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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوا: يادښت  لو مخکې په ځير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٠٦                                                                     ابراهيم نعيمي  
 

ولې ستونزې هواروالی شي خه بخښنه غوښتل    دولس 
 

يپخوانه ورځ ولنيزحاالت د ، اقتصادي اودګران هيوادافغانستان امنيتي ه هم .  په ورځ ډير نازک پړاوته داخلي که 
ارن ډول کړيدلي دي اوږده کلونه زموږ ونو الوتکو او انکونو کله دروس د. ولس په رن  بچيان دوي د راک
ل او ولنې د دهيواد کله بيا مړستونوته لي دوی سره  زامنود خپل هيواد په هيله د جوړيدو دابادی په نوم د سوسيالستي 

خه  د اسلحو بل لوري په درندو د بچيانو افغانانو پولې بلې خواته هم دغه د  د.وکړي ورته کړنې اسالم دمقدس نامه 
ه پورته کولو ه اخيستلود مجاهدينو د جهاد د بيا. ويجاړاوه خپل پلرنۍ هيواد په ناوړه ګ خه په ناوړه ګ  مقدس نامه 

دوی  اود وکړ بياهم ولس ورباندي باور. واک راورسيدی طالبانو وحشت همدغه پياوړي ولس وزغمي چې وروسته د
ې د. اعالن کړ خه يې خپل مالتړ دښه کړونو پال خپلي ګ افغانان ولس په تباهي کې  ولې خبرنه وه چې نړيوال بنس

وي  . دولس هيلې په نااميدوبدلي شويکهنوځ. ل
ولنې ترنامه الندې په لومړيو  د په جيل او په الرښوونه د قندوز اهلوبچيانو دنا ورځوکې دهيواد داځل دنړيوالې 

ې کې د ل شول او نازک ځوانان مړستونو په وجه په زرګونو دښمنيو توکميزو مزارپه قلعه جن ډيروغوښي  د ته ولي
بياهم ولس په دی هيله . للس ته په لوړه ځاني بيمه تمام شو ونړيدل طالبانو ې دسره ددي چ. خوراک شوي واناتودحي
 مجاهدينو ولس د د. دنوی رژيم مالتړيې وکړ ، غمونه يوی خواته پريښودل او راتلونکې به روښانه ويچې

 انقالب اوضد ته د اشغال په وخت کې مجاهدينو د نوايودشور «. هغه کاسه شول ولې بيرته هغه آش او. وناتارهيرنه و
 د. ببرک کارمل حکومت ګوډاګۍ بولي د اوتړي الم روسانو د خطاب کيدی په مقابل کې مجاهدينو دښمنانو د د هيواد

   ». کولتورنپه دښمنانو هيواد دوی يواوبل په مرتداود. لوروکې په شدت جريان درلود وژنه په دواړو افغاني زلميانو
 ويجاړيو اودنورو ونکي ، په بسونوکې دبم ايښودونکينو اوس دتيروورځوبم ښخوونکي ، دښوونځيو ، الروورا«

ره ورځ تي »عاملين اوسني مخاليفينوته دهيواددښمنان ، دښوونځيوورانوونکي دعلم اوپوهي دښمنان وايي 
ه ورځ نوموړی عيني چاره مخته دولت مخالفين وغندل چي يو د کو وزيربسم اهللا محمدي په ډيرهغو دکورنيوچارو

 . تريخ واقعيت هم و لخوااشغال شوی دی چي دايو دروسانو داول چې هيوادپلمه  دمجاهدينو .وړل
وويل شي چي داځل هم  اشغال دي په خواشيني بايد هيواد چاره مخته بيايي چي پلمه يې د ولي نن بيانورمخالفين دا

 .په ځای ډيرهيوادونه په دی چاره کي راښکيل دي  داپلمه ځکه پرځای ده چې ديوه اشغال ګرهيواد
ي ده اودچاګناه  وک زيانمن کي ي هرلوری ځان پر  ګناه به حتمًا ولس ته ورغورځوي او؟ډير ځوانان چې په . حق ګ
ي د  وژل کيدل او لوروکي دواړو لي بچيان دی نوزيان د افغانانو وژل کي ړي ډول د عامه ولس دی او سپي  په ځان

 .مړستونوته رسوي نوفريادو او جنازي په ژړاګانوزلميانو   زخمي ميندو دي چې دخپلوافغاني په زړه
دهي  په رښتيا. هم ناری وهي چې غل دی خاوند دکور راغلي دي چې غل هم ناری وهي او داسي يوحالت پرهيواد

ه اغيزه نه شته ځکه پرمقامونو ول په فساد ناست په پرتليز واکمن په ويناکې   سره د. ناوړتياکې ملوث دي او ډول 
ه بايد خه وژغورل شيدنوري تباه وشي چې هيواد دغسی اړين حالت   ؟ي 

 :يوځل بياستاسوګرانولوستونکوپام دهيوادنازک حالت ته رااړوم 
و سترې محکمې ترمن سخت کړکيچ د دولسمشر، حکومت او دهيواد ـ دولسي جرګې او په خاطرجريان  شخصي ګ

خه يوازې  کار لري چې تقريبًا مققنه قوه د  .ولس ستونزې يې هيری دي او هيواد په غم کی ده دخپل دپيل 
 .وزيرانوچلوي  خه وزارتونه په سرپرستو ستونزو ورپيښو ـ ولسمشرد

ي شوي دي چې ولسمشر اشغال ناري او ـ په هيوادکې د ډيپلوماتيکې  فوځيانوته پرته د بهرنيو سوري دومره بربن
روخطاب کوي  خه داشغال  .ژبې 

وډ ـ دهيواد ي چې دومره ساتنه يې دي چې په هغوځايونوکې ځانمرګې بريدونه ترسره کي امنيتي حالت دومره ګ
ي چې عقل يې نه مني چې د ونواو کي وک د ځانمرګې واسک ې يې ننوتلو اسلحوسره به  امکان پيداکړي چې بيل

لورسوه بستريزه روغتون اوفاع وزارتدد ل په ګوته کوالی شو د ،  ال هو نين  .کان
ونود او ونوسره سره په توپ وعدو ورورګلوي د دوستي او د سترګو سپينو ـ پاکستان په ښکاره او  دچورلکو په راک

 . خلکودوامداره بريدونه ترسره کويبې دفاع کنړپر
ولې ادارې بې توپيره ترغوږونو  .په اداري فسادکې ډوبې دي ـ دهيواد

خه وباسي ـ بهرني هيوادونه دخپلوولسونوترفشارالندي دي چې    .خپل سرتيري دافغانستان 
وسيمې  اوازي يې خپريې کړي دي چې دهيواد ې خبري کوي اوسول سره د مخالفينو  دـ بهرني هيوادونه پرخپل سر

 .ورته موضوع ده  ددوم ډيورن په واک کې ورکوي چي  دمخالفينو
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 ؟وږمشرانه په کوم حالت کې قرارلريزم
ي چې د پرحل باندې  سره دومره خړې پړې دي چې دستونزو مرستندوي هيوادونو ولسمشراړيکې د ـ داسي معلومي
 .خبروته سره تيارنه دي

رګندونې )  زکال٢٠١١ / ٧ / ٢( ـ دشنبې په ورځ  په ولسي جرګه کې دکورنيوچارو، ددفاع اوبهرني چارودوزيرانو
 .هم دژړااوهم دشرم وړوي 

په عيني ډول . انځورونه ولسي جرګې ته وښودل دوژل شووکسانو شميره او بريدونو خوپه ډاګه د وزير دکورنيوچارو
 .حل په الره کې خپل عجزبيان کړ ع دموضو د دفاع وزير د

 :په ډاګه داسي وويل وزير دبهرنيوچارو
صف آولسمشر پاکستان د دولسمشرهم   او، خپله بې خبري يې وښودل کړيماهم خپل دسيال سره په دی اړوندخبری« 

وروسته په ولسي جرګه کې دومره غالمغال . کړه چې هغه هي غوږونه نيوی سره همداموضوع يادې زردار
بې ځايه شورکوالی ښه وه  دی پرځای چې استازو د. روازوکې واوريدل شو د ړشوچې دملي امنيت رپوټ په تړلوجو

يووالي احساس پاريدالی  کيدای شوای په زړونوکې د. سره يې په چيغوچيغوژړلي واي خپل بې وسه وزيرانو چې د
ويجرأت سره اړخ ن عام تش السي ولس د دومره بې وسې وښودل چې د وزيرانو. وای   .ه ل
رهار د ، دمشرقي ولسونواوجنرال امرخيلولسي جرګې خو وزيرانواو تر خپلونيکونوپه  د والی ښاغلي ګل اغا خو نن

نه وکړلشان په ن   . نيغه پاکستان ته ګوت 
 په دولت کې دولتونه يانې. ، نوی ايتالفونه جوړويپه کمين کې ناست دي يوشميربرسيره  ناخوالو ولو دغو د 

  .رامنځته کوي
ه بايد  دتجربو تيرنژدی تاريخ  د په دغومره کړکيچن حالت کې مشران دهيواد وږزم  وکړي چې دستونزوپه اساس 

  ؟ي دهواری الري وموم
کوته اشاره وکړمځ دی پوښتنې د د و    :واب لپاره غواړم 

ولنې روڼ اندوچې ځينې يې پوهه ديرشوکلونوکپا ه د په ورستيو زده  ، دلوړو، روشنفکران، اګاهې د
شميره به مثتثنی .  لوړه کچه دولس سره جفاوي کړي دي، پهوړنومونه ورته يادوي نورښه او رلودونکي اوکړود ډيرل
ړه ايزوعملياتو، ادارې فساد دغه کارپوهان يا. وي  يانوروناخوښه کړونوتورن دي او او ، پردوته په چوپړکولوپه ج

ر تحادپخواني شوروي ا ه چې دکل. خپل ولس سره کړي دي خوښه کړنې د داناوډير ووايو که رښتيا سرتيري  يرغل
ون هغ او ستا  زما،په وتلوپيل وکړ بياغمونوته يوازې  سپکې کړي ولې ولسخه پښې  وته چې ممکنه وه دهيوادپه ګ

چپاول  د مجاهدينو لس د، همدغه وتورن هم ول ناخوښه کړونوپه  هغه کسان چې په هيوادکې پاته شوه او. پاته شو
ه تورن وي مشر يا داسې استدالل کولوکه زموږکشراو مشرانو ډيروقومونو. خه وساتل انه نه په  ، موږيې په بي

و. ورکوو به خپله سزا که دسزاوړو، موږ. وژنو ړي مالت سرواالن او پرچميانو او خلقيانو وايم د که سپين او بربن
کې ونيول ولوجفاوهمدغه ولس په خپل غي وم نه دی کړي زغم يوه ق دا. سره سره يې دمرګ نه وژغورل ، ددوی د

ې يې ترلمرښکاره   توکمونو نورو په ازبکانو، هزاره ګانو، تاجکانو، پښتنواو چې داولس داډول مهرباني دېبلکه بيل
  .هسرپه سترګو کتلې د هرافغان دکې بيله توپيره 

يړو، ښکاره . ولس په دغومره ډيرزغم ومنلي دوران ناخوښي هم دغه د دمجاهدينو ده ولې که دروڼ اندوحاالت و
ل چې هم يې خپل هيواد ديوبل د چې يواوبل يې په خپله سره ووژل او په  نابودی لپاره يې دپرديومرستوته ورودان

  .يايې چاقبر هم ونه موند  په کانتينروکې شول اوړينهوران کړاوهم يې م
پيچلې ډول جريان لری اوس بيا هغه پروسه  ديوه ياشخص دومره حرص اخيستی دی چې  داځل هره ډله او. په ل
وچې د راتلونکي لپا، ويسره السونه پ وبهرنيوهيوادونو په بدل کې د بهرني هيواد ين تر انه وو ره دبي

ې او. مالتړورسره وي انه و هري لورې ته من ی وهي چې خپل ولس ته بي  درندې وسلې پاروي چې ښه ترن
  .ورباندي استعمال کړي

ي په هرتوکم پری چې اړه لري چېسوچ وکړه په هره ژبه! ، روڼ اندېای روشنفکره ، قسم په رب درته کوم  ګړي
ه چې تاته نجات . خه هم بدتره اوخراب شي تيرومشرانو ، چې حال باندي دخپل ولس مالتړونه لري چې د هغه 

  .دی اوستاخواره اوسپيره ولسونه دي) ج(درکوالی شی هغه لوی خدا
ښه . وی فوځي ځواکونه يې نه شي ساتالي په غضب شي دنړۍ لولسونه ورتهکه  چې و، وينويوځل نړۍ ته وګورکه 

اورځ يې تيښتې ته اړباسی  ه يې دايران شاهنشاه وچې په ر   .بيل
ولوروڼ اندو    هافغانستان تريوه نامه الندي خپل ولسونوته مخ ښکلي پلرني هيواد مشرانوته په کارده چې د او نو

ه چې يې کړي وی دی بخښي غوښتنه  ، د ويجفاکړیډول بل  يا داچې دولسونوسره يې په يو. کړي وکړي اوتيرهر
ي دخپل ولس ترشاه و يې ومني اوشهامت  په ميړانه او ، ه صرفنظردهرډول ژبنې زه بشپړباورلرم که دابخښدري
خه په پوره اخالص  توکميزې او سپيره ولس به موږروڼ اندو،  او خوار ، همدغهوغوښتل شيګروپي تبعيضونو
 دغه په وينولړلي ولسونه له منځه نه ځي او.  پرانيزي بيابه هردښمن ماته خوريه دبری الرهت کارپوهانو مشرانواو
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وک کوي چې دخپل ول! ولې افسوس. هيوادبه اباده وی خه ليري اوپښيماني به هغه    ددبل په لمن کې س دلمني 
  . ورځي سباکوي  اوېغالمۍ شپ

کی په توګه په يق د وې دنابودی کندډول په نوبت سره به يويابل ړونوونه ک ين سره وايم که داوروستې    .  ته لوي
  

  پای
  
   

 
  


