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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                       سرتور ملنگ :ليکوال  ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
 

  د مشرانو جرگی استازی د بيگناه خلکو په وژلو خفگان څرگند ک
 

تيره شپه می په تلويزيونی خبرونو کی وليدل چی د مشرانو جرگی د شکايتونو د کمسيون رئيس داکتر زلمی د بيگناه 
ی تکرار ش ی نو خلک به د مصر او تونس په خلکو وژنه په توندو الفاظو و غندله او حتی و ئی ويل چی که داسی پي

ه چی موږ به له خلکو وغواړو چی د عربی هيوادونو په څير په پاڅون  ی او ده دا هم زياته ک شان سرکونو ته را وو
ی و خبره وه او که يوازی د .الس پوری ک ولو غ داکتر   زه پوه نشوم چی د خلکو را پارول د مشرانو د جرگی د 

ی د بيگناه خلکو وژل زه د. زلمی شخصی نظر وو ی په هر گوټ کی چی څوک اوسي امنم او نه تنها زه بلکه د ن
نشی زغمالی او دا کار يو جنايت ده هر هغه څوک او يا ډله چی بيگناه کسان په هر نامه وژنی هغوی جنايتکاران 

 نه وی تيره شوی چی  کالو را هيسی به هي داسی ورځ٣٢آما اوس به راشو زموږ گران هيواد ته چی له تيرو. دی
ی دواړه خواوی طالبان او بين . زموږ په هيواد کی بيگناه کسان نه وی وژل شوی په اوسنی وخت کی هم د جگ

ولو دردونکی پيشی په کن کی د ماشومانو وژل او همدارنگه په  المللی قواوی هره ورځ بيگناه کسان وژنی چی تر 
و او قربانيانو په درد او غم يوازی هغه  .گناه خلکو وژل ووبيجال ل آبد کی د کابل بانک په ودانی کی د  د دی پي

ی په کی وژل شوی دی که د يوی لحظی لپاره خپل سر په گريوان  ه پوهيدالی شی چی د هغو د کورنی غ خلک 
و چی د کورنی مشر او د ماشومان پالر وژل شوی وی نو د هغی  و او د هغه کورنی حالت مجسم ک ي ک کی 

ی وژل شوی وای نو موږ به څه حال کور و چی که زموږ د کورنی غ نی به څه حال وی او يا داسی فکر و ک
م او هغه دا چی په تيرو لسو کلونو کی بيگناه کسان د داسی  .درلود يوی بلی موضوع ته غواړم چی اشاره و ک

ان د بشر د  ی چی يوه خوا له کلونو کلونو را هيسی  يکه دار بولی او تل ئی په دی طرفينو له خوا وژل کي حقوقو 
ی چی بايد د بشر په حقوقو تيری و نشی مگر موږ ئی وينو او هم مو په عراق او  ه ک چيغو د خلکو غوږونه کا

ی ده ی بله خوا . افغانستان کی د دوی اعمال وليدل چی دوی تر هر چا نه زيات د بشر په حقوق تيری ک د جگ
انونه سوچه م يکداران بولی او د الهی کالم په خالف چی طالبان دی چی  انونه د اسالم  سلمانان بولی او دوی هم 

ی خلک ئی چی وژلی وی ولی ن ای جهنم   فرمايلی ئی دی چی که يو څوک يو کس بيگناه ووژنی لکه د  او د دوی 
واب. ده تنی  و نو سوال داده چی دغه دواړه خواوی ولی داسی جنايتونه سر ته رسوی ددی پو  داده چی آمريکا او نا

و ی په نظر کی نيسی نور د هي شی پروا نلری   د خپلوگ دساتلو لپاره دلته راغلی دی هغوی يوازی او يوازی خپلی گ
طالبان هم د اسالم تر نامه الندی . او د بشر حقوقو ته در ناوی دوی د نورو نه غواړی پخپله ورباندی عقيده نلری

ی هغو ته هم خپل هدف ته رسيدل مهم دی يوازی قدرت ته رسيده غوا منانو له خوا حمايه کي ړی او د افغانستان د د
او دا چی څوک طالبان . د بيگناه کسانو وژل دوی ته اهميت نلری او نه هم همغسی چی وائی د اسالم په غم کی دی

ان ته اوږد بحث ده چی نه غواړم دلته ورباند محمايه کوی او ولی ئی حمايه کوی دا    .ی خبری و ک
کی ته چی ايا په اوسنی و خت کی سرکونو ته را وتل او يا هم د خلکو تشويقول چی سرکونو ته را   م دی  اوس را

ه دی او که نه؟ ی زموږ د خلکو او هيواد په گ   وو
په هي زه سره له دی چی د کرزی له واکمنی او د هغه له فاسدی اداری نه سخت ناراضه يم او فکر کوم چی د دنيا 

، فاسده او منفوره اداره نه وی او په دی هم باور لرم چی تر څو پوری کرزی صاحب په  ناکارهيوه هيواد کی به داسی
ه کيدو  قدرت کی وی او د نظار فاشيستی ډله او د دی ډلی نور خواخوږی په قدرت کی وی د دی وطن د جوريدو او 

ی په تيريدو د خ غر ه هي امکان نشته بلکی د هری ور ی او ډيری نوری کورنی به هم د وير په  لکو ژوند خرابي
  :ولی زه په اوسنيو شرايطو کی د خلکو را وتل سرکونو ته په الندی داليلو نه تائيدوم . کينی
و که   موږ بايد د خپل هيواد شرايط   .١ ه وړه د مصر او تونس او يا بل کوم عربی هيواد سره پرتله نک او د خلکو ک

ولو هيوادونو زياته ده او د  ، بی آمنيتی، لوږه،  فسادوی خوا زموږ په هيواد کیله ي بيکاری او بی قانونی د د نيا تر 
ی سر کی انقالب ته ضرورت درلود ولی متاسفانه که  ولو هيوادو موږ په لم دی شرايطو په موجوديت کی د دنيا تر 

ی، د پاڅون په اولو شيبو کی ل بيا د نظار شورا د داړه مارانو له خوا کو مال به د خلخلک پاڅون وک ، هستی يو 
ولو په ياد ده چی د جوزا په  ی شماری زموږ د  ی لپاره شپی او ور  کله چی د ٨لوټ شی او دوی د همداسی ور

ار ئی چور ک ار نيم نفوس د کرزی له برکته دغو غلو . غلو ډلی له خير خانی را ووتی نيم  متاسفانه د کابل 
ی ده او همدا ډله او ربانی به يوه ورځ د کارمل په شان چی په آخر وخت کی ئی په نجيبتش ه په   کيل ک کودتا و ک

ه به ئی  نی خالص شی او يا خدای ناخواسته له من کرزی هم کودتا کوی نو خدای خبر چی کرزی به ژوندی 
ار ته٨ما له يو چا واوريدل چی کله د جوزا په . يوسی  راورسيدی نو کرزی ويلی وو چی دی استعفا  د غلو ډلی 



 
 

 
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

ود ولی د مصر او تونس په هيواد کی د هيچا شخصی دارائی او ملکيتونه چور . کوی مگر د آمريکا سفير پری ن
ه توگه بريالی شو   .نشول انقالب په ډيره 

ی او د نظار شورا داړه ماران   .٢ هم په چور کولو موفق نشی او خلک که فرضٌا بخت د خلکو سره ياری و ک
تی او ی نو کرزی خو حتمٌا په اوله ورځ ت  ته پاته شی بهتان الديند نظار شورا او   قدرت به بيا سرکونو ته را وو

ی او  ی نو خو بيا همغه حالت را تلونکی ده د نظار شورا غ  به شمال ته بهتان الديناو بيا که خارجی قواوی هم وو
، د مکتبونو ی چی موږ ئی خوند ال پخوا ليدالیان به بيا کابل و نيسی او دلته به بيا همغه پاچا هی ووالړ شی او طالب

ودل ل د ژيرو پري لت کيو ت ل به شمال د . ، دتلويزيونو بندول، د موسيقی بندول او د پ مگرم زه باور لرم چی دا 
انته به بل هيواد جوړ و او آمريکا په مرسته جدا شی او  ی چی هم به روسيه خوشحاله وی هم آمريکا او که نا  ک

تنو په سيمه کی ژوند کوی ول تروريستان به زموږ د پ   .خير وو د دنيا 
و او   .٣ و چی نا و دی ته زمينه برابره ک مريکائی قواوی په دی و ازما په اند موږ بايد په خبرو او ديپلوماتيکو ه

تيا غواړی چی بيا القاعده دلته واکمنه نشی نو بايد بيگنا پوهوو چی بايد د ه خلکو له وژلو الس واخلی او که دوی په ر
د خلکو د زړونو په را جلبولو کی د هری ممکنی وسيلی کار واخلی جنگ بايد اصلی اډو ته منتقل شی هلته بايد جنگ 

ی مارانو،  په داخل کی بايد نور د غلو.اوبه بايد د سرچينی نه پاکی شی .و شی چی هلته د جنگ پالنونه جوړي ، لو
ی بلکه بايد د محاکمی ميز ته را ک شی تانه. جنگی جنايتکارنو حاکميت ته نه تنها خاتمه ور ک دومره د  بی طرفه پ

وراامريکائی آډو او آمريکائی چارواکو  دا په دی معنی نه . ، دوستم او خليلی نه وړینه بد نه وړی لکه چی د نظار 
تانه د تاجکودی  منی لری هغوی يوازی د دی قومونو له جنگی جنايتکارانو سره   چی پ ازبکو او هزاره گانو سره د

منی لری   .د
که دوی خپلی زما په اند نظار شورا   .٤ ، خليلی او محقق په اوس وخت کی د خلکو را وتل سرکونو ته نه غواړی 

ی د کرزی تر چتر الندی په ق ول د نظار شورا په الس کی دی گ درت کی وينی په نوم کرزی حاکم ده ولی اختيارات 
که هغه فکر کوی چی حتما به د کرزی له نسکوريدو سره دی قدرت ته بهتان الديناما   بيا د پاڅون طرفدار ده 

ی او که طالبان را هم شی ر رئيس وائی او يا به نودی به بدخشان يا مزار ته والړ شی او خلک به ورته جمهو  ورسي
  .هم د طالبانو سره د سازش له الری په دولت کی د اول او دوهم شخص په صفت پاته شی

د   زما په نظر د افغنستان خلکو او په خاص ډول روشنفکرانو او د پوهی او تدبير خاوندانو د نظار شورا او   .٥
خی خاطری د هر چا په ياد دی نو بايد د داسی خلکو د واکمن کيدو مخه و طالبانو د واکمنی خوند ليدالی او د هغو تر

نيول شی او دا کار موږ په يوازی توگه سر ته نشو رسوالی او خارجی مرستو ته آړتيا لرو که غواړو چی هيواد مو د 
ی په نقشه کی په اوسنی ډول پاته    .شی نو بايد د تدبير نه کار واخلون

   
  په در ن

 
 

  


