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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 

 ۲۶/۱۱/۲۰۱۶          رکوچی مساپ
 

 دستمالونه يغاړی نارنج د« حکومت»د پنځه سره 
 

 یاو په افغانستان کښی د ښځو په وړاندی تاوتریخوال
 

 

 
 

مسلمان نارینه  انسان په خاصه پر مقام په هره ټولنه او هر مذهب کښی د ستاینی وړ دی چی هر ړبیله شکه د ښځو لو
 .ړه له کومی رښتنی درناوی ولریوګړی باندی فرض دی چی و ښځو ته چی میندی، خوندی او میرمنی دی د ز

د ګران هیواد د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالۍ سره رښتنی مبارزه او د افغان زیارایستونکو میرمنو د حقونو سرته 
رسول د نارنجی دستمالونو په غاړه اچولو باندی سر ته نه رسیږی، بلکه دا کار پوره صداقت او نه ستړیکیدونکی 

 .زیارغواړی
 

 .امو خلکو ډیر خوږ متل دی چی وایی په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږیزمونږ د عو
ډلو او دهغوی د کورنی او بهرنی « جهادی»له بده مرغه د دی غونډی مثنوعی نارنج پوشه ګډونوال د هغو لوټمارو 

 .واکدارانو ویاندویان دی چی یو د بلی سره نه بیلیدونکی ګټی لری
 

 .هیڅ ډول سره و نشی کوالی دا درنه پټی بار یوسی او دا د ویاړ ډک نوم و ځان ته وګټیدا مثنوعی نارنج پوشان به په 

 !ګرانو وطنوالو پدی هکله تاسی عادالنه او بیطرفه قضاوت وکړی
د دغو درواغجنو او مثنوعی نارنج پوشان بیشرمه څیرو ته په ځیر سره وګوری، په افغانستان کښی د دوی څخه پر 

مکی نجونی د روان بیساری جنسی تیریو لړی په باب پوښتنی وکړی او د دوی د کارو د اجرأتو ښځو د ظلمونه اوپرک
 .ټولی کارنامی او نتیجی هم وګوری
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هیله کوم چی د هیواد د ښځو د اوسنی ژوند د حاالت سره سم او ملی ګټو پر بنیاد باندی د دوی څخه د دغو الندنیو 
 .څو پوښتنو ځوابونه وغواړی

 

لیډران چی د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی ڼړیوالی « جهادی»حکومت ټول هغه « پنج سره»ستاسو دچیری دی  -۱
 ورځی د لمانځلو په غوڼډه کښی ګډون نه دی کړی؟

 لیډران میندی، خوندي، میرمیني او لوڼی نه لری ؟« جهادی»ستاسو -۲
 لیډران اسالم او په اسالم کښی د ښځو حقوق مني؟« جهادی»ستاسو -۳
په افغانستان کښی ستاسو مثنوعی نارنج پوښان کړه وړه د هیواد د ښځو او مینددو د تاوتریخولی او د بیساری  -۴

 ظلمونو د مخنیوی په وړاڼدی کښی څه دی؟
په پورتنی عکس کښی په پوره بربڼډه توګه د ثبوت سره ښکاری چه دا درواغجن او مثنوعی نارنج پوشان زموږ د 

لیډران « جهادی»اره پخپله غاړو نارنجی دستمالونه اچولی دی. دوی هم لکه او د خپلو لوټمارو هیواد والو دغولولو لپ
په شان چی د ګران هیواد پر واک باندی سپاره دی، مګر نن بیا د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی ڼړیوالی ورځی د 

 .نمانځلو په وخت کښی پټ شویدی
ه رښتنی درناوی نه لری، بلکی د اسالم او قام په نامه هغه سوداګر دی دوی نه یواځی دا چی اسالم او ښځو حقونو ت

چی د پیړو په اوږدو کښی زموږ د هیواد د ښځو، خوندو او مینددو په وړاڼدی د تاوتریخولی او بد چلند اصلی عاملین 
 .او ښکاره مجرمین دی

مانی رښتنی ملی دولت په وخت کښی د لیډران دی چی د اسالم د سوداګری تش په نامه د ا« جهادی»دا هغه لوټمار
پرنګیانو په حواله اړدوړ جوړ کړل او دهیواد د ښځو د ملی خوږښت اود نجونو د ښوونی او روزنی څخه مخنیوی 

 .دوی په ډیره بیشرمی سره د هیواد ټولی ښځنه ښوونځیو دروازی یی د نجونو پرمخ وټړل ۰وکړ
« جهادی»په وخت کښی د پاکستان او ایران په الس جوړشوی  وروسته بیا په اتیاومو کلونو کښی د سړی جګړی

په وخت د ګران هیواد په ننه کښی ټولی ښوونځی په تیره بیا د د نجونو ښوونځی یی وسوځول « جهاد»تنظیمونو د خپل
و چه تر اوسه پوری د د پوهنی او ښوونځی د زده کړی مرکزونو د دوی او یا د دوی د انډیواالنو له السه د سوځول

 .لړی یی دوام لری
ډلی واک ته ورسیدل، د واک د نیولو سره سم د « جهادی»کال د غوایی په میاشتی کښی کله چی لوټمارو  ۱۳۷۱د 

وړاڼدی هغه ظلمونه او جنایتونه سره ته ورسولی دی چه زموږ د هیواد په ټول تاریخ کښی  هیواد د دښځو او میندو په
 .یی هم ساری بیخی نه لیدل کیږی

لیډرانوحکومتونو د بیشمارو ظلمونه او جنایتونو چی د ښځو او میندو په وړاندی تاوتریخوالی « جهادی»د دی لوټمارو
یی بی شرمانه توګه سرته په هغه ډول رسولی دی پرلیکلو او یا د نوم پراخیستلو باندی یی قلم او کاغذ هم شرمیږی 

 .مګر دوی پخپله هیڅ نه شرمیږی
لی او لیډران یی دا د شرمونو توری ټکی تر څو چه دوی ژوندی وی پرخپلوتندیو به ولری او ډ« جهادی»دا لوټمار

 .هرو مرو دا د شرمونو توری ټکی هم د ځان سره وګور ته یوسی
که چیری په ارګ په سالم خانه کښی اوس د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی ڼړیواله د ورځی د نمانځلو پرځای د 

یا د خلکو او بیت المال څخه د لوټ شوی مالونه د ویش لړی وای، نو به هرومرو تر ټولو د وزارتونو د چوکیو او
شورا د غلو ډلی سره، حضرت صبغت اله مجددی، « ثبات»مخه د کتار په سر کښی حامد کرزی، رسول سیاف د خپل 

دالرشید دوستم، تورن اسماعیل، ، عطا نور، داودزی، عب«استازی»پیر سیداحمد ګیالنی، ګلبدین او یا د ګلبدین د سولی 
جاجی دین محمد او د جاجی قدیر زامن، محقق او خلیلی او نور په هیواد کښی د بشری حقوقو ضد هغه ټول مجرم 

 .کوماندانان او قاتالن به ناست وای
ښتون، او یا د هیواد د بیخبرو او مجبوره قومونو ) پ« جهاد میراث حق»سوداګرو به هلته د خپل د « جهادی»دا د

او  ۱۳۶۸د وړلو لپاره لکه د « حق»تاجک، هزاره، ترکانو( پر سر د برخو پر ویش باندی چنی وهلی او د ناروا 
 .کالونو د جالآباد د جګړو په شان هم به د ځان سره غټ غټ جوالونه راوړی وای ۱۳۶۹

چانو او خوږو سره د مینی او د ښځو په وړاندی د تاوتریخوالی ڼړیواله د نمانځلو د ورځی د غوڼډی نکل اوس د م
 .ملګرتوب کیسه ده 

په دی غونډه کښی چی د وزارتونو د چوکیو اویا د خلکو او بیت المال څخه د لوټ شوی مالونه چور او ویش خبره 
شورای دغلو ډلی سره، حضرت صبغت « ثبات»نه وه، نو پدی غوڼډی کښی هم حامد کرزی، رسول سیاف د خپل 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

، عطا نور، داودزی، عبدالرشید دوستم، تورن «استازی»مد ګیالنی، ګلبدین او یا د ګلبدین اله مجددی، پیر سیداح
اسماعیل، جاجی دین محمد او د جاجی قدیر زامن، محقق او خلیلی او نور په هیواد کښی د بشری حقوقو ضد هغه 

 .ټول مجرم کوماندانان او قاتالن نسته
سونه د لوی خدای و دربار ته پورته کړو چی زموږ ګران هیواد ددی راځی چی ټول د زړه له کومی د دوعا دواړه ال

 .غلو له السه وژغوری
 امین یا رب العالمین

 

 یادونه: 
 

 ي:سر خپلی پوره پخی برخی غواړ پنځه سرونه دا دی چی د قامونو قبالی پالس او د قام پر« حکومت»د پنځه سره 
 

 ،اشرف غنی  -۱
 ،عبداله عبداله  -۲
 ،مشر عطا نور د جمعیت د ګوند  -۳
 ،د حکمتیار د اسالمی ګوند استازی  -۴
 .عبدالرشید دوستم  - ۵

 پای
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