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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 

۰۱۲/۰۲۰/۵۲                                                                         پوپل عبدلغفار 
            

 د ماتیدو په حال کېشیطاني مثلث 
 

چتتې پتته لستت ونه   ، یتتوادو شتتمیرل کیتت      کالتته تتتاري  پتته لرلتتو ړتتره پتته نتتو  کتتې يتتو لتته  غتتو            ///۱افغانستتناد د
يرغل تتتتره  هيرغل تتتر امتراتتتتوراد يتتتتې د دغتتته  تتتاوره  ړيه تتتتته ور ډتتتپنه کتتتتو  او پتتته  متتتده  ول پتتتته ړر ونتتت        

 کارنتتتامو ړتتتات ه او م تتتتتو   ختتتاتورو افغانتتتانو د   لښتتتپره او منزتتتاوړيا يتتتې نتتتاخود کتتتو  د ،  و تلتتته واکم تتتي او د       
 تلتتتې واکم تتتد او قتتتدر  پتتتر   او امتراتورانتتتو د وافغتتتاد منتتترانواقعتتتي ، پختتتواني یېتتتې کلتتته  تتت  لتتته پامتتته نتتتده ايستتتنل   

واړه يتتتې پتتته نتتتو  کتتتې لتتت   ونتتتو      آ چتتتې اوه،و تتتې يتتتې د تتتر  ول خلتتتوا او  یانتتتې هتتتوا  پتتته داړتتتې خ تتته ورکتتت        
 .دول کیدهړی ه په ړی ه نورو نسلوته لی  او ژخو پر ړرو کالونو د
تیتتترو  البنتتته دا  تتول د  ، تتته مختتته وکتتوه   دوره لتتته پیتتل رختتته تتتر  نمتتته پتتوره افغانستتتناد د پرمخنتت  لتتتو      يد شتتا  

چتتتې لتتته  تتتر اقتتتدا  او عمتتتل رختتته يتتتې    تتت  د نتتتو  پتتتر قتتتو            وهنظتتتامونو او پادشتتتا انو د  غتتتو کارنتتتامو پايلتتته     
ډتتتتته او  نظتتتتامونو پتتتتته درواد کتتتتې د   يافغانتتتتتاد د شتتتتا  .  یوادونتتتتو د  ار او وحنتتتتې ان تتتتتاړ   تتتتوره پرتتتتتې د     

ړتتتیالو  یوادنتتتو  ړمتتتانې د ېچتتتې افغانستتتناد ختتته د  مغتتت ، ني  امونتتته پورتتتته کتتتول او تمتتته کیتتتده   وړتتتا ژوندانتتته لتتتومو 
 .ل کې  یواد پاتې شيپه کنار کې د پرمخن  په حا

 تتو ړيتتاد او نتتاخود  يتتې نتتته      ، البنتته شتتا ي نظتتامونو ړتتنوناه لرلتتې او ړیاړتتتي واتتعیې يتتې کلتته ناکلتته  واډتتتولو         
 د  تتتاد دومحمتتتد داو پرمخنتتت  روانتتته لتتتو  د ارواډتتتاد ړتتتردار     نظتتتا  لتتته پیتتتل ړتتتره د     جمهتتتور، هرام ځنتتته کولتتت 
وه چتتتې دا پرمخنتتت  پتتته   دا مهمتتته  تتتو  ړتتتره کتتتول او  مهتتتال پتتته  ونتتتد  تتتتو  ړتتتره  تتتتل پواونتتته تتتتر     واکم تتتد پتتتر 

جتتتوينې لتتته اخعتتتادو تتتتر اړاړتتتې قتتتانود، لتتته نتتتو  جتتتوينې تتتتر          نظتتتا   یتتتواد پتتته مخنلفتتتو خر تتتوکې د    خ تتته د ړتتتی و
 او پتتته  تتت  ده  ول لتتته نتتتو  ړتتتره د    ړادآ، لتتته ړدکتتتوه او تحصتتتیل رختتته د رړتتت یو او خیتتتاد تتتتر    اقنصتتتاد  نظامتتته

 .رام ځنه شولړیاړي اييپو تر راکوه ورکوه  رره په نو  تو ه 
ملتتتې او ملتتتي وحتتتد   تتتتل منتتتخ  تعريتتتل او دولتتتې  تتتتل مستتتوولینونه وپی نتتتدل او لتتته مختتتې يتتتې  تلتتتې چتتتاره       

 .م  ته ويلې
 تتتو کلتتته چتتتې پتتتر ړتتتردار داود  تتتاد کودتتتتاه وشتتتوه او نظتتتا  د  و ا یتتتانو    تتتته ورغتتتی  ررتتته لتتته م ځتتته يتتتويل       

پتتتته ده  تتتتوا د پختتتتواني   غتتتته متتتتوده رالتتتته . ستتتت   تتتت  پتتتته  متتتتده دوره کتتتتې کیښتتتتودل شتتتتو خرختتتتاد  خ  شتتتتول او د
رام ځنتتتته  تتتتترواکم تتتد لتتتته غمیتتتتاه د حالبتتتتانو د تحريتتتت    د مزا تتتتديونو   تتتتتر يرغتتتتل او پتتتته  متتتتده  ول دوشتتتور 

افغانستتتتناد  تتتتولې ړيرمتتتتې او خ ستتتت ونه لتتتته م ځتتتته     کیتتتتدو او  مداړتتتتې د اوړتتتت ي نظتتتتا  تتتتتر  تتتتوايي  ل نتتتته پتتتتوره د   
تحلیتتتل او تعريتتتل يتتتې پتتته  چتتتې  غمیتتتاو ړتتتره متتتل وو داړتتتې پییلنیتتتا او  يل، پتتته ده متتتوده کتتتې ړیاړتتتي حتتتا   لتتته 

 .روډانه خ ه چا ننوای کو ی
روړتتتیه   غتتته  یوادونتتتته    اوايتتتراد، پاکستتتناد   دا تتتتري  ح ی تتتې لتتته دريتتتو لستتتیاو  تتت  اوي  او پتتتته ده دوراد کتتتې        

د  تلتتتو   تتتو  ونتتتهافغانستتتناد پتتته خرختتتاد  کتتتې ونتتتاه لتتتر ، دغتتته  یواد   وا ديتتترا کالتتته کیتتت   چتتتې دچتتې شتتتاو ، د  
ریتتتره ،   ېره داړتتتې وحنتتتي  لتتتې او ج  تتتي ماشتتتی ونه رام ځنتتته کتتتول چتتتې پتتته ننیزتتته کتتتې يتتتې افغتتتاد ويتتتايل             التتتت

، کونتتتاه ينیمتتتاد او پتتته لتتت    رتتته يتتتې نتتتاخود او پتتته ملیونتتتو شتتتهیداد    ره  را ړیاړتتتي پیاويتیتتتا، پتتتوهي هتتتوا  او ختتت  
 .ېښودلېيې افغانسناد ته په ياد ار پر ېنا وال ه ونه نور

 غ متتتد او غتتتدار  پتتته چوکتتتا  کتتتې د   شتتتو کلونتتتو پتتته او دو کتتتې پتتتر فستتتاد او  یانتتتې کپتتتوو ریتتترو د    تیتتترو دير د
افغانستتتناد  افغتتتاد ولتتت  پتتتر  ويتتتې او ژونتتتد ختتتې ړتتتار  لتتتوخې او  یاننونتتته وکتتتول، د        ونتتتدونو او  لتتتو پتتته نامتتته د  

 وپتتتت  ړتتتتا رو او قستتتت   ويولتتتتو اجیتتتترو کويتتتتو تتتتتر  ر ډتتتتونې او  تتتتدايې       پتتتته  تتتتیا  ول شتتتترايطوکې د  و لپتتتت
 . تلې مو ې او غوډن ې نه د  مطرح کو  ده  ن

چتتتې لتتت  کالتتته (  لتتت  جمتتتو  لتته  يتتا د ) ج تتتبو  ونتتتد   تتو دومتتتره ده چتتتې د ين یتتدو او لتتته م ځتتته تلتتو پتتته حتتتال کتتې د     
ظالمانتتته او غیتتتر انستتتاني  ول ووژل او پتتته ړر ونتتته ډتتتځې يتتتې     افغانتتتاد يتتتې پتتته      ولړتتتار پتتته ختتتې  ېيتتتويانتتتده 
، دغتتته یين ېتتتدو پتتته حتتتال کتتتې د  او  د ، چتتتې ښ کتتتول پتتته ړر ونتتته نتتتور انستتتاناد ژونتتتد   کونتتتاه او ،نرهختتتې ړتتت

ت ظیمتتتي ج تتتوو   لتته د رشتتتید دوړتتتن  پتتته منتتر  او  رډتتتوونې پتتتوره شتتتل کالتته پتتته شتتتمال او پ ړمی تتته کاختتل کتتتې د     
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جمعیتتتې  ونتتتد دويمتتتته    نتتتور  وندونتتته لپتتته شتتتورای نظتتتار  د     وکتتتو او  ورړتتتره  تتتواکې     چتتتور او چتتتتاو    پرمهتتتال 
 تلتتتو ختتادارانو پتتته دړتتتنور کاختتل پتتته داړتتتې     تلتتو ج تتتوو او قتتتدر  تتته د   او حتتتا  اړتتت مي د  ا  وحتتد  و تته ، حتتت 

 .کې پاتې شو او نه حیواد په  يو ډار خدل کو چې نه انساد
يتتتتاد  وندونتتتته يتتتتې د يتتتتوه او ده دان تتتتل او ج تتتتوه  رمتتتتو ړتتتت  رونو تتتتته و تتتتتر  غتتتته چتتتتې د حالبتتتتانو تحريتتتت  د

، چتتتا   کتتتو   تتتته وتښتتتول  يتتتې  لتتته م ځتتته يتتتويل، رتتتو     پتتته پايلتتته کتتتې   ، ، ل تتتا مهتتتالې ړتتتولې او اورخ تتتد   ج تتتوه
کتتتې  لمتتتاپتتته ترکیتتتې تتتته پ تتتاه يتتتويه چتتتا ايتتتراد تتتته او هی تتتو  تتت  پاکستتتناد تتتته د آی ا  آی تتتتوره رتتتار ره اداره        

وا   ده او د، پتتته  غتته و تتتې کتتتې دولتتتې  تتول  تتتال د خر تتتاد التتتديا رختتاني لتتته  تتتوا ر بتتتر  کیتتت    هتتای پرهتتتای شتتتول 
 .اوخ  ل ووړیمه يې يواړ  کاخ

ا نتتته شتتتو  د      اخ پتتته  ړتتتره    تتتتل متتت   کتتتې (  لتتت  جتتت  )د    يتتترو ظلمونتتتو او انستتتاد وژنتتتو وروړتتتنه دا    لتتته 
د ، د دغتتته  ونتتتد ارتتتلي ریتتتره رشتتتید دوړتتتن  او د غتتته ج  تتتي ماشتتتیا پتتتر          پواونتتته  ونیپیتتتل لومونتتت  د ئتتتېچتتتې  

،  متتدا او   کتتار وا یستتې  ويانتتده پتته لتتويه کیتته لتته ظلتت  او وحنتتې رختته         و پتتر  پښتتن  افغتتاد ولتت  پتته تیتتره خیتتا د    
 چتتتې دولتتتې او نظتتتا  شتتتنود لتتتر   تتتو خیتتتا   دوی پتتته ده ل تتته کتتتې د  چتتتې واتتتعیې د  تلتتتې   تتتې  واتتتته نتتتا ام تتته   

 .او  وا  تر  ړه کو  کو 
پتتته ده فپتتتر د  چتتتې ر  تتته وا    ،دغتتتو  لتتتو  تلتتتو چتتتې لتتته پیتتتل رختتته تتتتر ده دمتتته لتتته يتتتو ختتتل ړتتتره نتتته د  جتتتوي     

ده  ی تتتتدای پتتتته فوتتتتل ړتتتتره دو   پتتتتو حاکمیتتتتې پیتتتتداکو ، چتتتتې د   ل تر ړتتتته کتتتتو  او لتتتته کتتتتومې  ره خیتتتتا پتتتتر   
تتتاري  شتتتا د    .پتته  غتتر ختتته کیښتت ي     نتتتاخود ختتل د    ره يتتو د ا، او ختت نې  یلتتې تتته  ی پلتتته نتته شتتي رړتتتید ی    شتتیطا 

و  تتتورکتتتو  چتتتې دوی د  تلتتتو خهرنتتتي ختتتادارانو پتتته  رډتتتونه او متتتالي مرړتتتنو د ده  تتتاوره پتتتر ولستتتونو او پر          
 :ره ونپول
ړايستتتو پتتته پلتتتي کولتتتو   پتتته کتتتارولو او د راړ راړ د   تتتو ي ونتتتد لتتته  يتتترو شتتتومو او شتتتیطان   و لتتت  جمتتت  او  چتتتې د

 د ده .يتتتو ختتتل پتتتر  ويلتتتو او ختتتې عاتتتته کولتتتو ا نتتته شتتتو  د      پتتته  تتتتل متتت   کتتتې د   ه تلتتتو  دفونوتتتته ونتتته رړتتتید  
لتتته  يتتتره ( ړتتتادا  اهلل نتتتور ړتتتید)رشتتتید دوړتتتن  او د دغتتته  ونتتتد پختتتوانی منتتتر  ،  ونتتتد ختتتاور  ړتتترچی و ويلتتتي چتتتې

تريخوالي تتتته مختتته  تفتتتا   مواتتتو  تتتتاو  و د دغتتتو دوايو تتتترم   د، اد متتتوده را پتتته ديختتتوا ړتتتره نتتتا ړتتتاړه شتتتو     
 متتتدا لو لتتته  ونتتتد پتتته چتتتاروکې  ه دچیتتتر کتتتهی ورکتتتو  طتتتار ا تتتته دوړتتتن  ج تتترال ړتتتادا  نتتتوراهلل ړتتتید .هدکتتتوه 
 .کو  افنا ړرغوونې کوه رخه ح ونو خنر  له يې خه دی وانخلي   

نتتتو  ،د نتتتور اهلل ړتتاد  لتتته دنتتتده لتتتره کتتتو  کلتته چتتتې ج تتترال دوړتتتن  لتتته ده  تتتواال رختته  بريتتت   ړتتت  د ړتتته ړتتتی   
پتتته  .ختتتاغي   تتتې پیتتتل کتتتو    ج تتترال رشتتتید لتتته ده اقتتتدا  رختتته پتتته  ا تتته کیتتت   چتتتې خیتتتا غتتتواي  يتتتاغي او      داو  

 ا  کتتتتې ددا لتتتتي ام یتتتتې او پتتتته نظتتتت  پتتتته پتتتته نیغتتتته د  یتتتتواد  و ړتتتتره نیتتتت  رام ځنتتتته کیتتتتدل پتتتته ده  ونتتتتد کتتتتې د درړ 
 ونتتتد او ده تتته ورتتته نتتور  وندونتتته چتتې منتتر  او متتديريې يتتتې        هپتته دا  شتتي،  ارتت حاتو يتتوه غتتوره لتتتو  پیتتل     

 وپتتتت  ړتتتتا رو پتتتته    کتتتتې و  ډتتتتپاره  بتتتتره ده چتتتتې  تتتتول و تتتتې ختتتته د دړیستتتتو او م تتتتاف نونو پتتتته رام ځنتتتته     د
 .ملې او نظا  د پیاويتیا لتاره عمل نه کو  کولو پسې  رهي او  یا و ې د

او پتتتر ويانتتتده يتتتې مبتتتارړاتي   تتتې کتتتو  تتتتر  يتتتره خريتتتده ختتتې     نو واډتتتو دولتتتې لتتته مخنلفتتتو لوريتتتو تتتتر  او  چتتتې
 تتتانو  مفهومتته او  تتوايي خ تته لتتر  هپتتته پتته کتتورني مستتايلو کتتتې لتته ادار  فستتاد رختته نیتتولې تتتتر وړتتله والتتو غتت               

ېرېې  غتتو چتتارواکو لتته  تتوا ترړتتره کیتت   چتتې  يتتر شتتم           لپتتو پرشتتنم یو خريدونتته پتته حپومتتې کتتې د       چتتور او د
 . مده  وندونو اړناړولي کو  د

 تلتتو تیتتترو تتتورو کارنتتتامو پتته   تتر کتتتې د ده  تتو  وي تتي چتتتې خیتتا وا  ولتتتر          پتته ډتتپاره  ول د ج تتتبو  ونتتد د   
کتتترړ  لتتته حپومنتتته    معتتتام تو يتتتوه خلتتته شتتتومه معادلتتته پیتتتل کتتتو ، پتتته ده  ونتتتد کتتتې د         وپتتت  لتتته  تتتولې د   او د

ړتتتره راغونتتتا شتتتو  او پتتته   کي  مپتتتارانو پتتته تو تتته شتتتول شتتتو  پختتتواني  وپتتت  ړتتتا راد د منتتتاورتي او ړتتتنراتی   
 او  تلتتتې متتتو ې تر ړتتته کتتتو ، د  هده ل تتته کتتتې د  چتتتې  تلتتتې شتتتیطاني   تتتې لتتته کتتتومې  ره دولتتتې تتتته ور تتتا    
يوختتتل لتتته غوډتتتې او وي تتتو دره    د ئتتتې يتتتو رر  تتتد ح ی تتتې پتتته تو تتته دغتتته شتتتیطاني کتتتو  چتتتې لتتت  کالتتته ويانتتتده      

وحنتتتې او د نتتتې ژونتتتد تتتته      او خیتتتا غتتتواي  چتتتې دو نتتته  تتتورا  کولتتتو ر  تتته او پتتته کتتتو  متتت  ړتتتره را تتتولی   
 .خرخاد   غر ته کیښ و  ړنانه او افغاناد خیا د

 متتتده  لتتتو او  ونتتتدونو د نامنتتترو     د افغانستتتناد ړیاړتتتي لتتت  کلتتتا واتتتعیې او رواد نتتتاوريا تتتتر  يتتتره خريتتتده د     
غورهتتتول شتتتوی  او پرشخصتتتي   تتتو د و يو   تتتو پتتته پايلتتته کتتتې ده حالتتتې تتتته رړتتتیدلی او موقتتتل يتتتې لتتته پامتتته         

نظتتا  پتته ين ولتتو او ختتې وقتتاره کولتتو کتتې د ده  ونتتدونو   تتې چتتې پتته ړتتر کتتې يتتې ج تترال                دی، لتته يتتوه  تتوا د  



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

 تتتو  ، ید دی او خیتتتا نتتتور ر تتتل شتتتو  ریتتتره  تتت  ورکتتتې فعالیتتتې کتتتو  د يتتتو  تتتواال پتتته تو تتته پی نتتتدل کیتتت          رشتتت
 ما خلتتتل کیتتت   چتتتې   داړتتتې اړتتتبا  او ويتیتتتا چتتتې تريتتتو حتتتده پتتته نويوالتتته کیتتته لتتته نستتتبي منتتتروعیې رختتته ختتتر          

 .م  نیو    ې ئې     رواد د  ه او دپورته يادو کويو  ر  ول   ې ش ا حاک  نظا  دی د
  باثتتتتې او راتتتتالې مثلتتتتث د ماتیتتتتدو او ديه ويه کیتتتتدو لتتتتومو  پواونتتتته و تتتتي  ړمتتتته ده چتتتتې د          او  چتتتتې د

ډتتته فررتتتې   دا يتتتو .افغتتتاني   تتتو پتتته چوکتتتا  کتتتې   تتته وا یستتتنل شتتتي     ملتتتي او ، د ولتتت  لتتته خیتتتدار  او  وډتتتیار 
دی چتتتې  لتتت  او ولستتتونه د کفنتتتارانو لتتته م  ولتتتو هانونتتته  تتت ي او د  تتتتل  یتتتواد راتلتتتونپي نظتتتا  پتتتر جويلتتتو        

، دغتتته تتتتاريخي او لرغتتتونی  یتتتواد  تلتتته ړتتتی ه کتتتې داړتتتې شتتتنم د او  اانتتتې      او رغتتتونې  تتتر اي یتتتا فپتتتر وکتتتو  
 .نه د  وي لر  چې راويسنلوته يې امتراتورانو  تل ړرونه او لښپره له ده  اوره روغ 

( ج)کتتول او لتته  تتتدای    دعتتا رړتتیدو لتتتاره     یلتتتو او واقعتتي ړتتولې تتته پتته  ولتته مانتتتا د      پتته پتتا  کتتې  دافغتتاد ولتت  د     
لتتته درختتتاره د دغتتتو  لتتتو  تلتتتو ناکتتتامي او رړتتتوايي غوډتتتن ه اتتترور  او يتتتوه مهمتتته ايتیتتتاخول  چتتتې اننتتتااهلل افغتتتاد           

 .ول  خه دا دعا  یا و ې نه  یرو 

 

 

 
 


