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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۳۰/۳۰/۲۳۰۲                 ډاکټر ګل مرجان منګل

 ایران باید افغان وژنه بنده کړی!
 

دا د  دیرشو کالونو څخه اوږده جګړه چی زموږ په ګران هیواد افغانستان کی روانه ده زموږ د ژوند ټول اړخونه یی 
ډول  زموږ په اقتصاد او تعلیم سخت ځپلی دی او زموږ ولس او هیواد ته یی بی ساری زیانونه اړولی دی. په ځانګړی 

باندی یی ډیره ناوړه اغیزه کړی ده. چی ددی ناوړی اغیزی په نتجه کی زموږ ځینی هیوادوال بیا داسی الرو  چارو ته 
مخه کوی چی بالخره هغه الری  چاری دوی  ته د سر په قیمت تمامی شی او د داسی حالت سره یی مخامخ کړی لکه 

په ایران کی یی رسۍ غاړی ته اچول کیږی او بیا یی مړی زموږ هیواد ته رالیږی، دا ځکه  زموږ ګران هیواد وال چی
 چی موږ ته نور زور هم پری راکړی.

که موږ هر څومره کوشش وکړو داسی څوک به پیدا نکړو چی خپل خوږ ژوند په داسی ډول پای ته وره سوی چی غاړی ته یی 
ولی ځینی انسانان  بیا د ځینو کورنیو او اقتصادی مشکالتو له کابله بیا داسی بل څوک پړی یعنی رسی ورواچوی او مړ شی. 

 کارونه کوی چی د همدی یاد شوی حالت سره مخامخ کیږی.

ه یی مواد د دوی هیواد ته  د  ایران دا ظالم ریژیم پدی ښه پوهیږی چی اصلی ګناه د چا ده چی پوډر او یا نور نش 
دی موادو اصلی قاچقباران هغه څوک دی چی دوی ورته کومک ورکوی. ایا ایران ، ایران پدی پوهیږی چی دوروړی

پدی نه پوهیږی چی همدا د شمال ټلواله او په هغی کی ځینی اشخاص دی چی ددی مخدره موادو په قاچاق کی الس 
اصله ګټه د  لری نه هغه غریب او بیچاره افغانان چی د یوی خولی ډوډۍ لپاره دی ته مجبوریږی چی په دار شی او

هغه چا جیب ته ځی چی  په ښایسته  قصر کی ژوند کوی، شل موټره یی  د سلو ساتونکو په بدرهدرګه تر شا راوان 
وی او پخپله هم  کوم وزیر وی یا د کوم والیت ولی او یا هم ریس، او یا هم چیرته د پیسو په زور په پارلمان کی د 

 ولس د نماینده په صفت ناست وی.
چی ګویا کرزی د اوباما سره  اوږد مهاله تړون السلیک نوی لړی د افغان وژنی  پدی خاطر شروغ کړی  ایران دا

کړی دی د انصاف او عدلت څخه ډیر لری عمل دی چی کوی یی، دا ځکه چی  پدی کی د هغه افغانانو ګناه نه ده چی 
د ایران ظالم ریژم یی وژنی  هغوی به جرم کړی وی ولی جرم یی بل دی او ایران  باید د هغه بیچاره افغانانو څخه د 
یوی سیاسی وسیلی په صفت کار ونخلی او هغوی په داسی ظالمانه ډول په دار نه کړی کومه لړۍ یی چی اوس روانه 

 کړی ده. نو ایران  دا روانه افغان وژنه باید بنده کړی او نور دا بیچاره افغانان په ظالمانه ډول ونه وژنی!
، پاکستان  د غلتو او ناوړه سیاستونو سلیک کړی  د ایرانبله خو افغانان دی مجبوریت ته چی د امریکا سره تړونونه ال

نتجه ده. یعنی همدا ایران او پاکستان دی چی زموږ لپاره یی هر وخت مزاحمت جوړ کړی دی او جوړهوی یی. همدا 
غانانو په ایران او پاکستان دی چی زموږ یو تعداد افغانان کله د مذهب، کله د ژبی او کله هم  د کلتور په نوم د نورو اف

مقابل کی تحریکوی او بیا هغوی روزی او ورپسی هغوی ته اصلحی او د جګړی نور ضرورتونه برابروی  او 
 رالیږی یی چی خپل ورور وژنی خپله ښونځی وسوځوی او خپل روغتون وران کړی.

ریکا ته ځای ورکړی او ن به نه  امچارو کی مداخیله ونه کړی افغانا نو که چیری ایران او پاکستان زموږ په کورنیو 
نه به هغوی دلته پریږدی.  که چیری ایران او پاکستان په روښتیا سره امریکایان په افغانستن کی د خپل هیواد لپاره 
ګواښ بولی نو دی په افغانستان کی خپله مداخیله بنده کړی. او که دا یی مطلب وی چی امریکا او نور غربی هیوادونه 

ستان دی دوی ته پریږدی او د خپلی خوښی حکومتونه دی پکشی جوړ کړی دا به زما په افغانو د افغانستان الړ شی ا
فکر د هیڅ ازاد نظره افغان لپاره د منلو وړ نه وی او دا خوبونه د ایران او پاکستنان هم نه وینی او نه به روښتیا هم 

 شی.
اندی  باید پوه شی او رحم پری وکړی. خپل دوست بله خوا افغانان پدی روان خراب حالت د افغانستان او خپل ولس   ب

. او نورد دی ظالمانو ایران او پاکستان ته د نی زمینه په خپله برابره نه کړیاو دښمن وپیژنی او دښمن ته د الس وه
خپل هیواد ړنګونی او د خپلو وروڼو د وژنی  لپاره زمینه نه برابرهوی او د ددی هیوادونو په دی شومو هدفونو خپل 

  سرونه خالص کړی او په خپله یی مخنیوی وکړی.
 

 پای

 
 


