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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه کړ 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 لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                    مرادزیڅسرلو :ليکوال  ٢٢-١٢-٢٠١٠  ني
 

  د چا الس دی ؟،ته  شانړيوالو ځواکونو د ويستلوغوغا
 

و ځواکونه دې  اکلو کړيو لخبې قيدو شرطه له افغانستانه ووځيدا خبره چې د ايساف او نا ه مهال راهېسې د  وا په ، 
ي تنه دا ر. خورا ليوالتيا وړاندې کي ي چېپو ورې خپرويامخته کي   ؟لپاره او د کومو موخو  کومې کړۍ دا ډن

  ؟کړي او ځان ددې ملت استازي وبوليايا دغه کړۍ ددې واک لري چې د افغان ملت پرځای خبرې و
و د ځواکونو وتل د افغان ملتد ايساف او رو ملتو،  نا ي خبره ده او که نورې کړۍ هم په ددې ځواکونو او مل  خپلمن

  ؟ خبرو کې واک لريدې
ه تنظيمي ډلې چې د اشغال غوغا يي پورته کړې او د هېواد د خپلواک په سوز کې خپلې سيني  مذهبي سخت دري

خه خپلواکه ه دوی هم د بهرنيانو له هراړخيز مالتړ  تيا ل تر ل ، ايا دوی دا غوغا پخپل  دي او ازاديروي ايا ري
  ؟ سر کوي

تنې د افغانانو لخوا حالجي شي او ددې ترشا د هغه چا السونه اوس ددې مهال رسيدلی چې  دا او دې ته ورته پو
و ې او په درواغو او چلو ې شي چې موخه يي خپلې شومې  ېرې بربن نونه د افغانانو خواخوږي  سره ځاکاره او 

  .راپېژني
ند حقيقت دید لمر پشان دا  رو ملتو د هوکړې ، نړيوالر او په تېره بيا افغانستان لپاره د بن کنفرانس  ځواکونه د مل
نده او هغه . ړو له مخې زموږ هېواد ته راغلي او رات يي بيخي قانونمند دیريکد پ ر ددې ځواکونو د رات موخه 
خه د القاعدهله  رو جارو کول دي، طاافغانستان او سيمې  ه دې ځواکونو دا موخه هم . لبانو او نورو تره همدارن

تنو سره سم . و ړن شوی حاکميت بېرته ورغول شيه چې د مجاهدينو ــ طالبانو پالس د افغاناندرلود د وخت غو
ته شي، پوليس اردوملي  ې رامن ان تلي شي چې ددې ځواکونو پيدا ملي امنيتي هستې. او د ملي امنيت   اوړي او غ

و افغاني حاکميت و وړتيا ولريد وتلو په مهال وبي بدل و افغانستان بېرته د ت ا شيساتالی تر ا رو په ځاله او  ره
رو ل. نشي خه نه يوازې افغانستانهمداراز د تره اه شرغوبل  هون اوسيمه هم پاکه شي او، بلکې    په دې تو

ونولويدي هم د ارامې سا وا وا رو له    . شي خوندي بېغمه اوخلې او د تره
ل  ای پخواني مشر متقاعد ای ايس مه د١۶روان کال د جوالی په د  ون ي خصوصي تلويزيند يوه پاکستا جنرال حميد

و  «يلي و سره په مرکه کې وای ار وای په افغانستان کې ماتې خوړلې او اوس کابل د پاکستان لپاره تياره شوې  نا
طالبان بريالي  پاکستان پلوه وسلوال «  په مرکه کې وړاندې ځي او وايي  نوموړی» وخوړل شي  ډوډۍ ده چې بايد

 حميد گل وسله والو طالبانو » ديخواخوږي دي او راتلونکی حکومت به په افغانستان کې د دوی وي چې د پاکستان
لو مجاهدينو خطاب  ته په بيا ي چې د جهاد او« يي ا او وکويبيا د سپې لي مجاهدين پوهي مقصد ځاى افغانستان  سپې

  ». پاکستان، نه دى
ه د پاک » ازيتا«، د   يو وخت ماسکو ته په سفر تللی وستان پخواني دولتمشر پرويزمشرف چېهمدارن

ې له خبريال سره په ناديژداکوروا  به  د کرملين د چارواکو سره له )مشرف  (  ويلی و چې دی کېمرکهکوووا ورځپا
  . ځواکونو د وتلو خبره راپورته کړيافغانستانه د نړيوالو 

ار  وخت ناوخت له افغانستانه د نړيړالو ځواکونو په وتلو ،  له خپله واکه پورتهو چارواکو همبرحالنورو د پنجاب  ين
ه يي کړې له دې    ووژني اواسالم او جهاد په نوم يو ځل بيا دوی د ،الرې ساده زړي افغانان تېرباسيکړی او ه

  .کړيرغونې او جوړونې پسې ړوند په بيا  يي هېواد
، افغان  مه  يي کابل ته سفر کړی و١٩ کال د کب مياشتې په ١٣٨٩ولتمشر محمود احمدي نژاد چې د د ايران دبلخوا 

ه ديپلوماتيکه اړيکو پرخالف ويلي و  و « ولسمشر حامد کرزي سره يي په يوې خبرې ناسته کې د نړيوالو دودي تر
رۍ په  نوموړي»، سوله نشي راتالی ستان کې بهرني ځواکونه شتون ولريچې افغان ه سيمه کې د تره  همدارن

ړ   . ه ناکامه او يوه تېروتنه بللې وهوړاندې روانه ج
ي کسان يي افغانستان کې ايران  و پلې او   له  سره د تړاو ايراندوی هم » !هم به نال ميزند وهم به ميخ «پلوه ډلې 
وي او هم د ځان له کبلهنکبله د لويدي په وړا ورې غ      ! ډالر او چوک اخليه له لويديدې ډن

لو ځواکونو ته او نړيله عنوانه اعالميي خپروي او هغو کېد تش په نوم اسالمي امارت طالبان هم هر اختر او برات 
ونه کوي او د ای ايس ای په م په افغانستان کې د نوي او پنجابي اسالم او جهاد په دعوې سره خپل هېواد  وا

  . نيويجاړوي او خپل هېوادوال وژ
   د طالبانو په روست اعالميه کې چې د افغانستان په اړه د امريکي د رغول شې ستراتيژۍ په تړاو خپره شوې لولو 

رکې  ناکامه وه بلکې  په ملکي او « د افغانستان لپاره د اوباما اعالن شوې ستراتيژي نه يواځي دا چې په پوځي ډ



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

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

دغه ستراتيژۍ له اعالنه را په دېخوا تر نن پورې د  درلوده  او اداري برخو کې يې هم هي  السته راوړنه نه
را ول پرو    .»مونه له شکست او فضيحت سره مخ ديافغانستان کې د امريکايانو 

کې د پاملرنې وړ دي  ر کې که افغانستان بريالي شي نو بيا د پنجاب اردو چې : په دغه اعالميه کې دوه  په پوځي ډ
ي . ، ماته شوې دهي ليکې سرتېری دي د لومړطالبان او القاعده يي ي ول ځواک او شرارت جن نو ځکه پنجاب په 

ر کې مات نشيچې ه ملي کا. د افغانستان په سن و دولت په ملکې او  پخپل السونه هم دویرد همدارن  وژني تر
 ډول اعالميي يي د دا.  وېاداري برخو کې بري ونه لري او دوی ته د داسې اعالميو د خپرولو دروازې پرانيستې

ړه ده   .رسنيو ج
کی چې نور هم په زړه پورې او خندنی دی دا دی چې اعالميه د اسالمي امارت له نومه  ي دويم  له داسې ځايه خپري

دوی ځان ډېر زورور بولي لکه . ، خو پته پرې له ډاره نشي ليکالیطالبان اعالميي له پنجابه خپروي . چې پته نلري
ه  کاريچن خه  د خپل امارت ، خو پخپل دومره زور سره هم هومره کمزوري دي چې ې يي د اعالميي له متن 

کاره کوالی   ! پته نشي 
وانو او پيريانو له پاچاه  د دي مه پيړۍ کې٢١، دوی اوس هم په فقط سړی به وايي د پخوانيو او زړو رواياتو له مخې

ي ي کاري ؛ الپې شاپې او.غ کرونه يي ديوانو ته ورته ادرسونه او پتې يي پيريانو ته ورته    !  د زور 
ازو د  وند د افغانستان له الرې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان  په هغه اعالميه کې چې د افغانستان اسالمي 

ېدو تړون په اړه خپره کړېنللي  دا وضاحت بايد وکړو چې دا مالتړ او مرسته « لولو ، بيا هم په يوه برخه کېکې د غ
رانو پر ضد زموږ په روا ه د اشغال ه اغيز نه کويپه هي تو زموږ د مجاهدينو بريدونه به د  .ن مسلحانه مقاومت 

ېر او تر  رانو دوام کويمخکې په  ي، چي زموږ . هغو زيات پر اشغال يار، مؤمن او خداى پال مجاهدين پوهې هو
چا په ضد وسله وکاروي او د چا په ضد نه، کوم کار وکړي او له کوم کار ځان وساتي، د هغوى د توجه اصلي د 

 نظام او الس ې نيولي، په افغانانو بمونه وروي او غواړي د خپلي خويېمحور هغه ځواکونه دي چي افغانستان 
ى حکومت زموږ پر هېواد مسلط کړي، زموږ مؤمن مجاهدين له هغو چ  افغان چېاودنو او بريدونو ډډه کوي پو

   ».ولس ته مرگ ژوبله اړوي يا ملي تاسيساتو ته زيان رسوي
وند د نړيوالو ځواکونو پر وړاندې خپله کرکهدلته هم  ار سره بيانوي او غواړي افغانانو   د پخوا پشاناسالمي  ين په 

و ت وندې د هېواد ملي  من کې  وند . ه ژمن دیته وځلوي چې لويدي سره په دو منی د اسالمي  لويدي سره دو
ه مني له بدې ورځې کوي.  نه ده او اراده پخپله خو وند دا دو  امريکې د که نن ورته لويدي په تېره بيا. اسالمي 

وند به لغړ د امريکېسر په اشارې هم ست وکړ ي، اسالمي  چې دا دغه دولت کې اوس هم .  په غي کې ورولوي
يوند يي ی  وند ته په برخه رسيدلي، ډېرې د لويدي السپو وک دې   .  

وره بولي او د نلليکې په مالتړ يي غ  ازو نلليکه افغانستان او سيمې ته  وند د  د پرنسيب له مخې کله چې اسالمي 
الی شو  او په ساتنه يي هم ځان ژمن بوليپورته کړی وند ددوښ اوسي چې افغانان به بيا هم خ. ، يو ملي اقدام    ا 

ده افغانانو د وژلو او هېواد له ورانولو الس واخلي   ! ، دهېواد ابادي او د افغانانو سوکالي خو ال پرځای پري
   !)وشړه ( ، سپي دې رانه کورې کړه له خيره مو توبه ده ماما 

وند په روست اعالميه ډېر وپيچم يوازې دوه درې خبرې يي ه رااخلمدلته نه غواړم ددې  ې پتو   : د بېل
امنيو پر دوام کومه پانگونه کړې، او په تېرو نا ايران ترننه په افغانستان کې د جنگ او «: وند په اعالميه کې وايي 

لي دي او هغوى کې يېکلونو  ولي دي موخه يې وطن پلورونکو ډلو ته پيسې او وسلې لې  همدا وه، يې جگړو ته ه
ن په داسي حال   کوي، دا په په دې اړه د ايران مرسته کړې ده چي د رسنيو په کچه د ايران د مخالفت ادعا کېواشنگ

 ترې جوړه کړى، د يې د ايران او روسيې لپاره فتح کړى او د هغوى مستعمره يېچي افغانستان ده داسي حال کي 
ه تهران او يېپاکستان نا اهلو حکومتونو هم داسي تگالره غوره کړې وه چي تل  دې وو چې مسکو ته رسېدلې گ ، ن

و کاله په افغانستان کي د جگړو اور بل کړى،  له ايران سره هغه تړون السليک کړي چي ايران د هغه لپاره دا 
تل    ». د ايران گاز هند ته انتقال شيې د پاکستان له الريېغو

وند اوس هم د هغه په  ، وړاندې د جهاد نارې وهي نه واييکه چيری د لويدي همکاري افغانستانه سره چې اسالمي 
يانو لکه ايران او پاکستان په شتون کې دا نلليکه د افغانستان له الرې  اون و  ايا افغانستان په يوازې ځان د سرا

والی شوه ؟  وند د اعالميي په ياده شوې برکاره ده چې نهپاکستان او هندوستان ته غ     خه کې ، لکه چې د دې 
دې ووچې له «    .هم دغه مطلب ته اشاره شوې»  کړيايرانه سره هغه تړون السليکن

د از لي و خبره نه وای اوس هم که په نلليکه کې پاکستان ته د  ه دې صورت کې بيا هم اسالمي  پ او د پاکستان د 
ه او نه يي په دومره تفصيل سره افغانستان ته ددې نلليکوند ا ې بيانولي، نه د نلليکې په ساتنه ځان ژمن     !ې 

لک د رهار کانال فابريکې اود جن رې او ډول ډول وسايل اوسپنې د نن رهار د قول اردو وسايل ، ، مو حتی ، د نن
نا او د ه وشول چې ي.مزو پورې پنجاب ته وچلول شول تليفون دبري وند   ، په سيمه  درجې تغيير وکړ١٨٠و دم دې 

ين خه تېر شو او داو نړۍ کې د اسالمي خالفت د  و ته يي پام شوولو له مفکورې  و او ملي . افغانستان ملي   د 
  . حساب به سره بيا کوو او زوړ، پخوانی لپاره اوس هم ناوخته نه دیکارونو ترسره کولو



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

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

وند د افغانستان اساسي مسايل لکه سولبيا خو  ې ، ملي واکمني او اداره، امنيتههم اسالمی  او ملي ، اقتصادي 
وري او تفسيروي ييسياست د  پنجاب وند ځان له پنجابه خپلواک کړي.  په عينکو کې   او د مذهبي سخت که دا 

 مافيايي تنظيمونه نورجهادي ــ .خپل مخ سپينوالی شي دري او توندالرۍ پرځای ملي او معتدل سياست خپل کړی
پلې خو تر ستونې پورې په هېواد پلورلو او ، د مح، د سياف ډله او نظارشورا جمعيت رباني دلکه قق او خليلي ډلې 

ي  يا دي او په سيال سره يوله بله مخته کي   .ی په وړاندې هم عينې الر پرته ده د دو.افغان وژلو کې ال اوس هم ل
ي ي   ! چې بهرنيان دې ورته هېواد وساتي د هي افغان نه خو

پلې له واکه ي او بهرنيو پوځيانو ، هلته امنيت راتالی شي ورکې شيکه مافيايي ــ جهادي ډلې  ي  چې ته اړتيا نه پې
  !افغانستان کې دې پاتې وي

ورو کې ور دي ، يهغه روشنفکران چې ددغو ماف تي دي او ددوی په غوغا او ډن ايي ــ جهادي ډلو په لک پورې ن
  .  تبا او له افغان ملت سره جفا کويسخته اش

  پخوا هم ازاد او خپلواک و او په راتلونکې کې به هم ازاد او خپلواک وي، هم خپلواک او ازاد دی ،افغانستان اوس
ې او دړې وړې  ددغو مافيايي ډلو لخواخو ې لو ې راب وهو بايد اب،ديشوی  لو   !ادۍ او ودان ته يي م

ی شو لی وي او  او د هېواد امنيت پخپلو اوږو واخلووکه افغانان سره خپلو کې يو مو بهرنيانو ، ځانته به مو ژوند بخ
  ! ته هم د وتون خوندي الر

  پای
ونه    :اخ

ې، تاند او ځينې نورېــ افغان جرمن انالين پا    بري
        
  
        
   
     

 
  
 
  
    
   

             
   

  
 

  


