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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  
  

 ۱1/۱۰/۶۱1۲         کلیوال جان سلطان انجنیر
 

 باکي بی او واکي زور
 

 د رواکانوزو د وګړی، آباد او میشت کی جغرافیه دی په او جغرافیه افغانستان د چی کیږی کلونه زیات نه څلویښتو د
 ماشات یی نړیوال او سوځې کی اور په انصافۍ بی او بیعدالتۍ استبداد، ډول ډول د خوا له بانډونو او ډلو رنګارنګ

 یکونکیل او جوړونکی سناریو د چی سره جوړیدو په صحنو بیلو بیلو د سریال فلمی اوږد کلونو لسګونو د دا. کوی

 سیدلیر سرحده تر سپکاوۍ د ملت افغان د او شرم د دومره نور دی، افغانان خپله یی برخه لویه لوبغاړو د او پردی یی
 اڼوپ منو ویاړ له تاریخ اوږده له کلونو زرګونو د ټولنو انساني او بشري د هم هویت او نوم افغان د ده نژدی چی دی

 .کاندی پاک او لری نه
 زبرځواکونو سترو نړیوالو د نزول زعامتونو مزدورو او خودخواه اهلو، نا د سر په ملت افغان ستر او دروند دی د
 ونومقیاس حساسو او دقیقو د چی دی پالن شوی سنجول ژور یو دا بلکی دی نه کار خپلسرئ او تصادفی کوم خوا له

 ویش ته منځ را لوری له استبداد نړیوال د پاره د راوړنو ته الس او تعقیب د اهدافو خاصو د مخی له اچولو کار په د
 تیح ډلې افغانې وطنپالې یوی داسی هیڅ مخی له پالن دی د. کیږی بیول مخ پر څخه تغیر او ویری کومی له بی او

 د کیدو نژدی سره او یووالی د کی منځ په ولسونو ورو خورو خپلو د چی کیږی ورکوله نه موقع دی د ته اشخاصو

 تر قومونو افغان د( یووالی ریښتونی) یعنی الر یواځنۍ همدا ورکاوی د ناخوالو ټولو د او وکړی کار پوهاوی د پاره،
 .کړی ته منځ را منځ،

 نیمګړې د یک افغانستان په چی ولیدل سترګو خپلو په توګه په شاهدانو عینی د کی لسیزو څلورو دری تیرو دا په مونږ
 وطن د کی الره په جوړښت د نظام جمهوری ځوان او نوی د بیا او الړه منځه له ډول څه په دوره دموکراسۍ
 ارونهګز لوری(  کیڼې)  او(  ښۍ)  د ډول څه ول ګوډاګیان او مزدوران پردیو د سره رښتیا په چی عناصرو پلورونکو

 کی تووروس په او کړل نابود او نیست خاوندان تفکر ملی د او او وطنپال شمیر ګڼ یی کی سر لومړی په او شول پیل
 یوړ؟؟ منځه له ذریعه په مزدورانو او ګوډاګیانو خپلو د پالن وړلو منځه له د نظام جمهوری ځوان د یی

 داسی کی هیواد ټول په وشول؟ څه چی ولیدل هم مو وروسته( نیټه اومه ثور د کال 13۳۱ د)  فاجعي ستری تردی
 مور په لور د او لور په مور د پالر، په زوی د زوی، په پالر د ورور په اعتبار ورور د چی شوه ته منځ را ویره
 یوه، او واخست ژوند بل د غړی یوه کورنۍ د چی شوی هم ته منځ را پیښي زرګونو په داسی والړ، منځه له باندی

 ډول هر هل بی وطنپال پاک او ګناه بی لکونو او زرګونو په دننه کی هیواد په. واهه ټیل ور ته کندو تورو زندان د بل،
 اوټول شول برباد او تباه سوځیدل، و کی اور په غضب او قهر د پلورونکو وطن السو کیڼ د پرته نه پوښتنې او جرم

 ګاونډیو رتهو هلته او تښتیدل و نه وطن د نور میلیونونو په. شو بدل خارستان په ذریعه په لښکرو سرو د وطن ګلستان
 نه یچ کړل ګیر را کی لومو په داسی یی لیونیان ګټو شخصی د او غوړول و دامونه تور ایران او پاکستان هیوادونو
 معنوی او مادی ټوله وطن دی د بلکی کړ مخامخ سره بربادۍ او تباهۍ د یی انسان( افغانستان) خاوری دی د یواځی

 سرو د یی پاره د ورکاوی د ملت دی د او کړل خپل هم یی څه او نابود څه هم یی ویاړونه تاریخی حتی او شتمنی
 .درلود شرف پری پړانګانو واقعی ځنګله د چی کړل خوشی را وطن دی په پړانګان تور داسی وروسته نه لیوانو

 همکمل په تقریبا   وطن زمونږ یی ذریعه په مزدورانو خپلو د چی( ایران او پاکستان)ګاونډیانو خواخوږو دی زمونږ
 هغه ښتلغو چی یی هرڅه او کیښود بڼسټ چلیدلو د قانونۍ بی او واکۍ زور د یی کی افغانستان په او کړ وران توګه
 د چی پاره د دی د وروسته نه بربادۍ او خرابۍ پوره د. کول پیلی کی عمل په څخه خنډ او ځنډ ډول هر له بی یی

 مزدوران زړو د یی ډله افراطی بله الس ښي د ورشی، ته الس( پاکستان او ایران) دوی د اختیارات مطلق هیواد دی
 ۍاسان په دوی څو تر وزیږول را هم اختالفات مذهبی څنګ تر اختالفاتو قومی د یی توګه دی په او وټاکله ځای په

 مزدورې وین دی. ونیسی الندی کنترول تر توګه مستقیمه په چاری فرهنګی او سیاسی افغانستان د شی کولی و سره
 د هت تعصباتو مذهبی او( و رسیدلی ته اوج خپل پخوا ال چی) تعصبونو قومی د یعنی خواو دواړو په( طالبان) ډلې

 الره وه، مداخله( امریکا) غرب د څیر په روس د چی ته پالن هغه ترڅو ورکړ دوام توګه په مبارزی والی وسله

 مریکاا د ناتو. وشو هم کار دا سره پیښي بوګنونکی زړه په یوولسمی د سپټمبر د کال زیږدیز ۶۱۱1 د. شی پرانستله
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 3تر ۶ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 چی هن الرو ځمکنیو او هوایی د پاکستان هماغه د ته افغانستان سره فیصلی ناما په تش د ملتو ملګرو د او مشرۍ په
 .شوه داخله ور کیده، ګڼل پالر( مجاهدینو) پلرونو د هغوی د او طالبانو د

 په وه،ش داخله ته افغانستان سره باکۍ بی او زور په څیر، په اتحاد شوروی پخوانی د چی څنګه لکه ناتو او امریکا
 طالبانی وا ځپلی ویی کړی، بمبارد توګه پسی پرله په یی دری او بانډی کلی، ولس افغان د یی سره باکي بی پوره
 را ارښ په کابل د بیا یوځل چی ورکړه اجازه ته قوتونو ضد طالبانو د یی سم سره دی د. غورزاوه و پښو له یی قوت

 په لکاب د څیر په ځل لومړی د هم بیا ډلې واکې زور او باکی بی دی. کړی تکرار بیا غوبل پخوانی خپل او ننوځی
 ندیال واک او څار تر امریکا د کی ښار په بن د هیواد د جرمنی د. شوه بدله ژر یی بڼه خو وستله را ویره اوسیدونکو

 رګ معامله ارادی، بی نوی یوه د یی نه غلو پخوانیو هماغو له او شوه جوړه غونډه پړانګانو پخوانیو او واکانو زور د
 د سرطان د لکه یی اوس چی کړه نازله سر په ملت افغان د ډله داسی یوه مشری په( کرزی حامد) انسان مخی څو او

 .کاږی را یی ته لوری نابودۍ د او ده نیولی بدنه ملت ټول د څیر په دانی

 را ندیال عنوان تر رغونی بیا د افغانستان د مرستي ليما امریکا خصوصا   ټولنی غربی د سم سره مقرری د کرزی د
 اکانوبیب او زورواکانو د که او شوی کارول و پاره د رغونې د افغانستان د مرستی مالي دا ایا وشول څه خو شوی، پیل

 ننه د کی هیواد په یواځی نه مرستو، دي. دی څرګند او واضح بیخی ځواب پوښتنی د پاره؟ د څربیدو او پړسیدو ال د
 او پراته هغوی د کی نړۍ غربی په خصوصا   بهر نه هیواد د بلکی کړل، رایوځای سره ماران داړه او غله پراته
 القشپی یوه په ټول ول، ماهر کی چارو په ګرۍ معامله او اللۍ د د زیات چنده څو نه غلو داخلی د چی انډیواالن میشته

 ندیغو کجیرانو د مرسته راغلو په ته هیواد دی نامه په خلکو د افغانستان د او کړل ټول را وخوا شا په کرزی حامد د
 انیخ خپله څیر په خان لوی د صاحب کرزی حامد جناب. پړسول و پری ځانونه یی څیر په چنجیو د لکه او شول پنډ

 سیپ بل په یو ورو ورو کسان بلد چارو الرو په  فساد د بهر هیواده له یا او ننه د کی هیواد په چیرته، هر کړه، پیل
 نړیواله په دولت او اداره کرزی صاحب خان د برکته له مفسیدینو همدی د او شول داخل ور کی زعامت دولتی په

 د کروندی راغله، حرکت په مافیه نړیواله او ملی موادو مخدره د .ونیو ځای کی اداره درجه دویمه په فساد د کچه

 دری له شمیر معتادینو د کی وطن غریب په اوس چی شوه دا یی نتیجه او شوی ښکلی ګلونو زهری په کوکنارو
 پیل دوره هستر ټولو تر باکۍ بی او واکي زور د کی افغانستان ټول په سره مقررۍ په کرزی د. دی اوښتی نه میلیونو

 دی،ګرځی و شتمنۍ شخصی مندانو زور د ځنګلونه او زخیری معدني لکه شتمنی ملی شوی، چور ځمکې دولتی. شوه
 ډلو مخصوصو همدی د چی پرته مادو هغو له خو شو جوړ قانون شوی، ته منځ را ډلی لوې لوې تښتونې انسان د

 لوی په ورن  پرته نه کسانو محدودو څو د خو وشوی ټاکنې پارلمانی. شوه نه تطبیق هم ماده یوه بله تامینولی یی ګټی

 النوکی شول، دننه ور کوټه په پارلمان د( باکان بی او واکان زور همدا)  مشران ډلو د غلو د او غله ټول سره اکثریت
 .کړل پورته ګامونه ګړندی بل یوتر کی ولو تاو په څرخونو د چپاول چور د او شول

 هسرت په کارونو ناوړو ډیرو او ښو لږو د دوره کرزی صاحب خان د وروسته کالو څوارلسو یا دیارلسو تر بالخره
 پاره د ونیول څوکۍ د ریاست جمهوری د.شول ونیول تیاری نوی پاره د ټاکنو ټول د بیا او ورسیده ته پای سره رسیدو
 رهس تر انتخابات. وګړی ژمنې لوی لوی سره والو هیواد د خوله وړه خپله په نوماند یوه هره شوی، کاندید څیری نوی

 نور. لشو مخ سره ته ټاکنو دور دویم او وګټل وټونه ډیر نورو تر غنی اشرف ډاکټر او عبدالله ډاکتر تنو دوه شول،
 اشرف د ټول نوماندان ډلو جهادی اود ګډون په رسول زلمی دکاندید ډلی د پاچا پخوانی د کاندیدان شوی مات اکثره

 بڼه قومی ځای په بڼی سیاسی د ټاکنو پړاو دویم د. شوی پیل ټاکنې بیا او شول ملګری سره عبدالله د وړاندی په غنی
 چی دهپوهی و ډله عبدالله ډاکټر د چی کله کړل، السه تر وټونه ډیر ډلی غنی اشرف ډاکټر د کی نتیجه په او ونیوه
 یی عکسونه کرزی صاحب خان ولسمشر برحال د چالوه، و یی سیاست معاشۍ بد او زور د نو دی بایللی یی میدان

 .وکړ یی تهدید اعالنولو د حکومت موازی د او کړل ګزار را کی خیمه په جرګی لوی د
 د ناعال تر نتایجو لومړنیو د انتخاباتو د چی ځکه وی، مشوره امریکا د هم شا تر تهدیداداتو دی د چی ښکاری داسی

 وی ړیک خبری تیلفونی بیلی بیلی سره غنی اشرف ډاکټر او عبدالله ډاکټر د اوباما رئس جمهور ایالتو متحده د مخه
 غربیانو د چی او شی محروم به نه مرستو د نکړی قبوله طرحه زمونږ که چی وه کړی توصیه یی ته دواړو او

 .کولی شئ نه هم حکومت ورځی دوه بیا نو ودریدی درباندی مرستی

 جان وزیر خارجه د امریکا د نوم په دولت ملی د چی کړی اماده ته دی خواوی دواړه ورکولو اخطار دی اوباما د
 دوه انونیق غیر یو سره لرلو برخی په پنځوس پنځوس د خالف په قانون اساسی د افغانستان د منځګړیتوب په کیری

 وڅ. کاندی برابره زمینه ته داری واک لوټمارانو او غلو د بیا یوځل او کړی جوړ سره حکومت کولی پروتو سری
 باله،و واکدار پاره د کالو پنځو د حکومت سری دوه دا یی هلته او والړه ته افغانستان بیا کیری جان وړاندی میاشتی
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 وزرګون د نه وطن د توئیدنې، وینی ورځ هره د مصیبتونو، او ستونزو ټولو د هیواد د چی ډله عبدالله ډاکټر د خو
 هپ کی ایران په شړلو، را مهاجرود د سره ظلم او زور په خوا له چارواکو د پاکستان د او تښتیدنه ورځنۍ ځوانانو

 او ټولنیز د او کنترول له موادو مخدره د دوام، جګړی د کی والیاتو ۶۲ په هیواد د ، تجاوز او تیری د افغانانو پرتو
 ونخالص د خلکو شوو یرغمل د وطن دی د نه ستونزو لسګونو نورو داسی او زیاتیدو د ورځ په ورځ د فساد اقتصادی

 غیر د او تغیر د قانون اساسی د او کړی وازه خوله بیایی لری، اهمیت ډیر کول السه تر امیازاتو النورو د ورته څخه

 ولهټ او اچولی زوره جوړیدلو په جرګې لوی د پاره د ورکولو ځای د کی قانون په ته څوکۍ ریاست اجرائیه قانونی
 او ده ګیال وهلو چنو په هم ډله بیکاره او النفسه ضعیف کیفایته، بی غني اشرف د. کړیده مصروفه همدی په میډیایی

 د پرځای پروړو وچو د هم ډله کرزی صاحب خان د یی ترڅنګ. کوی معامله باندی اعتماد په خلکو د افغانستان د
 خپلو د( شی  جوړه که)  کی جرګه لویه راتلونکی په چی نیسی تیاری دی د او وینی خوبونه رشقی او شفتلو تازه

 کیفایته بی خوا بلی له ، قانونی غیر خوا یوی له دولت ملی دا چی وکړی پری پریکړه داسی او کړی درنه ونډه پلویانو

 د دی کرزی صاحب خان او جوړ دولت موقت دی بیا ځل یو بنأ   دی کونکی ته منځ را ستونزو نوو نوو د ورسره او
     .راشی کی سر په هغه

 چی شوه واچوله زوره ټکو همدی په یواځی کی دوره ټوله دی په او شول تیر کی غوبل همدی په کاله شپاړس پوره
 کار هن طریقو او وسیلو کومو د پاره د دښمنۍ او کرکې والی، لری باورۍ، بی اتفاقۍ، بی د منځ تر قومونو افغان د

 زما. يش پیداکړلی رسې الس توګه پوره په ته هدفونو خپلو انډیواالن هغه د کی سیمه په او امریکا ترڅو شی واخستل

 :دی او ول شیان الندی دا وسیلی هغه نظر په
 د بانوطال شوو ماتو د مرسته په پاکستان د پاره د اچولو کار په د وسیلی دی د: ساتل کی حالت په امنۍ نا د هیواد -1

 مهارتونو جنګی د کی هغوی په او مرسته په شریکانو نړیوالو خپلو د تجهیز او تمویل هغوی د بیارغونه، وجود
 . ده پاملرنه جدی ته پیاوړتیا

 یلهوس مصرفه کم او غوره هغه ټولو تر دا: وهل لمنه ته اختالفاتو سمتی حتی مذهبی ،ژبنی ،قومی کی هیواد په -۶

 دی د لاچو کار په وسیلی دی د. شی کیدلی پورته ګټه ستره ډیره سره اسانۍ ډیر په ورنه کی افغانستان په چی ده
 تذهنی درنځور او متعصب، نظری، تنګ تنه څو یو بلکی لری نه اړتیا ته کار تخریبی کی وګړو عامو په ملت

 سره ورنځوران دنورو څیر په ځان د چی اساس په اړیکو هغو د او لیکنو خپلو په چی کوی بسنه روشنفکران لرونکی
 داچی یعنی دی مثالونه ښه یی جوړونه قهرمان ژبنۍ او سمتی ، قومی اوسنۍ. شی چته او ګټه نه میتود دی له لری یی
 احمد نو وی قهرمان خان داود سردار که دی، قهرمان هم کلکانی لله ا حبیب نو وی قهرمان خان الله امان غازی که

 قهرمان هم دوستم جنرال نو وی قهرمان جبار جنرال که قهرماندی، هم( شوی منل قهرمان وختی ال چی) مسعود شاه
 مال عمر مال خالص، مال ،پیرګیالنی مجددی، محقق، خلیلی، مزاری، سیاف، مال حکمتیار، ګلبدین بالخره او دی

 .دی قهرمانان ملی ټول اونور نورو او حقانی
 فغانا د سره اسانی ډیری په ذریعه په وسیلی دی د دښمن چی ده وسیله یوه هسی دا: یرغلونه کلتوری او فرهنګی -3

 شتال وړلو منځه له د کلمی د( افغان) د کی پاڼو په هویت د چی وینو نن او شی رسولی صدمه ته هویت ملی قومونو

 ډیره دلچسپي او ونډه دولت اسالمی د ایران د نه دولت د پاکستان د کی برخه دی په چی شی ویل و باید. دی روان
 .ده هم بریالۍ کی وجود په زعامت ننی د حده ډیره تر او زیاته

 خپلو له سره اسانۍ په زعامت ضعیف هر چی دی میتود یو هسی دا: سیاست کیدلو تطمیع د او مداخلی بهرنۍ -۴
 د سویه نړیواله په دولت داډول شی، پردی نه ملت د دولت کوم چی کله او شی، کوالی پردی او لری څخه خلکو
 څخه عمل انسانی غیر ډول هر د چی اړوی زعامت شیپ دیکتاتور یو داسی په ژر ډیر زعامت اودا لویږی نه اعتبار

  هرکله کړیدی نازل یی ملت دی په او کړی جوړ یی زعامت دا چی قوت خارجی. کوی نه ډه ډه پاره د بقا د ځان د
 دوه موجوده همدا یی مثال ښه چی شی، کولی کار دا کی اوږدو په ساعاتو څو د کړی عوض هغه چی غواړی و چی

 .دی زعامت دولتی افغان سری
 ګټو لوخپ او ځان د دوی او کړیدی سترګی ټیټ وړاندی په ملت د یی زعامتونه دولتی افغان چی شته هم وسیلی نوری

 هادام ته بیباکۍ او واکۍ زور خپلی توګه همدی په دی دوی. لری نه الره بله غیر نه چلولو زور د پاره د ساتنی د

 دا چی راشی وخت هغه څو تر کوی هڅه میندلو د الرو نورو د ضرور پاره د خالصون د ځان د به ملت او ورکړی
 یک جغرافیه خپله په او شی لرونکی زعامت ملی باشهامته او زړور الیق، وطنپالو، مدبر، یوه د ملت ډک ویاړونو له

 . هیله په راتلو د ورځی یوی همداسی د. وکړی ژوند غاړه هسکه په
 پای
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