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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کړ 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 ارينزي :ليکوال  ٢٤-٠٢-٢٠١١  ني
 

  نړۍ د يوه نوى بدلون په درشل آې
  

نى  ي او د فاسدو دآتاتورى دولتونو په مقابل آې د اعتراض چيغو يو نوى پړاو پرانستى په من ختي آې د خلكو ناخو
ارتيا له امله، د تونس د خلكو د . دى ې مخكې د لوږې، بيوزلى او وز و رو وان و چې  بوعزيزى هغه تونسى 
نو د يوپ ان اور بل آړ او د يوه فاسد واآمن د ېراخه پر ند شو، په رنا روځ يې په  ر ه   ايسارې چيغې په تو

ون يې نارواوو په وړاندې  هسمبول د د خلكو د غبر ون ته راوبللپه تو   . تونسيان پا
ان او خپلې ٢٣د تونس واآمن ذين العابدين بن على چې له  خه يې را پديخوا،  آورن ته يو افسانوي ژوند  آلونو 

وندو شو او له خپلې آورن او شتمنيو سره سعودي  ون په وړاندې ډېر ژر په  برابر آړى و، د تونس د خلكو د پا
تيد لو.عربستان ته وت اويا آلن ذين العابدين په سعودي عربستان آې مغزي سكته ر وروستنى راپورونه وايي چې 

  . دى) اغما(ى او آړى او اوس په روغتون آې پروت د
وانانو د برياليتوب السونه ال همغسې پ ونو زره د تونس د  ونو ته ه خوند پړقېدل چې په لس وانان وا مصري 

  .نه پيل آړلنوويتل او د خپل ولسمشر حسنى مبارك په ضد يې الروراو
نى خه دىختي او ؛ مصر د من  لرلو وياړ لري، مصر د مصريان د يوه لرغونى تمدن د.  نړۍ له سترو هيوادونو 

ونو آلونو  مهذب او مدني ژوند تاريخ لري ي، د فرعون هديره په مصر آې ده. زر  افغانې ،نيل په مصر آې بهې
ېدو، خپلواآ او پرمخت وسيد جمال الدين يو وختى په مصر آې و او مصريان ېدو، خو ـېدو، پا  ته يې د وي

جمال . رد و چې اثار يې تر اوسه په مصريانو آې لوستونكي لريمحمد عبده د افغاني سيد شا. ويناوي آولې
و اغزى بلل آېده او د عربو د  واآونو د ستر عبدالناصر د مصر و چې د عربي ناسيوناليزم او د وخت د استعمارى 

لې وآړې خه وروسته په مصر آې ډېر ؛يووالي او خپلواآ له پاره يې ډېرې هلې   خو له جمال عبدالناصر 
تنو، د . لونونه راغللبد انورالسادات له اسراييلو سره د آمپ ديويد د سولې تړون السليك آړ او د مصر د خلكو غو

نى ختي آې يې د ولسواآيو د پرمخت  او د خلكو  جمال عبدالناصر ارمانونو، د فلسطين د خلكو روا حقونو او په من
ي او $  بليون ١٠٠ او اسراييلو ته ٦٠ه بدله آې مصر ته امريكا د دې سولې پ. د هوساينې سترو موخو ته شا آړه پو

  .اقتصادي مرستې ومنلې
  

نى ختي آې ډېر بدلونونه راغلل ه وپوهېد، اقتصادي . په تېرو ديرشو آلونو آې په عربي من وان توآم په ډېر 
ن ډېر زيات شو  په روا ئ آې دآتاتور په ډيرو هېوادونو،ستونزې ډيرې شوې، د شتمنو او نيستمنو تر مين وا

ه الړ، د خلكو له پاره سياسي   واآمنيو بدلې شوې، د جمهورې دولتونو او پاچاهيو تر مني توپير تقريبًا له مين
تل يو واو وډا و او  ينو هېوادونو آې  چاپيريال وړوآى شو، دېړ عربي مشران د لويدي او امريكا په السپو او په 

تلد يوه پاچا پا جمهور رييس د  خه واو   .واآمنى آلونه له دوو او دريو لسيزو 
ه شوې وه او  دا منفى بدلونونه په عربي هېوادونو آې په داسې آلونو آې پې شول چې د شوروى اتحاد واآمني ړن

رول او واآمنئ خوبونه  وله نړۍ باندې د آن ه، په  واك په تو ي او اقتصادي ستر  نى پو ليدل؛ امريكا د نړى د يوا
تونو د امريكا اقتصاد له ډېرو ستونزو سره خو  ـ ي ل د واك دغه پراختيا او د واك د ساتلو له پاره اقتصادي او پو

ه زيات شول او د . مخامخ آړ ارتيا ډېره شوه، بودجه له آسر سره مخامخ شوه، د امريكا پورونه په بېسارى تو وز
نى شو تونه دومره په عراق او افغانستان. امريكا اقتصادي پرمخت  ي يرغلونو د امريكا د دولت ل  باندې پو

زيات آړل چې د دغه هېواد ستر اقتصاد يې د ماتې له لومړنيو وېرو سره مخامخ آړ او د چين غوندې پرمختلونكى 
واښ سره مخامخ آړي ى، اقتصادي او سياسي دري له    .اقتصاد ته يې دا موقع  په الس ورآړه چې د امريكا پو

الرو، د دغه هېوادونو د خلكو او فاسدو دولتي په عربي  نى ختي او د نړۍ په نورو برخو آې امريكايي ت من
ونو ته راوتلل ن، د زغم او صبر له پولو تېر آړ او خلك وا   .چارواآو تر مني وا

تېتلوردا دې  ې او سرو زرو سره  ت ي چې د تونس ولسمشر ذين العابدين بن على له خپلې  دلى؛ خو  اون آې
، انساني حقونو تونسيان ال تيانى خپلواآ په مصر آې په .  ډوډۍ، آار او مسوول مشرتابه له پاره چيغي وهي،هم د ر

ارونو آې  وانان د قاهرى، سويز او اسكندريې په  ونو زره  ى شول او لس ثانى فرعون، حسنى مبارك سره يو مو
تې ته اړ آړ وانان د ډوډۍ او آار چيغي انساني چې  په داسې مصر آې .يې تې واك او اقتصادي وړتياوي لري، 

   .ژور بدلونونه را مني ته آويپه هېواد آې ) فرعون(وهي او پرېكړه يې آړى ده چې د 
كان ورآړى دى ون تولې عربي نړۍ ته  وانانو پا  ىمړد  اردن پاچا دوهم ملك عبداهللا په بېړه خپل لو. د مصري 

كنى آړي؛ خو  ليرى آړ او غواړيوزير ون   چې په مشرتابه آې د ظاهري بدلونونو له الرې د خلكو راتلونكى پا



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ 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

تيانيو نى ختي آې د ژورو او ر كاري چې په عربي من  لمر په ختو دى او ډېر ذين العابدينيان او  بدلونونوداسې 
تې ته اړ باسي و آې په اردن آې د خلكو الر.حسنى مبارآان به تې و رو يونونه همغسى په درز روان دي،  په تېرو 

ېدلي . تونسيان الهم چيغې وهي او په خپل هېواد آې ولسواآي، آار، ډوډۍ او عزت غواړي په الجزاير آې خلك خو
تنى لري ي . او ورته غو دۍ ناست دى او نولس آاله آې په الجزاير آې عبدالعزيز بوتيقليقه دوه لسيسزى د واك په 

لې؛ . ړني حالت قانون واآمن دىچې په دغه هېواد آې د بي اآنې و و آاله مخكى اسالمپاله ډلو  په دغه هېواد آې 
په ليبيا آې خلكو ستر الريونونه پيل آړي او غواړي . خو پوځ مداخله وآړه او د اسالمپالو د واآمنئ مخه يې ونيوله

ت آلنه واآمنى پاى ته ورسو لوي په دې هېواد .  ووينيي او ژور  بدلونونهچې په خپلو شتمنيو باندې د معمر القذاقى 
ه تلفات هم لري ه نا ې شوې او  تونه په . آې د اليون آوونكو او دولتي پوليسو تر مين شخړې هم پې ورته خو

ې د  بحرين آې هم روان دي او خلك غواړي چې په خپل هېواد  آې ولسواك او مدنې بدلونونه راولي او د چارو وا
ولو راوباسي و آې په ايران آې هم د اسالمي جمهوريت د مشرانو په ضدپه دې . يوې آورن له من تونه رو  خو

ينو خلكو د نظام په ضد شعارونه پورته آړل اغلو موسوي . ولېدل شول او  ت مشرتابه د  په ايران آې د دې خو
و آاله مخكى د ايران لومړى وزير او بل د شورى مشر و ه هم چى اي. او آروبي په غاړه دى چې يو  ران آه 

مشران دې خلكو ته د فتنې د پارونكو نومونه اخلي؛ خو هرو مرو هلته داسې ستونزې شته چې يو شمېر خلك يې د 
ون ته اړ آړي دي ودلو او پا ون    .غبر

خه ستومانه  كه علني شوې چې خلك د خپلو هېوادونو د مشرانو له آړنو  نى ختي آې دا ستونزى  په عربي من
وله نړۍ له . شوي او بدلون غواړي تى ده چې غواړي  الره آې نغ د دې ستونزو اصلى جرړه د امريكا په هغه ت

خه اداره آړي او د نړۍ په طبيعي شتمنيو او ستراتيژيكو موفقيتونو تلپاتى قبضه ولري؛ خو آله چې د نړۍ  ن  واشن
دي تيا آېدو ته نه پرې   .داقعيتونه د امريكا دا خوب ري

خه نه شي اداره آېدېوله نړۍ له يوې پالزم وله نړۍ د واآمني ارمانونه خاورو ته وېسي. ين  . امريكا به په 
ولنې خپلې  ړتياوې لري–بېالبېلى انساني  ان تنې او  هر چا ته بايد دا حق ورآړ شي چې خپل هېواد .  خپلى غو

ى او ملي دودونو، رواياتو، ولري او د هر هېواد خلك دا حق لري چې خپل هېواد د خپلو تاريخى، جغرافيايى، دين
ه  ړتياوو په چوآات آې اداره آړي، دولت ولري، قانون ولري، حاآميت ولري، نظام ولري او لن ان تونو او  جوړ

ه راتلونكى ولري   .دا چې خوشاله، سوآاله او نېكمرغه ژوند او 
تونه وليدل شول چې د خپلواآ له پاره د خلكو ييپه تېرو دوو لسيزو آې داسې خو ونزويال، بوليويا او .  يون 

ې دي ې بېل اآنو له الرې په مخ . برازيل د دې راز بدلونونو  دا ولسونه د آودتا  او آالشنكوف له الرې نه؛ بلكه د 
خه بېلې آرې   . الړل او خپلې الرې يې له امريكا 

ونونه هم د همداسې هيلو د غوړيدا له نى ختي د ولسونو وروستنى پا يو او هولسون.  پاره ديد عربي من وډا  له 
خه ستومانه شوې د تيانى ولسواآې غواړي، خلك د قوانينو حاآميت. يدآتاتوره رژيمونو   اقتصادي ،خلك ر

انى او رمختپ خه . په خپلو منابعو حاآميت غواړي، انساني ازادي  ن  خلك د شتمنو او نيستمنو تر مين له ډېر وا
لوي، انصاف او عدالت غواړي؛ خووسيم وستومانه شوې دې او په خپل  دولتونو  فاسدو آې سوله، امنيت، رفاه، ورور

ونو زره پلى او خوار آړى چې هغه دي په لس  ،تونسى په مصر، اردن، تونس او ډېرو هېوادونو آې خلك دومره 
  !چيغې وهيعدالت انصاف او  ډوډۍ ،وانان د آاراردني، الجزايري، يمني، ليبيايي، ايرانى او بحرينى مصري، 

ي چې په مصر آې د دوهم فرعون ډوبېدل به ناوړه پايلى ونه لري ولنه پياوړى ده، په . تمه آي په مصر آي مدني 
وندونه د چارو د سمون واك لري وند اخوان لمسلمين چى . خلكو آې د پوهې آچه لوړه او سياسي  د مصر پياوړى 

ولنى مشر امرموسى، د نړۍ . يا نه لري د نيولو لېوالتپيته آاله عمر لري، د واكش ولنې پخوانى د عربي   د اتومي 
ولينز فعالين د خلكو له ليكو سره  ه د يمشر البرادعى او ډېر نور پياوړى سياست پوهان او  ول په  اى شوي او  و 

  .  په مخ روان ديبدلون په لور
ون ژر بريالى شياو نورو عربي هېوادونو آه د مصر   يا ل وخت وغواړي؛ خو يوه خبره ډېره قطعى ده د خلكو پا

ه اروپا آې بېسارى . واآمني وخت په تېرېدو دى قطب ايزه او هغه دا چې په نړۍ باندې د يو په امريكا او لويدي
كانونه ورآړى دي واآونو ته سخت  ونه بانكونه . اقتصادي بحران دغه  ونه فابريكې له آاره لوېدلې او په سل په سل

وال نظام د تلپاتى واآمني ارمانونه په اوبو الهو .  ديويتړل ش دغه اقتصادي بحران په نړۍ باندې د امريكا او پان
  .آړي او نړۍ د يوه بدلون په درشل باندې والړه ده

ولنيز  ونه او ژمن  ن كاره نه ده؛ خو ولسونه، سياسي غور دا بدلون به لن وخت ونيسي يا ډېر، تر اوسه پوره 
وال نظام ژر پريوتو ته الره اوارولى شيفعالين    .د پان

كاري ې له ورايه  روان حالت به د اوږدى مودې له پاره خلكو ته د . آه خبره راولو افغانستان ته، دلته هم د بدلون ن
ن له حده تېر دى، بېسارى اداري فساد، رشوت، غال، بانديتزم، مافيايي اقتص. منلو نه وي اد، د شتمنو او نېستمنو وا

، ترور او پرله پسى ورانيو خلك يوې لويې چيغې ته نژدې آړى دى؛ خو بدمرغي په دې آې ده چې دلته مدني  جن
ړو، تنظمي  نې د تېرو ج واآمن مانور وس نه لري او د خلكو پراخه پر وندونه د  ولنه ډيره آمزوري ده، سياسي 



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ 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

خه جال پاته شوي او د واك د واآمنيو، مهاجرتونو، سترو اقتصادي ستونزو او انساني تل فاتو له امله، يو له بل 
   . راز انقطابونو آې ايسار دى او د ډله ايز خپلواك عمل امكانات نه لري–بېالبېلو فاسدو آړيو له خوا په راز 

ي چې ال هم د خپلو هېوادولو ملي او ان ساني اوس نو د افغانستان د سياسي فعالينو او هغه ژمنو انسانانو دنده جوړي
 واړه ذوقي، سليقوي، فكري، قومي، ژبني، مذهبي او سياسي –و ته متعهد دي چې السونه سره ورآړي، واړه 

ه رپانده وساتي او د خوايوې توپيرونه  و جن دي او افغانستان د سترو ملي  ې رهبرى ته  دته پري اسې يوې رو
ارتيا، لوږى، بيوزلتيا، ناروغيو ونو نورو سترو چمتو شي  چې آه خلك د وز ونو او په سل ړو، مر ، مهاجرتونو، ج

الرى، بې هدفه  ستونزو، آړاوونو او دردونو له السه ناچاره شول او الرو او سړآونو ته راوتلل، بى مشرتابه، بې ت
  !او بې ارمانه نه وي

وانان او د بدلو وندونو فعالين،  ى دا هيله هله پوره آېداى شي چې زموږ د پخوانيو سياسي  تونكى سره يو مو ن غو
وندونه جوړ  دي او د افغانستان د خلكو د ارمانونو د پوره آېدو له پاره داسې  نى يوې خوا ته پرې شي، پخوانى ترب

  .آړي چې ولسواآه او هېوادپاله آړنالرى ولري، ملي او سراسري وي او يووالي او پرمخت ته راوبولي
  

  پای
 

  


