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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  م٢٦/٠٦/٢٠١٠                                 اهللا آرين زیاحسان 
  

  !نرال پتريوس بېسده شوج
  

لور  و مشر، د امريكا  د متحده اياالتو  يوالو رسنيو د خبر له مخې په عراق او افغانستان آې د روانو ج د ن
اپه بېسده شو چې  سناتورانو له  د امريكايي د افغانستان د ماموريت په اړه ستوريز جنرال ديويد پتريوس هغه مهال نا 

تنو روي-سختو پو د فرانس پرس د خبر له مخې جنرال پتريوس نيم ساعت بېسده و؛ خو .  سره مخامخ شوونو 
ې ته حاضر شو و ودرېد او زړه نا زړه غون و په پايله آې بېرته په پ ي ډاآترانو د ه   !وروسته د پو

كاره يوالو هغه تصويرونه  ينو ن ه آې بېسده شو او  لور ستوريز جنرال په رسمي غون ه هم چې  ل چې د آه   آ
ه چې خبره پ-جنرال پتريوس سر ورو ه وآ ينو امريكايى رسنيو ډېره ه وړند او له خبرو پاتې شو؛ خو  ه  ورو 

ته وبولي ي او يا يې بې ارز   !آ
ې د جنرال پتريوس بېسد  د افغانستان د روانې غميزې د خبرو په وخت آې  توب، ما ته دوې ورته آيسې را په ياد آ

  .يوه دا آيسه مې لوستې او دوهمه مې اورېدلې ده. وسني رواني حالت ته ورته ديچې د پتريوس ا
ۍ ه آې ماته وخوړه، متحدينو د آال آله چې جرمني په لوم يواله ج  په جنوري آې د پاريس د سولې ١٩١٩ ن

ت ه چې جرمني به متحدينو ته هغه تاوان ورآوي. آنفرانس راوغو ه وآ  چې جرمني په آنفرانس په يوه خوله پرېك
ه آې وراړولى دى و روخبر وايي چې دا تاوان ! ورانوونكي ج و آې يې د جرمني د ملي دومره دروند و چې په 

لئبانك د ر ول سپين آ   !يس سر، بريت او ږېره 
اپه ئچې هغه وخت د جرمني د ملي بانك رپه دې اړه ليكي ) لر او بر ډاټ آام( سپين ږيرى شو؛ خو بېسده يس نا 
ي چې پې شوى حالت د نور زغم نه وي. وى نه وش ران وايي چې انسان هغه وخت بېسده آې آه يو . د طب ډاآ

الي؛ خو خداى ت ډېر دردونه و ى بايد ز ونه يې مات او وينه يې الړه شي، دا س ر ووهي، ډېر ه د ) ج(وك مو
ى چې دا ژوبل انسان بېسده آې يانسان په وجود آې داسې يو قوه خلق آ ډاآتران . ي او په خپلو دردونو نه پوهې

ه د درد او دوك له درانه فشاره ل وايي چې انسانان د خپل ي او په دې تو  ژوند په ډېرو سختو شېبو آې بېسده آې
  .خالصون مومي

وند د .  او شوروي اتحاد پورې اړه لريمه آېسه په افغانستاندوي د دې آيسې اتالن د شوروي اتحاد د آمونست 
ې عمومي منشى او د شوروى اتحاد م ف وايي چې بريژن.  او يو عادى ډم دىرييسه هيات صدر بريژنفد رآزي آمي

تانو د آمولو او سمولو له پاره د ډم دآان ته ورغلى و او يا يې ډم خپل آور تى و ته د خپلو وې د آيسې راوى . غو
ې وي چ رى بريژې له دوايي چې ډم د بريژنف د سر د جوړولو چارې نوى پيل آ ه مل تنه وآ خه يې پو نف دا ه 

ه بوخت دي؛ خو د بري هې پته نه  ي؟ د افغانستان مسله به آله پاى ته رسي؟ زموږ يولك سرتېري هلته په ج ل
ان غلى ونيوه او بريژن كه يې  واب شي؛  تنه يې  ت نه لري چې پو ى و چې دا ډم دومره ارز ف دا وخت فكر آ

ولو وپوهاوه چې آار دې آوهډم يې د الس په  ه،خو   ! ډمه ستا يې په افغانستان 
و دقيقې وروسته ب رى بريژنراوي وايي چې ډم  ې وه چې مل تنه آ ستونزه به آله پاى ته ف دا د افغانستان يا پو

كه يرسي؟ بريژن واب وويل شي؛  تنې ته يې  ي چې پو ى و چې دا ډم په دې نه ار آنه سره فكر آ ې د ف بيا له 
يه خپل آار آوه و په اشاره پوهولى و چې س ې. ستر و دقيقې وروسته ب ډمد راوي له قوله چې سپين ستر تنه   يا پو

رى بريژن ې وه چې مل تنې ف و دې نه ويل چې د افغانستان خبره به آله پاى ته رسي؟ ويآ ي چې دريېمې پو ل آې
ي و او په ډېره غوسه يې ډم فد بريژن له  اعصاب خراب آ ه چې نه مې ته ويلي و چې پا  ستا يې په افغانستان 

ه د  تنې آوي چې د افغانستان ستونزه به آله پاى ته رسي؟ په تا يې  دې او پرله پسې دا پو ه CIAپرې وړوآى ! اجن
ې ى، يو عادي ډم او داسې غ تنې _س ې پو   ! غ

ه خاص مقصد هم نه CIAراوي وايي ډم چې ډېر بېريدلى و، سمدالسه بريژنيف ته ويلى و چې زه د   اجن نه يم او 
تان دې  ول وې ي؛ خو چې د افغانستان نوم درته واخلم،  وډ او بې نظمه دي،  سم نه جوړې تان دې ډېر  لرم وې

ي او زه يې سم پرې آولى شم-شخ   ! شخ ودرې
ونه له ماتې سره مخامخ شول، هغه سترواآى د افغانانو په الس دړې وړې شوه او د هاد سرخير د شوروي اتح  پو

كر او جنرال بوريس گروموف په شان ستر تم ل نه شوروي اتحاد پاتې شو، نه !  ستر نومونه هې شول-لوې
ول د ون او دا  ي ت روموف، نه د وارسا پو ونه، نه جنرال  كر، نه سره پو تم ل  د مدفن له السه په  سترواآيولوې

  .اوبو الهو شول
ې وشوې او د امريكا د متحده اياالتو يان افغانستان ،بيا نورې پې ه باندې يو لك او شل زره پو و او نور هېوادنو   نا

ي. ته راغلل ې تل چې په افغانستان آې له القاعده او نورو بنس پالو سره وجن ى سر آې غو يانو په لوم ؛ دې پو



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

 

ي او هلته خلك د ) مارجه( دومره پراخه شوې چې غواړي په  اوس يې د آار ساحهخو ه حكومت جوړ آ آې 
ونو په انقالبي ملگرو بدل آاندي   !بهرنيو پو

 آيلومتره مربع غرنى خاوره آې ۶۵٠٠٠٠د آار د ساحې پراخوالې دا يو لك او شل زره پوحيان د افغانستان په 
ى او هره روځ ي يو. ې جنازې خپلو آورونو ته روانې وياللهانده آ كاري چې امريكايان او ان الن يې ااوس داسې 

ه غواړي؟ ه له پاره راغلي او دلته  ي چې افغانستان ته د    په دې نه پوهې
نى  لور ستوريز ٢٠١٠س ه ستوريز او  ى دى چې د امريكا ولسمشر بارك اوباما او د ده ډېر پن  آال دومره خون

ي ديجنراالن يې  ه وارخطا آ ين اغلى . په  په داسې حال آې چې د افغانستان د آورنيو چارو سرپرست وزير 
ل وايي چې هېواد له  خه ٣۶۴منير من و ويني؛ خو ٣۵۵  و ستر وډې په ر  ولسوال نا امنه دى او خلك روانه 

ى او وضع په سم لور امريكا يې جنراالن اوس هم وايي چې په موږ په افغانستان آې ډېر برياليتوبون ه تر السه آ
  !روانه ده

خه پرته هې الس ته راوړنه  ي چې له تبليغاتي هياوهوى  ه پوهې لور ستوريز جنراالن په دې  ه ستوريز ا و دا پن
و د ماتېدو اوازې ورو تيا آېدلى شي-نشته او د نا ي، آاناډا، پولهالند س.  ورو ري نې نورآال له افغانستانه و  ند او 

ي دوه آاله آې-وادونه هم دې ته تيارى نيسي چې په يوهې ې سپكې آ له دې .  او خپل سرونه خوندي وباسي خپلې پ
ل په روسته به د يوه اوږده، پراخه، فرسو ول بار د امريكا، اوباما، پترايوس او مك آريس ايشي او بې هدفه جن 

ېاوږو بارشي چې د پورته آولو وس يې نه لري او د دې بې  كاري-وس ن انې همدا اوس له ورايه    . ن
ه  ه آې، سناتورانو ته د خطاب په وخت آې د جنرال پتريوس ضعف په ډا د امريكا د متحده اياالتو په مشرانو جر

وده چې امريكايي جنراالن په افغانستان آې تر سخت فشار الندې دي، دوى ورو  ورو په خپل بري بې باوره -و
ي او فكر آوي چې ذاري آې  د پخواني شوروي اتحاد په پلو روان دي، په افغانستان آې يې په داسې خلكو سرمايه 

ې چې د نظام د جوړولو وس نه لري او د خپلو جيبونو د ډآولو له پاره آار آوي او بس   !آ
ه افغانستان آې دا يو ستر پيغام لري او هغه دا چې امريكا او متحدين يې پ. د پتريوس بېسده آېدل وړوآى خبره نه ده

كاري و آې پ  آه وضعه . له سترو، سختو او نه حل آېدونكو ستونزو سره مخامخ دي او د بري لمر په تورو وري
ي؛ نو ډېر داسې وهمداسې د يز عقالني بدلون له الرې وضع قابو نه آ ي او امريكا په افغانستان آې د يو بنس ام وآ
ه س لورستوريز جنراالن بهپن ي توريز او    !بېسده شي او خپله آمزورتيا به په ډاآه آ

  
  پای

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


