
 
 

 

 2تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

 ۱۱/۰۸/۲۰۱۷        انجنیر سلطان جان کلیوال
 

 د افغانستان د نجات د پاره
 

 حاد؟ات« دینومفس» او« لینوقات»د
 

 ګام اخستلو اراده  هرکله چی افغان ولس دیوی بد مرغۍ نه د وتلو او د یوی ملی ناروغۍ نه د خالصیدو په لوری د
کړیده او د وخت دولتی چارواکی یی دی ته اړ ویستلی دی چی د ولس غوښتنو او اړتیاو ته پام ور واړوی، ورسره 

په دولتی زعامت کی پراخه ونډه لری او تل یی ملی ګټي د  سم د ولسونو د ارام ژوندانه او ولسی ګټو دښمنانو چی
الو الس پوری کوی چی د هغو پالنونو د تطبیق مخه ونیسی چی په سرته شخصی ګټو نه قربان کړیدی، په داسی اعم

دا زمونږ د هیواد په تاریخ کی ډیره اوږده   رسیدو سره یی افغان ولسونه د یو شمیر ستونزو نه خالصون مومی.
ی دولت د سابقه لری چی دلته یی د څیړلو اړتیا نشته خو دومره باید و وایو چی په افغانستان کی د پخوانی شورو

حمایی الندی د وروستی زمامدار ډاکټر نجیب هللا له سقوط را وروسته، چی دولتی نظم او د قانون حاکمیت په قطعی 
توګه له منځه والړ او د هر ښار په هره کوڅه کی ځانګړی پاچاهی جوړه شوه د ملی شتمنیو د لوټ او تاالن او په 

او  نظیمونو، قوماندانانو،زورواکانو، جنایت کارانو، قاتلینو او مفسیدینوسیمه کی د واک ساتلو په منظور د بیال بیلو ت
ترمنځ په لسګونو او سلګونو اتالفونه او اتحادونه را منځ ته شول، بیرته مات شول،   د هغوی د خارجی الس نیونکو

ترڅو چی په افغانستان  بیا را منځ ته شول او بیا مات شول او ال هم دا سلسله روانه ده او تر هغی به روانه وی ،
   ي.قانون حاکمیت ته غاړه کیښودله ش د یو قوی او با ثباته ملی دولت جوړ او کی

د دی اتحادونو د جوړیدو په پرله پسی ډرامه کی دا دی نن بیا یو نوی، تازه او د ملی ګټو په ضد د ملی شتمنیو د 
بی ګنا انسانانو په وینو ککړ السونه سره یو ځای او  چپاولګرانو تر منځ د یووالی او ملګرتیا ناپاک او د زرګونو

جنګساالرانو او قسم خوړلو دښمنانو، غلو   الندی باندی شول او د افغان ملت د دی ترټولو ښه پیژندل شوو، قاتالنو،
تباهی د نوی  سره ژمنی وکړی اود او لوټ مارانو، د وطن د بربادی، تباهی او د ملی یووالی د مخنوی په منظور

   .کیدو په الره کی یی قدم کیښود
 

  ي:دا الندی مفسیدین برخه لر په دی نا مقدس اتحاد کی
 

د ملی جنبش د وسله والی ډلی مشر، مشهور جنګ ساالر او د افغانانو تر ټولو ستر او بی رحمه قاتل عبدالرشید   ـ۱
خالد بن » ګناه خلکو د وژلو له کبله د مجددی له خوا د بی  هللا دوستم چی ال پخوا ورته د یوه بل مکار رهبر صبغت

لقب ورکړشوی وو او بیا په دا پرون کی د یو څورایو د ګټلو په هیله ډاکټر محمد اشرف غنی صاحب هغه یو « ولید
ځل بیا د ملت په اوږو را سور کړ، خپل معاون یی کړ اوپه ټول ملت باندی د حکم چلولو صالحیت ورکړ، خو څه 

  وشول؟
  

ـ د بی سره انسانانو د ګډیدلو طراح، د حامله ښځو د نسونو د څیرولو قهرمان، په کانتینرونو کی د بیګناه انسانانو د ۲
د بی عزته کیدو او بیا د هغوی د سینو د غوڅیدو لوی استاد حاجی محمد  سوځولو زړور قوماندان او د ځوانو نجونو

 .هیرو او د اجرائیه ریاست د غیر قانونی پُست معاون محقق، د اجرایه رئیس ډاکټر عبدهللا د ډلی لوی
 

ـ د جمعیت د اسالمی تنظیم په خپل سر مقرر برحال اجرائیه رئیس، د یوی نیمی لسیزی را وروسته د بلخ د تاریخی ۳
 افغانی قومونو د ملی یوالی لوی لوټمار، د او لومړی شخصیت، د ملی شتمنیو تر ټولو تاجه پاچا بی والیت خپلواک

  .ترټولو ستر دښمن او بالخر د زرګونو بی ګناه انسانانو قاتل او لوی مفسد، جنګساالر او زورواکی عطامحمد نور
د نورو تیرو ائتالفونو او وحدتونو خالف چی د هیواد په دننه کی تر سره کیدل، یو بله د شرم او خواشنی نه ډکه 

چی د تاریخ په ټولو اوږدو کی د افغانستان د  ه داسی ملک کیخبره داده چی دا کرت دا اتحاد د هیواد نه بهر په یو
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خلکو دوست او ښه همکار پاتی شویدی یعنی ترکیه کی تر سره کیږی، چی دا په خپل ذات کی د سړی په ذهن کی 
  پوښتنی را والړوی او بیلی څیړنی ته ضرورت لری چی ولی ترکیه؟

 

 د مشرانو  دغه نا مقدس اتحاد چی په ظاهر کی د دری سیاسی ډلو د افغانستان د نجات په نوم د افغانستان د تباهی
جمعیت، وحدت او جنبش( له لوری را منځ ته شوی دی په حقیقت کی د دری افغان قومونو ) تاجک، هزاره او )

ازبک( د اقوامو د خپل سرو نماینده ګانو اتحاد دی چی د دی هر افغان شریف قوم شریف او وطنپال اشخاص یی په 
څ وجهه خپل نماینده ګان نه بولی، نه یواځی داچی خپل نماینده ګان یی نه ګڼی کرکه هم ورنه لری او لکه د نورو هی

بر سیره پردی د دوی د سیاسی  .افغانانو په څیر دا توری او وحشی څیری د وطن او د افغانانو د یووالی دښمنان بولی
د اتحاد په توګه نه منی او هغه د دوی او ددوی په په څیر د څو ډلو ټپلو ډیر غړی هم د ا اتحاد د ددوی د ګوندونو 

  .نورو داړه مارانو د شخصی ګټو د خوندی کیدو د پاره یو شخصی تصمیم او شخصی چاره بولی
 

تر کومه ځایه چی معلومات او د افغان ولس په منځ کی د دی نا مقدس اتحاد په هکله د نظر څرګندولو او اړیکو نیولو 
ای، د دی اتحاد ملګری څیری په دی تکل کی دی چی دی یو والی ته د افغانستان د نجات تر نامه الندی لړۍ را وښ

سراسری او افغان شموله بڼه ور کاندی نو له همدی کبله یی په ټول هیواد کی د ځان په څیر په فساد کی په ککړو او 
برخه کی د ټولو سیاسی ډلو او د هغوی د مشرتابه او غواړی چی په دی  د شخصی ګټو په لیونیانو پسی لټه پیل کړیده

سره د دی اتحاد د مالتړ او ملګرتیا د پاره لیدنی کتنی تر سره او د افغان دولت د ورځنیو کړو وړو په مقابل کی 
  .څومره چی کولی شی خنډونه جوړ کاندی

 

   او چور چپاول ضدد لیدنو کتنو په دی لړۍ کی ډیرو سیاسی ډلو او د فساد، جګړی، وینی توئیدنی 
رد او نه منلو ځواب و   ا شخاصو چی د دی نامقدس اتحاد د مثلث دری واړه خواوی یی ډیری ښي پیژندلی دی د

هغه کسان چی السونه یی د ښاغلی کرزی د زعامت له ختمیدو   وایه او الیی هم ورته وایی، خو له بده مرغه ځنی
د شخصی پانګی د جوړونو نه لنډ شویدی، د غلو د دی نوی اتحاد  وروسته له چور چپاول او د فساد له الرو څخه

او د کرزی د رژیم د لومړی صف د  یو د دی مشهورو مفسیدینو له مخی سره د ملګرتیا سر خوزولی دی. د اوریدو
حدی چپاول ګرانو او داړه مارانو له جملی څخه د یوی سیاسی ډلی مشر او د پشتون قام ته منصوبه څیره انوارالحق ا

دی چی دی اتحاد سره یی د ال زیاتو شوکماریو د پاره د ملګرتیا سر خوزولی دی. که دا اوازه چی ښاغلی احدی د 
لیوانو د دی اتحاد ملګری شویدی رښتیا شی نو بیا به د دی اتحاد د مثلث بڼه په مربع باندی باندی واوړی او افغان 

اتحاد دی او باید باور پری وشی.  او هم په قومی لحاظ یو مکمل ولس ته به دا وښای چی دا ګوندی اوس هم په سیاسی
خو د دی نامقدس اتحاد مبتکرین دا هیروی چی افغان ولس اوس هغه پخوانی ولس نه دی چی د پسونو د رمی په څیر 
به سیاسی شپنو هغوی هری لورته چی یی خوښه وه روان کړی وو، دا اولس اوس نه یواځی داچی وطنی توری او 

سدی څیری ډیری ښي پیژنی بلکی د خپل ولس او وطن نړیوال دوستان او دښمنان هم ډیر ښه پیژنی او د دی توان مف
به هم انشاءهللا چی ډیر ژیر و مومی چی د ملی یو والی او د ملی ګټو د سمی پیژندنی په نتیجه کی به د هیواد ټول 

نړیوالو محکمو ته را کش کاندی او د هرناروا عمل حساب مجرمین، قاتالن، جنایتکاران او مفسیدین د عدالت ملی او 
دا مفسیدین دی و پوهیږی چی د دوی د زوال د پاره ډیر وخت نه دی پاتی، که خدای ج کول ډیر  .به تری و غواړی

افغان  .ژر به دوی د سوال ځواب د پاره په ژوندنی را کش کړلی شی او د خپلو شو مو اعمالو په جزا به ورسیږی
سی اتحاد غواړی او اړتیا ورته لری چی غله، داړه ماران ، شوکماران او مفسیدین او د خلکو د قاتالنو نه یو ولس ه

 .خالص اتحاد وی او ملی ګټی ورته د شخصی ګټو نه ستر ارزښت ولری. د همداسی یوه اتحاد په هیله
 

 پای
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