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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 
ې پازوالي د ليکوا: يادښت  ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٤                                                          ابراهيم نعيمي 
       

  غلبيل کوزې ته ويل سوری
  طنز
  

ي. عجيبه زمانه ده انونه . رښتياخبره خوبيخي څوک نه کوي، حق وحق دارته هي نه رسي يوشميرخلک چې 
م چې . کارپوهان بولي، کری ورځ پرهغه اودي مشر نيوکې کوی سياسي شنونکي او که  بل کارنه لري اوزه نه پوهي
 کومه موخه لری ؟
ي يې دا خپل فوځ ته امرنه  اخيستې ده چې ولې ولسمشرحامدکرزي پاکستان ته څه نه وايې او موضوع را ډيري ور

ينوسيمو مخه د بريدونو پاکستان د کوي چې د ړې ډول د افغانستان پر ان  په اند زما. پربې وزلوخلکوونيسي کنړ په 
که چې څوک  دا. اصيل دودونه يې هيردي هيواد د سرماغزه کارنه کوي او زموږ د ارپوهانودغوپه اصطالح ک د

ي کړي دچانمک وخوري ترمرګ ترساعته بايدهغه چاته د  .درناوی سر
 :سره ووايو راشه چې رښتيا

ان وان لويچاپردسترخ نور ډيرد ، ګيالني صاحب اواوسني مشران برهان الدين رباني، عبدالرسول سياف، حامدکرزي
ي ؟ چاورته دشول ی پ چې دغه زموږ ومنو ؟ که دارهبرانومقام وبخ اکستان و، نوحق ته موتن زړه سواندی ګاون

ي پاڅون په څيرمل پخوا د د اشغال په وخت کې يوشميرقومي مشرانو شورويانو بله مهمه الداده چې د. ورکړی دي
ته کاوه که هغه ددغه  ولې د. چې په ولس پوري اړه ولری، رامن اڅون په نامه مشران ملې پ پاکستان يې کورودان 

پل  زموږ. وکړي جهاد شوروي پرضد مشرانوته يې موقع ورکړل چې د مهربانو دغو زموږ او. يې ورته و
وري يې خپري کړي ويو ملي او يوشميرکسان چې د. عقل څخه کارواخيست مشرانوهم د ، په خپل لسي پاڅون ډن

ي پاکستان د زموږ. اڅون يې بياڅه شي وهکه ملي پ. ورسول سزا که دسره ډيره مرسته وکړه دغومشرانو ګاون  ، 
ت د جهاد  بازار د نشه ای توکو ، هغه ديوه مهمه منبع يې السته ورکړه. پوره کولوالري يې ورته وښودلي دل

دي چاره کې مهمه ګټه داوه په . د پرمخت سره يې ډيره مرسته وکړهجهاد  د څومره اړينه وه او رښتيا. تودول ول
ړې ډ اخته کسان په ډيره اسان سره د وينو چې په هير  دی چارې ګټې تر اوسه زموږ چې د. ګرته تالی شی ج

که همدغه اخته کسان دي چې د هيواد ي  انمرکې واسکټونو سره د پرديو ته رسي ړې په ډګرونوکې په  انونه  ج
که هوښي کسان د دا. الوزوي ولو. نه کوي کار دا اران خوکومه کيدل  اوسني  د لوي خدمت يې داوکړ، چې زموږ تر
ې په . اداروسره معرفي کړل څارګرو نړۍ د دوی د. دومره په سياست کې خالصي نه وی سترګې خو مشرانو دبليل

، پاکستان، عربي پنجشيرزمری احمدشاه مسعود دومره په سياست کې پوخ شوچې د د توګه رباني صاحب او
 رباني صاحب برسيره پردغو. اړيکې جوړي کړيسره  ادارو څارګرو د شورويانو په عينې وخت کې د کايې اوامري

پاکستان . جالل خاوندان کړل دغه هر مشريې د عظمت او. رې ادارې سره هم ښې اړيکې درلوديڅارګ ولود ايران د
که همدغه په سياست پوه مش ان دولس لپاره خوپه پاکست ران دخوپه دي چاره کې څه شخصي ګټه نه درلوده 

پاکستان په مرسته السته راوړی  څخه د ادارو دنوروڅارګرو يا وله تجربې يې چې په پاکستان او. چوپړکې نه دي
 يوڅو سپيرو مشران د بياهم زموږ مرستو ولو دغو که سره د. لپاره ګټه ورنه اخلي ارامتيا افغان ولس د ، ددي

ي اوافغانانو پروژنه خوابدي    . اصيل کلتورهير کړي وي افغانانو به يې د اسلحې ته الس اچوي نو کي
ي مخکي په کنړ ، جالل اباد څو کارنه  ناري يې وهلي که حکومت دا. سيموکې خلکوالريونونه وکړل نورو او ور

  .به ملي پاڅون وکړو کوي موږ
ي څخه دنوري بې موډه اصطالحو ، ولسي اومشرانوغم دي نه وي دغه ملي د زموږ ه وړي دي  ي يې داسې دري من

ياغي توب  کلونو د افغانانو به وواياست چې د تاسو. نه کړای شيکارو افغانستان په تاريخ کې څوک دا به د چې  بيا
ه يې زموږ هيوادولسي پاڅون به نازيدل چې په ملي او   ؟کړيدغه شره څخه خالص  د ، څن

تون په مرسته ژبنې ـ توکميزو شورويانو د مشرانو پخواني کي اړخو زموږ ، توپيرونه دومره ژورکړل چې پ
دي توکمونه د ، هزاره اونورازبک ،تاجک کي ته نه پري سره  نړی کارګرانو دول چې  هلته ښه پلمه دا. يوبل وينه م
نوي شعاريې  که هم يې پخوانې توپيرونه ښه ژورکړل او ډيرخدمت وکړ اوسني مشرانو ولې زموږ. يوشي
او ګټه پورته کړي نه  افغانستان په څيرهي هيواد څخه د شعارونو دي دو نړيوالو د. نړۍ بنسټپالوسره يوشي  د ،هوزي

  ګټه څه وه؟ هيواد د زموږ. ده
ايه او ورورولي راوستنه چې يو سولې او ترمين د بيلوژبو او توکمونو ـ د که رباني . اضافي کارو، ناممکنه شو بي

وله هغه کسان چې دروازي ته خپل واک په  صاحب به د دا . اخلک به ورک کړم ، دوايې» ور«وخت کي ويل چي 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ای خبره وه که سل ژبې دپر ړې ډول د او خلکو ،  ان زده کړی ستونزې زياتوي نوښه داده  نوی نسل لپاره د په 
وله په پاړسو ي چې    .وګړي

ن لري په سټه کې د سټونوبن مي پيړي د) ٢١(وطني پاڅونونه چې د  يانور ، ولسي اوـ ملي ه يووړه  سره لوی وا من
به ويل چې  که ګلبدين حکمت يار. چوپړ وکړ ډير يانې مذهبي ګوندونو اوسني مشرانو چې په دی چاره کې زموږ

ای خبره ده وروسته افغان يا زه اول مسلمان يم  تون يم څومره پر  کله چې د.  دايې هم ويل چې زه واک نه غواړم.پ
ژوند  د ، ډوډۍ اولري خواري ژوند بې کاره څه وګړي چې د کاره لويدلي ودان ونړوم او د زاړه او ښار کابل د

م نونعمتونه نه ورته رسی  بدبختانه تر اوسه د. شم کوم ترڅوشهيد هيوادونوکې غزا م په نورو بيا ، جنت ته ولي
دغه لورينه   پرنورو خوشبختو افغانانوولي حکمتيارصاحب. شهادت مرتبه په نصيب شوی نه ده حکمتيارصاحب د

  .وره اسالمي اخالص لريتراوسه په پ
خپل واک په  د مشرانو نورو ، دوستم صاحب اوـ رباني صاحب، مارشال صاحب، احمدشاه مسعود، سياف صاحب

  :هيري نه کړي افغان ولس يې بايد وخت کې نوري ډيرې کارنامې لري چې تاريخ او
ه کول  و چې دهرپخواني حکومت ه ته کړي او ښ  په څير لويديزو هيوادونو وانانوته د هيواد د زموږ ازادی رامن

وسره د او نجونو د وي چې د دوي د. نژديوالي شرايط برابرکړي ښ وانان وه  ددفاع په خاطرد هيواد دي لپاره چې 
په عمل کې وښودل  نو. ه ولرياينده لپاره څه سرماي کارسره عادت پيداکړي چې د هم د اسلحې استعمال زده کړي او

ه او هرچا د. ها خواته پيداکړي او څه سرمايه دی دی خوا پيداکړي او توپک زور چې د سته درغله چې ال لورمو ښ
يني ناخبرو. ستلي ديراي ويش بياچا. خپله ميله ورسره جوړوي ل چې په کمونيزم کې هرڅه وي مجاهدينو پخوا

که  شوروي کمونسټانو چې د وپوهيدلو ولي موږ. شريک دی يالوژی سره سترخيانت کړی وه  عمل دخپلي اي
ته کړ، د خلکو مالونهواقعي کم دغومشرانو. اوتيوری يې سره برابره نه وه ې اوونيزم رامن هرڅه دهغه چاول  ، ښ

  .غزاوی يې کړی وي څخه يې دفاع کړی ول او چې دهيواد
يمتونه وشميرم کتابونه په ډک کخد دی مشرانو که د رول ته اشاره  ولې غواړم په اوسني وخت کې د مشرانو. ي
 د .سترخوان خواړه خوړلي دي پاکستان پر کلونه يې د. ونه کړي ووايم چې نمک حرامي بايد بايد اول خو. وکړم

  .اوکلتورته بې وفا نه شي خپل تعهد بايد په وژلو څوافغانانو
  :بلې نوې نندارې ته پاملرنه وکړئ 

ينه استازې پرتيره ورځ په ول چې ولي مارشال . رشال صاحب فهيم باندي نيوکه وکړهما سي جرګې کې يوې ښ
ولې بياهم . اوس په دنده کې وي، شتون ولري اويا صاحب چې په نړۍ کې فکرنه کوم چې بل مارشال په ژوندو

 يال هم دی دولسمشر مرست ولې مارشال صاحب چې د: ويې ويل پردغومره يوی لوی شخصيت يې نيوکه وکړه او
ې پوهې څخه  په هکله د بريدونو پاکستان د په هغه چرت کې ده  خور ؟  داپه ګټه اخيستنه څه تدابيرنه نيسېخپلې فو

ي چې د ي هغه وخت دغه درجې ته رسي ړوکې  دساتني او هيواد چې په نړۍ کې يوفو استقالل په خاطرپه ج
ای ده  دي خور د. شجاعت وښيي مهارت او   .هرمارشال تخصص يوشانتي نه وي  ولې دخبره به پر

چې زه  وياړلی مارشال فهيم په الندي مسلکونوکې پوه او تخصص لري  اوهم مشر دهواد له مخې زموږ معلوماتو د
  :يې مهم مسلکونه دلته شميرم

وته د ـ د   افغانستان کې د، پهپالنونوجوړول د بريدونو د ملکې ودانيو ، پردولتي اوودنهاي مايننو بمونواو سړکانوڅن
يواو« مرکزونه  ملحدينو يدنه  دښوون ډلې څخه  ده د مرګ سزا ورکول چې بې له د ، هغه کسانوته د»روغتونوسو
وانانو دهيواد ه   څارګرو د بهرنيو هيوادونو ، دمرګ په سزا غوږپيچ د د په جوړيدنه ګوتې وهي يانې سرک

ه يې دپه خاطرچې بي ګټو افغانستان د اداروسره اړيکې د څارګرې ادارې  د امريکايانو په چپه کولوکې د طالبانو ل
 وژنه لکه دقندوز زلميانو طالب نما ، دخلکو دهوسايې لپاره واخيستل ډالره د افغانستان د څخه په هوښياري په ميليونو

  .خيرچارې دی ته ورته د نور جوړول او ودانيو ښکلو ، په ډوب کې دپه زندان کې
که د ډير ې وړانديزددغه اغلې استاز ايه وه  ابوحنيفه د  په جريان کې د زده کړو د لسوکلو مارشال صاحب د بي

ې مدرسې په درسې پروګرام کې د  زغم څخه کار د استازو بياهم نورو. اغلې يون غوښتنې شاملې نه وي نړيوالې فو
ي  ک چې وی د، هرڅووکړيتاسې فکر. وکړ مالتړ دې وړانديز واخيستي ولې يوې بلې استازې د زغم کاسه يې ډکي

ې  که يوې بلې اغلې استازې د نو ښه وهل يې مالتړې استازې ته ورکړه ترڅو چې  او وکړ په څيربريدي تور رن
ي درناوي په قدر هيواد د مارشال د د ينه غړي د جمعيت ګوند کيدای شي چې د. وپوهي په  بد معاشانو د امريکا ښ

ينه او ړينه هم ده چې نارينه اوا دا. کوم ګروپ کې روزلي وی ړې ډول په ولسي  ښ ان جرګه کې داسې روزل په 
   .ساتنه وکړي مارشاالنو او دنامتومجاهدينو دهيواد ، ترڅوشوی کسان ولري

  :بل ناورين ته پاملرنه وکړئ 
ه کړهغړوحوصله يې هم د کورنيو کرزي صاحب د لمن دومره پراخه شوی ده چې د اداري فساد په هيوادکې د .  تن

وليدل او دڅو البته . ې د ولس سره اړيکې په ونيوالی شيذخيره کول يوازې دهغه چاحق دي چې په راتلونکې ک پيسو
که د. نور سل غمونه ورسره دي خلکو د ، ولس ورته مراجعه کوي اوميلمانه لري  اړ ورور مشر ولسمشر نو

و او فساد شوچې ولس ته د  کې دوه والي په اون کرزي په ډاکه وويل چې هر دمحمو. اخيستلو شکايت وکړي ب



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

) ٢٠(يوازې . ترحامدکرزي مشرهم دي ولسمشروروردی او د کرزي چې دهيواد ولې محمود. ميليونه ډالره عايد لري
ورې يې ورپسي جوړي کړي چې محمودبانک څخه پورکړي ول ميليونه ډالره د کرزي خوالڅه کوي  ، دومره ډن

و کل به وکړو. ميليونه ډالره څه دي) ٢٠(دوی کورن ته  ل ولس حيران دي چې دچې خوابدي دي ولې   چې دا ا
ديوی مياشتي کورني  دوي د د پيسي خو دا. بيرته يې ورنه کړي، حق يې دی بانک څخه اخيستي وی او پيسي يې د

ي   .بې انصافې هم حدلري. چالونه ورباندی کي
دهغه  ، چې دولسمشراوچارواکې دومره سپين سترګې شوی دي ډيرتعجب وړدي هغه داچې لوړپوړي  چې دبل څه

ان د واخيستلويې پيل کړي دي او په ب. کورن ته درناوي نه کوي سره په دارايې کې  وړنو ولسمشرد غواړي 
انې دي د دانو. برابرکړي  ، داوامي مال مشراوکشر، د ويلې دي چې په اخره زمانه کې به د مشرانورښتيا. قيامت ن
 کرزۍ د محمود ورور کورن مشر تاسي وګورئ چې د. په رښتياقيامت رانژدي بوله.  توپيرنه ويکم اصل اصل او

خيستلوشکايت ولس ته  وا ب د چارواکو نورو لوړپوړو او واليانو دغونمک حرامو  چې د شو وپه خاطر دغوستونز
 ځ دپه سپينه ور څخه حياء نه کوي او چا ومره څيري شوی دي چې د چارواکو سترګې د لوپوړو دغو که د. وکړي

ې اخلي   .خلکوڅخه ب
 نورو ا پر شاوخو دده  يا ، قانونې صاحب اومارشال صاحب. کورن يې ډيره پراخه حوصله لري ولسمشراو

ې ودان جوړولې نورو او په شيرچور يا پيسې ډوب ته وړي او مشرانوچې په صندوقانو ، ولسمشرهي سيموکې ج
که پوهيدی چې دغه مشران هم يومقدار . ميلمنودعزت دارۍ لپاره اړتيالري د او ارامتيا دپيسوته دولس  و نه ويل 

که يې يوازې دا خلکوپه  افغانستان د د وګورئ دومره عادل پاچا. فاع يې هم ورنه کول چې څه نه ويل بلکې د نو
  . نصيب شوی دي 
يکو  وختونوکې بهرنيانو  په دي وروستيو  CNNهغه داچې د . پرخالف يوه غټه سپين سترګې وکړه قوانينو دډيپلوما

  ...ستاسوکورن په ادارې فسادکې لوی الس لري : ... لسمشرسره په مرکه کې داسي وپوښتلو ري شبکې دخب
ي چې ولسمشرډيرسپين سترګې دي بهرنيان ناخبره او که په دغه نه پوهي ولس  قوم او کورن يې چې د او ، 

ه ژوند وکړيمشران دي په يوه کرونده کې  ي اومشران شلومبې او ډوډۍ وخور بهرنيان غواړي چې زموږ. ، څن
که دغسي سپين سترګې پوښتنې کويوکړي ن ژوند   .و

 ، ترڅوضمانت وکړل شي ژوند ابرومند ينده لپاره يې د لپاره موقع برابره کړوچې دا مشرانو خپل د په پای کې بايد
  .وکړای شي حاکميت لپاره سالم فکر سوکال او د هيواد وکړای شې چې دولس او

  
  پای
  

دهغه دمړينې په درناوی مې . نوم که څه هم په طنزکې موجودو) احمدولي کرزی(کشرورور ولسمشرد د: يادونه
  .ليری کړ

 
  


