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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادښت  ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                        ميرداد :ليکوال  ٠٨-٠٢-٢٠١١  ني
 

 دا دښمني له فاروق وردګ سره نه، 
  بلکې له سولې او تعليم سره ده

  
ۍ بال ه ده، دغه خون ولو ستره غميزه روانه ناروا ج ناه  نه يوازې داد افغان ولس تر  ونو بي  چې هره ورځ د لس

وي او که اور يې م نه شافغانانو ککرۍ په تورو ايرو بدلوي،  وي زي ي، نو خدای مه بلکې هره شيبه نوی غم او زي
ي ه ددې ملک او دې خلکو پاتې معنوي او مادي شتمن به هم لولپه ک   .ک

ه نه  و يې عوامل له مين ه تر هغې پای نه لري، تر  ونکې ج ۍ او مصيبت زي ه نه ده چې دغه خون دا هم له چا پ
اند اور اسباب وپ ه يې د له وي تللي، نو هر با ايمانه او وطنپال افغان دنده لري ددې ژبغ يژني او په حکيمانه تو

ه وړلو لپاره الس په کار شي   .مين
نې  ې نه د خپل ولس او ملک د ژغورنې په خاطر هغه کرغي ايه دا خپله دنده بولو لدې تپل شوې ج له همدې 

يوالو ته ور وپيژنو چې اني غرض په بدل کې  دېرې خپلو خلکو او ن ه لري اوږده تجربهر ډول شرميدلې سودا د  
.  

ه، له خپل  وتو په شمير پردي پال نا افغانان دي چې د خاورې تر سودا د مخه يې د خپلې عقيدې سودا وک دا هغه د 
ه ، پردۍ او وارداتي مفکوره يې خپله ک انه پردي رب، ملک او ولس سره يې خيانت وک  او سوکه، سوکه دومره له 

ل ورسره والړلشول چې پرديو چپه قيزې ور واچولې او په هره ي   .ې چې روان ک
ه داړه واچوله، نه يې ددې همدا چپه قيزه شوي کي السي  وو چې د خپلو بادارانو په قومنده يې د افغان ولس پر هر 

رود  مادي شتمنيو، ملک د ديني او معنوي مقدساتو او وياړونو درناوی وک او نه  ه، يرغل کرو ته يې الره ورک  ل
، په پردۍ توره يې د خ  او سرلوړی د قومي، مذهبي او ژبني تعصب اور يې بل کپل ورور سر له تنه بيل ک

يدي   .افغانستان يې په داسې غميزه واړاوه چې تر اوسه يې په مليونونو افغانان له کومي تير ک
ه همدې  او ليې پناه اخستېدا تور مخي چې نن يې د ليبراليزم ماسکونه اغوستي او د دموکراس تر پرده الندې 

ي ي ې او ، پرون يې د انترناسيوناليزم، مورچل نه د افغان ولس په خالف جن ون ري پرولتاريا تر شعار الندې  کار
ې وې چې  پر افغانستان قبضه يې خپلو استعماري وهلې وې ې ک ي وپک ته   او خپلې اوږې يې د هغو غليمانو 

ه الر بلله   ..موخو ته د رسيدو لن
ې اور م او د افغان ولس دغه  ورولو نه خوند اخلي، نه غواړي د ج ند خوړلي دښمنان د افغانانو له وژلو او  سو

ه کوي  ه په ن افغانان د آرام ساه وباسي، د نقاق او شقاق اور ته لمن وهي او هر هغه افغان شخصيت د دښمن په تو
ې د خاتمې په الر کې مخلصانه  ، سوکال او ج ه او چې په ملک کې د آرام   .هاند کويه

يو پر پرانيستلو پل نه غوښتی، نو په کوم واليت يا ولسوال کې د ښوون ې دوام او د ملت ال  به يې  که دوی د ج
ه بوخت لوري ته د سولې بلنه غندله، خو متأسفانه  دغه چپه قيزه شوي ال هم اعتراض نه کاوه او نه به يې کوم په ج

، غواړي د افغان په خونه کې بل شوی اور  نور هم په چپه روان دي، ال يې په افغان ولس زړونه نه دي يخ شوي
ي و دوی يې لمبو ته خرمست وک اند شي، تر    .ژبغ

ه مودې راهيسې يې د حکومت د ه د ددې واقعيت د اثبات  غو لوړو پوړو له بال داليلو نه يو دليل دا دی چې له 
ې د  يدي چې دخپل ايمان اوافغانيت په حکم په دې ملک کې د ج ورې توندې ک چارواکو په خالف حملې او ډن
خاتمې او هر افغان ته د سوکاله ژوند د برابرولو پخاطر په کار بوخت دي او ددې توان، جرأت  او اهليت لري د خپل 

ي امونه اوچت ک   . ملک په ودانولو کې رغنده 
ر فاروق وردګ دی  چې دخپل استعداد، اخالص او پاک له برکته يې د له دې ډلې نه يو هم د معارف وزير ډاک

يا دی د سولې په رات اوصعود پوړۍ ووهله لې کوي د او ل يدونکې هلې  ، هغه  معارف په تعميم کې نه ست
ې له نعمته برخمن شي، او زيار باسي پر  ي او غواړي هر افغان بچی د زده ک ه پای ته ورسي افغانانو تپل شوې ج
ي ه د افغانستان په بيا ودانولو او پر مخ بيولو کې خپل رول ادا ک   .ول په 

ي په فالني  ان بال شوې، دی چې اعالن وک داسې ښکالري لکه چې له اسالم او خاورې سره د نوموړي مينه دده د 
ی پرانيست، دومره ز پلي واليت کې مو ښوون ل، نو چپه قيزه جن  ې شرايط برابر ک ده کوونکو ته مو د زده ک

ل راببر شي نا افغانانشوي، هغه ي، يو  ه نه لوري ر ، خولې پرانيزي او د  چې پدې ولس يې له اور پرته بل  ډاک
 د همدې خدمت په بدل کې دومره اوتې بوتې ورپسې ووايي چې يوازې هغه کسان يې ويلی شي چې ضمير يې فاروق

  .خيانت او فساد په دوړو کې پ شوی ويد 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

که فاروق وردګ د سولې د تحقق په موخه او د خپلې دندې په حکم له حزب اسالمي سره د خبرو او مذاکراتو خبره 
دي، د توپونو خولې ور اړوي، بې رحمانه ډزې پرې کوي ي، نو بيا يې هم په آرام نه پري  او غواړي پدې ډول وک

لو سره ې اور بل وساتي د سولې داعيه کمزورې مذبوحانه هلو    .او د ج
ناه  يو پرانيستل او د سولې لپاره کار کول په کوم دليل، کوم مذهب او کوم کتاب  دا تور زړي دې ووايي چې د ښوون

 واقعيت دا دی او د دوی همدا ډول ظالمانه دري ددې !ده چې له المله يې بايد فاروق وردګ وغندل او وکوبل شي ؟
ول افغان ولس سره کينه او دښمني لري او هر هغه شخص يې ښکا ل شوي له  ي ت رندوی دی چې دا د پرديو په پ

و اغزی دی چې د افغانانو د حقوقو د اعادې، معارف د تعميم او سولې د قيام غوښتونکی دی،  له هدف او د ستر
 باور لري چې باالخره به حق بری مومي، د فاروق وردګ سره يې دښمني هم له همدې المله ده، خو افغانان پدې پوخ

ول افغان  ي او  ي، سوله به را ي ي، په سرو او تورو پردو کې پ شوي تور مخونه به بربن لي ې اور به  ج
ول نور حقوق تر السه کويماشومان به د تعليم او   . د ژوند 

 
ت   په درن

  
  
   

 
  


