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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
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                       احسان اهللا آرينزى :ليکوال  ٢٣-٠١-٢٠١١  ني
 

  افغانستان او گاونډيان
  

ه يو د بل گ وك په خپله خو ي، دا د خلقت خبره ده چې يو ولس يې د بل ولس په خوا آې ىنډاووايي چې   نه جوړې
ې دهيخلق آ ه گاونډيتوب او تقوى وينا آ   . او دوى ته يې د 

و گاونډ   .ن، تاجكستان، ازبكستان، ترآمنستان او ايرانپاآستان، چي: ان لرييافغانستان په سيمه آې 
يېافغانستان او هند د خلكو د لرغوند  و اړيكو په توسن، هند هم زموږ په گاونډيانو آې را   . دوست او 

ي، ه آار گاونډيو هېوادونو ته پ ه ژوند وآ ت ته درناوى وساتي، يو د بل يو د بل ملي حاآميدي چې يو له بل سره 
تيا  په خپله خاوره آې خالفين  په رسميت وپېژني، يو د بل په آورنيو چارو آې الس ونه وهي، يو د بل ممكن بشپ

يزه سيمه باسي او په دې توگه په يوه سوله يبت، پرمختگ او برياليتوب له پاره زيار واونه ساتي، برعكس يو د بل د ث
، هوسآې د خپلو خلكو د ني انه راتلونكې په نې، پرمختيا او برم شرايط برياكمرغ ول په گډه د يوې رو ي او  ابر آ

وي ولور   .خو
ه ژونگافغانستان له بده مرغه د ثور له آودتا وروسته له  ې او ډېرداونډيو سره د    گاونډيان نيكمرغي له السه ورآ

ي او خپل سدو، تباه آولو او بلغواړي چې د افغانستان د ورانو ې خوندي آ يال هېواد ته مرغ په بيه خپلې ملي گ
  .زيان ورسوي

ه چې اوس ډېر واضح دي، دا دي   :هغه 
ه په افغانستان آې په مخ وېسي ي چې په سرحدي پوله آې . هند او پاآستان غواړي چې د آشمير جگ دوى پوهې

و د زعامت له آمزورتيا او خپلو په دوى ته گرانه پرېوزي، له همدې امله د افغانستان گمخامخ يا استخباراتي ج
وي ې ل ه پورته آوي او دلته د افغانستان د خلكو د وينو په بيه خپلې راتلونكې گ خه گ   .عمالو له موقعيتونو 

ونو شته . ستان شا ته والړ دىآچين په دې لوبه آې د پا چين په افغانستان آې د امريكا د متحده اياالتو او ناتو د پو
ه نه ويني تنې، چينايان په دې پوه .والى په خپله گ ي چې امريكا او ناتو دلته سترې غو ې او راتلونې  يكسترې گ

دوى دلته د پاته آېدلو موخې لري او غواړي چې د ايران، پاآستان، هند، چين او روسيې د اتومي وسلو . پالنونه لري
ي اډې ولري رول له پاره، په افغانستان آې دايمي پو و ناتو د اوږد مهاله چين په افغانستان آې د هند، امريكا ا. د آن

ې لري كاره شتون مخالف دى او په افغانستان آې خپلې گ   .پ يا 
ونه لري ې اړيكې لري. د افغانستان شمالي گاونډيان بېالبېل دري غواړي افغانستان . ترآمنستان له افغانستان سره 

. ه پاآستان او هند ته رسويهغه نل ليكې پروژه په برياليتوب تطبيق شي چې د ترآمنستان گاز بچې د گازو د 
ې غود. تاجكستان او ازبكستان هم د افغانستان له دولت سره اړيكې لري و ته اجازه ورآ  دواړو هېوادونو امريكا او نا
ي  ازبكستان چارواآي چې همغه د شورويد تاجكستان او . ده چې د دوى د خاورو له الرې افغانستان ته اآماالت وآ

ان په زيان ويني او غواړي چې د افغانستان د ر په افغانستان آې اسالمي غو دي،اتحاد د وخت آمونستان نگونه د 
ې د اوږدولو له الرې خپلې پولې خوندي وساتي   .جگ

ه . ل ها خوا روسيه پرته ده چې له افغانستان سره د اړيكو اوږد تاريخ لري د شوروى اتحاد د واآمن په وخت آې 
ونو پباندې يو لك او شل زره ر تل يې چې خپل يو گوډاگى د افغانستان پروسي پو  ر افغانستان يرغل وآ او غو

ونه د ماتې په منلو خلكو وتپي، خو زموږ خلكو په يوه ستره او  ه آې دا يرغل ونه مانه او شوروي پو ۍ جگ خون
  .سره له افغانستانه ووتل

ې لري كېل نه دي؛ خو په . روسيه اوس هم په افغانستان آې ډيرې گ ه آې مخامخ  روسان د افغانستان په اوسن جگ
ه آوي چې په افغانستان آې يو بيكاره، فاسد او ماتيدونكى دولت واآمن وي    چېدولت آې د خپلو ملگرو له الرې ه

اري روسيې او د شوروي اتحاد د وارث هېواد په توگه، په ناتو او امريكا خپلو ارمانونو ته ونه رسي او دوى د تز
واك په توگه را  ۍ د يوه زبر افغانستان آې د امريكا او ناتو ماتې په سترگو وويني او د دوى په غياب آې بيا د ن

  .رگند شي
مني لرياايران له امريكا سره ستره او .  هېواد ايران دىىزموږ لويدي گاونډ تان او عراق پر افغانس. وږده د

ې ورسولې تنو . امريكايي يرغلونو ايران ته ډيرې گ په عراق آې د صدام حسين سني او په افغانستان آې د اآثريت پ
اى آې پاى  سني طالبانو رژيمونه نسكور شول چې دواړو له ايران سره سترې ستونزې درلودې؛ خو خبره په همدې 

ل؛ خو ته ونه رسېده، د امريكا او ايران ستونزې دو ې تر بريده سره نژدې آ مره لويې وې چې  دوى يې ان د جگ
ي، ايرانيان غواړي چى  ه، ايرانيان نه غواړي چې له امريكايانو سره په خپله خاوره آې و جنگي ياري وآ ايران هو

ي او د سر او مال درانده زيانونه ورته ورسوي   .امريكا په عراق او افغانستان آې په گونډو آ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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

و ايران پ ې، په مليونونو افغانان هلته مهاجر وو، ايراني پ ه تېرو دېرشو آلونو آې په افغانستان آې ډيره پانگونه آ
ى، ايران دلته د گوندونو شا ته پ دى، ايران دلته رسن لري، ايران دلته د ديني  يو په دوى آې ډېر آار آ آ

ې ويني، ايران دلته بې له شكه جواس ولنې په افغانستان آې مدارسو تر شا خپلې گ نې مرستندويه  يس لري، د ايران 
وړو آې پيسې ورآوي، ايران غواړي چې د افغانستان  په سياسي چارو بوختې دي، ايران د افغانستان دولت ته په آ
په ولسي جرگه آې حضور ولري، ايران د سلما او آمال خان د بندونو محافظين وژني، ايران طالبان ته وسلې او 

وروي، افغانان ته پيسې  ورآوي، ايران په هر ژمي آې افغان مهاجرين وباسي، په خپله خاوره آې افغان مهاجرين 
و مخيزه لوبه آوي، غله  انگرونه دروي او لنډه دا چې ايران  درندې جزاوې ورآوي، د افغانستان د سوداگرو د تيلو 

يار اوسه ه او د آور خاوند ته وايي چې هو   !ته وايي غال وآ
و په ضد . ايران په افغانستان آې د امريكايانو  برياليتوب نه غواړي په افغانستان آې د امريكا او ناتو برى د ايران د گ

ې لمن  پراخوي، دى، ايران په هره بيه چې وي، امريكا ته په افغانستان آې ستونزى جوړوي، په افغانستان آې د جگ
نگ آې چيئد افغانستان  د جمهور ر غې وهي چې افغانستان اشغال شوى هيواد دى، ايران غواړي چى يس په 

يياليامريكا په افغانستان آې په يوه اوږده، پراخه، فرسايشى او گور ان ترې هوسا آ ه آې ماته او    .ي جگ
وك د خداى له پاره آبان نه نيسي و، هي ي.چى خبره را لنډه آ ان له پاره نيول آي ږ زموږ گاونډيان زمو.  آبان د 

ې ويني ي. په بده ورځ آې خپلى گ ې دلته خوندي آ خه . هر يو غواړي چې خپلى اوږد مهاله گ له دې بد حالت 
ينگول دي. اصلي جهاد په مخكې دى. خالصون ډير دروند آار غواړي دا . دا جهاد د افغانستان د خلكو د ملي يووالي 

امت رامن ته آول دي او دا جهاد د افغانستان د پرمختگ، جهاد د يوه ملي، پياوړي، هيوادپاله، متعهد او هوډمن زع
آه داسې و نه شي د افغانستان د ډيرو ذواتو نومونه به په تاريخ . برم او عزت له پاره د سترو آارونو سرته وسول دي

و وليكل شي   !آې په تورو آر
  

  پای
 

 
  


