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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  ٢٣-٠٢-٢٠١١  ني
 

  د انساني تلفاتو زياتېدل د خپګان وړ دى
  

 او ې آې د ملكي افغانانو د وژنو سلواله د تېر آال په پرتله اوچته شو٢٠١٠د ملګرو ملتونو د شمېرنو له مخې په آال 
كلونه آېدل چې  ى وي به ال ٢٠١١داسې ا يان، د افغانستاپه افغانستان آې مې. ډېر خون ن د دولت شت بهرني پو

واآونه، د دولت وسله وال مخالفين  ، )حزب اسالمي، طالبان، د حقاني ډله، بهرني جنګيالي او القاعده(وسله وال 
انګ د افغانستان د ملكي ) شهېدولتي مل( اشخاص او اربكي يپخواني جنګي قوماندانان، غيرمسووله وسله والې ډلې، 

ې (خلكو  وانان نارينه او    .په وژنه آې الس لري) او ماشومانسپين ږيري او 
ونه ېپه افغانستان آې م د دې هېواد د خلكو له تاريخ، ديني عقايدو او منلو ) امريكا، ناتو او ايساف(شت بهرني پو

خه ب ي او په .  خبره ديېدودونو  ه خپه آې نګه چلند وشي؟ افغانان په  ي چې له افغانانو سره بايد  دوى نه پوهي
ى ه خوشاله آې ي؟ له همدې امله ده چې امريكايان د شپى له خوا د خلكو په آورونو او جوماتونو چاپى اچوي، لوم

وي رم ل رم او نا ۍ(نګوهر افغان له ل. خلك وژني او بيا  كاري، هر جومات او مدرسه )پيګ  سره ورته طالب 
ه د من دى، لن كاري، هر ږيرور ورته د ي ته ورته د ترهګرو د روزنى مرآزونه  ي او بو ا چې د دې وطن هر آا

وري او ډز ه  كاري ورته ېد مخالف په ستر   .روا 
ه ده ي چې د سرتېرو د روزلو مود. د افغانستان د ملي اردو او ملي پوليسو د سرتېرو روزنه ډېره لن  – ٦ هاورېدل آې

لورويشت مياشتې يا !  اون دي٨ ي بارآونه آې و ا١٦٨پخوا به د دې وطن هر سرتېرى دوه آاله يا  ون په پو
ه ورآولهرول او ډېرو هېوادپاله، منظمو، متې  آې يوه اوون ٨ – ٦په . ضبطو او تعليم يافته افسرانو به زده آ

رځ(، )سالم آئ( ته د يوه امريكايي، استراليايى يا هالندي روزنكى له خوا د يسرتير ) اور(او د ) سالح اوږه(، )آي 
وان سرتيري ذهن او ماغزه ) دهقومان(غوندې بولندې  ه موده د دې له پاره چې د يوه  ودل آېدل شي؛ خو دا لن

ولنه آې يې د دودونو او درناويو  ي، هغه په حب الوطن وپوهوي، د انسانى آرامت په ساتنه او په افغاني  تسخير آ
ى او دا په ومنئ چې دى خپله قان ى، د قانون مانا ور زده آ  او په نورو باندې هم  قانون ومنيون په مراعات پوه آ

ي او بشري حقونه په پام آې وساتي، آفايت نه آوي او دا سرتيرى په ه ول ديني، انساني، ېتطبيق آ  صورت خپل 
  . ملي او وظيفوي مسووليتونه نه شي درك آوالى

خه داسې روزل  شوي چې عقيده لري چې په مخالفه خوا آې حزب اسالمي، د حقاني ډله او طالبان له ډېره پخوا 
ۍ په استازيتوب، دلته په افغانستان آې  ولې اسالمي ن ول امت اسالمي او  جهاد تر قيامته روان دى او دا جهاد به د 

ي وپك په زور په مخ  ه آې به هرومرو زموږ د هغه . روان وي او دا به يوازې د تورې او  په داسې يوه پرېك
ت ه نغ يانو  يو  وي چې له ېاون يو راهيسي زموږ سره تاريخ–پې  لري او غواړي چې د مغروره او ې ستونزي پي

يانو له الرې، په خپلواآ وډا خه آساتونه واخلي او په افغانستان آې د خپلو دولتي او غير دولتي   مينو افغانانو 
دو مخه ونيسي، په افغانستان آې حاآميت د جوړې تدر مقي وساتي، په افغانستان آې د يوه ملي مرآزيروان حالت جار

ريوان وساتي چې دا  ي، افغانان ووژني او له داسې ستونزو سره يې الس او  ه روانه وساتي، افغانستان وران آ جګ
يو وډا و او  يانو او د هغو السپو اون و د ودريدو وس ونه مومي او د  ه موده آې په خپلو پ  او  د تاختوطن په لن

  .تاز مرآز وي
وانان او د القاعده تنظيم خپلې په ا  خپلې –فغانستان آې د دولت، امريكا، ناتو او ايساف په ضد جنګېدونكى بهرني 
ۍ آې د امريكا او د.  اجنداوې لريېستر وله ن و پسى رااخستى او غواړي چې امريكا او  القاعده په  هغه هېواد په 

ۍ د پخوان ه ن ي، بله خوا په افغانستان آې بهرني جنګيالي  شوروي اتحاد په سرنوشت اخته يلويدي عرب، (آ
وك خپل) ، چچن، قزاق، ازبك، تاجك او نوريپاآستان ۍ په دې برخه آې .  لريې اجنداوېهر  دوى غواړي چې د ن
 سنګر ولري او بيا له دې الرې خپلو هېوادونو ته الر ومومي او په تاجكستان، ازبكستان، چچنيا او نورو خيو پو

يهېوادون   .و آې د خپلو دولتونو پر ضد وجنګي
و پيسو له پاره خپله مور نه پېژني، خپل هېواد نه په دې مين آې داسې بى مغزه انسانان هم پيدا شوي چې د يو 
وي، خپله آرونده سي   . او د خپل اوالد په سباني ژوند اور بلوييپيژني، د خپل پالر هديري ته الړى غور

ې ډگ تېاوس چې د اضدادو دې جمع ورو او د افغانستان د جګ ير شو؛ نو وبه وينو چې په لسګونو زره ه و ر ته 
يطالب انمر واآونه، ان، حزب اسالمي، القاعده،   بريد آوونكي، آورني او سيمه ايز ترهګر، د افغانستان وسله وال 

ونه دلته په اخ او ډب، شپد امريكا او  تو ناتو او غير ناتو هېوادونو پو لو لګيا دي چې لوي وژنو، ورانولو او سي
  .ډېر زيان يې د افغانستان ملكي خلكو ته رسي



 
 

 
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

ې وشوې چې هر افغان د دې ناورين تل او پراخوالى ته متوجه  په تېره يوه مياشت آې په افغانستان آې داسې پې
ې شوې رې افغاني ميندې بور آې ډې او آندز جالل اباد،د طالبانو په بريدونو آې په آابل، خوست، آندهار. آوالى شي
ې او ماشومان يې په ډله ايزه او دا دى ي سپين ږيري،  لور شپيته آن ى او   امريكايانو بيا په آن آې تندر نازل آ

ه وژلي دي   !تو
كاري او د ي، سمتياوس آه د افغانستان دولت ويده دى او ډېر چارواآي په خپلو تنظيم و بوخت  ، مذهبي او قومي 

يبونوجي ي ولنيزو فعالينو دنده ده چې د ه نه، د افغانستان د خلكو او په تېر د ډآولو تلوسه يې هې  س  بيا د ژمنو 
انونه دې خداى  ي ) ج(غفلت له درانده خوبه وي شي،  او خلكو ته مسوول وبولي، د تاريخ له قضاوته دې وويري

امونه واخلي  مرګ ژوبله به  و نه شي په هېواد آې همدا بيسارېداسېآه . او د هېواد د ژغورنې له پاره دې اوچت 
ي نه ې ي چې ستونزې ويني؛ خو خو  !همداسې روانه وي او تاريخ به هغه خلك و نه ب

 
  پای

 
 
  


