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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 

  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۲۲۰۱۲۲۱۲۲                    غفور لیوال
             

 بهرنیان او مېلیونران
 

بهرنیاان اراراد    شل مېلیونران هم خپل مجبوریتونه لري ، دوی په ډیره بده بڼه دبهرنیانو په الس یرغمل شوي دي ، دا
نه دي ، هېوادونه ،ان الچې حکومتونه هم نه دي ،بلکې داځانګړې کاړ  دي چاې کاار یاې همادا دناورو هېوادوناو پاه         

، چوي ، له یوې خاوا امکاناا   دوی یو شمېر وګړي په لومه کې ا. ته دخپلو اغیزو زیاتول دي چاروکې السوهنه اوهل
لاه لوماو   ( بهرنیاانو )  دوی ، خو له بلې خوایې په داسې النجاوککړوي چاې هېلکلاه د   ځواک، پیسې او مشري ورکوي

وي او بیا یې تار  ونو کې ښکېلدوی دغه ځانګړي وګړي دبېلګې په توګه په الندینیو دام. ونه نه شي ایستالیڅخه سر 
 :مرګه یرغمل ساتي

، کااب   ، تارالس النادې ررماانبردارو،  ااه و االل، ښاو کوروناو او خاوړو        ترهرڅه وړاندې یې په ډیرو پیسو ، وسلو -
نفوباو نورو امتیازاتو خوله ورخوږه کړي ، یوه کاب  لیډر شپ ته یې ورسوي او په دې توګه یې له نازو نعما  ساره   

کاه  ) کړي ، چې له رواني پلوه ددې نعمتونو د اري ساتلو لپاره دبهرنیو پاه وړانادې هار امارو خادم  تاه        داسې عاد 
 .حاضر او اماده وي( تاوان هم وي  هغه دخپلو خلکو په

وروسته یې په دوښمنیو واړوي ، ځینې خلک پرې ووژني ، ځینې پرې لوټ کړي ، دقوموناو لاه تدااد او دوښامن        -
: وایاي  ي ، له نورو مېلیونرانو سره یې په سیال  ، رقاب  او ان دوښمني ککړ کړي او بیا ناو ورتاه   سره یې مخامخ کړ

 .غم یې مه کوه زه درسره یم
 له شخصي پلوه ورته ځانګړي اسناد، بدناموونکي تصویرونه او دوسیې  وړوي ، چې که هر کله یې بغاو  ته زړه -

 .وشو نو ورته راباسي یې
خلکو لاه شاکونو او مخاالفتونو     رامنځته کوي او د( ریښتینې  تقلبي یا) ډیرې اوازې او شایعا   ږ ودوی په هکله ل د -

 . انقیاااااد تااااه چمتااااو شااااي ، ررمااااانبردار  اوې توګااااه مېلیااااونران تاااار پایااااه ساااارکوز سااااره یااااې مخااااامخ کااااوي ، پااااه د
څخاه راګرځېادل هام دبشاپړ     په داسې ایاډیولوژیکو ، قاومي ، ژبنیاو او سیاساي شاعارونو یاې مشاهوروي چاې لاه هغاو            -

و مجباوره دی همداساې   سقوط او بدنام  المل ګرځي ، یومهال چې مېلیونر ګوري تر شا یې ټولې بیړ  سیزلي دي ، نا 
 .پر مخ والړشي

، او پټې شیوې او الرې چارې هم وي بهرنیانو په لومو کې دښکېلیدو یو څو بېلګې وې ، کیدای شي تر دې پېچلې د دا
ته بیلګه یی یادونه وکړه، په دې توګه اېل شوي ، ښکېل شوي او یرغمال شاوي مېلیاونران دخپلاو     موږ یې یوازې دل خو

خلکااو او هېااواد پااه ګټااه دځااان خوځولااو امکانااا  لااه السااه ورکااوي او لکااه خااوړیۍ رعیاا  دبهرنیااانو انااډیوال  تااه دوا      
روي ، پاه خلکاوکې یاې دکااب      بهرن  کړ  دوه اړخیزه لوباه کاوي ، همااغومره چاې مېلیاونران ځانتاه مجباو       . ورکوي 

بهرنیاان ددې  . شهر  او نفوب الرې چارې رامنځتاه کاوي او لاه دوی ساره مرساته کاوي چاې حاکمیا  تار الساه کاړي            
 :مرسته څو ډوله موخې تر السه کوي لوبو په

ناړ  او   ،ونه پیاوړي کوي او ژونادي یاې سااتې   ، نفوب او السوهنې ریزررساتلو خپلو ګټو د په یوه ځانګړي هېواد کې د
خپال مشاران   ځانګړي هېاواد   بلکې دا د ،چا په چارو کې السوهنه نه کوي عامه بهنیتونو ته داسې ښیي چې دوی خو د

، ملاي  سام مشارتو    ، نړیوالو ته داهم ښیي چې پاه ځاانګړي هېاواد کاې د    خپله یې خوښه ؛او خلک دي چې هرڅه کوي
بلاه  ... تال بایاد لاه بهاره مرساته ورساره وشاي       اتې دي او ، داخلک ډیر وروساته پا  رهبر  او سمې ټاکنې ظرری  نه شته

ځانګړي هېواد خلک او ځوان نسل په دې پوه کړي چې خپلواک سیاس  او په خپلو امکانااتو خپلاې    ده چې د ګټه یې دا
، هرچاته چاې ووایاې   ن کې یوعجیب باور رامنځته شوی دیاوس په ارغانستا ، همداديملي چارې ترسره کول ناشوني 

یوه ځواکمۍ بهرني هېواد له انډیوال  پرته هاې    وروره د: نو درته وایي! څه وکړو  ژغورلو لپاره یو هېواد د د  راځئ
ه چااا سااره دې  لاا... سیاساا  شااو  مااه کااوه     نااه لاارې د  ، وساالې او زور وتاار څااو چااې پیسااې   ...  م نااه شااې کااوالی  هاا

؟ ورشه له غوی په مرسته سیاس  کوېه ؟ خلک بیچاره ګان څوک دي چې ته دسیاس  شو  کوې ؟ چې دتار نګولی
یاه همادې   سیاسي ارادې کمزورتیاا او پار پردیاو تک    باوري ، د ، بېټول زهر دا... کو  بهرني هېواد سره اړیکه ونیسه 

ژماۍ نسال وغاواړي پاه     نو که ځوان او  ،نه یې ځواک ته رسولي ديشلو مېلیونرانو موډلو د. بهرنیانو رامنځته کړې ده
خاولې ناه   ! ، چاې بچیاه   کړي همادا مېلیاونران ورپاورې خانادي    ، اراده او ملي تعهد سیاس  ته مخه ههخپلو امکاناتو، پو

ږي خلکوساترګو تاه دریا    دري ژباې دامتال د   دې ټولاو پاه پایلاه کاې د     ؟ دستا یې په سیاس  څاه ... و بوی ځي شید دې د



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

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

ـا عملای حرحاو خاوناد، پار       علماي معقولو،  داسې وضعی  دې ته الره هواروي چې د!( مربي داري مربا بخور: ) چې
یرغمال   لاه ډګار څخاه ووځاي او د    ( چاې مرباي ناه لاري     ) ملي ارادې خاوند بهیروناه او شخصایتونه    ، دخپلو پښو والړ
ګټاو او   بهرنیاو د  ، دحاکمیا   ، پاه دې توګاه د شالو مېلیونراناو د    انو انحصااری واک وځاواک دوا  وکاړي   شویو مېلیونر

 .اړتیااو احتیاج ډاډ ترالسه کیږي مېلیونرانو د دوا  او بهرنیانو ته د نفوب د
 :رو دغه زهر  ۍ باورونه ریښه موميپه خلکو کې ورو و 
 .یانو له ګوډاګیتوبه پرته نه کیږيسیاس  دبهرن• 
 !ملي اراده او معقول سیاس  به ښه وي، خو ممکۍ نه دی•  
 .کمعقلي دهوی دی او ورسره مبارزه دشلو مېلیونرانو حاکمی  له بهره تدمیۍ ش• 
مرباا تاه    هر څوک چې غواړي سیاس  ته راشي ، اول باید دکو  پردي دروازه وټکوي ، مربي پیدا کاړي او بیاا ناو   •  

 ...کاشوغه له  یبه راوباسي
 
 

 :حلالره
رامنځتاه کاول چاې مرباي یاې      ( ګوندوناه   یاا ) ، علمي ـ عملي او معقولو حرحاو والړ ګوناد     ملي اراده، خپلو امکاناتو پر

 .و یوازې دارغانستان خلک وي او بسې ایواز
، کاه  واک پر ځای دې خلکو ته ورمخاه کاړي  ځ ، پیسې دې نه لګوي او ددې پر وچ ډاګ کیني( ګوندونه  یا) ګوند  دا 

ګوناد دې ټولاه هلاه پار دې متمرکازه کاړي چاې         دا. ړه وکاړي خلک ورسره ملګري شول بیاا دې دځاواک پاه اړه پریکا    
له غالم  پرته هم سیاس  کېدای شي، خو په پیل کې یو څه زیار، ساتوماني او  بهرنیو ځوان نسل وپوهوالی شي چې د

 .کار غواړي
 . بهرنیاااانو لاااومې او پاااه هغاااو کاااې دشااالو مېلیونراناااو ښاااکېلتیاوې ښاااایي وپې نااادل شاااي او خلاااک پااارې خبااار شاااي           د 

ر ځایناساتی  انحصاا  اناو د شالو مېلیونر  ، چاې د وناډه ترساره کاړي   ( روښانفکرانو) هوښیار او ژمۍ تحصیل کړي ښایي د
 .ځواک رامنځته کړای شي

، بلکې رسامي  ،نړیوالو سره کینه او عقده واخلي دې المل شي چې خلک له بهرنیو کړیو په اړه دا تصویرنه ښایي د د 
مګر له شخصایتونو او ډلاو ساره پا       ،متونو له خوا ټینګیږي ډیر مهم ديملي حکو پرخپلو ملي ګټو والړ اړیکي چې د

شاي او  دواړه ساره بېال    ، چاې ښاایي دا  پړسول او یرغمل کول نااروا کااردی   مېلیونرانو ګټو لپاره د نورو د و داړیکي ا
 .خلک یې پر حقیق  وپوهول شي

نااو لااه انحصاااري شاالو مېلیونرا ویښااتیا او روښااانتیا یااو ملااي نهداا  کااوالی شااي دا حقااایخ روښااانه کااړي او خلااک د   د 
 .واکمن  څخه وژغوري

 
 


