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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۱/۲۲/۱۱۲۲          احسان هللا آرینزى

 

 اړهبیا هم د افغانستان په 
 

واد كې دا یي هوزلیكول كوم سخت كار نه دى. په دې ب ه د لیكنو د سوژو، موضوعاتو او عناوینو پیدااړد افغانستان په 

څ یهوادونو په ټول تاریخ كې یې ښایي په نړۍ كې د ځینو هن دى چناورین او ناتار روا ېله پیسپر ېدېرش كاله داس دري

 سارى ونه لري.

واد د تاریخ له یزموږ د ه ښودل شو چېیغانستان كې د داسې اوښتون بنسټ كش د ثور په اوومه په اف .ه۲۵۳۱د كال 

قبیلوي جوړښت، دودونو او باورنو او دیني عقایدو سره یې سمون  -يفكر يپېچل  لهو روح، زموږ د خلكو ا منځپانګې

 دل.یاڅرلوده او خلك د نظام په ضد راپنه د

كړې،  ېخوږ ېوادونو ته پناه ویوړه. مشرانو یې هلته له استخباراتي كړیو سره ګوتید وخت د دولت مخالفینو ګاونډیو ه

 افغانستان ته د پردیو د پیسو، وسلو او وسیلو كاروانونه را روان او د وینو توییدل پیل شول.

ور شو او ځاى یې همغه كسانو ونیوه چې لس كاله د ه ش په ثور كې د افغانستان د هغه وخت نظام نسك ۲۵۱۱د كال 

نظام په ضد جنګیدلي وو. دوى د افغانستان د سولې، اقتصادي پرمختګ او بیا ودانولو له پاره كوم پالن نه درلود او 

ي. بیا بدل كړ وجنګوي او افغانستان په یوه كنډواله كېګاونډیو استخباراتو داسې شرایط برابر كړي وو چې دا خلك پخپلو 

ده او غوښتل یې چې افغانستان د تورو پټكیو، تورو ږیرو او یفكري اوالده بلل ك و مجاهدینوطالبان راغلل چې د پخوانی

 ړۍ شا ته بوځي او د هر راز مدني ګام مخه ونیسي.یپ ېدر -تورو سترګو په زور دوه

یي پوځونو پښه خالصه كړه. ته یې د امریكا داسې یرغلونه وشول چې افغانستان ۹م د سپتمبر په ۱۱۱۲امریكا د كال  رپ

داسې یو  يوادنه( په افغانستان كې دېره دي او غواړیملګري ه ۶۴لك او پنځوس زره بهرني پوځونه )امریكا او  اوس یو

قبیلوي جوړښتونه او دودونه  -، د خلكو فكريحرو يزموږ تاریخنظام د توپونو او ټانكونو په زور پر خلكو وتپي چې 

ګانه دي، لكه په افغانستان كې چې د خلك دموكراتیك ګوند له واكمنۍ او شوروي پلوه نظام څخه یه ورسره بهمدومر

 بېزاره وو!

له پاره تورې وهلې او  باندې د یوه نظام د تحمیل ویانو د شوروي پوځیانو په زور په خلككې ځوانو ګوندپه هغه وخت 

وزله او ییكایانو په زور د افغانستان په بڅ باور نه لري، د امریې تنظیمیان چې خپله په ولسواكۍ هر داسیاوس یو شم

ر شول یو كې تچې دا لس كلونه هم په جګړ ولسواكي تحمیلوي! د دې تحمیل پایله دا ده هوروسته پاتې خلكو باندې لویدیځ

رته یسمه ګټه وانخستل شوه. اوس موږ ب و، يابر شواو له هغه ستر مالتړ څخه چې د نړیوالې ټولنې په شتون كې بر

شاته روان یاستو. یو لك او پنځوس زره بهرني پوځیان د دولت شا ته والړ؛ خو چې خلك ورسره نشته، نو )یك تنها( 

 ډېر لیرې ښكاري. –ړ بریالیتوب سهار ال ډېر پږي او د بشیمعلوم

یالي چې دوى یې ترهګر او د پردیو ګوډاګیان بولي، شل گف جنچارو مسوولین وایي چې د دولت مخال يد دولت د امنیت

دېرشو زرو څخه هم هر روځ د ظاهر عظیمى او صدیقى په وینا سل دوه سوه مري؛  -له شلو .يدېرش زره كسان د –

 خو جګړه نه سړیږي او هره روځ د افغانانو له ژونده قرباني اخلي.

وادونو استخبارات په دې جګړه كې ښكیل بولي، دا خبره هم پوره ید دولت چاوراكي د ګاونډیو ه او ولسمشر كرزى

ېره وو، له همغه ځایونو څخه یې پیسې، وسلې او وادونو كې دیونډیو هخپله یو وخت په ګا يرښتیا ده چې دا چارواك

 وسیلې تر السه كولې او د همغه په مرسته نن د واك په ګدیو ناست دي.

د افغانستان خلك د دوى شا ته والړ وو، پیسې دوى ټولولې؛  كې جګړې په كلونودوى په دې پوهیږي چې د مقاومت د 

وزله خلك یې د جنتونو په وعدو د ید افغانستان بدې. دوى د دنیا په ټولولو لگیا وو؛ خو ییوینې د خلكو د بچیانو توخو 

 توپونو خولو ته وركول!

څلور  –ېنو د یو لك پنځوس زره بهرنیو پوځونو او در اوس دې دا چارواكي په دې پوه شي چې خلك ورسره نشته؛ ځكه

رو په شتون كې له سترو ستونزو سره مخ دي او داسې ښكاري چې نور نو یې د پخوانیو بدمستیو یلكه كورنیو سرت

 ته به حساب وركوي. وفكرونه له سرونو وتلي او ځانونه له یوه تیاره راتلونكي سره مخامخ ویني! هغه راتلونكى چې خلك

ولسمشر حامد كرزى كه غواړي چې له دې تیارې څخه ووځې په هغه الرو چارو دې فكر وكړي چې د افغانستان خلك 

 كټ تر نیمو شپو وي! دىیې شا ته ودریږي. پر

 

 پای

 

 


