه ورته رهنمايې کي  .خپلواک دى او کنه له بهر 
نو کې هي وخت هم خپلواک نه دى او د خپل مظلوم ولس غ يې د  دا ټولو ته معلومه ده چې ولسمشر په خپلو ټولو ک

ى دىپرديو تر عياشى قربان ي دي نو له دي نه   ک اى د پرديو ارادي تمثيل ک او هر وخت يې د خپلي ارادي په 
ي ه واوري په داسې حال معلومي ن کې چې هغه  چې هغه هم په خپله مظلوم دى نو د هيواد د مظلوم اوس غ به 

وک  .شته خپله د ظالم په وړاندي خپل غ نه شي رسولى او نه يې هم د اوريدو 
ه وخته بهاوس به  ه وخته تر  و  راشو ديته چې دا ټول تر  د افغانستان مظلوم اولس دغه فاسد نظام زغمي او تر 

ي؟ پورې به د غربيانو اردي د اى تمثيلي  افغان ولس د ارادو په 
تنه کوو چې خه دا غو ي نه تيروي نور دي راوالړ شي  نو مون د خپل ولسمشر  لي بند تر شا شپي ور نور دي ټ

يېا ي نو بيا ولسمشر ته نه ده په کار و ټولو ته دي دا و چې په دا  چې افغانستان يو ازاد هيواد دى او که داټول نه کي
ي دى نور کيني او نور دي خپله استعفا دي وړاندي ک  .دروغجنه 

 
 هيله د يو موټي سوکاله او آباد افغانستان په

 
 

  


