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 ولسمشرته يو سرخالصی ليک
 

خه خالص شي ؟  م ، چې زموږ هېواد وال به کله له وير او ماتم  کي ؟ کله به  له نه پوهي کله به د هوسا ژوند مزه و
ي؟    خه د باور د رايې ورکولو سوغات ترالسه ک  خپل مشر

   
ته، هم خپل دربار د  ه او که هغه مشر، چې د نورو مشرانو په پرتله مو ورته ستر  هغه د چا خبره بنده يې بوله 

ی دی، چې التراو ت نه لري او د مصلحتونو پربنا له يو شميرداسې کسانو ډک ک سه ورته خپل افغان ورور کوم ارز
چو په موخه د نورو هېوادوالو ستونزو ته پام نه کوي ،چې مثالونه يې د هېواد په هرواليت او سيمه کې له  خپلو مزو چ
والی ې نه شي پ خه ستر وک ور کاري، چې هي هغه مشر،چې ورته د اميدونو هيله وه نن سبا يې په داسې  ورايه 

خه د بهرنيو عسکرو په واسطه د طالب او القاعدې په نوم په توره شپه ستون و  و، چې له خپلو شاړو جون زو سرک
و او په دغه توره شپه کې   خه په  زور او جبرسره ايستل کي کې له  سپين سروميندو ،خوندو،ميرمينو او  کوچنيانو 

ی دا د هغ ناورو له خوا راپه سر کي يرو د غلطو راپورونوپايله ده ،چې په دا تيرو توره خول د بهرنيو  ه ناوليو 
و نه دې ماړه شوي اوس هم د يو غير انساني چلند له الرې غواړي زموږ په مرګ کې خپل ژوند  وکلونو کې مو پرغو

اغلي حامد کرزي په حکومت کې ،چې مو ورته په خورا اخالص خپلې رايې  وي دا کوم ماتم او ويردی،چې د  ول
واالنو له خوارا باندې جوړ شوی دیکارول ې دي اوس دده د ان  

 
م ،چې دغه مشرته زه په کومه ژبه ووايم ،چې نوربس دی ته هم اوالد او کورن لري ايا ستا کورته د يو بهرني  نه پوهي

ی او ان ته افغان وايي اودا ملک خپل  که کس درت بيله اجازې ستا افغاني غيرت نه راپاروي ايا يوازې ته 
کاري او په دې ملک کې ستا په شان د حقوقو خاوندان دي که چيرته ستا پراند  ول اوسيدونکي درته افغانان  دافغانستان 
خه د طالب پرنوم د بهرنيو،کورنيوسرتيرو  کاري  نو بيا ولې په توره شپه کې له خپلو کورونو  دوى هم درته افغانان 

ي؟ آيا ناه او امنيتي کسانو له خوا نيول کي واالنو او امنيتي کسانو دومره ډاډه يې، چې هغه به بې   ته په خپلوبهرنيو ان
ي او د خپل آريدت اخستلو لپاره به يې دغو د دوى په اصطالح د بشرد حقوقو مدافعانو ته  يرنه ک کسان په لومو کې را

ند حقيقت دی،چې ته پرې باورنه لری  که چيرته تا پ ر ې نه دا  ه خپلو امنيتي ادارو پوره باور درلودی په الس ورنه ک
نو تر ډيرې مودې پورې به ستا ساتونکې ډله خاصو امريکايي  سرتيرو نه تشکيلوله اونه به د کابل په زړه کې د سرينا 

وته کوي همداشان دوى په  ول هغه ثبوتونه دي، چې د امنيتي ادارو نا خوالې په  ته کيده ، چې دا  ه رامن ل پي هو
ناه کسان بهرنيو سرتيرو ته په الس ورکوي او يايې هم په خپله نيسی دا،چې يو والياتو نو او ولسواليو کې هم زيا تره بې 

نې به د نيول شويو  روي تنې او  ي تا سې باورلرئ، چې د دوى پو ی  د دغو سرتيرو له خوا نيول کي کليوال س
ی،چې ې نه وي او هغه کيلوال س يرې يې په خوب آې هم نه وی ليدلې د دوى د کليوالو کسانو له سويې ج  دغه شان 

ه شي نوبه جو روي تنو او   پو
 

زما په اند که چيرته ستا جالوان د اوس په شان په حرکت کې وې ډيرې ميندې به بورې او ډير ماشومان به يتيمان شي او 
ي او داسې يو ناوري ي ن نورهم وغ يدلی وا ي، چې د سم ستا د حکومت او ملت ترمن به غ ن ته به الره هواره ک

ونه شي رک به يې په آسان او لن وخت کې تر ستر وريدلي ملت . سمکي  که چيرته ستا سره په واقعي ډول د خپل 
ولو نيول شويو هېوادوالو پردوسيو د غور کولو لپاره په وطن مين او په افغانانو مين کسان په  نه وي بايد د  غم او اندي

ماري  و کلونو په موده کې له دغه فقير کار و واالنو او امنيتي ادارو د شپ و درته جوته شي ، چې ستا بهرنيو ان تر
ې ده؟ هغه وخت به ملت په دې باورشي، چې يو دلسوز او په وطن مين شخص  ه راز چلند الره غوره ک ملت سره د 

سره مخ شول خيرکه يې خپل اوالدونه د پرديو په ړندو ته يې د اعتماد رايه کارولې ده، خيرکه د يوشمير نا سمو چلندونو 
ې واچولې،  ل، خيرکه يې په شخصي شتمنيو يو شمير د مصلحت پربنا راغليو واکدارانو خي بمباريو کې له السه ورک
ينې الندې ونيسي او قضاوت  ي تنې تر  وک لري، چې د دوى غ يې تر غوږو شي او د دوى غو اوس خو دومره 

ي  پرې وک
  

نن سبا، چې د هېواد هرې سيمې ته الړ شي که په پوره دقت سره د سيمه ييزو اوسيدونکو خبروته غوږشي نودرته 
نده به شي، چې د دغه شته ستونزو زياتره الملونه د محلی واکدارانو ناسم چلند دی سيمه ييزاوسيدونکي نه ستا د . ر

واکونو مخې ته دريدالی شي او نه هم ستا د  واکونو د ناسم چلند په نتيجه طرفدارو  مخالف لورې، خو ستا د طرفدارو 



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

 
 2از  2 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ې ه راشه درشه الره غوره ک ناه فردي ده او د .  کې اړه شوي دي، چې له مخالف لورې سره د  بله خبره دا، چې 
ی وک نه نيول کي ناه  ه نوربې . اساسی قانون له مخې د بل شخص په  ن واالن  ناه خلک دغه ستا ادارې يا بهرنی ان

ل وهي وروی او د بند يخانوتيارو خونو ته يې ور  
 . 

ى دی اول ته او ستا دولتي ادارې پرې عمل نه کوي نو له ملت  ي کوم قانون، چې تا برابر ک خه داسې جوتي له دې 
واالن ورته غ ه ، چې ته خپله، ستا ادارې او بهرني ان يله کوي؟ هغه  ه  ن اړه  نه ږدي  خه يې په نه پلي کولو کې 

ه د ترسره کولو هيله لري ؟ ن خه يې    له ملت 
 

وه ، چې نن سبا ستا او ستا  ه درته ووايم ، د هغوميندو، پالرونو او ميرمينو په حال خپل زړه وسو هغه د چا خبره نور
کو ت ې تيروي او د هغې مور او واالنو په بنديخانو کې يې د ژوند شريکان شپې او ور ه خپل  پام د بهرنيو ان

ی دی او د خپل بچي د ليدو په تمه  و د ليد توان له السه ورک وه ،چې په خپل زوی پيسې يې له ډيرې ژړا ستر ر راو
ور او لمسيانو ته د خپل نازولي زوی د راتلو تمه ورکوي، د  ه تيروي او خپلې ن ه کې په وي وله شپه په خپله جون

و دقيقو هغه اوالدونه هم ستا د ميرويس په شا ې ته  ليواله دی ،چې د  ن مور او پالر لري او د خپل پالر او مورغي
خه د  ه کې ونيسي او د کلي په جومات کې يې له مالامام  وي)  ب -ا( لپاره يې په خپله غي ر ويلو ته پام راو  

 


