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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ښت 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                                 عبدالباري جهاني :ليکوال  ٣٠-٠١-٢٠١١  ني
                   

  د ټونس او مصر پيښی، د عبرت او پند درسونه
          

يس زين العابدين علي، چی تول عمر يی د پوليسو، خفيه رئد ټونيس زوريدلو خلکو خپل د اوږدې مودې جمهور
ی وو له قدرته را وپرزاوه اخښی، چی د ټونس تر ټولو د هغه . پوليسو پوځ او فاسدو مامورينو په زور حکومت ک

لوی سرمايه دار وو، او کلونه کلونه يی د ټونس ملی شته منی لوټلي وې، اوس په کاناډا کی بندي دی او نن سبا به د 
ی ولو ته سپارل کي ۍ کی رئد جمهور. ټونس د خلکو په مخ کی د قانون من يس بن علی نيژدې خپلوان او زامن په ن

ای نه لري او د  يدلو  ير تاريکی او شرمونکي ايندې ته منتطر ديرئجمهورد پ ران اخښي په  پخپله . يس د 
يرئجمهور ه به ور پيښي   . يس بن علي سعودی عربستان ته تښتيدلی او معلومه نه ده چی 

ی مطبوعات ال د بن علی د تيښتي او د ټونس د پيښو په خبرونو تاوده وه چی د مصر د مظاهرو او          د عربي ن
ی رئپه مصر کی د جمهور.  خلکو د قهر د توپان خبرونه خپاره سولد يس حسنی مبارک پرضد، چی ديرش کاله کي

ي يی په الس کی دي، د هغه د پوليسو او خفيه پوليسو دفترونه او مرکزونه يو په بل . مظاهرې رواني دي د قدرت وا
ناه انس ه باندی سل تنه بي ی او تر اوسه پوري  ول کي تنو د پاره پسي سو انان، چی د خپلو مشروع او قانونی غو

وليو غلبيل سوي دي ی دی، د حسنی مبارک د عسکرو او پوليسو په  داسی . يی په سوله ايزو مظاهرو الس پوری ک
زېدلي دي يدلو باندی د . کاری چی د حسنی مبارک د جابر نظام ستني ل ر که چی خلکو د حکومت له خوا پر 

ېدلي بنديز پ کاره نه ک بلکی ډير ل ه او عسکرو هم نه يوازي د هغوی په مقابل کی عکس العمل  روا ونه ک
يس حسنی مبارک د خپل قدرت په ديرش کلنه دوره کی خپله ټوله رئد مصر جمهور. دوستانه سلوک يی غوره ک

لی خو لکه چی نن لکه چی .  ووتوجه پوځ ته اړولې وه او خپل ټول اميد يی په پوځ، پوليسو او خفيه پوليسو پوری ت
تل هغسی ونه سوه   .ده چی غو

  
  که در آفرينش ز يک جوهرند    رند             گبنی ادم اعضای يکدي    

  ر عضو هارا نماند قرارگار        د گچو عضوی به درد آورد روز
  

ون سره سمی پيل س ی چی د مصر پيښي د ټونس د خلکو د وروستي پا په دې خبری او سياسی . وې           ويل کي
پې يوازي په  و چی د زوريدلو خلکو د قهر  تبصرې کی ډير ل شک کوالی سو او دا ال هم بايد ورسره زياته ک

  .مصر پوري محدوی نه سي پاته کيدالی او نن سبا به په نورو عربی هيوادونو کی دغه ته د ورته پيښو شاهدان يو
ی کی چندانی ساری نه          که د اداري فساد، لوټماري و او زور زياتي خبره وي نو د افغانستان اوسنی نظام په ن

ی يی قدرت د لوټمارانو، توپک ساالرانو، قاتالنو او داسی داړه مارانو په الس کی دی چی يوه . لري ی ور له لوم
ونکې ده چی د قاتالنو د نظام هغه ورځ را رسيد. شېبه يی د افغانستان د خلکو د سر، مال او ناموس پروا نه ده ساتلې

په مقابل کی به د افغانستان د اولسونو د صبر کاسه لبريزه سي او د لوټمارانو موټرونو او قصرونو ته به اورونه 
ی او د اسالمی جمهوريت . اچوي ن دري پوځ او پوليس به، چی نن پر خلکو ډزي کوي، يوه ورځ د خپلو خلکو تر

و  ای نه لرينازولي به په خپلو لوټ ک يدلو  ی کی به د پ   . شته منيو او پيسو پوري حيران وي او په ن
ای ده چی په افغانستان کی دوه منورين پر يوه الره نه دي روان ينو کسانو دا ويره ډيره پر که چيری .          د 

وک کو ودنه به يی  ی نو د قهر او غوسې د سيالب الر ي ير را پا په افغانستان کی . يخلک د ټونس او مصر په 
ل بيا به په هيواد کی د وينو سيالوونه روان سي ای . سياسی رهبری نسته او يو  زه د خپلو وطنوالو دا ويره پر 

ر د دې وېري او اندېښنې په رواجولو او پراخولو کی د اسالمی جمهوريت ه ل نه بولم او ! بولم، م د واکمنانو ون
د نظام د نسکورولو زور لري هغه د پېښو د مهارولو او د بل نظام د بيرته جوړولو خپله د خبره کوم چی  يو قام چی 

  .قدرت او عقل هم لری
ه کم شپيتو کالو راهيسی د هغه هيواد، .        احتياج مادر ايجاداست وند نظام له  د مصر د واکمن ملی ډيموکراټيک 

بلي او مشران وندونه  ی نه تر کي پوري، ټول سياسی  ي، په شکنجو کی وژلي او به له   يی ورته اعدام ک
ي دي يدلو او دايمی کيدلو لپاره د هيواد د هری کورن . بنديخانو کی وراسته ک د مصر مستبد نظام د خپلو ستنو د ټين

 خو د پښتنو هغه. لپاره يو خفيه پوليس ټاکلی او په خپل اند يی په چا کی د آواز پورته کولو جرأت نه وو پرې ايښي
ی ای دی چی وايی په زور کلي نه کي ی او ورپسې د نورو وار . متل ډير پر ي د مصر پوليسی نظام به سبا ته ن

ورو چی د ټونس او مصر خلک به خپل هيوادونه » دا ملک د زرغون شاه دی. نن دی که سبا دی«. دی موږ به 



 
 

 
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

ه به نظامونه جوړوي ی او نه به د ټونس او نه . ابادوی او سمبالوي او د خپلو خلکو په خو به د وينو سيالوونه وبهي
  . مصر هيوادونه سره لمبه سي

ی جوړېدالی نه شي لی ورانيدو ما ويل         چی وران يی نه ک   چيرته يو 
که چی هغه رژيمونه .         د افغانستان د داړه مارانو او لوټمارانو نظام تر ټونس او مصر ډير کمزوری دی

ونو تکيه وه ه پر خپلو پو ترل ير يی د . ل يان د خپلو خلکو سره مخ سول نو د وطن د بچو په  خو کله چی يی پو
ې  او ټوپک ساالران او په مجموع کی ټول نظام له يوې خو زموږ د هيواد لوټماران. توپکو او وسلو خولې کښته ک

ی او ونو په زور چلي يان د خلکو د عمومی قهر او  خوا د بهرنيانو د پو ودلې ده چی بهرني پو د تاريخ تجربو 
ندي وي يدالی نه سي او د ميدان په پريښودلو کی تر هر چا  او له بلي خوا د . غوسې په مقابل کی هي وخت ټين

ه زړه . نه لري ذ ساالرانو او قاتالنو اوسنی نظام د هيواد په هي قوم، طبقه او سيمه کی نفوتوپک  په هي چا کی يی 
خه د مالت تمه نه سي کوالی سې په وخت کی له هي چا  و جوړ . پری ايښی نه دی او د تن تاسي وليدل چی دا د خ

غاسته د آمو تر سيند شوي زمري طالبانو له خپلو ټولو مارشاالنو او د پنجشي ای په وچه  ر له زمريانو سره يو
ار د تباه  واړول او هغه وسلې يی ټولي تر شا پريښودلې چی د افغانستان او په تيره بيا د کابل د خلکو د وژلو او د 

خه اخيستی وو مشهد د هرات قهرمان د هغوی په مقابل کی نيمه ورځ مقاومت ونه ک او په . کولو لپاره يی کار ور
ه ډزی وسوې د دفاع . کی د ايران د اخوندانو خيرات ته کښينستی تاسی وليدل چی کله د جشن پرمراسمو باندي پن

ندی وخوت غاسته کی تر ټولو  د دې نظام پايی او ستني، تر هغه چی موږ يی . وزيرد خپل ټول درانه وزن سره په 
ه ماران او توپک س. اټکل کوو، ډيری سستي دي ده، پخپله جمهورعادي ج يس يی رئاالران خو يی ال هلته پري

کی  ير او ي په  ي  له يی د خلکو په عام محضر کی د بې وزلي کون و  دومره بې زړه او کمزوری دی چی 
ايه ژړولي دي ونکي هسی بې ينه  ان سره يی  ي دي او له  تر دې ټولو بدمرغه پېښه البله وه او هغه . توی ک

ی هي مشر او جمهورداچی ما په خپل ه باندی شپيته کلن عمر کی د ن ی هيواد رئ  اون يس نه دی ليدلی چی د خپل 
ي او په پای کی ال دا  ی په مخکی اقرار وک خه دي د رشوت پر اخيستلو باندي په دومره زړه ورتوب او د ټولی ن

ی خه هم کيسه راته جوړه ک خه به يی تر زه يقين لرم چ!! هم ووايی چی سبا به له دې  ی د پاکستان له ای ايس آی 
  .واهللا اعلم بالصواب. دې ډيری پيسې اخيستي وي

ی  ر             په دې من کی ال يوه افسانه د افغانانو په تقريبا ټولو سياسی محفلونو او تحليلونو کی خوله پرخوله 
ه  ه کوودی نه وو م!! چی وايی د کرزي لپاره بديل نسته او، که خدای مه ک زه د دې افسانې په ايجادولو کی . وږ به 
ه کمه نه بولم ونکو ون ي نيو رئد جمهور. د لويدي د ماهرانو او سياسی  يس جيمی کارټر د ملی امنيت د سالکار زبي

تانو په مرکو کی می دا خبره اورېدلې ده يارو سياسی تحليلونکو او پن ير هو او کله چی . بريژينسکي په 
خه دغه راز تحليلونه اوري نو کله کله دومره زړه ورسي چی د ناټو په مقابل کی يس رئجمهور کرزی دغربيانو 

ي خو کله چی بيرته پوه سی چی خبره دومره ساده هم نه ده نو بيرته د سولي او روغي جوړي . سرزوری ته مال وت
  .الره ونيسی

م چی زموږ وطنوال او منورين ولي نه تنه کوي چی         خو زه نه پوهي انونو او نه له نورو نه دا پو    له خپلو 
. دا خو نه احمدشاه بابا دی، نه وزير  اکبرخان دی او نه اعليحضرت امان اهللا خان دی. »چرګ نه وو آذان چا کاوه«

ان کښته ک ی پوری. کرزی خو د ناټو هيلی کوپترونو په اوروز يانو په کابل دننه ک او تر نني ور  يی د ناټو پو
هره شېبه د ناټو ټانکونه او الوتکي ساتنه کوي او که دا بهرني قوتونه نه وي هغه نيم ساعت په افغانستان کی پاته 

کرزی خو نه جهادي قوماندان وو، نه سياسی مشر وو، نه قومي سپين ږيری وو او نه يی په ټول ژوند . کيدالی نه سي
ه خدای له اسمانه موږ ته دا سی رهبر . ا اورېدلې وهيا سياسی وين کی چا يوه سياسی ليکنه لوستې او رن نو دا 

ای نيوالی نه سي وک  تنه نه کوي چی هغه د قدرت په . رانازل ک چی په ټول هيواد کی يی هي  وک ولي دا پو
ی دی چی د بل چا په وس پوره نه وو ه کار ک ی بلکه هغه د قدرت په دوران ک. دې لس کلنه دوره کی کوم داسی 

ي ي دي چی بايد نه يی وای ک   . ټول هغه کارونه ک
      هغه يوازي اويوازي په قدرت کی د پاته کيدلو لپاره پر خپل بې دفاع اولس باندي داړه ماران او قاتالن ورخوشي 

ي دي ه چی کوي . ک ي باقی هر  ی دی چی د ده له قدرت سره غرض ونه ک خپلو داړه مارانو ته يی اختيار ورک
خه بهتر دی او د . ه يی خپلهخو ی کی يوازي له يوه هيواد  اداري فساد يی هغه سرحد ته رسولی دی چی په ن

و ته د جيبونو د ډکولو او د هيواد د شته منيو د لوټلو تامه  ير يی د خپلی کورنی غ ټونس د زين العابدين بن علي په 
ې ده ه اجاز ورک  هغه تعليم يافته او منور کسان چی د هيواد غم او درد ورسره زما په عقيده د افغانستان ټول. او بشپ

ه کار کوالی سی ی د ليکلو توان او صالحيت لري ترکرزي  واکي موږ يو بديل نه بلکه په سل . دی او د  يوې پا
ريوانونو ته الس اچ. هاوو بديل لرو وي،  هغه ورځ ليری نه ده چی د افغانستان زورېدلي خلک به د خپلو قاتالنو 

ونو خالي نه ده خه اخلي او دا به ثابتوي چی د دوی مېنه له مې   .حساب به ور
  پايان

  


