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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۰۱/۰۲/۲۱۰۲        رفتدد انوی د سئیر ریومهجد
 
 خبر
 

 مه۱۳لمریز کال دلیندۍ  ۱۹۳۱د
 
 

 مه۱۳لمریز کال دلیندۍ  ۱۹۳۱د
 

تروریزم  تروریزم په الس او د جګړې په نوم، د افراطیت پرخالف د افراطیت په الس او د پښتانه دحامدکرزی: 
 یوې لویې نړیوالې توطیې قرباني دي جګړې په نوم د پرخالف د

 
چې  نه یوازې دا ناسته کې وویل یس حامدکرزي، پرون په یوه خبريئد افغانستان د اسالمي جمهوریت جمهورر

تروریزم په  جګړې په نوم، د افراطیت پرخالف د افراطیت په الس او د پښتانه د هم  بلکې په پاکستان کې ،افغانستان
 .یوې لویې نړیوالې توطیې قرباني دي جګړې په نوم د تروریزم پرخالف د الس او د

 
څرګندونو په  رامني د میت ښاغلي یوې مناظرې په لړکې د سره دیس باراک اوباما ئامریکا له جمهورر حامدکرزي د

پښتنو د ژورو دیني او مذهبي  د له ډیورند ها خوایوې پوښتنې په ځواب کې وویل: د دغې سیمې، افغانستان او  اړه د
پر وړاندې په  امپراتورۍ انګلیسانو د امپراتورۍ له مهال څخه پیل شول او د کار اخیستل د انګلیسانو د احساساتو څخه

سیا کې یوازې افغانستان خپلواک او فعال و، انګلیسانو هڅه کوله چې له هرې ممکنې الرې افغانستان کمزوری آټوله 
 کړي.

 
پوهنې او  افغانستان د امان هللا خان او د انګلیسانو امپراتورۍ د هغه مهال د دیس څرګنده کړه: ئېواد جمهورره د

و او  یو جز هغوی د دسیسې لپاره د ۍافغانستان دکمزور د دا کار الس پورې کړ اوپرمختګ پرخالف په فعالیتونو 
پوهنې  پرمختګ او د پښتنو د انګلیسانو د واکمنۍ پرمهال د ډیورند له کرښې ها خوا د همدا راز په هند باندې د

میالدي کال کې هغه مهال چې خان  ۰۲۲۱تر دې حده چې په  ،پرخالف یوه لویه دسیسه په الره واچول شوه
کړل ته لوړ جوړولو لپاره هڅه وکړله او لومړني ښوونځي یې منځنیو او ثانوي ښوونځیو عبدالغفارخان  د ښوونځي د

 او دروزنې او پرمختګ لپاره کارکولو انګلیسانو د درې کلونو لپاره زنداني کړ  پښتنو د نو د دې لپاره چې نوموړي د
پوهنې او پرمختګ لپاره جوړ شوی و هغه یې له  د ملګرو لخوا هغه د افاغنه په نوم هغه انجمن چې د غفارخان او د

 منځه وې وړ او غړي یې بندیان کړل.
 

پاکستان له جوړیدو وروسته دغه میراث پاکستان ته ورسېد، پاکستان په دې  او د هند له آزادۍ  دي زیاته کړه: حامدکرز
افراطیت تشویق او  کې خپلې هڅې ته دوام ورکړ خو په سیمه، په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې دالره 

لویدیځ او  ماتې لپاره د شوروي د شوروي له یرغل وروسته او د په پښتنوکې پر افغانستان باندې د "ترویج، خصوصا
 ته شو.مقابلې پرمهال په ډیره شدیده  او ناوړه بڼه رامنځ امریکا د

 
خلکو له  شنه کمربند په نوم یوه طرحه جوړه شوه چې معنی یې د شوروي پرخالف د په امریکا کې دده وویل: 

له پاکستان  . امریکا او لویدیځ داسالم  ضدیت و دیندارۍ او اسالم دوستۍ څخه کار اخیستل او دکمونیزم پرخالف د
 هڅولو لپاره په اقدام الس پورې کړ. افراطیت  د منځنۍ آسیا کې دپه همکارۍ په افغانستان او پاکستان  الرې او د

 
نیکو احساساتو څخه په استفادې  د د خلکو خپلواکۍ لپاره زموږ هېواد د جهاد او د دیس زیاته کړه: ئد هېواد جمهورر

ورکړي، دلته په زرګونو ځوانان چې غوښتل یې له اسالم څخه په پلوۍ شوروي ته ماتې  ي نړۍ څخهله عربسره یې 
 بیا وروسته په الجزایر کې ولیدل شوه چې د یې افراطیت لپاره  یې و روزل چې نتیجه تاوتریخوالي او د راوستل او د

 ازبکستان اسالمي تحریک، د د. خلکو سرونه یې له تن څخه جال کړل. بیا یې نتیجه په په منځنۍ آسیا کې ولیدل شوه
پاکستان په قبایلي سیموکې ځای پرځای شول او په  هغه نور افراطیون چې دتاجکستان اسالمي تحریک، چیچنیان او 

 شنه کمربند طرحه وه.  ځورولو سبب شول چې نتیجه یې هماغه د خلکو د افغانستان او پاکستان کې د



 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 
وسیلې څخه جهاد له بریالیتوب وروسته مو ولیدل چې له دغې  خلکو د افغانستان د د شوروي له ړنګیدو او دده، وویل: 

لویدیځ او پاکستاني  همدغو د افغانستان پرخالف د طالبانو تحریک هم د د افغانستان د ورانې لپاره کار واخیستل شو. د
یوې مهمې وسیلې په توګه یې ورڅخه کار واخیست. ښوونځي وسوزیدل، پوهنې ته زیان و  عناصرو لخوا جوړ او د

 طالب په نوم او د د پاکستان په پښتون میشتو سیموکې نګړې توګه دپه ځا کې او اوس ګورو چې په پاکستان .رسېد
طالب له نوم څخه په استفادې سره ښوونځي سوزول کیږي، ښوونکي وژل کیږي، نجونې او هلکان وژل کیږي چې دا 

 کار لس کاله وړاندې په افغانستان کې پیل شوی و.
 

 خلکو په څېر د افغانستان د بلکې په پاکستان کې پښتانه هم لکه د افغانان،چې  نه یوازې داحامدکرزي څرګنده کړه: 
 جګړې په نوم د تروریزم پرخالف د تروریزم په الس او د جګړې په نوم، د افراطیت پرخالف د افراطیت په الس او د

 یوې لویې نړیوالې توطیې قرباني دي.
 

خپلو موخو  ه افراطیت قرباني کیږي چې دوی دهغ رامني پوهیږي چې پښتانه نه یوازې د میت ښاغلیده، وویل: 
 افراطیت په نوم ترسره کیږي. حقیقت دا د "کړی و،بلکې په هغه جګړه کې هم وژل کیږي چې ظاهرا رامنځتهلپاره 

 افغانان او له ډیورند ها خوا پښتانه له دواړو خواوو څخه  د تروریزم او افراطیت  قرباني دي.دی چې 
 

اسالم له نوم څخه په استفادې  طالب په نوم او د ده هغه کسان چې د دلته مهمه دا زیاته کړه:یس ئد هېواد جمهورر
پښتنو پرخالف  کارکوي، په دې خبر دي چې هغوی  خلکو او په پاکستان کې د افغانستان د اسالم، د سره د

 استعمالیږي؟
 

، د دغه قوم ءښتنو پرخالف کار مه کویپ هغوی مشرانو ته زماپیغام دادی چې د طالبانو او دي وویل: حامدکرز
هغوی چې کوم کار کوي ضرریې  ءاو په دې پوه شی ء، ښوونکي او دیني عالمان یې مه وژنیءښوونځي مه ورانوی

 #.سیمې خلکو او په ځانګړي ډول افغانانو او له ډیورند هاخوا پښتنو ته رسیږي اسالم ، د

 
 


