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 2 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 

 

                                           ۲۱/۳۰/۱۳۲۱                    ولی محمد نورزی

 

 ي دخپلي خاوری دښمنا ن ديافغانان ول ځنې
 

 جبرد اوستم  سره خپل زور، ظلم، وار نو په وارډیرو زورورو زورواکاځه زره کلن تاریخ په اوږدوکي نستان د پند افغا

 .چلولی ديدي خاوری پراوسیدونکوباندی 

ناوړه تیری  ي خاوری پر پاک حریم باندی څوځليلپاره ددوخت  ډیر او په منظوردلږ دوي دخپل واک د ټینګولو 

 بیرته دي اوشوی زورسره مات او بګیل  زړه ورو میشتو افغانانوپه مټ او خاوری د دي ولې د دي. اویرغل کړي

دولت او  ن کي دپه افغانستا يچ زورواک ظالم او بهرنۍ هر .دي هم خاوری نه په ځغاسته تښتیدلی دي د ژوندی یا مړه

بیغیرته پلورل  او بی ننګه، ، بی هویته،کي کمزوري افغانانو په منځ د دوي لمړۍ ،نیولی دي الس کي په حکومت چاري

غوی به یی د واک منګولي ټینګولي او ه خپلي دغوبی حرمتو افغانانو په واسطه شوی ګوډاګیان پیداکول او بیا به یی د

    پاتیدله.                  کي د قدرت اصلې کړۍ به ددوي په الس ولي .هان ټاکلپرسرحکمرانان او پاچ زمونږ

حرمت دین او مذهب ناری وهلي مګر په اصل  خلکو دعزت ، زمونږ د په ظاهره ګوډاګیان به تل داخلی دغه دوه مخي   

د تاریخ په  دوي خوشاله کول وو. د پالنونو پلی کول او د ناولو دارانوبا مقصد د خپلو او  یواځنی هدف دوي کي به د

غندل  او ویناوو ډکو الفاظو شرم په غضب او کرکي، کرښوکي دغه ډله افغانان د راتلونکي نسل د زرینو پاڼو او تیرو

 دي.بد نوم او هویت څرګندشوی دوي د تورتاریخ په پاڼو کي دي خاوری د ی دچ شوی دي،

 او بی ننګونورو د اونامي هیروی او شجاعت کارمیړاني  د نیکونویروخپلو ت ان دنني افغان ځني ګورو چي ونږنن سبا م

په درنه ستر  دوي ولی دافغان اولس لرغونې تاریخ ته  چه نه پوهیږم پرپله باندی روان دي. شووافغانانو بیغیرتوپلورل

      .روا ګڼيقانونی او یي پرخلکو باندی زمونږ او ویتطبیقه نارواپالنونغیړن یوکرپرد د الس په لوی ګه نه ګوري او

                         :باندی ویشل شوی دي دغه ډول افغانان په الندی کته ګوری  

د خپلی خاوری د حریم نه  او شول : دافغانستان دپاک اومقدس جهاد هغه مجاهدین چه د جهاد په سنګرونوکی شهیدان۲

تاریخ په زرینو پاڼو کي د  عزت او ویاړني وړکسان دي او مونږ به یی د دفخر، افغانانو کړیده د ټولو یی په کلکه ساتنه

 مجاهدین دوي له منځه ډیره  برخه د دوي د جهاد په مورچل کی دغلیم سره په زغره وجنګیدل. تل لپاره هیرنکړو.

شپي او ورځی تیروی  یخپلپه څیرعادی افغان دیوه  او سیاست له ډګره ووتلیی د شهیدان شول او پاتی ژوندی کسان

رزی په دولت کي ک نو ځکه دوي د دغه کسان هیر شویدی دي اود اړیکو پته یی نشته. د خاطرو څخه ولي دډیرو خلکو

 رسمی برخه نه لري.

 د ټ کيحکومت په چوکا دولت او د نامه په ګټه اخیستني سره دجهاد د دغه پاک مقدس جهاد په نوم بله ډله چه د مګر

 د دي الرې لوړ مقامونه یعنی قانون او عدالت  ناری وهی او د ،دین ، مذهب، اسالم ، شرعیت ناموس، خاوری، ،وطن

 میراث بولي او د اصلي ټوله دځان ونهسفارتپه بهر کي  او ونهریاستدولت لوی  د ونو والیان دوزارتونو وزیران، اووالیت

 خپلي کړی دي. نی ډول سرهپه ناجایزه او غیر قانو  ولتي کا رخاني ټولي قواوید سره یی دمطلقي بیسوادي په لرلو خپلي

او په سپینه  دي د ځان کړی د مجا هدینو دحکومت ترسیوری الندی ټولی لوړي چوکی په زوره دوي د تش په نامه

 .و مارشاالن جوړ کړیدیجنراالن ا انجنیران، ، دعلم داکتران،پوهانکارخپل ځانونه  رڼاورځ یي افغانانواو نړیوالو ته

د  ی.ته شوی و اهغه چوکی شل کاله هم پولوکه پر .مقام له السه ورکړي په هیڅ صورت نه غواړي خپل دولتي ولی

 خواه پر هغه ځای میخ ناست دي. اووزیران د لسو کالو را په دي افغانستان په اوسنی حکومت کي ډیر والیان، مشاورین 

یخ کي خپل وزارتونه رپرست وزیران  دیوه کال نه په زیاته موده کي د افغانستان په تا په زړه پوری خو ال داده چه سر

په توګه تصویب او تآیید  دوهم ځل لپاره ځانونه د اصلی او رسمی وزیرانو له السه ور نکړل او په وکیالنو باندی یي د

                 کړل. 

اد ، قاچاق او مخدره موهیرئین ،تی او شخصی ځمګی غصبويدول پرخلکو تیری کوي، ټپلي غه ډليد             

څخه واړول. دغه ډله په ډالرو خپله شخصی پانګه د میلیونونولری، دوي توافق  دوي دنړیوالی مافیاسره هم .خرڅوي

 وو. جایداد او ځمکو خاوندان نه د  ده چه زیاتره یی ډله او طبقه ګوری نیکه له طرفه هغه کښته کته او دپالراصل کی 

 زامن دي. خان او ارباب ، حضرت ،پیر امام،مال نجار ، مستری،ګرنانوای، خټ قصاب، بزګر، موټروان، وچي،م د دوي

 یا وزیران مشاورین او چاروکي روغتیایی داکتراو دبرق، تخنیک، ولريچه مسلکی زده کړی  بیله دي دغه چارواکی

څوکی یی د ځان کړی دي.  ندانی زیاترهد قوما د امنیي په سطحه یاتوالدو او لوړ قوماندانان واوهدهوایی او زمینی قو دي.

 پرته د سره شته. دوي ټول قراردادونه محاصره کړی دي او دحل الره یی یواځی د ګازو او سړک جوړولو ،دمعدنو دوي

وایی او له هیچانه ویره  هم خدایان د ځمکی پر سر باندی مځکنی دوي بی اجازی هیڅ تړون او قرارداد ناشونی دی. دیته

نو ځکه د قانون  دي. دوي نږدي ملګري او یا د قاضیان ټوله دوي خپله دي رنواالن، څا ځکه پولیس، او ترس نلری.



  

 

 

 2تر 2 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

 .څارنی او تحقیق چاری پرمخ بیایی د ه نه ده او نه څوک ددويتر پښوالندی کول کومه عجایبه خبرقانون  ماتول او

انکشافی  ډیرونورو وزارتونو دپراختیا او رتان بندرد محصوالتوعاید، او دحی دکابل بانک، پښتنی تجارتی بانک، د

دي  د .کر کړيردولت ملی بیت المال ته یی هیڅ هم نه دی و ، مګر دڅخه یی په ناوړه توګه ګټه کړی دهبودجي 

دادی چه اهلیت او لیاقت باید ښه وڅیړل شی ولی د افسوس ځای  کاری تجربی او په کارکی دهغوي ،صیلچارواکو دتح

دولت په اداری فساد کی یو لوی خنډ  څوک به دغه څیړنه کوی او دعمل چاری به یی څوک پر مخ بوزی چه دا سلسله د

 دی.   

 

ي دسواد له دو دی.ته مهاجرشویلسیزی مخکی دافغانستان څخه بهر چه دری دي هغه غربی بهرنی افغانان ډله : دویمه۱

مسلک د خپل  کينس او داکتری اسنادونه لري. دغه ډله افغانان هلته په بهریی دلیسا او زیاترهڅخه برخورداره  سطحي

او  پیداکړیدخپلی خوشی کارنورو مشکالتو په نیمګړتیا سره یی نشو کوالی او دژبی اوپه څانګه کي کارنشو موندالی 

یدي نو دخپلومیشتو ول دولت دسیاسی کمزوری ډګرخاليدنستان کوم وخت چه دوي دافغا وه. په شاقه کارو باندی مشغول

مه لمړي د بشری حقوقو او د ښځود آزادی دنوم په نا ،ددیموکراسی غربی بادارانو په مرسته په ډیر ګړندیتوب سره

 ټولنه تر ټولوافغانی اسالمی  دوي دافغانستان  ، سفیران او رئیسان دي.اواوس وزیران والیان ینو، بیا مشاورژباړونکو

تش په نامه  دوي د هم دي. ، غداری اخالقی او اداری فساد سر چینه او جوړونکیدغه ډله درشوت چټله کړه. ډیره

ی بی شرمی سره دوه مخه د خپلو جیبو په ډکولوکی د هیڅ شی نه مخ نه اړوی او په ډیر و په نامهاو پوهان وروشنفکران

دوی فامیل  د رسیږی. هوندوي ګټی ته ضرر  په دی شرط چه دکیدالشی  چا دنصوارو توکدانپالیسی پرمخ بیایی او دهر

د بیت  ټوله په غربی هیوادونو کی میشت دي او دهغوي لپاره دلته په افغانستان کي د مظلوم اولس دمرستي او کوچنیان

او دلته په غرب کی  ره غالکوی تر څو وروسته بیا دعیش اوهوس په فضاکی ژوند وکړينونه ډالوالمال څخه په میلی

 سپارښتنه وکړای شی.ابوت اود مرمروډبرودقبرت یترڅو دمرګ نه وروسته دخپل طالی نیسيښکلی کورونه او بنګلی را

                   .چه دخپلی خاوری خدمت وکړي دیته لیوال دی دوي او نه هم دی اخیستيخپلو خلکو اواولس په نامه نه دوی یو ګام هم د

ایدیالوژی محا فظه کاره غړی د شعله جاوید  پرچم د کمونستی دخلق او ،م خیرخواهانمه ډله د ظاهرشاه درو: دری۰

د خپلوګټوپه چه   دي او دخانانو او روحانی اشخاصو کوچني ډلی ټپلی ،بنسټ پاله اخوانیان ماهونستان پخوانی غړي،

 چارواکی دي.                    شکیل دی دولت په رسمی چوکاټ کی رسمې دندي لري او په اداری فسادکي خاطر د

 ری څخه خپل غیرقانونی پانګېاو بی ترس لی ټپلي دویریدغه پورته ټولی ډ لیبانو دراتګ آوازی دياوس چه د طا 

. د رسنیو په حواله دتیری نیسيرا باندی نوی جایدادونه او دکانونه پیسو اوهلته په دغه ناجایزو حرامو بهرته انتقالوی

افغانستان ددولت څخه عربی آماراتو دوبی ښارته ته نقل  د میاشتي په موده کی د اتو نه تر لسو میلیاردوډالرو پانګه یوي

اویا  ۰۳شوی ده اودا سلسله نوره هم دوام لری. د افغانستان غریب اولس لپاره دآسیایی اوغربی هیوادو دمرستوکچه تر 

نکشافی د افغانستان د بیا رغونی اونوروا دی ټولو پیسو څخه څلورمه برخه یی ، ولی دمیلیاردو ډالروڅخه اوښتی ده

 .او پاتی مصرف شویپروژو

 وړاندیز:                                                                         ته مصرف شوی نه دی چه څه شوی او چیریاوسه ال څرګندی نوری دری برخی یی تر

تجربه لرونکو دستګاه د اهل کار، اوددولت ټوله  ی د افغانستان په دری ګونوقوواکي یو مثبت ستر بدلون را نشيکه چیر

الره د مصرف او لګیدو پوښتنه ونشي دغه ډ یوه ي او دهری یوی افغانی اوکسانو ته ونه سپارل ش ووطن مینپاکوپر

تورو تیارو په څپوکی به تر ابده ډوب او غرق وي. افغانستان یواځی په خپلو  هم ځوریږي او دبیچاره اولس به نور

     ته وطن نه جوړوی.     اندی جوړیږی.هیڅوک مونږپاکو افغانانو ب صادقو او

دګران هیواد ښائیسته افغانستان د  او کړوونه سره ورلپاره الس هوساینیدخلکوخپلو نوراځي چه دخپلی خاوري او

او خپله ټوله فکري او بشري قوه ددي ځوریدلي اولس په بیا جوړولو  اوعزم ولرو ارادهټینګه  جوړولو اورغوولو لپاره

زمونږ دوستان او که څوک زمونږ دخلکو او  م لري هغههر څوک چه زمونږ خاوری او خلکوته احترا سپموو. ونه کي

ناخوالي په  هڅه کوو چه دخپل هیوادمونږ خا وری تاریخی دود ته احترام و نلری زمونږ تاریخی دښمنان ګڼل کیږي.

و هر افغان حق لری چه ددي خاوري د افغانستان دهر چا کوردي ا خپلو السونو سره دسره جوړی او سمبال کړو.

 خپله ونډه په ښه توګه سره سرته ورسوي.                        آبادولو په چاروکي مثبت رول ولوبوی اودتوان په اندازه

 ران افغانستان.                                                 بریالې او سر لوړي دي وي ګ

 

 پای

 

 

 
 


