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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سرلوڅ مرادزی :ليکوال  ١٧-٠٢-٢٠١١  ني

  د روانو ملي پاڅونو پايلې څه کېدای شی؟
 

ۍ او د عربو په اصطالح عجمی اسالمي هېوادونه يو په بل پسې راالندې کوي له  ۍ چې عربي ن د ملي پاڅونو ل
ون لري، له بهره يي څوک مالت کوي، چيري  نې کومه پيل شوه، څوک پکې  ي او څه پايلې به ولري هغه اندي

يوالې رسن پرې تاوده بحثونه لري او د افغاني رسنيو په من کې هم وتلی  ولې ن ې  تنې دي چې د نن ور او پو
  .ای نيسي

کان ته اړتيا لري ، که لويدي هم بايد له دې هېوادونو سره خپلې اړيکې خانه  ۍ خانه  ايا يوازې عربي او اسالمي ن
ای د ديموکراتيو ک ه الس واخلي او د زورواکانو د مالت پر ۍ د مستبدو رژيمونو له مالت ي، يانې ددې ن اني ک

ي؟   ه وک واکونو څخه نن تونو او    ارز
ۍ سره د اړيکو د بيا  ۍ ترڅن نورهېوادونه لکه اسراييل، اروپا او امريکا د عربي او اسالمي ن ايا د عربي ن

  ي او که يي ويني دا اړتيا چيري بيان شوی او کومې برخې په غي کې نيسي؟ سمون اړتيا نه وين
ه وړلو کې بريالي هم  و په له من ي که يادشويو هېوادو کې پاڅونونه يوازې د ملي کچې ستون دا بايد له ياده ونه و

ي، په ډېرو برخو کې به دا ي شي او لويدي سره د اړيکو بيا سمون او رغون ته پاملرنه ونک   پاڅونونه بيا نيم
د ولسونو . يوازې به کته بدله شي، زړې څېرې به لري شي نوې به راشي، خو د ولس برخليک به همغه وي . وي 

ې به نه يوازې چې کمې نشي بلکې څو وارې به نورې هم زياتې شي   .ستون
، ولسمشر زين العاب انو او الريونونو په م ونو او سختو بلوا  کاله واکمن  روسته ٢٣دين له په تونس کې د مر

تيد هغه عربستان ته چې د لويدي او په تېره بيا د امريکې د پوځ په مالت د محبوبي په  . سعودي عربستان ته وت
ي ت او د . وسپنيزه کال کې خوندي ساتل کي هغه عربستان چې د امريکې په مالت هلته هرډول ديموکراتيک خو

ني حقوق چقول کي تيد) زين العابدين (البته له تونسه يوازې علي بابا. يانسان لوم ري . وت ت غله مل د هغه څلوي
ونو کلونو د لويدي په مالت د زين العابدين چپه ميچنو . اوس هم په تونس کې واک چلوي که د تونس ولس چې په لس

امار په کومي کې ورپري ي او د نورو بېشمېره قربانيو په ورولي په هوښ رانشي نو د لويدي په م به د يوه بل  و
ي ونه کلونه تېر ک   !   زغملو به د بل پاڅون په تمه لس

ي کم نه و، په مصر کې هم ولسمشر حسين مبارک  ی هم له بر  کاله د لويدي او امريکي په مالت واک ٣٠خو خ
اپو.وچالوه ه د شرم الشيخ  ه خوندي تو تيد نوموړی هم لکه زين العابدين پشان په   کاله يي د امريکي ٣٠.  ته وت

په ن يي . د فساد او بيروکراس رژيم يي مصری ولس تر پزې ورساوه. په مالت د مصر ولس و د فلسطين غور
ن د  اوه او د لويدي په وړاندې يي مصريان د جمال ناصر د ملي غور و راوغور د اسراييلو په وړاندې له پ

کول نا پلپسې و ې اوس ورته د امريکايانو ناڅاپي پام شو چې اخ په مصر کې خو ديموکراسې نشته يواز. مالت په 
راموفون ريکاټ بدل شي ه د    ! او بايد په بي

تنې په . د امريکا ولسمشر بارک اوباما د واک دا سوله ايز انتقال وستايه «  نوموړي وويل د مصر خلکو خپلې غو
ې، د دوی غ واوريدل شو او ه ک  .نور د پخوا په شان نه وي مصر به ډا

نوموړي ډاډ ورک چې دوی به د مصر سره والړ وي او په مصر کې ديموکراس ته د نظام د انتقال په پروسه کې 
 .هرراز مرستې ته چمتو دي

ود ی چې واک يې پري ې تود هرکلی ک ولنې هم د حسنې مبارک ددې پريک ولنې د بهرنيو . اروپايي  د اروپايي 
ان وويلچارو مشرې ک تنو ته غوږ ونيو او ويې منلې: اترين اش  .مبارک د خپلو خلکو غو

ی چې د ازادو  د برتانيې صدراعظم ډيوي کامرون او د فرانسې ولسمشر نيکوالس سرکوزي بيا په مصر غ ک
امونه واخليانتخا ک   .باتو خوا ته دې چ

و عمومي منش رو ملتونو عمومي منشي بانکي مون او د نا ي اندريس فوګ راسموسن هم په مصر کې د واک د د مل
ې د تنه ک ی او په دې هيواد کې يې د بې پرې انتخاباتو غو   ».هسوله ايز انتقال هرکلی ک

رو ملتو د سرمنشي بان کيمون هم  ول لويدي او بالخره د مل راشه . ناڅاپه پام شو د اوباما له پام سره سم  په يو دم د 
وري   ! که يي 

ې د «   ته شوې پې دې څاريلهامريكې متحده اياالت په مصر آې رامن د متحده اياالتو ولسمشر باراك اوباما   . ن
ولنيزې او اقتصادي ستونزې بايد  تنې او اصالحات،  دې  تعقيب شي او د لهوويل چې د مصر د خلكو سياسي غو  ن

  .»خيستل شيه  زور زياتي آار وا نلهالريون آوونكو په وړاندې دې 
ور وخ مشهور ان ي چې د وينسېنت وان ل(بلخوا ويل کي ت يي ) کوکنار  ی په ۵٠چې ارز کل کي  ميليون ډالره ا

   همدا ډول د مصر د لرغونو اثارو وزير زاهي حواس په وينا  . قاهره کې د محمود خليل له موزيم څخه غال شوی



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يو  توکي ١٨دا د خواشين خبره  ده، چې د قاهرې له موزيمه «  ورک شوي، چې په کې د توت عنخ امون پاچا له لر
کار کوي ه وه چې توت عنخ امون پاچا په نېزه د کبانو  و   ».جوړه مجسمه هم وه، او بله هغه 

وله ملي شتمني به لويدي ته انتقال شي چې دې برخه  که په دغسې پاڅونوکې د غلو مخه ونه نيول شي، ددغو هېوادو 
کېل ديکې هم د لويدي السون د افغانستان د ملي موزيم غالکول هم د . ه پاک نه دي او دوی هم په غالوو کې 
ه وه ۍ يوه بېل   .همدغه ل

ه د يمن رژيم چې ولسمشر يي له   کلونو راهيسې خپل خلک په وحشت او بربريت کې ساتلي، په دې ٣٢همدارن
ه اين سو هزاران نفر به تظاهرات دست زده و  روز ب٥در يمن از «. اوږده موده کې د امريکي په مرستو ډاډه و

برکناری رييس جمهور اين کشور علی عبداهللا صالح شده اند که دوست امريکا می باشد  خواهان اصالحات سياسی و
يمن تالش نمود  نظر به خبرها يک واحد کوچک پوليس در. سال به اين سو در اين کشور حکمرانی می کند ٣٢ و از

  ».پوهنتون صنعا به سمت مرکز شهر ادامه دادند ان را پراکنده بسازد اما آنها به مارش خود ازکه مظاهره کننده گ
راپورونه وايي له پوليسو سره په « . الريونونو راپورونه ورکول شوي ديبلخوا له بحرين څخه د سياسي نا آراميو او 

تو کې دوه تنه شعيه الريون کوونکي وژل شوي دي   .ن
و کار اخيستیکو د فيس بک په د الريون سمبالون الريون کوونکي په پالزيمنې ماناما کې سره . ون له انترنتي پا
ول شوي وو   .را

ني ختي کې د روانو  ون په من په بحرين کې د الريونونو ناڅاپي راپورته کېدل او د چارواکو له قهره ډک غبر
ي ل کي ه  او يوه بله ن   .ناراميو سره د ت

از د بلوا ضد پو کې بهوونکی  ول او او ي  ې ساچمه يي او رب و ې  ليسو د حکومت ضد الريون کوونکو پر 
ي   .استعمال ک

وان هغه مهال ووژل شو چې  ه کې يو الريون کوونکی وژل شوی او د مخالفينو سرچينې وايي يو بل  په يوه پې
ولو شويو کس ېپوليسو د الريون کوونکي د جنازې په مراسمو کې پر را   .انو ډزې وک

ان دي او د شاهي کورن چې سنيان دي له اوږدې مودې راهيسې نارضايتي  په بحرين کې د ډيرکيانو چې شعيه 
  .موجوده ده

واکونه هم مېشت دي او دا په دې معنې دی چې  م لمبر سمندري  د بحرين په کوچني هېواد کې د امريکا د پن
ار دې  ې له ن ن به په بحرين کې پې    .»يواشن

ه ايران کې  ې د دوشنبې په ورځ د هغو مظاهروهمدارن  د پوليسو او مظاهره کوونکو ترمين سختې شخ
ۍ په خاطر تنظيم شوې وې ل بيا ايران  دغو. پرمهال وشوې چې د تونس او مصر له خلکو سره د همغ مظاهرو يو

زاوه٢٠٠٩په  اکنو وروسته ول   . ميالدي کال کې د ولسمشرۍ له 
و په يو اعالميې کې ويلې چېد ا مخالف مشران مهدي کروبي او  يران رسمي خبري آژانس ايرنا وايي د پارلمان غ

مکې پرمخ فسادان دي او بايد ل د مرګميرحسين مسووي د   ٢٩٠دغه اعالميه د ايران د پارلمان له . شي  جزا ورک
و څخه  ې ده٢٢٢غ و السليک ک    . غ

او واييره هيلريد امريکې د بهرنيو چارو وزي ن ددې الريونو په ت موږ د ايران . موږ د تاوتريخوالي پرضد يو'': کلن
واکونه کاروي، تاوتريخوالی رامن ته کوي او خپل  ل بيا د خپلو خلکو پرضد امنيتي  رم بولو چې يو حکومت 

دي ندولو ته نه پرې   ''.خلک نظرڅر
و له وړاندې کولو څخه موخه  ي او د دلته د پورته بېل انونه بدل ک دا ده چې لويدي او امريکا ته هم پکار دي چې 

تنو سر٢١ ۍ له غو ولو هېوادونو کې لوي. ه خپلې پاليس او ستراتيژۍ ورغوي مې پي دي او امريکا د په يادو شويو 
ونو .  او بدماشو شيخانو څخه مالت کوي، پاچاهانوزورواکو رژيمونو ول هېوادونو په سل ونو مزو دغه  له او زر

لي دي   . لويدي او امريکي سره ت
ي او د وخت ل انونه د عربي او اسالمي هېوادونو ولسونه که غواړي چې خپل برخليک بدل ک ه کاروان سره 

ي ي بلکې د لويدي او همغاړې ک ، نه يوازې پخپلو هېوادو کې دې د زورواکانو په وړاندې سرسخته مبارزه وک
ندي چې ددې هېوادونو له زورواکانو څخه يي په مالتامريکې د هغو   او مرسته اړيکو د بدلون لپاره دې هم سرو

پلې دي   .کې دغه ولسونه 
نو پاڅون څخه په الهامافغانان هم بايد د عربي او اسالمي هېوا ۍ چې له دونو د پر  ١٩٩٢، هغه جهادي ــ مافيايي ک
يانستان کې واک چلويراهيسې د لويدي په م او مالت په افغ افغان دولت کې د فساد جهادي ــ مافيايي . ، راچپه ک

ېل وهي  ن ته ور ې د تاريخ  ۍ چې د افغان ولس د هر ډول پرمخت او سولې مخه يي ډب ک   . ک
تيا هم ولري ، بايد د فساد ددغه زيرمې له مالت څخ ه ري ه الس د لويدي او امريکې روست نارې او شعارونه که ل

يواخلی او افغانانو سره ددغو درواغجنو مجاهدينو  لو او ورکولو کې مرسته وک  پای !په ش
ونه    : خ

ې ناپا   ــ بېال بېلې بري
  


