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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک 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

  

ل :ليکوال ل مر جان من ر  ه                         ډاک  ٢٨-٠٣-٢٠١١  ني
         

  !کرزی خپه، شپون خوشا له، موږ حيران
 

وری يو يی د کلی موال دی، بل يی د کلی ډم دی او دريم يی  وايی چی په کوم ب کی د ب خاوند دری غله ونيول چی 
ی،.  د همدی کلی  شپون دی خو راشه له  د ب خاوند فکر وک چی که چيری الس اچوم چيری نه چی ژوبل می نه ک

خه کار واخل لچل  ی او ورته يی وويل چی . ه دوی دری واړه يی سره جدا ک هغه وو چی د مال سره يی خبری وک
و ل باغ قربان دی، خو  ونه درپسی کو ستا نه خو زما  مال صايب د ږيری نه د جار شم ته خو پر موږ حق لری لمن

ی، ته دا شپانه ته  ی تر که ستا اجازه وی دا ډم چی کله يی هم د ثواب کار نه دی ک ووايه چی زما سره کومک وک
، م، موال همدا کار وک ه فرش ورک ی، هغه وو چی په  و  ډم ته يو  شپون  خو کله هم د موال له خبری نه تيري

وه او رخصت يی ک و وغور   .خپل د شپان په کوتک يی ډم چی د ب خاوند ورته نيولی وو په وهلو، وهلو له پ
وال بيا موال ته راغی او ل ه  شپون چی کله يی هم حالل نه دی ب ه شپان يی ورته  وويل چی موال صايب  دا بی لمان

و و او ده ته هم سبق ورک ه دی نه ده چی اصالح يی ک . خوړلی اوخپله رمه د خلکو په فصلونو باندی ساتی، خو
و وه دا يی هم موال وويل چی سر په مه پری کوه شروع ده، هغه وو چی شپون يی په خپل  کوتک هم له پ  وغور

  .رخصت ک
ه او ورته يی  تنه وک ه سينه تری پو وال په ډيره  س ی پاتی شو نو ب و کله چی موال يوازی د ب له خاوند سره 

ه موال صايب  وله ورځ د حرامو او حاللو ! وويل چی  ونه راکوی او  ی او لمن ته خو موږ ته په محراب کی ودري
وال موال هم له اخی توخی ولواوه دا يی هم رخصت کمسلی کوی ،نو ته  ولی بيا    .غله کوی؟ ب

و چی تيل  ه به په  سيمه او خواوشا کی تر هغه روانه وی تر  ی دا ج ی او شپون پری خوشالي کرزی که خپه کي
لو دوعا کوم نو په اخير ک. نه وی وچ شوی خه د ب ه کی خپل مور او پالر ته د اهللا ج  ی دا دوعا زه چی په هر لمان

ی ده، او  ه ک ون په غضب کاک وله سيمه يی د افغانستان په  که دا  ی  هم کوم چی اهللا ج د په عربو کی تيل وچ ک
ه  ه او په  ن ه کی دی چی  ونه په کار اچوی لکه د سترنج بازی ، او پدی ل غربيان هم ډول، ډول چا لونه او نيرين

ه واچوی او پدی پسی نه یډول په تيلو خي ی، ابادی وراني ه کي ی، انسانان م ی جوړي ی چی ج ر خو بس د .  
ی ده چی يو چيل الړ شل نو دری يی په راتلونکی کی په پام کی وی   .سترنج بازی يی روانه ک

ه، اول  يی  ه ډرامه شروع ک ن وری چی په نويمو او له هغه مخکی کالونو کی غربيانو په عربو کی  ه و تاسو 
ه او هغه هم پر ايران او په ډير ظاليمانه ډول په کردانو باندی ن د عيم حساصد راق مشر ته زهروی صالح ورک

ه، او ورپسی يی  ی او هفه يی پری اشغال ک او ي حسماصداستعمال ک و پر کوي حمله وک وه تر  ه وه ن دی 
ره يی د    .ن عمل اشغال نوموهيم حساصدورته يی د پردی شاته ويل چی کوي خو اصآل د عراق يوه برخه ده او په ډ

ه او کوي يی د صد ه او په عراق يی حمله وک لواله يی جوړه ک ی  ن له اشغاله خالص يم حساهغه وو چی د ج
که چی  هغوی ته ووايی چی که زموږ عسکر دلته په عربو يم حساک او صد ن يی د عربو لپاره ژوندی وساته دا 

ی او د کوي په شان به يی ونيسین به بيا پر نورو عربی هييم حساکی نه وی صد خو عربان پدی . وادونو حمله وک
ای چی ستا عسکر زموږ ساتنه د صد ی ، ددی شر نه يم حسانه پوهيدل چی امريکا ته ووايی د دی پر  خه وک ن 

ه ه هغه  بيخی لری ک وله ډرامه ددی لپاره جوړه شوی وه چی د امريکا عسکر سيمه کی . موږ خالص ک ولی دا 
ای شیای  ل.پر  ای ک ای پر    .او هغه يی 

ولنو کی يو تعداد مسلمانانو د امريکا دی عمل  ای شول نو په اسالمی  ای پر  کله چی امريکايی عسکر سيمه کی 
ه و کتل او د امريکا دا عمل يی د اسالم پر مرکز يعنی  سعودی عربستان باندی تجاوز وشميره،  ته د شک په  ستر

ران هيواد افغانستان ته هم راورسيد لی ، هغه داسی چی اسامه بن الدين په همدی بانه د ا چی ورپسی يی لمبی  زموږ 
که جهاد خو موږ په زما اخيستی دی او موږ  تيا او يا دروغو د امريکا پر ضد جهاد اعالن ک  خه په رو فغانستان 

ول اسالم زموار يو او بل کاروبار خو هسی هم نه لرو   . افغانان د 
غه خوا که غربيان عر بو ته بازی ورکوی موږ افغانان له عربو هم ساده يو او عربان موږ ته بازی راکوی، همدغه ه

خه  افغانستان ته د جهاد په نوم راتلل  ولی چی په کور کی يی خپله  ن  عربانو وو چی مخکی  به له ډير لری وا
یسيمه يعنی فالستين له کا لو نو، کا لونو راهيسی  د اسر   .ايلو له خوا نيول شوی دی کله هم هلته جهاد نه دی ک

ې سيستم يا نظام يوازې د سولې له (( کرزی وايی چی   ار وک چې دوی د خپلې خو ين کرزي په عين حال کې 
ي ته کولی شي، نه د جن او پرديو ته د بلنې له الرې چې هيواد يې وروران ک   .١)) الرې رامن

ی سيستم رامن ته شی (( يم چی پدی خبرو کله پوه شوی چی  وايی زه کرزی  ته پدی حيران د سولی له الری د خو
ی ته خو په همدغه الره راغلی يی)) .او نه پرديو ته د بلنی له الری ه او. که خدای ج می غلت نه ک ن  اوس نو ته 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک 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

ل بيا دا خبره کوی خه ؟ تا خو هم د  امريکايانو په زور طالبان له قدرته لری ک وپکسالرانو، قاتالنو او غلو  او بيا د 
  .حکومت جوړ ک او همدا اوس ستا د فاسدی اداری له خوا ولس تر پوزی پوری رسيدلی دی

روال يی او  ی ډول قذافی ته پدی حيران يم چی ته خو يو عسکری ډ ه زه  عربو په خان  کاله دی په ۴٢همدارن
ی ده او ته دومره قوت  ی؟ معلومه خبره ده چی يو لوی خپل ولس پاچاهی ک خه دفاع وک نه لری چی  د خپلی فضا 

ی دی ی دی او بانکونه دی پری ډک ک که ستا سره د خپل ملت غم وی او د ملت . غل يی د خپل ملت مال دی غله ک
نو بمبار کولی شتمنی د د خپل هيواد او خلکو لپاره پکار اچولی وه، نو نن به نه ولس درپسی راوالړيده او نه به غربيا

  .شوی
ۍ کی ډير داسی ولسونه شته چی د خپلو حاکمانو له خوا خبل حقوق نه ورکول  او غربيانو ته پدی حيران يم چی په ن

ی او يا ی، وژل کي ورول کي ی،  یکي خه باسل کي ينو باندی زړه .  هم له خپلی خاوری  خو تاسو غربييان په 
خه دفاع ک وی او د هغوی له حقوقو  ينو بيا نوم هم نه اخلیسو ه چل دی؟. وی او د    دي کی بيا 

ه تنه هم ون ه حال جوړ ک خو تاسو يی هي پو وری چی روسی په چيچنيانو باندی  ه په .  تاسو و همدارن
و او . پالستينيانو باندی اسرايل له حده ډير ظلم کوی تاسو يی کله هم غم نه دی خوړلی ه پوهي خو موږ په يو شی 

ه  أه دکتاتورۍ  کی وی هلته دکتا توران تقويه کوی هغه ی او چيرته چی  ستاسو  ر و پسی   دا چی تاسو په خپلو 
  .او چيرته چی د ديموکرس له الری وی نو بيا تاسو ديموکرتان تقويه کوی

ی، شپون صايب ته هم ډير مه ورته خوشالي ه او موږ به هم په اخير کی زما ساده نظر دادی چی کرزی د نه خپه کي
و دلته همهغه د موال، ډم او شپانه خبره روانه ده ميدان غرب بيا په سر کی امريکا ته پاتی شوی دی  نه ورته حيراني

وک يی مخی ته نه شی ورتللی او که راسته غوبل کوی هم   . که چپه غوبل کوی 
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