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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 

 

   ۱۶۲۲/  ۶۰/  ۶۰                                                         سرلوڅ مرادزی

 

 !بیا بیا اشتباترڅو 
 

سیمه کې یوازینی افغانان ښایی  .، بیا بیا ازمایښتونو ته اړوځيڅخه زده کړه نه کويملت چې له خپل تاریخ  وایي کوم

 زیانونه ډېر او ورکړي ره بیا دې روستیو کې یي زیاتې سرښندنېیملتونو او قومونو په خالف په تد نورو ملت وي چې 

رشول او د ډیورنډ یچړو له تیغه تپه او  شول والوځول بمونو په لکونو افغانان په په روستیو څو لسیزو کې. وي دليییي ل

 ! بدل شو له او شاړهپر دواړو غاړو د افغانانو ټاټوبی په کنډوا

 ! یدلیواد هومره وراني نه ده لیبل هیڅ ه او اوله دوهمې نړیوالې جګړې روسته بل هیڅ ملت دومره کړ

قرباني  ټول د خپلو ملي  موخو اوګټو لپارهدوی ، ایا ر یي له لکونو اوړيیامنځته کیږي دومره افغانان چې شمپوښتنه دا ر

، اوبه او فضا چې په بله ؟ د افغانانو خاورهګټې ترالسه کړيدریغه سرښندنو سره موږ کومي ملي یپه دومره ب؟ شول

، سوکاله او اباد شول افغانان هوسا ایا د افغانانو د سرونو په غوبل کې ؟له کې یي افغانانو څه ترالسه کړلواوښته په پای

افغانانو په سرښندنو د برلین دا چې ویل کیږي د  ؟دهیاو نورو ته ورس اخوندانو، د ایران لکه پنجاب وګاونډیانکه ګټه 

؟ ایا په دې سرښندنو د کومه ګټه څه او رته یوځای شول افغانانو ته یيیګ شول او دوه جال المانونه سره بدیوالونه ړن

واد یاو خپل ه خپلو سرښندنوکه د  ؟رته لوی افغانستان رامنځته شویاو ب نګه او لروبر افغانان یوځایډیورند تپلی کرښه ړ

  ؟په اتڼ ورته ګډ یوو کې څڼې غورځوو او (جشن) د پردیو په خوښیځه د نورو ګټو ته خوشحاله یوو او و په بیهد ورانی

چټلې او  ونو، مرتد او ابلیس جناح په عکسی کندهار او نورو سیمو کې د فاسد، لو، لویه پکتیاهمدا اوس په لوی ننګرهار

غاتي او اقتصادي واک الندې ، تبلیپه نارسمي ډول د پنجاب تر سیاسي ؟ دغه ټوله سیمهپنجابۍ کالدارې نه چلیږي ککړې

لې د و واد د ازادۍ بوللې ویلې اوسیچې په درواغو سره یي د ه مجاهدین ل اویمقاومت خ ؟ څه شول هغه بې ننګهنه ده

 ؟ پنجاب په غالمۍ کې چوپ دي

چې د لویدیځ د اشغال د ډرامې په پلمه د پنجاب او ایران د ګټو لپاره خپل ولس وژني او خپل هیواد  چیري دي هغه طالبان

؟ ایا دوی د افغانستان پر سپیڅلې خاوره د اره او ایران د پټ اشغال المل دينور هم ورانوي خو خپله د پنجاب د ښک

ې یرغل په لومړي دد دوی غږ پورته کړ او که خپلهکوم  په وړاندې اشغال او تیري ،و پوځي یرغلونوپنجاب د روستی

      ؟   جنګیږي کتار کې

شونې په کې د اور یپات هغه جګړه چې دا نن ادامه لري ایا افغانان په کې نه وژل کیږي او د لروبرو افغانانوپه لویه کچه 

موږ  د ګټو لپاره زموږ په خاوره کې روانه ده و، عربو او نور، ایران؟ دغه جګړه چې د پنجابخوراک نه ګرځي

  ؟کړېافغانانو اوږه نه ده ور

، ویي دي چې باید سر پرې خوږ کړو ، ننګونې او پیغورنې د افغانانو مخې ته پرتېپوښتنېنورې دا ډول په سلګونو 

 !ړو او ځواب ورته ولرویڅ

مه نشنل انټرسټ رسنۍ د زلمي خلیل زاد په قلم یوه لیکنه خپره کړې چې د یوې برخې  ژباړه  ۴اګست په  روان کال د د

ولسمشر کرزی په وروستیو کې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په : » هلته لولو. مه رااخیستې ۵یي تاند د اګست په 

غیانو سره د مالتړ پر پالیسۍ ټینګار لري. ډېر افغان هلوځلو کې بریالی شوی نه دی او اسالم اباد ال هم له وسله والو یا

چارواکي روستي ترورونه له پاکستان سره بې ارتباطه نه بولي. ایران هم داسي ښکاري چې د هغو کسانو مالتړ کوي 

 چې د امریکا مخالفت کوي او دا کار احتماالً له پاکستان سره په هماهنګۍ کې کوي.

 

لومړي قدم کې دې د  هغو د اندېښنې ښودلو وروسته وړاندیز کوي چېاو پر خنډونو له یادولوزلمی خلیلزاد د دغو ټولو 

  . «و ترمنځ په اړیکو له سره غور وشياوباما او کرزي د حکومتون

نیسي دا غیږه د افغانستان د ملي موخو او ګټو لپاره نه ده « کوشتې » ره بیا له امریکې سره یکرزی که لویدیځ او په ت

  .اخبرتیا په وجه بیا بیا تکراریږيروتنه ده چې له تاریخه د نیدا هغه ت بلکې

له « کوشتې » . کرزی باید له پنجاب او ایراني اخوندانو سره ونیسي« کوشتې » به کې یکرزی باید  د تاریخ په دې ش

. کرزی باید ډب کړي رېترهګرو او مذهبي توندالرو سره ونیسي چې په افغانستان کې یي د پرمختګ او ودې ټولې ال

السوهنې او جګړې السونه لنډ  د دوی د کې افغانستان النو او دوښمنانو بریالی شي اوتر ټولو ړومبی پر سیمه یځو سیا

په  له بادار سره نیغ په نیغه . دا کار کرزی هغه مهال کوالی شي چې د سیمه یځو غالمانو له شتون پرته د دویکړي

  .وله او برابره معامله کې ورګډ شيانډ

 او بهرنیو . بیا رغونه مليفغانستان بیا رغونې ته اړتیا لري. ااو ګاونډیانو افغانستان تبا کړی سیمه یځو داړه مارانو

ۍ او اړیکو ، پانګه او د ملي کادرونو روزنه له لویدیځ سره په دوست. دا تخنیک، پانګې او تخنیک ته اړتیا لريونوکادر



  

 

 

 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

. دوی خپله وهه لري او نه ملي کادر روزلی شي، نه پعرب او نور لنډه غر نه تخنیک لري، ، ایران. پنجابده پرته کې

، ډاکوان او سړیخواره ، مذهبي توندالرې. دوی موږ ته یوازې ترهګرپسې د لویدیځ په پښو کې پراته ديپه دغو شیانو 

له ګاونډیانو خپل ګریوان راخالص کړو او له دوی سره د سیالۍ وړ او پر دوی اید لومړی . موږ بالیږلی شيروزلی او ر

 او هغه شو سره کتنه کوالی پخپلو اړیکو کې له، بیا لویدیځ سره هم . کله چې زموږ دا اړتیا پوره شوهغلبه ترګوتو کړو

 . سموالی او جوړوالی شو

ه الرې سیمې سره اړیکې . امریکا او لویدیځ باید د پنجاب لن ولريپنجاب غواړي چې امریکا ورسره ستراتیژیک تړو

. د سیمې هر هیواد که ( الندې سیمې سره راشه درشه ولري. لویدیځ باید د پنجاب تر سترګیو ) عینکو نګې کړيټی

لپاره ترهګر روزې او پالي  پنجاب د همدغو موخو. باید له پنجابه جواز تر ګوتو کړيوغواړي لویدیځ ته الره پیدا کړي 

د  سیمه کېدا وخت او فرصت پیدا نکړی چې  او افغانستان ته یي رالیږي چې دلته د جګړې اور مړ نشي او افغانستان

 .له سیمې سره راشه درشه تنظیم کړياو لویدیځ دا ځل د پنجاب پر ځای د افغانستان له کنډو څخه  بدیل شي پنجاب

 . ریښتینولي پیداکوید پښتو دا لنډۍ  ،یوالتیا اوتاو کې د پنجاب په اړهد یارانې په ل امریکا سره

 دن پسې ړندیږيیڅوک یي ل

 وي چې خوب راځینه      څوک یي له کټه غورځ

خو د القاعده او ترهګرو سره د تلپاتې یارانې په تړاو امریکا پر پنجاب خپل باور له السه ورکړی او غواړي د پنجاب 

نوې یارانې هم  . همدارنګه چین سره د پنجاباو سیمه کې لوبه بل رنګ ونیسياو هند ته مخ واړوي  پرځای افغانستان

 .دی لویدیځ قهرولی

له بده  او « يکرزی یي له کټه غورځو» به کې افغانستان لپاره اکسیر ده ید لویدیځ دوستي چې د تاریخ  دې ش بلخوا خو

  .افغانستان ګټې په اوبو الهو کوي نیسي او خپلې دې لنډپارۍ سره د« کشتې » مرغه له هغې سره 

او بیا  لویدیځه لري او ګوښه کړيکرزي سره د ایران دوستي او د پیسو کڅوړې هم په دې موخه دي چې افغانستان له 

 . يواخل ترې ډبولوغچ یي دومره وډبوی چې د شا اشرف هوتکی په الس د صفوي شاحسین د

هغه فرصتونه چې روستیو کې افغانستان ته نصیب شوي د سراښو او دوه مخو ګاونډیانو په سترګو کې نه ځاییږي او له 

د کرزي په مشرۍ د مافیا ــ مجاهدینو ډلګۍ چې سر یي پنجاب او لکۍ یي ایران . هره پلوه په دې غوړې مړۍ حمله ده

او که وضعه همداسې ادامه ، په تېرو لسو کلونو کې یي دا ټول فرصتونه یو په بل پسې له السه ورکړل ده غوټهسره 

 . اښو ګاونډیانو د وزلوبې میدان شي، افغانستان به بیا د سرپیداکړي

باید  مخکښانړۍ ډوبه شي د افغانانو یله دې چې د افغانستان د ژغورنګ ب. پخوا  اوس هم روستي فرصتونه موجود دیال

او د هیواد له مشرتوب څخه د مافیا ــ جهادي ډلګۍ الس لنډ او افغانستان د سولې ، پرمختګ او سوکالۍ په  راوړاندې شي

 الر سیخ کړي

 پای

 

 اخځونه :

  ــ تاند بریښناپاڼه

 

                                          

 
 


