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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۰۷/۰۷/۲۰۱۷         استاد شهسوارسنګروال 
 

 ملي دریځ نلري کیالن،ځنې و ملي شورا د
 
له هغې رمې نه وېره  زمریانو زه د خبره کوله: ته دا درباریانو او به تل خپلې مور ټولواک سلطان سکندر نړۍ ستر د

سکندر  ښایي چې د یې زمری وي. چې مشر له هغې رمې نه ډارېږم، ګیدړانو د خو وي، یې ګیدړ چې مشر نه لرم،
 .ښه مدیریت وو موخه به له دې خبرې نه یو

ې په ځانګړي ډول په وروستیو کلونوکې زموږ دهېواد په تاریخ کې داسې خونړې پېښې اوشېبې بیا بیا داڅولسیز
راغبرګې شوې ،چې هرزړه خوږی انسان ورته داوښکوپرځاې وینې ژاړي...له بده مرغه دافغانستان جګړه 

مې پېړۍ ملنډې وهي زموږدهېواد یوازینئ غمیزه نده، بلکې داسې نورې ګڼې ناخوالې هم ګورو،چې پریوویشت
...راواخله رازراز توکمېزې ناندرئ،سمتي،سیتمي ،فاشستي ،مذهبي اوژبنیزې ناروغئ،بالبالداسې زهرجنې 
ویناوې،چې یومتمدن انسان یې په ویلوڅه چې ان په اورېدلویې هم شرمېږي...موږیوه موده وړاندې په ولسي جرګه 

زره کلن تاریخ دب دبه یې ګواښله اوزیانمنوله،چې موږدساري په  کې دداسې ناندریوشاهدان وو،چې دافغانستان دپنځه
 .توګه دافغان لرغونې اوله ویاړه ډکه کلیمه، دپوهنتون اودانشګاه په سرناندرۍ دبېلګې په توګه یادولی شو

همدغه ډول کسانو،)چې په توکمیزوناندریوکې ښکیل ول(، له هغولوټمارواوټوپکمارونه ،چې دافغانستان په 
 .وپېښوکې ښکېل ول هم مالتړکاوه،داځکه چې له دوئ سره یې ورته دریځ درلودخونړی

ولې په مشرانوجرګه کې دداډول څرګندونولپاره ځاې نه وو،که څه هم یوشمېرکسانویوه ناکامه هڅه وکړه،ولې 
مټ، هغه دمشرانوجرګې ریس دخپل پیاوړي دریځ پربنسټ،دیوه سیاسي مدیریت په وړتیا اودهېواد پالوسناتورانوپر

 .السوهنې اوتوطې کابوکړې،چې کورنیواوبهرنیودښمنانوورته لمن وهله
که چېرې دولسې جرګې مشرتابه،په سرکې جناب ابراهیمې صاحب هم ورته دریځ خپل کړي،نوهېڅ وکیل به دافغانستان 

ومېږي په ویاړونه تر پښوالندې نکړي...دمثال په ډول،یوتن دایران په یوې نامتوخپره ونه کې،چې کیهان ن
څرګندوټکولیکلي دي ؛افغانستان یک نام جعلي است.؛ ددې له پاره،چې دهېواد ویاړلي،پیاوړي اورښتنې وکیالن اوهم 

خپلوسترګووګوري،دډېرومعلوماتو له پاره دې ورشي )کیهان، شماره هشت صدوچهل  دملت رښتني استازي په
 .ه اوس دستي دولسي جرګې غړی دی(همدغه تن چې دغه لیکنه یې کړې د 9،روزپنجشنبه ،صفحه نه

دپام وړاوله خواشنۍ ډکه خبره خوداده،چې نوموړی اوس په ډېرې سپین سترګئ دډیورنډ استعماري کرښې ته هم لمن 
کرښې په تړاو دمسلمیار صاحب  وهي،چې ګنې دافغانستان حکومت دې دغه کرښه په رسمېت وپېژني...ددغې پلیتې

 .ګند دی اوتل یې دا یوه استعماري کرښه بللې دهاودګڼ شمېرسناتورانوملي دریځ څر
که چېرې دولسي جرګې مشراودرانه وکیالن هم دمشرانوجرګې دمشراوهېوادپالوسناتورانوپه څېر دېته ژمن شي نودا 
ډول پردي پال به ددې جراءت ونکړي،چې پرون یې له ساواک اوکې جي بي نه پیسې ترالسه کولې اواوس یې له آې 

 . سه کوياس آې څخه ترال
دافغانستان خلکوولیدل،چې په وروستېیوپېښوکې دافغانستان خلکوپه ځانګړي ډول کابل ښاریانوڅومره ستونزې 
اوکړاوونه وګالل،همدغویادوکسانودخپلوځاني ګټولپاره دیته لمن وهله،چې په هېوادکې سیاسي اوامنیتي کړکېچ ته ألره 

 .اواره کړي...اوس هم دغه هڅې روانې دي
پوهېږو،سیاسي اواقتصادي پیاوړتیا،غښتلي امنیتي ځواک اوسیاسي خوندیتوب ته الرپرانیزي.داچې موږپدې 

یوشمېرچارواکي په لوې الس دهېواد امنېیتي چارې ګواښي،له دېنه دې پایلې ته رسېږو،چې دوئ خپلې ګټې په جنګ 
 . کې ګوري،نه دافغانستان دخلکوپه ارامئ اوسوکالۍ کې

هېرول هم تداوي ده اوهم زهر، دافغانستان خلک غواړي،چې تېرې خونړي غمیزې هېرې دیوشمېربوګنوونکوپېښو
کړي،کوم چې دجګړو اصلي لوبغاړوپرې تپلې وې.خوله بده مرغه ،همدغه جکړه ماران لګیادي ددوئ په 

طامحمد زخمونومالګې دوړوي ،دادی یوځل بیا پخپلوکې جرګه شول،هغه هم په یوه پردي هېوادکې،عبدالرشید دوستم،ع
نور،محقق اوصالح الدین رباني یادوم،چې په ترکیه کې یوله بله سره غوږپه غوږشول...په دې تړاویوشمېرچارواکي 

دملي خواخوږئ له مخې په -چوپه خوله پاتې شول، ولې یوشمېرنورو،په دغه لړکې دمشرانوجرګې یوشمېرسناتورانو
ګواښي باید له خپلو دندو ګوښه شي.هودانشي کېدی،چې ډاګه ووېل،هغه څوک چې په داډول غونډو،دتېرپه څېرملت 

 هم اپوزېسیون وي اوهم ددولت چارواکي.!؟
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

افغانان اوس په دې پوهېدلي دي هرهغه څوک،چې دافغانستان دګټوپروړاندې پردئ ګټې پالي،پردي پال دي،هرڅوک 
جاسوسان دي اویا دمحمد علي جناح چې په افغانستان کې دخومیني عکس پورته کوي اویادهغه هېواد ګټې پالي دایران 

 .عکس پورته کوي اووایې،چې دډیورنډ کرښه دې په رسمېیت وپېژاندل شي دپنجاب غالمان اود آې اس آې جا سوسان دي
 : په پاې ددولت چارواکواودملت استازوته وړاندیزکووم اوپدې ټکو ټینګارکووم چې

ایه رءیس اویوشمېرسیاسي اوټولنیزو شخصېیتونوپه دولسمشراشرف غني په مشرئ، ددواړوجرګوداستازو،داجر  -
ګډون،داسې یوکمیسیون جوړشي،چې په ټولوچاروکې اکاډېمیک اومسلکي کا رپوهان،چې هراړخیزه وړتیا ولري په 

 . دندووګمارل شي
دااوس دستي په هېوادکې دتېرپه څېرفساد شتون لري،نړیوال ال اوس هم ډاډه نه دي،چې روان فساد به کا   -

.حکومت الاوس هم هغه کسان ازمایي،چې ازمویل شویدي .حکومت ته په کاردی ،چې بیا له یاد کمېسیون نه بوشي
 . داشخاصوپه ټاکلوکې مرسته وغواړي

دغه کمیسیون کولی شي،چې یوشمېرټولنیزشخصېیتونه په نښه کړي،چې دحکومت اوولس ترمینځ اړیکې ټینګې   -
 .ې سمسکی نشي راتلیکړي.ترهغې،چې ولس خپل نشي په ټولوچاروک

که چېرې په راتلونکې کې دافغانستان له حکومت نه شکایت کېږي،لکه چې اوس کېږي همدغه کمېسیون کولی   -
 . شي،چې په ګډه دناخوالومخه ډب کړي

که چېرې ټولې غاړې دیوه ملي بنسټ اوملي دریځ له مخې دیوه تاریخي مسولیت په رڼا کې یوموټی نشي نولرې 
تان به یوځل بیادتېرپه څېردترخوناخوالوقرباني شي.تاسې وګورئ دخپلوګاونډیانونېتونه،چې زموږ نده،چې افغانس

دبدمرغۍ شېبې شماري، دپاکستان اوایران له تاریخیېودښمنیو سره سره اوس مو خپلواوبوته هم نه پرېږدي،چې ګټه 
 .ترې واخلو

ګواښ وکړ،چې دافغانستان دبندونوپه تړاوموږ بې  تاسوبه دایران دولسمشرڅرګندونې اورېدلي وي، افغانستان ته یې
توپېره نشوپاتې کېدی ،زموږځغم پایته رسېدلی دی...واواږیره زماواک یې دمال...!؟دلته پوښتنه پیداکېږي،هغه 
شمېروکیالن چې تل په حکومت نیوکه کوي،چې بایدال کلکې نیوکې پرې وکړي،خوداچې دایران 

وله پاتې دي داندېښنې وړده .دساري په توګه دافغانستان دولسمشردڅرګندونوپروړاندې چوپه خ
 : دیوشمېروالیتونویوشمېروکیالن دبېلګې په توګه یادوو

دننګرهاردوالیت یوتن وکیل،دبدخشان دوه تنه نارینه وکیالن اویوه ښځینه وکیله،دکندهاریوه ښځینه وکیله،دکابل درې 
دغزني دوه تنه وکیالن اودوه تنه ښځینه وکیالنې،دبامیانودوه تنه تنه وکیالن اودوه ښځینه وکیالنې،دوردګویوتن وکیل،

 ... وکیالن اویوه ښځینه وکیله ،همداډول...دیوشمېرنوروسیمواووالیتونووکیالن اووکیالنې هم دیادولووړدي
ینه که موږغواړو په هېواد کې دخپلوتېرواتالنوپه څېر،له پت اوعزت نه ډک ژوند ولروښه به وي چې له هېوادسره م

ولرو،ښه به وي،چې پردي پال نشو،خپلپال اوهېواد پال ووسو.راځی چې دایټالې دهغه اتل په څېر،چې دروم قیصرسناته 
اوبیا یې په ژړاغوني اوډډ روان وو،چې دهېواد جمهوري نظام په شاهي نظام واړوي،لومړی ګوزاریې پرې زوې وکړ

 : غږووېل
 . ډېرګران یې خوروم راته له تانه هم ډېر ګران دی .په همدې هیله پالره! تاسوپدې ښه پوهېږی،چې ماته له ځانه

 
 پای
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