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    ۲۱13/  ۱1/  ۲۸                                                      سرلوڅ مرادزی  

 ؟د افغان خاورې بربادي، د افغانانو سپکاوی ؟ملي مقاومتکوم 

، بیا بیا ازموینو ته ورته نه وي مالومتاریخ  هغه ملت چې خپل»چې ویل کیږي  ،ازمایلې خبرهپخوانۍ یوه 

 زموږ د هیواد او وګړو په اړه نوی ارزښت پیداکوي.« مجبوریږي

په رې؛ یپوهانو په نوم اشنا او نااشنا څ رسنۍ؛ د قلموالو، لیکوالو او ریشمیو زموږ تر سترګو الندې وینو چې  بیاځل دا 

په ؛ استخبارات سړیخواره سازمانونه او رمه ملکونوید ګاوڼد او ورڅتکاویو او زیرخانو کې ناستې او پټې بالګانې؛ 

 د ملي مقاومت، ته د افغان خاورې بشپړې بربادۍاو  سپکاوۍ او ورکاوۍ د افغانانو ،شرمۍیب سپین سترګۍ او پوره

 !ورکوي نوم

نا د پیریانو او دیوانو غوندې  موجودات، نااشنا افسانوي او پخوانو زمانو لرغونو او په نوم دښه وینو چې د طالب 

چې  بمونه،تیارشوي انسان وزمه ستخباراتو په فابریکه کې او د ګاونډ او سیمې د ا رېیلیدونکې او نه تماس کېدونکي څ

ساده  د هیوادهره ورځ  کړی او اوس همریپردې خاوره او ولس قیامت تخپلې واکمنۍ کې  ړاندې یيیوازې لږه موده و

 ګوريته  خوهغه کسان چې دې هرڅه؛ روغ نه پریږديڅه، سړک، فابریکه او ښوونځي کو؛ وژنيګړي او سپیڅلي و

افغان ولس  ره،یپه دې سرب نوم ورکوي او ملي مقاومتد سپکاویو ته  دې ټولو بربادیو اواو  هم نه په سد کیږي او بیا

  !شیادان یي ګڼالی شوتورزړي ، د تاریخ ګڼو نه مړیږيیښستاینو او په  ته یي

ملتونه د مریخ او نورو سیارو په  نړۍ په یوه کلي بدلیږي، ړۍ پیل کې چېیمې پ ۲1او حیرانتیا وړ داده، د  د تعجب

مالعمر په نوم داسې څوک واک چلوي چې نه یي ملت په تلویزیون او یا سترګو لور خوځیږي، پر افغان ولس د 

او ې څخه د رعیت لیدو ته راوتالی لیدالی شي، نه ورسره خبریاالن او رسنوال مرکه کوالی شي، نه خپله له زیرخان

زیات معیوب  ړوند کس چې ښایي نور ځان یي هم له سترګوپه یوه سترګه ! دالی شينه رعیت دده په حضور مشرفی

پخپلسر د ښویدلې ګازر فروش باغوان جوثه وربخښي او  کوڅو د وي، لتو پتو او ریتاړې پګړۍ چې نوموړي کس ته د

 .انانو برخلیک ټاکي، د افغته پاتیږي ( 1) د میالي صیب لیوني ومرخیلثره یي د جالل اباد د یګیری خاوند چې څ

نن هم که څوک وپوښتي چې مالعمرڅوک دی، چیري اوسیږي او پته یي څه ده، د ملي مقاومت ډنډورچیان د خپل 

؟ ایا د مالعمر الرویان او د هغه تیوریک په اړه خلکو ته څه ځواب ویالی شي کټ، ياسماناو  الرښود، نااشنا موجود

ومت په ، ړانده او کاڼه بولي؟ دغه ویناوې، امرونه او فتواوې چې د جهاد او مقاافغانانپشان  لسیزې ۰۱د پلویان نن هم 

په الر اچول د مالعمر اخوند لخوا ایا ریښتیا دا ټولې کې خپریږي، جومات او ژرنده  کې پهنوم په هر برات او اختر

 ؟کیږي

ستوګنه او پته یي څه ده ؟ داسې ډله چې له مشره هویت، ا ؟څوک دی ،ذبیح هللا مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند راپیژني

؟ استخبارات څه ته وایي؟ ایا دا موجودات ا د پیریانو او دیوانو ډله نه دهوي، ای او بې هویته بې نښانهبې پتې، تر کشره 

خپله د استخباراتو پیداوار نه دي؟ دغه نااشنا موجوداتو ته چې له استخباراتې ډلې پرته بل څه کیدای نه شي، د ملي 

         تخباراتو سره د جوال خوله په ګډه پردیو اس ایا د طالبانو تیوریک پلویان له مقاومت نوم ورکول د چا دنده ده ؟

 ؟ نه نیسي

ملي ګټو او  ، دډله ټپله په نوم جوړه شوې او رامنځته شوېد ملي مقاومت دا ده په استخباراتي چوف و پوف  پوښتنه
 ي؟تندي خولې کوخپل السونه تڼاکې کوي او  کې، ورانۍ او ویجاړۍ هیواد په و که دا ارزښتونو په مالتړ او بسیا

صنعتي ساحو کې په بهرنیانو د بریدونو په پلمه، وسله والو  -په څرخي پله او نورو تجارتي» د محور ورځپاڼې په وینا 
په بنسټونو یرغل » مخالفینو افغان تولیدي چاپیلاير په نښه کړی. تجارتي شنونکي د طالبانو دې مرموزې جګړې ته 

بریدونو او جګړه کې په تېرو درېیو میاشتو کې د افغان سوداګرو د وسله والو مخالفینو په چریکي «. اصطالح کاروي
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 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

نورې فابریکې او درې میاشتې وړاندې په پکتیا  ۴فابریکې په نښه شوې دي. په کابل کې د امید بهار ترڅنګ  ۲1
میلیونو ډالرو  3۱مجموعي ډول وررسېدلی مالی زیان تر په بریدونو کې ویجاړې شوې، چې فابریکې  1۱کوټ کې 

کارګر بوخت دي، چې  3۰۱۱۱فعالو فابریکو کې دا مهال تر  ۲۸۱د کابل په پلچرخي کې د افغان سوداګرو په  اوړي.
کارۍ یو بل بحران ته الره هواروي، چې یېکاره کړي او دا په هېواد کې د بد وسله والو پرلپسې بریدونو ډېر کاریګر ب

 «له نا امنۍ ډېر خطرناک بحران دی.

په کراچۍ کې تر »  بي بي سي ته وویل مه، ۲۲د جنورۍ په  سوداگرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزي د همداراز
وزارت ته مو میلیونه ډالر په دې درېیو میاشتو کې زموږ پر مالونو ډیمریج راغى، سوداگرۍ  ٠۱اوسه پورې څه کم 

ناهیلي شو، دې لپاره چې زموږ سوداگر نور زیانمن نه شي، نو پرون مو داسې پریکړه وکړه، ټولو افغان  وویل
سوداگرو ته ددغه ناورین او ستونزې په اړه خبرتیا ورکول کیږي چې د کراچۍ له بندر نه سوداگري و نه کړي، او که 

 «کوي یې نو له دغه راز ستونزو سره به مخامخ کیږي.

 .ۍ یوله بل سره تړلې ديلکه د ځنځیر کړ توطیې او چلوټېدلته هم وینو،  

کي شپږ مل ،تنه 1۱ځانمرګی برید چې پکې  مه، د کابل د ترافیکو په ریاست د طالبانو ۲1ره اوونۍ د جنوري په یت
هیڅ د بهرنیو ځواکونو اډه نشته اویا تر دې مخکې د ملي امنیت په نږدې او هلته  وګړي او څلور ترافیک ژوبل شول

ریاست برید چې په نتیجه کې یي په لسګونو تنه مړه او ژوبل شول، هغه وخت ترسره شول چې امریکا وویل، خپل 
ه لسګونو او د کندهار په نني برید کې چې دلته هم پ ود کندوز او غزني په پرونیپوځونه تر ټاکلي مهال مخکې باسي. 

 ښې ګڼل کیږي.ییو نوې پرکسه مړه او ټپیان شول د زړې سینا

یوځای  و سرهاو لنډه غر وجګړه مارد اسالمي ګوند، نظارشورا او اسالمي جمعیت  طالبان دد پاریس په غونډه کې 
 میز د یوه پر سرهد کوربه هیواد د بهرنیوچارو د یهود وزیرریس کې په پا، همدارازته زړه ښه کوي او خبرو ناستې

حکومت سره خبرې ناروا ګڼي او کابل بیا د افغان  البانهمدا طخو حاضریږي میلمستیا ته رنګینه غوښو او څښاک
 داسې ناستې جوګه نه بولي!

نظارشورا فهیم، ډبل عبدهللا، قانوني، ضیامسعود او نور چې کله ناکله امریکا څخه د ډالرو د شکولو لپاره د بلخوا البته 
له دې او  نه اوړي بواللې مقاومت له وی هم دد باسي، په خپل وار له کومي ) ستونی (هم چیغه یوه نیمه دیموکراسۍ 

 .ساتل کیږي تود د مقاومت بازارلوري هم 

هم سندره  جهادد  ترڅنګمقاومت د  بیا لی فهیم قسیموړی ګلبدین اوخړپوکبوکړې خولۍ  سیاف، تورپګ اراز ددهم
 نه پریږدي. دواړه سړیدو ته  وي اوغبرګ

ډول مقاومت ځانګړي که طالبان د ملي مقاومت فتوه له پنجابه ترالسه کوي، نظارشورا او اسالمي جمعیت بیا د خپل 
ې بیا عربان هم د سیاف او ګلبدین په جهاد ک ترالسه کوي. لویدیځ او شمال له پولو اخوا د ،له پنجاب سربېره ،رواتوب

 .غوښنه ونډه لري

دی د هغه روشنفکرانو دریځ د خندا وړ  خو د مقاومت د استخباراتي ماهیت او د جهاد له فساد سره سره، په اصطالح
ي ــ مقاومتد  او سفسطې ورته تراشي مالتړه الس نه اخلي،مقاومت  له ته ګوري او بیا هم د جهاد او  چې دې ټولو

 ! مخکښ رول لوبويولو کې، او څمل الرۍیلپاره د افغانانو په بمافیا  جهادي

د افغان  ،په کونجاړه بیا بیا شخوند د او مقاومتجها استخباراتي ډلو او تنظیمونو لخوا د دېنن د پردیو د له بده مرغه، 
  !له سپکاوۍ او ورکاوی پرته بل شی نه شي کیدایاو د افغانانو  بربادۍپوره د خاوري 

 

 یادونه :

یوه د  لیونیانو درملنې د ،کلیومترۍ کې ۸میالي صیب چې ښایي اصال میاصیب وي، د جالل ابادښار په ختیځ (  1) 
جامې به یي  چې لیونیان د هیواد له نورو سیمو څخه داسېله ننګرهار او به  ته مشهور زیارت نوم دی. دې زیارت

 .  دلییدل، د درملنې لپاره راوړل کپه ځنځیرونو نه ټینګکورونو کې به  څېرلې، ږیرې او د سر ویښته به یي رسیدلي او

 پای
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