
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  ۲۰۱۵/۰۸/۰۸ همدرد محمد سردار

 
 !!!کېږو  وژل ال بیده

 
افغانستان کې روانې جګړې خورا ډېر وخت ونیو، کلونه کلونه پر دې خاوره اورونه بل سول، ځوانان، پېغلې، 

 مېندې، پلرونه او تنکي تنکي ماشومان مو د بمونو، باروتو او د جګړې سرو لمبو خوراک سول.
ې وبهېدې، اسمان وژړل، زړونه وچاودېدل، ارمانونو کوکې وکړې، د بې ګناه انسانانو چغې تر اسمانه ورسېدې وین

 خو د افغانانو د دښمن زړه یخ نه سو.
د کابل پر ښار  وروستي وسله وال بریدونه چې خلک یې له درانه خوبه ویښ کړل، ځینې په خپلو وینو کې 

غړي له السه ورکړل خو ځینو مېندو او پلرونو د خپل زړه ټوټې په خپلو سترګو ولمبېدل، ځینو خپل د بدن خواږه 
 په وینو لژنده ولیدل او اسمان ته یې په وازه خوله کوکي وکړې.

سره له دې چې په دې وروستیو کې زموږ هېواد له هره پلوه وټکېده، اقتصادي بحران رامنځته سو، بې کاري ډېره 
ویره  اچوونکي پېښې په زیاتېدو سوې، ورسره د نا امنۍ بې رحمه څپې هم ورځ تر سوه، غالوې، تښتونې او نور 

 بلې په لوړېدو دي او په پوره غرور افغانان په خپله غېږه کې غرقوي.
 «تر بدترو بدترې سته»یوه مشهوره اصطالح ده وایي: 

ته مو فکر نسته، د هغه توپان مخه نه نیسو چې سبا را رښتیا هم، چې موږ د نن په حاالتو ځوریږو خو د سبا حاالتو 
 روان دي، په داسې حال کې چې راتلونکي توپان ته په بټو بټو سترګو ګورو، خو غم یې نه کوو.

پخوا به نا امني محدوده وه، یوازې په لویو بازارونو، څلور الرو، ګڼ میشتو ځایونو کې وه، که به چاودونه وسوه 
ی وه چې، سیمه کې حاضر خلک به پکې مړه او ژوبل سول، نور په کورونو کې به خلک هغه به هم داسې ځا

 خوندي و، دښمن به هم داسې ځای برید نه کاوه چې کورونه او عام خلک دې ډېر زیانمن سي.
ر خو اوس کیسه بل ډول ده، له بد ترو بدترې راغلي دي، په وروستیو بریدونو کې چې د کابل په ګډون د هېواد په ل

او بر کې وسول، کورونه یې رانسکور کړل، انسان پکې د لویو لویو ودانیو تر دېوالو الندې سول، ویجاړۍ پېښې 
سوې، ماشومان په کورونو کې په لوبو او ساتیرو بوخت ول، ښځې او د کور مېرمنې په خپلو کارونو لګیا وې چې 

 د دښمن بې رحمه بریدونو ښامار خپلې خولې ته واچولې.
ه خپلو کورونو کې هم خوندي نه یو، په ډاډه زړه څوک ډوډۍ نه سي خوړلی، سهار چې کوم زوی له کوره اوس پ

وځي نو مورجانه یې په دې خاطر په ځیر ځیر ورته ګوري چې فکر نه کوي زلمی زوی به یې بېرته کور ته روغ 
 تیریږي.او سالمت راسي، پر افغانانو هره ورځ ویر، هره ورځ مرګ او هره ورځ قیامت 

په ننني عصر کې نړیوالو، ګاونډیو او نورو ګڼو هېوادونو د افغان وژنې لپاره بېالبېلې طرحې وازمایلې، خپلې 
 سیاسي واګې یې پرې ټینګې کړې، تجربې یې ترالسه کړې ا و پر افغان وژنه یې یو له بل سره سیالۍ وکړې.

نورو سیمو کې ترسره سول، د افغان وژنې لپاره لویه  د وسله  والو وروستي بریدونه  چې د کابل په شا شهید او
 دسیسه وه چې سلګونه عام وکړي پکې ژوبل او  بې کوره سول.

له یوې خوا افغانستان کې  د وسله والو ډلو ډېرښت، بل پلو د دوی ترمنځ اختالفات او ترڅنګ یې داسې لوی 
و چې افغان وژنې لپاره دلته بېالبېلې ډلې روزي بریدونه چې سري عام پکې قتل ترسره سي، دا به د هغه هېوادون

 بله نوې لوبه ده.
د وسله والو په ډېری بریدونو کې عام خلک وژل کیږي، په دې وروستیو کې د یونما د یو راپور له مخې چې په تېر 

، که سلنه ولسي خلک د دولت د وسله والو په بریدونو کې وژل سوي او ژوبل سوي دي ۷۰یو کال افغانستان کې 
څه هم طالبانو د یونما دغه راپور  رد کړ، خو دا ډول بریدونه لکه په دې وروستیو کې چې یې کابل او نورو 

 والیتونه شاهدان و، د یونما راپور ته بری ورکوي.
په ټوله کې افغانستان کې هغه ډلې چې دولت ضد جګړه ییز فعالیتونه کوي، په ښکاره ډول رسنیو کې ځانونه افغانان 

 لي، دوی وایي جګړه له دې لپاره کوي چې افغانان له جنګه وباسي او ارامي رامنځته سي.بو
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اوس پوښتنه دا ده دغه جګړه مارې ډلې چې د افغانانو سوکالي غواړي ولې افغانان وژني؟؟
 ځواب څرګند دی چې دا په اصل کې د افغانانو دښمنان دي، په دې خاطر افغان وژنه کوي.

جګړې لپاره خپل اصول او قوانین وضع سوي دي، جګړه کې ښکېلې خواوې مالومې دي، دوی  په ټوله نړۍ کې د
یو بل پېژني او د یو بل په وړاندې جګړه ییزې کړنې ترسره کوي، نور چا ته زیان نه اړوي، خو افغانستان هغه 

ي اور خس او خشاک هېواد دی چې عام افغانان پکې د جګړې قربانیان دي، د افغانستان په جګړه کې د بل سو
 ولسي وګړي دي، دوی نا خبره او بې ګناه دغه اور ته غورځول کیږي او ښکېلې خواوې یې ننداره کوي.

اوس دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې نړیواله ټولنه پر افغان وژنه ولې ُچپه خوله ده، دوی خو ځانونه د بشر د حقوقو 
او جنایي سرغړونه پېښه سي دوی یې په اړه ږغ پورته سرالري بولي، د نړۍ په هر ګوټ کې چې کومه بشري 

 کوي، خو پر افغان وژنه ولې څه نه وایي؟؟
مالومه خبره ده چې ټوله نړۍ په افغانستان کې خپلې ګټې، موخې او ارادې لري، خو افغان  مشران هغه مجبوره 

ې ته مجبوره دي چې د دوی ډېرې خلک دي چې مجبوراً هر څه ته غاړه ایږي دي، دوی نړیوالو ته اړتیا لري او د
 خبرې ومني او د هېواد د یوې داسې بربادۍ لپاره یې عملي کړي چې ټول زیان یې عام ولس ته ورسیږي.
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