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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م٢٠/٠٢/٢٠١٠                          عبدالرحمن فرقاني
 

  د افغاني ټولنې ځانګړتيا د بدلون په درشل کې
  

دا  يرغل الندي ده ، له بل لوري  نظامي او ظالم د لودي تر خوانخوارکه له يوۀ لوري د افغانستان باتوره ټولنه
، چې غواړي له معنوي او مادي لحاظه د افغاني ټولنې  ټولنه د لودي تر هغه خطرناکه يرغل الندي ده سرلوړې

ه يوسي ، ا تونه له من ي ژور بدلون رامن ته کړي او يصيل ارز   .ا هم پک
خه وتلي خبره ده ، چې افغانانو د تاريخ پ ځواب غاښ ماتونکی ه اوږدو کې هر ډول نظامي يرغل ته دا له شک 

ه يې کړي افغانستان په خپله استعماري کړي او ولکه کې راو  داو  ،ليورکړي دي ، هرهغه استعماري هيواد چې ه
ه افغاني غرور او شه و الندي کولو ه وک  دشرميدلي ماتي اومسير سره مخامخ شوي دي ،  ، ې کړي دهيامت ترپ

وک يې ديې له کرغيړنو او ناپاکو تيدلي ، او   يرغلګرو په مقبره کې د تاريخ محکمي ته  عزايمو سره بيرته ت
  . سپارل شوي  

دي ، چې استعمار ونه توانيد خپله د غالم کړۍ يې په غاړه کې ورواچوي ، دنړۍ په مخ افغانستان يوازنی هيواد 
 ، او په ه پايله کې تر السه کړ پهد افغانانو د مقاومت او ميړانې  او خپلواکي آزاديه بلکي  شميرهيوادونوو خپل

خهځني نورو هيوادونوکې دا همت پيدا شو چې   . خپل حقوق وغواړي  له استعمار 
ه چې دتاريخ په اوږدو کې دخو اوس ژو  نه دا ده ،  هغه  نظامي يرغل په پايله کې په افغانستان تر ره او واقعي اندي

اندي لدې چې په افغاني ټولنه کې دلودي د وړ.  شوني شي السه نه شول د مادي ، فکري ، فرهنګي يرغل په پايله کې
ن د فکري ، فرهنګي ، مادي يرغل اغيزه و په اسالمي نړۍ کې د لودي د يړو بده به نوي چې نظامي يرغل تر 

يړو چې په الندي ډول يې خالصه کولي شو هر اړخيزه يرغل       .الملونه و
خه ويره لري ،: لومړی  تي دې هي ډول لودي دمسلمانانو له عقيدوي قوت   هغه قوت چې په اسالمي عقيده کې نغ

 او رري قوت دي ، دهر ډول يرغل او تيري په وړاندي په ميړانهيرغل او تيری نشي زغملي ، او يو بي  نظيره تح
خپلواکي او آزادي يو ايماني  تيار دي ، په الره کې هر ډول ايثار او قربان ته شهامت مقاومت کوي ، د خپلواک

ت خه په هي قيمتې پيدا شوه ، نو بيا د خپلي آزادۍي ، او هر کله چې دا راز عقيده په انسان ک ارز  الس ني  
، اړخيزه يرغل الندي ساتلي ده اسالمي نړۍ دهيوادونو خپلواکي ترهرد لودي کرغيړن استعمار د  اخلي ، نو ځکه

تونهولسونوداداسالمي هيوادونه    . تريرغل الندي ساتلي دي  يې عقيدوي ارز
خه ډکه عقيده ده ، د اهللا تع: دويم  خه پرته د هي چا په وړاندي اسالمي عقيده له کرامت ، عزت ، کبريا ، لويي  الی 

وري ،ذلت او سپکاوي نه مني ، او پردي ا ه  بايد دا سر کشه استعمار  پدي باور وي چې ستعمار ته په بده ستر
و د اسالم عزت پرځاي او د مسلمانانو کرامت خوندي وي ، کله چې دا راز عقيده په انسان  ه وړالړ شي ، تر  لمن

ي کې پيدا شي ، اود انسان  ضمير پدغه ډول عقيده باندي آباد شي ، نو دهي ډول استعماري قوت په وړاندي نه تسليمي
وي     . ،  يوازي د اهللا تعالی په وړاندي سر ټي

ه دمسلمانانو يووالی شونی کوي ، دا هغه  صفت : دريم  ت دي ، چې په ساده تو لي ارز اسالمي عقيده هغه سپي
وټ باندي تيری وشي دټولو مسلمانانو دي چې ټوله اسالمي  نړۍ سره  يو ځاي کولي شي ، که داسالمي نړۍ په يوۀ 

که په انسان کې دا راز عقيده پيدا ديني مسؤليت دا دي چې د شوي يرغل په وړاندي جهاد وکړي او مقاومت وکړي ، 
لي آزادي ورنه شوه ، او ضمير يې پري آباد شو ، نو بيا هي ډول استعماري قوت نشي کولي چې اهللا تعا لی ورب

واښ دي واخلي ،  ، لدي امله يې اسالمي نړۍ له يوې داسالمي امت دا راز يو والي د لودي لپاره تر ټولو لوي 
خه تر خپل يرغل الندي ساتلي ده    .اوږدې مودې 

ګړې په داسالمي نړۍ يوه برخه دي ، نو داستعماري اوږدې جله کومه ځايه چې د افغانستان سرلوړی هيواد هم 
رنګه چې وړاندي وضاحت وشو افغانانو خپله ميړانه دنړۍ په  دوران کې تر نظامي يرغلونو الندي نيول شوي دي ، 

خه يې ډډه نده کړي    .کچه دهر ډول نظامي يرغل په وړاندي ثابته کړي ده ، او له خپل اسالمي او افغاني مسؤليت 
د ختي استعمار هم په خپل وار اسالمي هيوادونه تر خپل وحشي يرغل الندي راوستی ؤو، او د نړۍ پراخه برخه يې 

 کمونزم له خلکو فکري ، عقيدوي ، فرهنګي آزادي سلبوله ، او له هغه خصوصيت پله ولکه کې راوستی وه ، په خ
تونو په نهر دي چې دکي وۀ ، ان تخه يې محرومول چې اسالم دوي ته وکړ  منلو يې دژوند کولو حق مونزم د ارز

ير حاللول ، نو داهللا تعالی په فضل او دافغانانو  هم له خلکو اخيست ،او په حالل ځايونو کې يې د حيوانانو پي 
خه خالص شو    .دميړانې په پايله کې بشريت دختي له وحشي استعمار 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

 @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

نه دا ده چيادونه وشوه ، د افغاني ټولنې اړرنګه چې مخکې  ه چې دجګړې له الري تر السهوند ژوره اندي  ې هغه 
تونو په ضد د مادي  دافغاني ټولنېنشول ، نې پخلی هغه بدلونونه او معنوي ارز  مبارزه يې تر السه کړي ، د اندي

ي ، کيدي شي وکړي چې په افغانانو کې اوس مه و کي   :تاسو ته وړاندي کوم  الندي مثالونه ال تر ستر
  :  يوه مجلس کې پالر خپل زوي راته معرفي کاوه په

انګه آمر دي دا زما زوي دف ومره تنخاه ورکوي ؟ چې نا. الن ولسوال د جنايي  تل چې دولت  اپه ما تري وپ
تنه مه کوه چې تنخاه : ، او وويل  را شو زموږ په خبرو کې يو مخورسړی  رانه دلته په افغانستان کې داسي پو

ومره ومره جوړوي دي  تنه کوه چې د مياشتې  ؟ ما فکر وکړ چې کيدي شي ټوکه يې کړي وي ، ! ده ؟، داسي پو
ه شکمن شوم بيا ........خارجي معاش ، ان جي او ، . دا راز نوري خبري هم په مجلس کې تاو را تاو شوي  ه نا

  .ه عام مجلس کې پر حرامو فخر وکړي بي ايمانه شوي چې پويې چې افغانان به دومره نوي و مي هم له ځانه سره 
خو سهارمهال مې دسرحد لوری ته سفر درلود، تصادفا هماغه ځوان ټينګاروکړچې ماتر ويش پولې پوري په خپل 

هغه د ويش پولي سره جغته : موتر کې راورسوي ، دالري په اوږدو کې يې دخبرو خبرو په ترڅ کې راته وويل 
کې ديوه کال لپاره موکه په الس راغله نو د خپلو لمسيانو او کړوسيانو چاره به هم وري ؟ که پدي ولسوال ولسوال 

واکي د افغانانو په عنعناتو کې چې له اسالمي . وکړم  نو زما هغه شکمن حالت په پاخه يقين بدل شو ، چې 
ته شوي دي  خه سر چينه اخلي بدلون رامن تونو   مجالسو کې دا ډول ه موده وړاندي دافغانانو په عامو. ارزا
ل کيده  ندوني دافغاني غيرت او شهامت خالف کار    .ر

تاسي هسي خپل وخت : په يوه بل مجلس کې يوه بل کس دخپل مشر ورور په هکله معلومات راکول او راته يې وويل 
و ورځي وړاندي له يوېپه بهر کې ضايع کړي دي ، کار دلته په افغانستان کې دي  خه ، زما مشر ورور   موسسې 

 زرو دالرو په بيه يوه پروژه واخيسته ، يوه ورځ له منظوري نه وروسته د موسسې مشر ورته ټليفون وکړ ،چې ٨٠د 
ه چې پروژه په سر  ډالر ستا ، خو زما  زره٢٠يرته ماته راوړي او پاتي  زره ډالر ب۶٠ ورسيده ، خو ته به داسي و

 زره رضا کړ ، او په يوه ۴٠نه ورکوي ، نو يې د موسسې مشر په او موکه له السه ، يرک دي ورور چې دير ځ
ل ۴٠ورځ کې زما ورور  تن .  زره ډالر و ي ياده دي وي چې د موسسې مشر هم اوروپايې دي ، او د ان جي او 

و نده ليدلي  ي په ستر   . هم دانجينري پوهن
نه رباتور افغانان د لودي او دهاندي کار  دا ده چې موږ دجن په ډ غه داستعماري ډلي د فکري ، کلتوري ، يرغل 

تونهمعنوي او مادي شو ، او زموږ هغه  د اسالمي او ملي هويت ځانګړتيا د نړۍ په   زيانمن کړي چې زموږارز
  .کچه ثابتوي ،او زموږ ميړانه او غيرت او شهامت مکدراو بدرنګه کړي 

نه پر تونه له السه ورکوي چې د  ځاي ده زموږ ټولنه د نظامي يرغل په ادا اندي وږدو کې ورو ورو هغه ارز
  .افغانانو ټولنيزه ځانګړتيا تثبيتوي 

  
  پای

      
                                                               

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


