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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan رس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

    م٠٦/٠٧/٢٠٠٩                                                       حاجی مها جر 
 
 
 

 افغانستان ته سوله راولي که جګړه ؟ امريکا ياآ
  

دبدبختي باعث  زياته برخه دافغانستان دخلګو ياروانې دي ددې کړونو تراوسه چي کومې کارنامې ترسره سوې او
ي نه دابدبختي ورځ ترهغه  کرزيدلې دي او ې ولې کمي ې په تيريدو او. بله زياتي  دنوو افغانانو سره نړيوال او دور

ې او وسره مخامخ کي ولنه يي پخبله دونه وسې چي امريکايان او يا دلته بايد دهغه غلطيو ستون انته  نړيواله   هم 
 . هم ېې افغانانوته چي هغه عبارت دې  جوړوې
اکنوکې بي طرفه يو  اوس امريکايان وايې چي موږ-:لومړې  ول  نه کوو مالتړ دهي يوه کانديد او دافغانستان په 

ه خبره ده بايد داسې وسې ولې داخبره دافغانستان دعام  امريکايان داخبره هغه  که . ولس دپاره زهرقاتل ده  داخو
ولوماف ونړيوالې مافياته په الس ورکړې اوئ  مظلوم ملت يې الس تړل وخت کوي چي دافغانستان  ياېې دافغانستان پر

ولنه ډيرناوخته او امريکا او. برخومسلطه کړيده  او کارو ايه خوارافغانان او نړيواله  خپله بې وسې يی سره  بې 
دې  ې او بياخوېې دالقاعدې تر اوس که افغانان توپک ته الس اچوې نو پري نې نوآکه  تورالندې را په  دمافيا رام ک

نګه دددې  ودرول ، دبلې پړانک ته امريکايانو س خل ديوې خوا پاڼ اوبه ژوندکوې او زندې کې  اوس به داملت 
ان خالصو ې نيولې دې که چيرې امريکايانو او  کوم چی امريکايانو دوبالونه  ولنې پرسرورک و او نړيوالې   نا

تنې صادق ملې  سوه چي دخپل سرنويشت په اسانه کوالې  دولت زمينه برابره کړې واې اوس خلګو داول سره يو ر
اکلوکې مثبت رول اداکړې واې   مريکايانو ډبرې وتړلې اوسپې يی ايله کړه اوس ورته واېې موږاا وس چی . په 

نوره  نه  امريکايانو  اکثريت خل د مداخله نه کووچې داپه حقيقت ددې ملت سره يوه ستره جفاوه چی وسوه اوس هم
ددې ملت پرسرنازل کړيدې هغه دې ترې  واړې هغه بالوې چی امريکايانو ولې دومره بايد وغ مرسته نه غواړې

  .ليرې کړې 
  او کلتورسره بی باکې دفرهن او په کوروته ننوتل ، دخلګو لکه دخلګو يو برله پسې سرزور  دامريکايانو-: دوهم 

 وه چی بيرته ېې زموږهغوددې باعث س په کابل کې ديوې فاسدې ادارې حمايه چي رهبرې ې دمافيا په الس کې ده دا
يانو تې ده  چي هميشه خبله خوشحالې زموږپه بدبختې کې اون بيا ېې دهغوالس  کولن ته الستې ورواچاوه او غو
اوس  دپاره وسايل په الس ورکړه چی دا بيا دافغانستان دمهارولو او ډيرزمينه برابره کړه ،  ترپخوا وهنوته
ې دايران دولسشمر وا  وترکې ته دکرزې ، زردارې او اوس کاره کي  چی  ترورستنې سفرنه ډيرې نوې عالمي را

ه کله چې په ايران کې دولسمشرې انتخابات ترسره سوه کرزې ډيرژر  کاره مثالونه وينو دبيلګې په تو موږېې په 
ې او ولنې پرته له دې چی دهغه ملت ستون ينې نزاکتونه په نظرکې ونيول سې يا دنړيوالې  اکنو دهغويا   او    ول

ولو ن په افغانستان کې دايران پلوه  ندې سې په ډيره عاجله هغه ته مبارکې ورکړه ، ددې تر ر ډلو  سمې پيلی را
اکنوکې دکرزې مالتړ ول  او پرتخريبولو دانتخاباتو ډيرزيات فشار پخوا ياداچې طاليبانو وکړې او دولسمشرې په 

اکنوکې دخاريجانواوس ېې  پرمنع کولواچولې ؤخو دکمپاينو ول دالس وهنونه  ان غلې نيولې دي ، ياداچي کرزې په 
کوې ددې عالمونه داسې بري همدا دې  دامريکايانو ولسمشرانو درې واړو سر رام ته سرن پرضديوه نوې پرو

ې ، اودقرارداد دامضا بوې راوالړ بو او  دکرزې دکاميابې په صورت کې دهلمندد هم ددې ليدنې نه  وې او سوې  ي
تنو بيله قيده وشرطه دډيورن دخط پررسميت پيژندلو ې دپ ی اوري نده بري   سې دکنړ  کيداې پراسمان خو

پاکستان وجاسوسانوته  ليالمول دايران او دکرزې لخوا ددولتې چوکيو او. دسيندخبره هم تربحث الندې راغلې وې 
که کرزې لکه خومره چی  داپخپله دپورته قراردادونوته الره خالصول ندوې  ر ې معاملې عالمې را  ديوې بلې پ

ې دخپل قدر ه مهارت لرې او په داخل کې دمعاملو ولې  يانو دپاره په دووهې نو دملت  اون سره خوهغه ډيرې  د
ې معاملې وکړې  پاليسوپه نتيجه کې دافغانستان ملت السونه ومافيا  دخپلوغلطو امريکايانو د .اسانه کوالې سې چي غ

يانو ته وروتړل او اون و ته به ېې د زولنې ورواچوې ، چي داکارونه به هم په سميه کې دافغانستان دخاورې  پ
ې به په صفرکې مابانوې پاليس دبارک او تماميت ، تاريخ ، حيثت ته اوهم دامريکا وسياست سخت زيان ورسوې او

  . ضرب کړې 
. هم دولس پرناهيلو  په ډيرحساس وخت کې ډيرنظامې فشارپخپله هم پرانتخاباتومنفې تاثراچوې او انتخاباتو د: دريم 

کال چي يوه اندازه وچ کالې ورکه  اوږده وچ کالې تيره کړيوه او ډير په داسې وخت کې چي دافغانستان خلګو س
ول کړېسويده اوس خل بايد خپل حاص ې په هلمند او الت   کندهارکې تربمبارد او  ولې دبده مرغه نراو

ې او رميوکې خل  تو ماشومان کورو فشارالندې دې په سرو ی په د ې پي ې اول نګلوکې  او اوکلوفراره کي
وک بست سته او و بند  مواد نه دخواراکې او يوی اوبلې خواته زغلې نه ورته دخيمو که   دې په غم کې نه ېې 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدواهشمنديم مطلب خنوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

تالې هلمند له طاليبانو ولنې غو مياشتې نړيوالې   ېې مخکې داکارکړې واې نواوس به دچا  پاک کې کيداې سوه شپ
ه وې او اکنوته  ول ې ونيسې زړه دداسې دولت دپاره و    .په کومه روحيه به هغوې دې کارته امده 

که بدمرغې امريکايان موږ له بدبختې  سته اودافغانستان خلګوته نيکمرغې راو اوس به قضاوت وکړوچي دې کارو
انوپه ژغورې او نړيواله تولنه  ورکوې لکه په دااتوکالوکې چی ورکړو که امريکا او خوله  که مونورهم دشرم

اوباما پاليسې کاميابه  يا غواړې د دلته امن راولې او چې  غواړې زړونه خپل کړې او غواړې دافغانستان دخلګو
ولنې او وسنې فاسدې ادارې نه چې امريکا اول بايد دا کړې  له  کړې  زموږ دبې چاره ملت پرسرپرنازله  نړيواله 

ان نه سې ژغورالې ملت  همدې بالخالص کړې ملت ناوسه دې ، ملت . بې چاره دې .  داملت وژغورې ملت 
الح اخيستولوته مجبوره س ملت بې سالح دې امريکا بايد داملت په لوې الس وقيام او. مظلوم دې ، ملت وږې دې 

 خپل کارونه بس  دستورخالف او ددود افغانانو د حرکات کنترول او تعقبيې نکړې ، دوهم بايد خپل نظامې او
يانو کړې  اون  دافغانستان مشکل داسې نه دې  اولې چي دافغانستان په کورينوچاروکې الس وهنه بنده کړې زورر پر

ه دا  داډيراوږد ايانورهيوادو لکه دعراق يا دکوريا او انګونو د ودپيړيوپيړيو ستون مرميونه حل  او امريکا يانوپه 
ې دايوه داسې معقول پالن ته ضرورت لرې چې هغه دخلګومالتړورسره وې نه ديوې فاسدې ادارې موجوديت  کي

                اودهغه په زورپرخلګوتپل ،وسالم
  
 
  


