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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 

 

                            ۲۳۷۲/  ۳۰/  ۷۱                                                         سرلوڅ مرادزی

 !بیا هم افغاني غمیزه
 

لو ګډ دی او  د پښتنو په مال او سر پر دواړه غاړو یره بیا د ډیورندکرښیاو په ت د افغانانو یمهال وړاند ریډله که څه هم 

و سرونه ریبل او قومي مشران و، انجینرانو، ډاکټرانواستادان ،ساده وګړو ،و، بوډاګان، ښځووماشوماند  یلو ک یپه د

و او د لوڼ ریدو سره د وطنیپه ت یورځ یلو او د سرونو غوبل نور هم زور اخیستی او د هر ید ی، خو روستیو ککیږي

 !ول په هدیره بدلیږیاو هیواد ټجوړیږي او دلۍ سترۍ  مړو او جسدو څخه له زامنو

هڅه هم  ر کورني او بهرني الملونه او فکټورونه سره یوځای شوي او په لویالسی، ډیلو ک ید مالونو او سرونو په د

  .   لري وساتل شيپه اړه له پوهي او خبرتیا څخه  یساده وګړي د غمیز یکیږي چ

رو هغه یاو ډڅخه خبریدالی  او ناورین له بیخ اوتل ی، غمیز ید چلوټرو ورځو کرونولوژي راوسپړو یڅو تد  یکه یواز

 . ګرانه ښکاريیي راته پوهه او خبرتیا  یپوښتنو ته ځواب میندالی شو چ

له هرخوا د  یاو یا د کندهار د زانګاوات د کلي د ولسي وګړو ټولوژنه چ د قران پاک د پاڼو د سیځلو یکه باګرام ک

. په پښتانه دي یښو کیي یی په دواړو پ، قربان هره استخباراتي پروژه وي وړ ده ، راواخلو المل یي که یاو کرک یغندن

ډیری یي پښتانه وو . شول ،  ووژل یک وخواشاتنو په  ۰۳او هلته د  په تړاو وشول یښید باګرام د پ یچ یهغو الریونو ک

 . خو ټول پښتانه وژل شوي  ید زانګاوات په ټولوژنه ک

دیارلس تنه  یبیا د طالبانو په بمي حمله ک مه ۷۱د مارچ په  ید افغانستان په جنوب ک» که خبره له بل پلوه راوسپړو 

ښوول شوي ید طالبانو له لوري د سړک په غاړه د ا مه ۷۱د مارچ په  یپولیس وایي چ یکندهار ک . ملکیان ووژل شول

 .یووژل شو ینهه ماشومان او څلور ښځ یبم په چاودنه ک

د سپرلیو موټر د طالبانو له لوري پر  یهغه مهال وشوه چ یښه د روزګان والیت دهرات ولسوالۍ کیدا پ یپولیس وایي چ

 ماین وخوت. ښخ شوي

 دو ترڅنګ دوه تنه نور ژوبل شوي دي.ید دیارلس تنو د وژل ک یویل چ یه، ویښه تایید کړید روزګان د والي ویندوی پ

د یوه ماین په  یولسوالۍ ک یپرون هم هلمند ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت د دغه والیت په مارج

 اته تنه ملکیان وژل شوي وو. یچاودنه ک

په  یبج یپه ورځ د یو یدغه چاودنه د چهارشنب» : ري ګڼلی او واییدا برید د طالبانو له لو چارواکود هلمند والیت 

شوي ماین له امله په ښخ لخوا د یوه  د وسلوالوترهگرو یپه سیمه ك یولسوالى د ریگي څلورالر ید مارج یشاوخواك

 «اته تنه ولسي وگړي په شهادت رسیدلي دي. یی یپه پایله ك ییوه ټونس موټررامنځ ته شوه چ

 لوړ ید شوالنپوهني ریاست په وینا د چپرهار ولسوالۍ د ننګرهار د  مه، ۷۱د مارچ په  یپژواک د خبر له مخد بلخوا 

 . وهاپه بمونو والوځ ژندو کسانویناپ ، ) لیسه ( ښوونځي

کتابونه او د ښوونځي نور سامانونه ټول سوځول  ،یخیم ۲۸، یکوټ ۸په ګډون  ید ښوونځي د ادار یچاودنه ک یپه د

 او هلکان په زده کړه بوخت وو . یتنه نجون ۲۴۶۳ یښوونځي ک ید ی. ویل کیږی چ شوي

  سوځول کیږي . یولسوالۍ ک ید یچڅلورم ښوونځی دی  یدا په روان کال ک

د  مه ، ۷۱مارچ په  د یباجوړ په مامندو سیمه ک د پښتونخوا خبرونه راواخلو ، هلته هم په پښتنو لو ګډ دی . یکه د لر

 .ده یبهر شو ییو قومي مشر له حجر نه دچاود . ټپیان دي ۲کسان وژل شوي او  ٥له امله  یچاودن

د  یچ یخپره شوه، ښځو او نجونو ته سپارښتنه شو یوړاند یڅو ورځ یچ یعلماوو شورا په اعالمیه کد افغانستان د 

سته والړه ونه کړي او د سفر پر مهال له نارینه وو سره نا یزده کړو په مرکزونو، دفترونو او نورو ټولنیزو ځایونو ک

پښتون ګڼل کیږي ،  یدا پریکړه د علماوو شورا په استازیتوب او مشرۍ مولوي قیام الدین کشاف چ شرعي محرم ولري.

  په خوله بیانیږي او د ولسمشر کرزي لخوا د تایید او پلیتوب وړ بلل کیږي .

 نیمایي نفوس ښځو ، د بشر حقوقو او مدني او دیموکراتیکو ارزښتونود  ی، د ټولنیدلته کشاف د یوه پښتون په جامه ک

. درولي ځلوي  یپه سنګر ک یاو جګړ یمقابلد ړۍ له غوښتنو سره یپ یم ۲۷ټول پښتانه د  یحقیقت کسره په مخالفت، 

د  یبلک د ځان ، ییوازپه کور دننه او بهر نه  سرهاو پریکړودریځونو  اندیښنو، یپه داس ید پښتون په دریځ ک موالنادلته 

  . په خورولو سره پکی وهي  یږیر یاوږد یاور ته د خپل او نفرت ید نورو خلکو د کرک یټولو پښتنو په وړاند

د تمدن ، پرمختګ او رڼایي دوښمن دی ، ساده  توره بوره ده او یداس یچموالنا نور خلک حق لري، وانګیري د پښتو 

 الملونو یله داس روانه جګړه هم ښایيټوپک راواخلي او وجنګیږي او یتمدن او رڼا پس ښځو د حقوقو، پښتانه خو باید د

  .بوليوڅخه 

څه  یک ید یښوته وحشت وایی چیهم د باګرام او هم د زانګاوات پ یښو یانیکه د طالبانو دریځ راواخلو، طالبان دواړو پ

پورته څو  یچ له هغوی څخه بدتر وحشت یوړاندخو بیا د خپل قوم  په او د هغو پر ضد اعالمیه خپروي  شک نشته



  

 

 

 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

، شډل او پښتانه شاړ یدریځ لري او څونه چ اسالمي ګوند هم ورته ، سرته رسوي . یشو یوړاند یي یلګیتازه ب

       .ښه په ډاګه کوي ی، روستۍ اعالمیه یي دا خبرسړیتوب سره ناپخال ځلولی شي ، صرفه نه کوي

دوی  یتوندالرو مذهبي اندیښنو او فعالیتونو ته هڅول کیږي او کله چ ،پښتانه ینورو مخکله  یښو ټول بهیر ښۍ چید پ

 .  په ښه تیره توره پیل شي د دوی د سپکولو او وهلو کار یګاڼه سمبال کړل شي بیا نو جواز پیداکیږي چ یپه د

 شو :  یته کښیږدو او د ځواب لپاره یي په لټه ک یباید مخ یدلته څو پوښتن

او نړۍ سره په اړخ نه  یسیم همدارنګه دپښتنو په ویده توب ، تیاره والی ، د تمدن له کاروان سره په دوښمنۍ اوــ د 

 ، کوم الملونه او فکټورونه لوی الس لري ؟یک او ټکر لګولو

   او یایي ترشا والړ دي؟ الملونو او فکټورونو مالتړ کوي یداس د ځواکونه او بنسټونه ،هیوادونهــ کوم 

او  غواړي ترالسه کړي یموخ یکار سره کوم یته پښتانه ورټیل وهي او په د توندالرو مذهبي اندیښنو څوکبل کوم ــ 

 ؟چاپیریال یي همدا ډنډ وي  یوشحاله دي او غواړي تلپاتخ یمرادرډنډ ک ییا خپله پښتانه په د

   دي ؟ پښتانه  ید اسالم ساتلو ټیکداران یواز یــ ایا په اسالمي پراخه نړۍ ک

  دا المل ولټوو ؟ یدي، که په ګاونډ او نړۍ ک یاو عمده المل خپله پښتنو ک مونډیز ید غمیزــ 

خپله پښتانه  یپروت دی . ترڅو چ ید هر چا به خپل خپل دالیل وي ، خو زما په اند د غمیزي مونډیز المل خپله پښتنو ک

نه شي ورکوالی. د سیمي او نړۍ فکټورونه دا تغییر ورو  تغییر راولي ، بل هیڅوک دوی ته تغییر یونه غواړي ځان ک

 پرته ده . یاو یا ګړندی کوالی شي خو د تغییر زیرمه او سرچینه خپله پښتنو ک

 یلیکن یوه، ولوستله. نوموړي دوست خپل یخپره شو یپه تاند بریښناپاڼه ک ید یوه دوست لیکنه چ یم یورځو ک یهمد

 « پیلوونکی  یجګړ ینو یزم ، د پنجوایي ماشومان، د یوافغانی» سرلیک ټاکلی و یته داس

 یزده کړ یپښتانه پک یاو یا هغه برخه چاړه لري  یپور ییزد نوموړي دوست لیکنه د پنجوایی د غم یتر هغه ځایه چ

د پیل لپاره  یجګړ یڅخه د بل یښیپخونړۍ  یدله خو ره په ستاینه هم ارزي، یسرب دله تایی ته هڅول کیږي یاو پوه

او د پنجوایي د ماشومانو په غچ راپاڅي  یڅنډل چ یتبلیغ او یا په نا مستقیمه توګه په طالبانو او اسالمي ګوند ګورګر

، د پښتون د یوه روشنفکر پتوګه ابډ وهل شير یته مټ یجګړ یاوسنۍ جګړه هم بسنده ونه ګڼل شي او نو یال دا چ ینو

یلمند او دل او په هیپه مالتړ بویه طالبان راپاڅ یښیدوست ته وایم ، د پنجوایی د پ یه ګڼل کیږي . زه دطرح خطرناکه

کور یي وران  ،، خو دا غچ دوی له چا څخه واخیست ؟ خپل وروڼه یي ونه وژل ، خپل کلییي غچ واخیست یروزګان ک

د ال تودوالی  ید جګړ یهغه پښتانه روشنفکران چ؟  تنه څوک مړه شول ۰۳په تړاو  یښیاو یا د باګرام د پنکړ ؟ 

 د پښتنو د ګټو ساتندویوایی او پخپل اند طالبان ، اسالمي ګوند ، سیاف او موالنا قیام الدین کشاف پشان کسان  یسندر

 همدوی په تبرګي وهي.  یټولو لومړی د پښتنو پښ الرو څخه زیات تیاره او تربي توند، له مذهبولی

لپاره  یاو ټولوژن ویجاړۍ او افغانستان ته به یي د ورانۍ ،روزي  ین او یا نور به موږ ته مذهبي توندالرپاکستان ، ایرا

  ته زړه ښه کړي ؟ یدند یداس یولخپله او ترټولو ړومبی پښتانه  ، خو افغانانيرااستو

د  یخبیثه ارواو ینورطالبان او د منځنیو پیړیو  ی، دوی ولشي یخدمت ک د مذهبي توندالرو په یروشنفکران ول

  ! په تمه کښیني یاو د دوی د تور وګڼي یفغانستان د ژغورنګ پریښتا

 د توندالرو له واکمنۍ څخه د افغانستان ژغورنګ پکار دی . یتر ټولو مخک

هیواد روشنفکران هغه  د. پردیو واچوو پراو مکلفیتونه  یدند یخپل یچکیږي  یستونزه او غمیزه هغه مهال ال پیچل

کړي او د  یولس ویښتوب دی خوشهغه د  یخپله دنده چ ،ګڼل کیږي د مخ مفسدین ید ځمک یبلکوخت روشنفکران نه، 

 شي !  شریک یځواکونو سره د ولس په زوندۍ کولو ک ، توروتیارو

ولس د توندالرو د غوبل څخه  یترڅو چ، ریښتیا ونه وایو یه په صفا ټکو کاو ولس ت خپل ولس ویښ نه کړو یترڅو چ

که ټوله نړۍ مالمته هم الس په کار نه شو،  ید واکمني جهادي ــ مافیا په رسواکولو ک ید ولس په پوهاوي او په دولت ک

 ! شو میندالیڅخه خالصون نه  یغمیز یله روان شي،
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