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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 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه              محمدآصف خواتی  :ليکوال    ٠٢-٠٦-٢٠١١  ني
 
  

  بچيانوايراني او پاکستاني  هغوی  نه د خوړلي يوموږ ليوانو
 

کرو بهرنيو  چې دکې مياشتو پدې وروستيو ۍ  روڼ اندي او  يوشميرتودې ديخبرې ډيرې  وتلو د ل  سياسي ک
ونه له افغانسوايي  خه ووزي نو که چيرې بهرنی پو ا تان  ه مارې ډلې يا  يافغانان به کورن ج ، ان وخوريون

ۍ ې تکرارشي وروست د يابه دتيرې پي ونو د ٠لسيزې پي وا ي چې خبردارۍ  داډول  پدې خلک پدې موخه کي
ي چې  ي اډوشتون  امريکې د کې د ادپه هيومتقين ک اصلي  هيواد د  زموږواقعيت دادۍ چې  خو٠اړين دۍپو
لوساکسوني ه او په فساد ، اوسن مافيايي واکداران غواړي چېان منه واکمني کومه چې د کک وا  ملي سالمت ته 

کرو دوی د نده ده  د ل  چې افغان ولس ه ډله افغان روڼ اندي هغ .په واک کې پاتې شيپه برکت  اډو خپلو د تيري زي
کرې له هيواده ووزي د خه ويروي چې که ناتويي ل ۍ د له دې  ې به تکرارشي  تيرې پي اړينه وروست لسيزې پي

ي رزول شي  چې دبري وته را و والندې کر ي نه غدوی ٠هغوی پام  ۍ   چې دواړي په دې وپوهي ي پيتيرې پي
رام د سولي د د م ،چې دم ولو پرو ې يې د شن ته شوې ري  او په پاليسيو ستروليوانو د وا هيواد بهر وروسته رامن

نوکې و يوال خاينانه سازش له امل  درام سولې پرو  دم، م د٠هغوی په اراده ترسره شوې د  اويعملي ک شن ه يوه ن
لواله  هم په جهادي ډلوکې وو پلی ک چې هم په واکمن حکومت  او خپلوافغان بچيانو هغه يې د او شو چې په شمال 

يانوافغانستان لرغونی تاريخ ته وکتل  که چيرې د ٠درولي وو کې يې په يوه آخور اون يوالوهغهکه نه بل  شي هغه    ن
اوونوکې مختلفو تاريخ په   د چې دۍ خوړلی وانولي واکونو  دپ ند زبر ر ه را ۍ غوشتل يې شوي او په ب  په ن

يزيان،( خاوره کې سترليوانپدې ٠واکمن وي ريزان او تيموريان، مقدونيان، چن و) روسان صفويان، ان ون  په 
وشي شوي او ون وندوډيردلته  چې ډاډمن ديابا بچيان احمدشاه بد   اوس نيکه ميروي  دا د٠نوربه هم په   ليوان په 
ه  اکستاني اوهغوی پ د شول نو ي چې دايرانی بچيان به  ه جرئت وک س دې ول د٠  هغه وداړياولس وخوري يا رن

وخپل تاريخ هغه د بلکههيرکې نه دۍ واکمن شوی بپه  وکلونو اوو مياشتو   دډول ډاد دا په نيکونو  خپلو د  او په پا
و يوالووړوکېک يانونه بلکې ن اون وري چې هغوی  هغوی ته يې بيا هم خوله ماتونکي  داړلي خو ستروليوانو  

ي دي وري ولس د ٠وزارونه ورک ه  چې روانې غميزې په بهيرکې   پرديو واکمن پرمهال د د محمدداود  درن
ي پاکستان ته بيرته ستنې شوېپه سرکوزۍ سر ل اووليدوزارونه خوله ماتونکي  ډلو په الس روزل شويو اون   اوه 

و٠دوام ومونددسياسي بدلون وروسته  ثور  دډول بهيرهمدا دا  پخپل تيري سره )ستر شوروي ليوه(قطبي خرس  تر
بيشماره  يو يېادته دې هيو ونيو او هيواد موقتآ دا ې ستونزې بيساره  اول افغانانوسرونه  يونيم ميليونو د  اوجوړې ک
      ، حکمت اوواقعيتونه دفلسفېنني   هيواد پروني اوخپل  ولس خالف د بده مرغه افغان روڼ اندی د له ٠وخوړل
وي او رسنيو ډله ئيزو وکې ل ه زمزمه کوي چې د په پا هم له   دا٠تبليغاتي ماشين له خولې راوزي لويدي د هغه 

ي ياده ونه باسو ه پوهي يان پدې  اون ني ولس سره  د چې هغوی چې زموږ هغه  مقابلې وس هم نلري او ددې مي
ه وي او ليوانوسترو  جرئت کوي چې د جوړولو د هغه ته دستونزو  اوداړلو  ولس ددې وخت د ته يې ه اش خو
ي ۍ تيرې شوې خو٠ودري ۍ پي ه  چا ولس ژوندی دۍ او دا   پي ه تو کروش  د٠نه دۍ خوړلیپه پشپ  د وروي ل

ينوداوت کرې که دا ويل  لو پرمهال هم  ي خوعمآل وليدل شول چې د  ووزي په هيوادکې به دوينول  رودونه وبهي
و د  واک کې پاتې شولورکاله نجيب اهللا پهپوره وروسته  وتلو شورويانو د يوال سازش له امله د تر رو يوه ن  مل

رام شن او د ملتو يي چې افغان ولس ته ت ٠وينورودونه وبهيدل  په هيوادکې دوروسته ترهغې سولی پرو اريخ 
يانوستر اون يوالو ې بدمرغ  ې دي او نه بلکې ن يان د ليوانوډالې ک هغوی په الس کې بې ارادې وسيلې  اون
يانو   دسترې برخې  هيواد د  زموږ٠وې ېتيريوله امله او سياليو روسيې دتزاري  اوفرن  تاريخ ته ٠ له السه ورک
نددۍ چې افغان ولس ليوانولم سره دا واقعيت د کتوته په روانې غميزې کلونو د او ر خوړلی دۍ  داړلی او رپه شان 

 چېوليدل  روانې غميزې پرمهال موږ د٠ډلو هغوی په الس جوړوشويو يا د او ايراني بچيانو هغو پاکستاني او نه د
يوالو ليوانو د خپلوافغان بچيانو پواسطه  لانستان افغهغوی يې په  اوخوړل وداړل   و افغانن اوس مهال ٠واکمن ک

خه ووزي په موخه ساتلو د واکمن د بچيانو خپلو يې د واکونه له افغانستان  ې دي که بهرني  ورې پيل ک  دا ډن
يان ب اون ۍ د ه مونو ې تکرارشیورو وخوري يا به دتيرې پي که چيرې سترداړونکي ليوان   خو٠ست لسيزې پي
يان موږونه غواړي اون ۍ د نه  به د ي اواړود  نه به  ېوروست لسيزې تيرې پي البته دا هغه وخت   شي تکرار پي
نيزملي دو په هيوادکې يو چې شونی  دي ي په الس کې واخلي او د روچا لت دو مترقی  ملي اوول هيواد  وا
و پخپلوخلکوکې د متحدوي او او واکونه يو واي ای ولري پ وطنپاله  ه ژمنه او نداسې نه دي نن  له بده مرغه ٠دلو
ولن  دا تريخ واقعيت د٠نه ملي قوتونه سره يودي او واکمني لرو ييافغاني  تيا  ان له ياده ونه  دا بايد  خو.ې ننی 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

ي اډې پردۍ په افغانستان کې  چې باسو ې د  دپو    د.توئيدوته الره هواروينورووينو  دافغانانو د دوام او ج
ې پای او افغانستان د  جوړجاړي او مخالفينوسره د دمخنيوي يوازين الره د توئيدو وينې د دې هيواد کې دپه  ج

روملتو  دسولې الره ده چې هغه  وکې ترسره شي چې له بده مرغه  يا داسالمی کنفرانس دهيوادونو او مل وه په 
ودل شو ام نه دي اوچت شوی بلکه ليوالتيا هم نده   ٠ېتراوسه پورې پدې الره کې نه داچې 

 
  پای

  
 

  


