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 3 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 

 

         ۲۳۰۲/  ۰۳/  ۳۰                                  سرلوڅ مرادزی

 !ستیاالن یي، افغانان په جنګ اچويکرزی او مر

په نوم نومول  رباني ل برهان الدینینې پوهنتون د اسالمي جمعیت د سرخله هغه وخته چې کابل کې د ښوونې او روز

نه مني چې د سیاسي موخو پر بنسټ  ځکه کوي او وایي چې دا پریکړه الریونونه محصالن ، د هغه پوهنتونشوی

  !رته واخليیخپله پریکړه ب مت بایدکوشوې او ح

نه ښایي سیاسي شي او یا د سیاسي چې د زده کړي مرکزونه،  ویلېڅو ځلې  په داسې حال کې چې ولسمشرکرزي خپله

تنظیم سرخېل او په کورنیو جګړو کې طرف  ــ جګړه مار سیاسي، خو د رباني په نوم چې د یوه کاریږيموخو لپاره و

 پاتې شوی او په افغانانو کې یو متنازع شخص پېژندل شوی، د ښوونې روزنې پوهنتون په نومولو سره کرزی خپلې

کرزي د جمعیت تنظیم او د خپل لومړي مرستیال  ،داسې ښکاري چې دا پریکړه او يکړې ماتې کړټولې پری پخوانۍ

 !وي کړې د خوښۍ لپاره فهیم قسیم

وکړي دام قسې اخپله دا النکړي او محصه راکښته ن لوحهرباني په نوم د نوموړي پوهنتون  اوس که چیري حکومت د

 وې او ژمنې پلې کړېویناپخوانۍ دوی د دولتمشر  چې رته پخوانې لوحه ولګوي، استدالل کوالی او ویالی شيیاو ب

خپله النجمنه او جګړه ماره  رتهیب و یایينه وای کړی ا پریکړهخپله داسې حکومت  چې. لومړی خو په کار دا وه دي

قیقت کې پخوانۍ لوحه ولګوي او په ح محصالنکه حکومت داسې نه کوي او د هغه پرځای  خو ،اخیستی وای پریکړه

په دې ځانګړې پېښه کې به  څه وي یا په بله ژبهغبرګون د دولت  په دې صورت کې به ،د دولت کړي ژمني پلي کړي

 څه وي؟ فهیم او جمعیت اقدام د قسیم

ولسمشر کرزي نن د اکتوبر په دریمه، د ښوونې روزنې پوهنتون له یو شمېر ناراضي او نیوکګرو محصالنو سره په 
لپاره د برهان الدین رباني زوى او د سولې عالي شورا له  ۍدې جنجال د اوار د» ولسمشر کتنه کې هغو ته ویلي چې

ر او یدې اړه د هغه خوښه وارزوي، خو ت رییس صالح الدین رباني سره د محصلینو کتلو لپاره وخت اخیستى، چې په
ر یاوسنیو حاالتو ته په کتو داسې نه ښکاري، چې د جمعیت ګوند به د خپل مشر په نوم له نومول شوي پوهنتون څخه ت

شي. جمعیت ګوند په اوسني حکومت کې ستره ونډه لري او دهرې دې ډول پرېکړې په اړه دهغوى نظر اخیستل 
 «محور ورځپاڼهالزمي ګڼل کېږي. 

پوهنتون نوم بدلولو څخه زما هدف داو،  ښوونې روزنېد  » ولسمشر کرزي محصلینو ته ویليمحور ورځپاڼه وایي، 
ورسږي، ما فکر نه کاوه،  پایته ى راشي او سیاسي تربګني نورهمنځ یووالونو ترتان کې د سیاسي ګوندچې په افغانس

 «چې له دې مسلې به دومره لویه ستونزه رامنځته کېږي.

، څنګه کېدای شي چې ولسمشر دې د افغانستان د لومړي کرزی محصالنو ته ریښتیا نه وایي په پورته خبرو کې بیا هم
په بدو پایلو  ،مصلحتونو  پر بنسټ د ملت له جیبه د پیرزوینو ملي ګټو ضدته د  مسول شخص پتوګه یوه متنازع سړي

 !ونه پوهیږي

خپلې ختا د جبران لپاره پنا  ( ته دد رباني زوی صالح الدینکاره )شر دې کچې ته نزول کوي چې یو هیڅکله چې ولسم
  !ت خدای مل شيملافغان په ځاګړې پېښه کې دې د محصالنو او په ټوله کې دې د ، وړي

 کومه نادوده به دې یوسم
 چې ناکردۍ دې یادوم ژړا راځینه

 

، د رباني په نوم د پوهنتون مه په بلخ کې یو شمېر زده کوونکود اکتوبر په دوهد تلویزیوني خبر له مخې  د بیات بنسټ

چې د دوی د صنفي ګټو  ونې او روزنې د پوهنتون د محصالنوله نومولو څخه ننګه وکړه او ددې پرځای چې د ښو
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د  او د خپلو صنفي ګټو په یوه پاروونکي اقدام الس پورې کړ ،خپل غږ اوچت کړی وایپه مالتړ ملګري ګڼل کیږي،

  !شریکباڼو په مخالفت کې ودریدل

نورو پوهنتونو او ښوونځیو زده کوونکي د ښوونې او روزنې د پوهنتون په مالتړ چې حق د دوی  هیواد د که سبا ته د

شخړه او النجه نوی ابعاد  په مخالفت کې پورته شي او بیا د دویپه لور دې، ودریږي او یو شمېر نور زده کوونکې 

  ؟د پېښو اصلي عاملین او مسولین څوک ديپه داسې حال کې ، ونیسي

تر  یي او پړه یي کرزی او جمعیت دی ، سرچینهپه دې شخړه کې که سبا هر څه پېښیږيوویل شي،  په غوڅهباید 

 !د کرزي او د هغه د مرستیاالنو پر غاړه ده نورو لومړی

، د کورنیو چارو په وزارت کې د قومد ولسې جرګې لخوا بسم هللا محمدي چې بله پېښه چې له دې هم حساسه ده، 

 کرزي او فهیم تړلو دروازو تر شا د ، دله دندې ګوښه شو او تنظیم پالنې او بلخوا د فساد او رشوت په جرمژبې ، سمت

پر دې  .وزیر پتوګه پر ولسي جرګې وتپل شود ملي دفاع د ، وزارت څخه پر مهم پستپه معاملې سره د کورنیو چارو 

د  د ملي امنیت باید د لوی درستیز چوکۍ همچې  يسره وای ، فهیم په بدماشۍچوکۍ د محمدي د کښینولو په ورځ

یانې اوسني لوی درستیز چې نظار شورا یي  ( ورکړل شي!په اجاره)د چوکۍ پشان یوازې د دوه کلونو لپاره  ریاست

چې دده او کرزي تر منځ   وځلويڅو . دلته د فهیم موخه دا ده، ایسته شي ي له مخېخپلو شومو موخو ته خنډ بول

شوي چې د ملي دفاع وزارت به په ټوله کې د جمعیت او نظارشورا د لنډه غرو په الس کې برمته وي او څه  پریکړه

 .به کیږي او محمدي به یي پلي کوي غسېه چې فهیم وایي

کړې وي یي  کښینولو په ورځ دده د پر چوکۍ فهیم هغه الرښوونې چې د ځایه نه ده چې د اکتوبر په دوهمه محمدي،بې

، ژبني توپیرونو او له فساد او موړی به د ملي دفاع وزارت د سمتينو بڼه تکراروي او په ټینګار سره وایی چېپه نوي 

زارت له دغو ناولتیاوو، رشوت څخه هسې پاک کړي لکه څنګه چې یي د خپل ماموریت په مهال د کورنیو چارو و

 وو! جارو کړی

وزارت اروغیو په المل د ولسې جرګې لخوا د کورنیو چارو غو نالبته ټول افغانان په دې پوهیږي چې محمدي د همد 

 څخه وشړل شو!

ژبنیو، سمتي او تنظیمي ناولتیاوو ککړ کړي  نورهم په ښکاري چې غواړي د ملي دفاع وزارتله نویو الپو د محمدي 

 پټې هغهپه حقیقت کې خوږې ژمنې، غوړې او د محمدي  .پرې لړلی وو وزارتمخکې یي د کورنیو چارو چې  لکه

 الندې لري.  په تېره بیا پښتنو لپاره تر سترګو چې دفاع وزارت کې یي نظارشورا او جمعیت چلوټې رابرڅېروي 

بانډ د  ، ژبې او تنظیم په مخالفت خبرې او الپې خو عمل کې د همدغو ناولتیاوو په مټ د خپلپه ښکاره د سمت

  !پیاوړتیا  لپاره هلې ځلې

ړۍ نېټه د ننګرهار والیت . د اکتوبر په لومچلند ته د بېلګې پتوګه اشاره کوم، د محمدي یوه ړهو په ایژبني تربګندلته د 

یوې  پنجابي راکټونو په تړاو په دوی پر سیمو د چې د ، کامې او د مومندو د قوم مشرانو او سپنیږیرو تهد ګوشتې

د په داسې حال کې چې  ې وکړي.نه غواړي په پښتو خبر اوغږیږی پاړسو په  محمديغونډه کې راټول شوي وو، 

ایا محمدي د یوه . ي ورته په پنجشیرۍ لهجه وینا کويغونډې ډیری سپینږیري او مشران په پاړسو نه پوهیږي او محمد

  ؟او که د تعصب له مخې نه غواړي چې پرې وغږیږي وزیر په توګه په پښتو نه پوهیږي

او خبرو هغه هم د جګړې په مهال، باور کوالی شي چې نه غواړي د دوی په ژبه  وویناو ایا ولس د داسې وزیر په

 ؟! ژبنی تعصب څه ته وایييپه ژبه شریکې کړ ګړې دردونه او ستونزې ورسره د دویاو د ج وغږیږي

پښتانه او ؟ ایا ، موخه یي څوک ديکې د ژبني تعصب په اړه خبرې کوي کله چې نوموړی په ملي دفاع وزارتاوس 

 !، که پښتانهغړي، ایا د نظارشورا او جمعیت تر نوم الندې له وزارته څوک شړي ؟ د ژبني تعصبپښتو ژبي نه دي



 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان 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

هغې څخه په لوړه دنده  څوک چې په کمزوریو او ناروغیو له یوې دندې ګوښه شي او له، اوس د لمر پشان ښکاره ده

 .مرستیاالنو په مهال د تصور وړ دید نازولو ، داسې کار یوازې د کرزي او د هغه وګمارل شي

 خپلو کې چې طبعآ د پردې شاته لومړی دوی نورو ګمارنو سرهیي په روستیو  کرزی او مرستیاالن، ردې سربېرهپ 

  !او د ناامنیو په دوام کې خپله بقا لټوي په نوي کړکیچ کې ورښکېلويسره مشوره کوي، ملت او دولت 

، د حکومت او ولس په جنګولو کې دومره ماهر غلو سره په ګډهڅو نورو لوړپوړوکرزی او مرستیاالن یي د دا مهال 

 ه کمښت نه لري.څ ،طالبانو او ترهګرو له جګړې پاکستان، ناټو سره د پایلې یي شوی چې

کرښې پر بره غاړه هرڅونه چې په کور دننه د طالبانو، ترهګرو او نورو توندالرو جګړه زوراخلي او د ډیورنډ 

په  د افغانانو د دولتي مافیا غاښونه او داړيپه سرخیلۍ  پنجابي راکټونه شدت مومي هومره د کرزي او مرستیاالنو

 . هم نوی او لوړ پړاو ته ورداخلیږيولس سره د دوی جګړه  غوښو او هډوکو کې ورښخیږي او له

، طالبان او مذهبي توندالري او پنجابي راکټونه له مافیادولتي د نظارشورا او جمعیت په سرخېلۍ داسې ښکاري چې 

 !په ګډه افغان ولس له پښو غورځوي یوه ځایه رهبرې کیږي او دریواړه

 !ره خپلې لیکي نږدې او پیاوړي کړيیي د ټینګې مبارزې لپا په وړاندې واړه غلیمان وپیژني اودری افغانان باید خپل

 پای

 

 

           

 
 


