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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 

 

   ۱۱۲۱/  ۱۲/  ۲۱                              سرلوڅ مرادزی

         

 ؟!د ډیورند دیوال نه ړنګويد ازادۍ پتنګان ولې 
 

د ویجاړۍ او بربادۍ په  تنظیمونه د افغانستاناسالمي ړشوي کله چې پاکستان او ایران کې جو راهیسې، کال۲۹۹۱له 

د برلین دیوال  چې یوه بوالله تکراروي داپلپسې  ،کلو او کوڅو راوالوځول شول د کابل او هیواد پرلکه ملخان موخه 

، د وارسا پوځي تړون ی خپلواکه کړېپا دوو، ختیځه اریرته یوځای کړی، ختیځ او لوېدیځ جرمنی دوی بدوی نړولی

ی له کا د ماتې غچ دو، په ویتنام کې د امریویشلیجمهوریتونو دوی  ۲۱، پخوانی شوروي پر یدوی دړې وړې کړ

ي څه ابادې شوچې کې  نړۍ شریت د ټول تاریخ په کچه پهاو د ب ه دوی پر بل مخ اړولېد نړۍ نقش، لیاخیستشورویانو 

 . د نړیوالو په نصیب شوې له برکته(  ۲۹۹۱)  له هغې زیاته د دوی د واکمنۍ

۲۹۹۱نږدې ده چې 
 (۲ )

، د ټول تاریخ او بشریت په کچه د تاریخ مبدا وګڼل شي او له دې مخکې ټولې کال د دوی لخوا 

 . تاریخونه لغوه او باطل اعالن شي سنې او

ډېر لري برلین   څخه  له افغانستان او ټولې ادعاوې ریښتیا ويدا  ی چې که ستاسووپوښتل شله دې ښاغلو څخه که  

یو تاریخي  ر شوی اویت لکه خنجر زړه او ټټر د افغانانو پر چې ډیورنډ دیوال د نړوالی شۍ بیا ولې په کور دننه دیوال

 ؟ ، نه شي نړوالیید افغانستان یي په دوه برخو ویشلهیوا

دیوال په  ډیورنډد ولې ، بیا رته یوځایوالی شۍیجرمني ولسونه ب برلین دیوال په نړولو سره د ختیځ او لوېدیځ ا چې دد

 نه شۍ سره رتهیب لروبر افغانانل شوی یب ړن دیوالیپه دې کرغ خپل پاشل شوی هیواد لوی افغانستان اونړولو سره 

 ؟ یوموټی کوالی

د مرییتوب و او لوېدیځوالو ، عرب، روسیي، ایرانروپا ازادوالی شۍ بیاولې د پنجابکه تاسو ختیځ جرمنی او ختیځه ا

 !ړه او سترګې ټیټوۍلپاره خپله غا

نه یپالزم تاسو خپله، بیا ولې ستاسو د جهاد له برکته پاکستان ابادیږي او اسالم ا باد ددې سیمې د ښارونو ناوې ګرځي که

بدله  په انځور دی ولي د وحشت او بربریت ن د خپلواکۍ سمبولافغانستا ، د داراالمان ماڼۍ چې دکابل په کنډواله بدل کړ

 ؟ شوه

خپله  په اتومي زبر ځواک بدلیږي نو بیا ولي موستاسو د جهاد او د افغانانو د وینو په بیه پاکستان د سیمې  اراز کههمد

پاکستان ته  ، شوبلې او نورې ډول ډول وسلې، ټانکونهد خپلې اردو الوتکېولې مو ؛ پوځ له منځه یووړاردو او ملي 

ې ازادې د ګټل په اصطالح ، ایاوپلورلې په بیه مو په پنجاب عادي اوسپنې مو اره کړې او د؛ ټانکونه او شوبلې وچلولې

 !دې لپاره وههم

 ،وه لو بریښناپاڼو کې خپره شوېیال بیب چېکې د یوه ویاند په لیکنه  ګانومدغو پتنهکۍ د د خپلوا څو ورځې مخکې مې

پاته  ځکه زمونږ هغه وسایل چي د روسي زبرځواک د عسکرو د تیښتي په وخت کی ز مونږ ولس ته »ولوستل  چیری

  «. همدی غربي جاسوسي کړیو په السو له منځه والړل شوي وو هغه د

دا جاسوسي کړۍ کومې وي او دا جاسوسان » لیکلي و  د لنډي خیبر په نوم کوم افغان خو نوموړي ته په ځواب کې

، ایا تاسو په تاسو د اسالمي ګوند دریځ څنګه وو! په دې منځ کې سواچوئ تاسو کوالی شئ لږ یي په اړه رڼاڅوک وو ؟ 

 نه راځئ ؟ دې کړیو کې

. بله دا چې لت په الس کې وو او د ملت مال وودو ، بلکې د هغه مهال د افغانهغه وسایل له روسانو نه وو پاتې اول خو

، دا چې تاسو کفایت نه درلود او د ای ایس ای په ته سالم په اختیار کې درکړل مجاهدینوهغه دولت خو دا وسایل تاسو 

  .دا خبره وشي په اصلیت کې باید ،مو ټول پاکستان ته وچلول دستور

، ټانکونه  ؟ول اردو نظامي وسایل تاسو څه کړل، ددې قالمي ګوند ته په ویش کې پاتې شوهاس د ننګرهار قول اردو خو

د ساده اوسپنو په تول مو  !مو اره نکړل  ، د ترانسپورت ټولې نظامي وسیلې مو پاکستان ته ونه چلولې ؟ توپونهشوبلې

 خرڅ نکړل ؟

 وسایل مو پاکستان ته ونه چلول ؟ د ننګرهار د کانال اوسپنې او

د افغانانو دا هر څه په یاد دی  ، مګریا به هڅه کوي چې هیر یي کړي ، له تا به دا هر څه هیر شوي وي اوهسعید ورور

  .هېر شوي او تاسو یي هم د هېرولو کوښښ مه کوئ او هغه یي نه دي

  .پخواني حساب غواړو ! حساب تر منځه، خو وروري به کوو

. دا نان هم هغه پخواني افغانان نه ديافغانستان نه دی او افغا ، افغانستان هغه پخوانيو د اینده په اړه به هم خبرې کووا

 «تاند  ! رایستلو هڅه هم مه کوئی، بلخوا د ځان ترایستالییهم نه شئ ت ځل یي هیڅوک او تاسو



  

 

 

 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

ر پر ، په وار وار تاریخ څخه زده کويینه یي له نړۍ او نه یي له خپل ت هغه قومونه او ملتونه چې، څه ښه یي ویلي دي

 !ځان ناکامو تجربو ته اړکیږي

هڅه دا ده چې د ناکامو او بې ګټو تجربو د  بلکېپه مجرده توګه په نښه شي موخه دا نه ده چې جهاد او مجاهدین دلته 

 تکرار مخه ونیول شي .

. د شي په ډاګه باید ، افغان ولس تهم په جهاد او مقاومت سوداګري کويسره بیا هغوی چې له دومره ماتو او رسوایو ه

 . ، رابربنډ شيی دیاو حدیثونو په مشوړه کې پیچلدین او مذهب سوداګر چې ځانونه یي د پاکو ایتونو 

سل  ، موږ به ستاسو خبره ومنو چې افغانستان تاسو خپلواک کړ او ستاسو په وینا اوسنو ته باید وویل شيد ازادۍ پتنګا

  رته یوځای یستاسو د جهاد په مټ ب . د برلین دیوال هم تاسو ونړاوه او ختیځ او لوېدیځ جرمنیخپلواک دی په سلو کې

له  اني خاورهاو تر اباسین پورې افغ هم ړنګ او نسکور کړود ډیورند دیوال راځۍ اوس په ګډه  چې داسې ده ، نوشو

  !الکه ازاده کړویپنجابي ښک

بشپړې  د پښتونخوا د دا مجاهدین دالی شي نو بیا وليید کشمیر د خپلواکۍ لپاره جنګکه ستاسو ځني ملګري مجاهدین 

، نو بیا شۍ؟ که تاسو پخوا او اوس هم د چیچنیا د خپلواکۍ لپاره مجاهد سرتیري استوالی خپلواکۍ لپاره ونه جنګیږي

 هڅوۍ؟ د خپلواکۍ لپاره نه  او پښتنو اورېدننه د خپلې خ په پاکستانولې دا سرتیرې 

په . یورند دیوال څخه پورې غاړه ديروزنغالي او پټنغالي د ډهم  ستاسو د ځینو  له هغېیبت راغلی چې اوس یي وخ

د پنجاب په لور او توپونو خوله  ، راځۍ د ټوپکونواوس هم ستاسو قرارګاوې فعاله دي ، وزیرستان او کوټه کېشمشتو

 !ورتاوه کړۍ

د بي بي سي اردو د راپور له مخې په دي پیښه کي » داسې میړانه یوازې نن د بلوڅو د خپلواکۍ غورځنګ په مټ شوې 

 «د پاکستان د سرحدي قول اردو د دوو افسرانو په ګډون څوارلس پوځیان وژل شوي ا و پنځلس نور یي ژوبل دي. 

 ! په نښه کړۍ ی دوښمنپنجاب اردو سره یوځای خپل تاریخيد افغان ، کړۍ ددې پر ځای چې افغانستان په ګولیو سوری

و چې ریښتیا د ، بیا منرغ مو پر اټک ورپاوهیغاني بینه مخې ته الړۍ او خپل افکه مو د ډیورنډ دیوال ړنک کړ او تر اباس

 !ازادۍ پتنګان یاست

 !او په خدای تکل وکړو او ورځو پرېراځۍ په همدې خبره غور وکړو 

 ! ي لومړی شرط دیتصمیم د بر

 

 یادونه :
 (۲  )

:کال په تړاو ۲۹۹۱د 
 

. څو وخت کبله کلی پریښود او چیری لري الړ، سړي د شرم له کلي کې له یو چا باد الړل :یوه پخوانۍ ولسې خبره ده

خبره له ټولو  هغه د باد تللوبه ه راغی او فکر یي کاوه چې اوس رته کلي تی، بسته چې سړی نور مسافرۍ کې تنګ شورو

څخه دوه  ویل کې چې د فالنې له ... ،خبرې اوري د خلکو دېرې څخه هر کور او له کلي کې چې خو . هېره شوې وي

 .ټېیښې او نیته فالني مړ شو او داسې نورې پ. د فالنې له .... پنځه میاشتې روسوهزلزله شوې  مثآل میاشتې مخکې

یي باد تللو څخه  ، بلکې د هغه لهد نوموړي باد تلل نه دي هېر کړي چېا چې د کلي خلکو نه یوازې د فکر وکړسړي 

  !جوړکړې دیهم جنتري او کلیز

 

 پای

 
 


