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 !ېافغانستان او د سولی هلي ځل

 
 

له مخی او یا   د کاغذ داسی تعامل موجود دی چی لیکوال باید پخپله لیکنه کی د قلم عفت وساتی اوکه کی  په لیکنه
د مجبوریت  ، خو ځینی وخت داسی هم پیدا شی چی سړییشوته باید ډیره پاملرنه  د کالم عفت يو شفاهی خبري هم

لوستونکو او حاضرینو ذهن  د یچ هی کولو سریو متل او یا مثال په وړاند د روښانتیا لپاره یښاو یا هم د موضوع د 
و یا هم کوم ا یو ه، جرګيو يکه هغه عادی خبر یکردا تعامل په هر کا .یوړاندی کیږ  ښه روښانه شی او فکر
  .وکړی هپاملرن او لیکوال باید خپلو لیکنو او خبرو ته پوره لوڅرخب ون ،سکنفران

تر یو  یاو هغه دا چی زما په دی لیکنه کی به د مجبوریت له مخ ، را به شم اصلی خبری تهیخبره را نه اوږده نش
د یو مثال په وړاندی کولو سره د لوستوونکو فکر ښه خالص شی  هک و نه نیول شی،  یپه نظر ک تد قلم عف یانداز

  .چی باید وویل شی میراجتناب نا پزی
د ذیدخلو قوتونو لخوا  رد سولی د راوستو په خاطتاسو ټولو ته معلومه ده چی په دی اخرو وختونو کی افغانستان ته  

چی طالبان دیته راضی کړی چی د کابل د واکدارانو سره سولی ته حاضر  يمنډې تړي روانې د هیو او بل طرف ت
چی په دی لړ کی خلیل ذاد قطر، اسالم اباد،   یګمارلی د هد ځانګړی استازی په توګ امریکا زلمی خلیل ذاد.شی

اسالم  مهـ وناموریــمد افغانستان  هیوادونو ته سفرونه کړیدی او دا لړۍ روانه ده.  اسیا ۍمنځن د او  نروسیی، چی
غنی د رولسمش دا خبري نه یواځی د ینا ویلی دی پاتی نه وی چ .ېځي او راځ هت یسرو وچین ا اباد ته ، قطر،

وي، خو اوس چی امریکا نوره حکومت په وخت کی شروع شوي، بلکه د کرزی د حکومت په وخت کی هم رواني 
د افغانستان د جنګ څخه په تنګ راغلي ده، غواړی چی په شکل د اشکالو ځان ددی سریښتو ډنډ څخه 

  .یی ګړندۍ کړیدي رخبرو او منډو تړو بهی دون یاوباس
، دې یپه خواشینۍ سره باید وویل شی چی د افغانستان دوه کرغیـړن ګاونډیان چی یو یی ایران اوبل یی پاکستان د

د په ګډوډۍ اهمیشه یی زمونږ د هیو هکتلی بلک نظر نه دی د یو ګاونډی په مه ههیڅکل  هافغانستان ت ودواړو هیوادون
دی که شک  .یاو ابدی دشمنی لر نه پخال کیدونکی سره ناد افغانست هه هیوادونړواد وکی خپلی ګټي لټولې دي ا

د روسانو د  هافغان کډوالو سر دعامو پرګنو  اپښتونخو ۍپخوانی صوبه سرحد اود اوسن د چی د پاکستان هنشت
که ددی حقیقت څخه څوک انکار  ،کړیده هتد خپل وس په توان مرس ید مهاجرت په دوران ک هڅخه وروست یرغل

سیاستوالو او نظامیانو  ینوی، خو دا خبره د پاکستا یبی انصاف کستان د عامو وګړو په حق کی لویهکوی دا به د پا
په باره کی هیڅ صدق نه کوی، ځکه دوې افغانان له هره لحاظه ځورولي دې چی هیڅ د عفوی او بخښنی وړ نه 

  .دي
ن کډوالو سره په ایران کی او د افغانستان خلک، حکومت، نطامیان او امنیتی چارواکو د افغا  له بله اړخه د ایران 

د ایران اخوندی واکمنان  .دریغ نه دی کړی او دا لړۍ همداسی روانه ده هڅخ ۍپه دننه د هیڅ ډول شقاوت او بیرحم
د پیسو په مقابل کی  یډمو او بد لمنو )فاحشو( ته ورته دي چ ،لولیو،کنچنیانو هغه يلاو د پاکستان نظامی او سیاسی ډ

د پاکستان څخه به ګیله نه کوو، ځکه چی پاکستان په هیڅ معیار والړ هیواد نه  .ر ګرمویـتـسب ومجلس ا اـچد هر 
دی، خو ایران چی ظاهرآ همیشه د امریکایی استکبار سره مخالفت کوی، همدغه اخوندی رژیم وو چی دامریکا 

ا ښکاره خبره ده چی ددي کار په مقابل کی هوایی فضا خالصه کړه، د هلخپ دپر ض هوایی ځواکونو ته یی د طالبانو
دا باید  "پاره موږک نه نیسی. د یی د امریکا څخه ښه پریمانه ډالر تر السه کړل. یو متل دی چی وایی "پیشو د خدای

جنجال لرو، خو ایران زمونږ په خاوره،  رپه س ییو چی مونږ د پاکستان سره د پښتونستان او د ډیورنډ د کرښاوو
دری  د په ځانګړی ډول  لری. که د افغانستان اوسنیو رسنیوته او یدعو ییعنی شیعه او سن بژبه، مذه

)سرطانی( مرض هغه وخت منځته راغی کله  یرټول ایرانی اصطالت کارول کیږی. دا ناسو ته وګورووخبرون ژبی
مخدوم لومړی کار دا  د ود اطالعاتو او کلتور وزیر په حیث وټاکل ش ید کرزی په کابینه ک نچی سید مخدوم رهی

د رهین د جاسوسۍ او ایران ته د  .ړوو چی د اطالعات او کلتور وزارت نوم یی په اطالعات او فرهنګ بدل ک
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چی عنوان یی "سید مخدوم رهین  هکړی و هکال د جنورۍ په لومړۍ نیټه یوه لیکن ۲۰۱۰( د للیکوا)نوکرۍ په اړه ما 
وکتل شی نو د رهین جاسوسی څیره  هره شویده که دغی لیکنی تپخ و کیټیبسایچی په ځینو و را خوبتر بشناسید"

په باره کی   چی د سید مخدوم رهین هد ګرانو لوستونکو د معلوماتو په خاطر دغه پورته لیکن .یش هبر بنډ هښ هب
  .شی یو ځل بیا د ال روښانتیا لپاره ضمیمه کوم، هیله ده چی خوښه مو هلیکنی سر یدد  وه یلیکل شو

یوه بله ضروری خبره چی د یادولو وړ ده، کله چی پخوانی شوری اتحاد په افغانستان کی ماتی وخوړه نو هغه د 
اهدینو جمپیښوریانو خبره د شورویانو د استبداد الندی هیوادونو ته هم ازادی مالو )ورپه برخه( شوه چی داد رښتینو 

ن دیوال یی ونړاو. کله چی شوروی مات شو نو ایرانی اخوندانو برکت وو چی د شوروی طلسم یی مات او حتی د برلی
واړوله. په لومړیو کی یی ځینی ایجنټان وګمارل چی د اصلی تاجکی اصطالحاتو  خپله توجه د تاجکستان خواته ته

ی ډیره سرمایه ګزار یاصطالحات مروج کړي، په دی کار باندی ی ایرانی فارسی په رسنیو او مطبوعاتو کی  یپر ځا
دغو ایرانی اصطالحاتو د تاجکستانی  یځکه چوایران په شومو اغراضو ډیر ژر پوه ش  خو د تاجکستان دولت د وکړه

د تاجکستان دولت د یوی اعالمیی په ورکولو سره د تاجکستان  .يو يوګړو لپاره د نه پوهاوی ستونزي رامنځته کړ
یرانی ا  نا مروج ()بیګانهيدیی ویل که هر چا پرټولو رسنیو او مطبوعاتو ته ګوتڅنډه او اخطار ورکړ او و

اصطالحات په خپلو لیکنو، رسنیو او مطبوعاتو کی وکارول نقدی جریمه او حتی د زندان د خطر سره مخامخ کیدی 
  .زه )لیکوال( د تاجکستان غیور او په وطن مین دولت ته سالم وړاندی کوم هپه دی کار سر .شی

ډیره سرمایه ګزاری کړیده، ډیر ایجنټان یی روزلی او په مقابل کی  یپه افغانستان ک ظحاایرانی اخوندانو د ژبی په ل
. زیاتره دغه جاسوسان او ایجنټان هغه افغانان دي چی ایران ته یی مهاجرت یټانو ته په میلینونو ډالر ورکوندغو ایج

کی ددی پر ځای چی د افغانستان اصیل  لابد پیسو په مق ولویدلي ا یکړی او د ایرانی اخوندانو په لومو او دامونو ک
اصطالحات وکاروی ایرانی اصطالحاتو ته ترجیح ورکوی. ښکاره خبره ده چی ایران په دی کار ډیر لګښت کړی 
او پټ او ښکاره ایجنټان روزی، خو ډیر غټ جاسوسان او ایجنټان یی لکه کریم خلیلی، محقق او ډیر نور دې. که 

ونونو خپرونو لکه طلوع، چینل یک او داسی نورو ته وګورۍ و به ګورئ چی د تاسو د ځینو خصوصی تلویز
  .یل کیږوفارسی اصطالحات کار – افغانستان د اصیلو او نګه اصطالحاتو پر ځای ایرانی

ره داده چی د ـبـخعـجـبـه  .او بیا د سولی په باره کی وایم مزه خپلی خبري را لنډو خبري خو ډیرې زیاتي دي خو
جاسوسی سازمان، او د ایرانی  (ISI) آی - آس -و او د آیـنراالـنـجت، ـمان حـکومـت د پاکستانی حـکـوـتـسـن اـغـفا

د بخښنی په غوښتنه د فارسی   .یوسولی په راوستلو کی د سخاوت او دیانتدارۍ طمعه ک د هاخوندانو څخه افغانستان ت
زما په خیال  "که سخاوت کونی همان کون است  : خاوتاز کونی مکن طلب س  " بی یو شعر را یاد شو چی واییژ

  .دغه یو فارسی شعر د ډیرو سوالونو جواب ورکولی شی
 
 تدرنښ
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