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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئراليږلو مخکې په 

واکمن ليکنه   م٠٧/٠٦/٢٠١٠                           د 
 
 

  حليږي؟جعلي جرګو آيا زموږ ستونزه په 
لوالېکرزي( ه  او  ه ده که ج   )؟؟؟ته سوله په ګ

  
دا ناورين د هغو سياستونو پايلې وې چې د .  ايسار دی  ګردابونو کېافغانستان دا ديرش کاله په پيچلو او سترو .١
ته شوي موکد د ګوندي سياستونو تجربه کمزورې او يا هي نه وه، په افغانستان کې .  ېوراس په لسيزه کې را من

ای خپلې لېکې د افغاني عنعنوي دشمن او پدرکش په روحيه وروزلې؛ افغاني سياسي  ګوندونو د سياسي مخالفت پر 
ينو او   او د چيلي د زيارکښانو انتقام د افغانستان له فيوډاالنو نه په کابل کې اخيسته،( وروسته چې واک ته ورسيدل، 

انتقام  يې له بې وسلې او عثماني خالفت د ماتې واخسته، د مصري مبارزينو  ينو چي د دوی  پر ضد وسله را
   .)نه په پېښور کې اخستهافغانانو 

ي صفونه او قوتونه رامن ته پخواني زوروران نور مطرح نه وو، او نود ثور تر کودتا يا بدلون وروسته؛  .٢
په کابل کې  . پخپلو کې په قومي ليکو هم ويشل شوي ووبيرته وو، خو والړ نس چې زياتره د عقېدې پر بشول؛ 

ه کې ان ه کې اکثريت نا پښتانه وونظريه سوسيالستي او کمونستي وه، خو د خلق  ان .  اکثريت پښتانه او د پرچم په 
ه وخت چې .  پښتانه ووکې اکثريت نا اسالمي جميعت اکثريت پښتانه او په  په پېښور کې هم په اسالمي حزب کې

وک خپلو قومي اړيکو ته و ۍ د کارګرانو د يووالي وييدلروعقيدوي پولې کمزورې شوې، نو هر  ؛ د ن
تونکي شول  تونکي بيا د اقليتونو د يووالي غو ښتانه ال هم و پخ ؛ناپښتانه ډير زر سره جوړ راغللپدې ل کې  .غو

تل له بلې  .خولې کيدليو بل ته په سيند کې  يوالو لوبغاړو هم غو  قرباني کېې لوبې په پای  پښتانه د د چېخوا ن
ل په دې نورو و واکونو د راوستلو مسوليت دواړه  ه په همدوی واچوي، سره له دې چې د بهرنيو  وله پ ي، او   ؛ک

  .او دی 
ل، په مقابل کې١٩٩٢په  .٣ له شرق  دغه وخت  يې کې روسانو او ايرانيانو اقليتونه منظم، مسلح او رامخې ته ک

کر کې حکمتيار تر هغې مقابله ول ورسرهاو غرب سره په  ه چې طالبانو  ل  له هيواده وک  کې ٢٠٠١په .  جارو ک
ه راغالست ويلی و، او ويل يې چې د پښتون او روسي امريت  امريکا بيا هماغه اقليت لوبغاړي چې روسانو ته يې 

ل د . ل  رامخې ته کورته يو شان دی؛او مشري  ه شوې وه، او ١٩٩٢دا ول پوهيدلي و،  کال له تجربې زده ک
ای شي؛ نو  بې يو بې السو چې پښتانه بايد هم په نوي ګوډاګي تشکيل کې موجود وي، يا يې کم تر کمه رول تمثيل ک

 ،يږيچې حامد کرزی نوم، په سر کې کيناوهد دولت ه پښتون يې په سمبوليک ډول  او بې عزمپښو او بې ژمنې
ې وروسته د اقليت مثلث د بون. هم وايي  حامد کرزیينې ال ورته جناباو شورای نظار، ( تر استعماري پريک

ون السليک شو، چې اساسي مفهوم يې دادی او جناب تر من) وحدت او جنبش قدرت به  د اقليت مثلث :  يو ت
 هسې د شرم لپاره ظمه او کمزوری کرزیپه الس کې وي او په سر کې به بې ن) شورای نظار، وحدت او جنبش(

به په تاجکو، هزاره و ) شورای نظار، وحدت او جنبش(اقليت مثلث :  دندې سره وويشلې  پخپلو کېدوی.  وي ناست
وک   وايي چې ا جنابد.  نه پريږدي او کرزی به يې په پښتنو کې ؛سر پورته کېدو تهاو بل قوت او ازبکو کې بل 
لواله وهي او احدي او تکنوکراتان خو پخپله هم د نظار شورا په حکمتيار او طالبان خو يواله   راته امريکا او ن

چې په خاموش اکثريت کې د نيکه د سوله (پارلې ده چې که مصطفی ظاهر ده نظار شورا ته دنده س. مرسته وهلی شم 
، نو ؛ )ايزې دورې په خاطر محبوبيت لري  عبدالرحمن په شرنوشت به يې د حاجي قدير او ډاکترد مشرۍ شوق وک

 په دې فکر کې دی چې تر ده وروسته به محمود کرزی دوه دورې او بيا به تر هغه وخته زلمی جناب.اخته کوئ 
ي، )پادشاهي(شوی ميرويس کرزی دوه دورې  دی په شعوري ډول همدې ته  .  !!!بيا خدای مهربان دیورسته  وک

تل شي، چې پښتانه به ترکومه دغسې بې متوجه دی چې په پښتنو کې نظم او قوت پ يدا نه شي او چې ترې وپو
واب دا دي چې و؛ ترسرنوشته او کمزوري وي، د ده   کوز او بر پښتانه نه وي يو شوي، پښتانه ته سمبوليک  

ت  او د اقليتونو خفه کول نه دي پکار؛ خو خفه کول يوه خبره ده او د هيواد ثبات، پرمخمشرتوب هم ډير زيات دی
  .او انکشاف او د ولسونو نيکمرغي او د نسلونو روزل بيلې خبرې دي

ي، چې په غربجناب ته  کله کله امريکايي استخبارات امر کوي چې .٤  افغان ولس کې يې  په يو نيم انتقاد وک
ه شي، خو شهرت  او  عوامو محبوبيتد خپلوه دې خبرو د کرزي پ؛ چې  ووينيامريکايي سياستمدارانچې کله  
 او کله خو يې ال د ډوډۍ له دسترخوانه ، چې غلی کيږې که نه؟ رابرګ شيکرزي له السه ورکوي، نو پرمالت

وي  ؛ که نه وي  ومني خبره وايي چې مستقيم آمران يې د سی آی ای چارواکي دي، او بايد د هغوی ورتهخو دی. پا
  .د مقررۍ او برطرف واک يې له هغوی سره دی
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لد .٥ لو دوست ا جنابا  من ور اکنو کې يې درغلي؛و د ې  وه، نو امريکايانو ورته مشوره  ولې چې په   ک
ه اکنو کې خپل بايللی حيثيت ؛ورک  او مشروعيت بيرته اعاده  چې يوه جعلي جرګه راوغواړي؛ له يوې خوا به په 

ي؛ او له بلې خوا به د بهرني ي انو په واسطه د افغانانو  وژلو تهک اوس به جناب وايي چې که .   مشروعيت پيدا ک
اکنه جعلي وای  نو دی به وايي ؛ خلکو خو هي هم ونه ويل، او که اوس بهرنيان افغانان وژني١۶٠٠ نو دې ؛زما 

م؛ ما خو ورته د : چې  ه وک ه او ورته ومې ويل چې راشئ امريکا ١۶٠٠وروره، زه نور   کسانو جرګه جوړه ک
ه نه درکوي، ماته خو يې مشري ) شورای نظار، وحدت او جنبش(ث او د اقليت مثل ته تسليم شئ، که تاسو ته 

ې ده ئ بهرنيان به مو وژني !!! راک  خو ولس ړوند .دادی د جعلي جرګې پ هدف او د جناب منطق . او که نه را
ولو جعلکاريو په ډير بد جعلي کسان  ١۶٠٠نه دی او پوهيږي چې دا  ول شوي ووتر هغه تيرو   .ډول را

واک موجود و .٦ که کوم بدلون نه شي راوستالی، چې نه پکې قانوني  ه نيت جوړه شوې ؛داجرګه   او نه په 
ه .وه  د تاجکو، ازبکو او هزاره و رسمي مشرانو  :  د ملي وحدت د پارچه والي يوه ډيره بده نښه يې هم وړاندې ک

وده عبداهللا، محقق او دوستم پکې برخه وانخسته ا ه هم  دا ؛و دا يې و ې تاييد نه کوي ، که  چې د سولې د هي ه
ې سمبوليکي وي ې ګوري .  ه ې دوام کې خپله ناروا بقا او نامشروع ګ  .دوی د ج

ی او د مسعود تر مرګ وروسته يې سمبوليک مشر دی  .٧ ېنې پښتانه روڼ اندي . کرزی د شورای نظار غ
ي، يا خو د سياست په الفبې نه پوهيږي او ) ار، وحدت او جنبششورای نظ(چې کرزی له اقليت مثلث  خه بيل ګ

ه د کرزي تر ؛ اوهسې خيالي فرضيې جوړوي   يا فکر کوي چې اساسي واک خو هسې هم د پښتنو نه تللی دی، را
ئ په تاريخ کې د چور چپاو؛په دوره کې) شورای نظار، وحدت او جنبش(وزر الندې د اقليت مثلث  ل يو ه  چې د ن

ه  او بد ترينهبيسارې ان موړ ک  . دوره ده، 
ه پالن . او نه د کوم بل اقليت مشر سرهکرزی نه د عبداهللا سره مخالف دی، نه د رباني سره،  .٨ دوی په ګ

ه ولوبوي ه دا مظلوم ملت تير باسي او خپل هغه رولونه  ن ي دي ؛جوړوي چې  دوی .  چې ليکل يې پرې ک
که کله  موجودښتون کانديد نه ويپوهيږي چې که يو نا پ ي، نو  ، پښتانه نه راپاريږي، چې کرزي  ته رايه ورک

دولت او هم سوله ايز د زيستون اک کوي، خو په حقيقت کې هم واو کله احمد ضيا د اپ، کله قانوني عبداهللا، کله فهيم 
ول امتيازنآپوزيسيو ، په الس کې دي) ډول شورای نظارپه خاص  شورای نظار، وحدت او جنبش(د اقليت مثلث    

واک په ډول نه دلته مطرح دي، نه ورته موقع ورکول کيږي، او نه  يې  و اپريږدي چې سولې دوی او پښتانه د 
ولو ډير. شي ګ ته راسوله ايزو بهيرونو  که هر يو د خپل قام د بد او مضرپه دې کې د جناب رول تر   دی، 

ېخو پدې سودا نورو . ارامولو وظيفه اخستې ده  ه ک که همدغه يې منظم قوتونه دي دهکې ګ  او د نورو قوتونو ، 
ه نه دي ول ٣ ده د نه بايد د کرزي او د، خو پښتا او ولسونه او سيمې يې هم ارامې ديجوړول يې په ګ  ورورنو لپاره 

ي) شورای نظار، وحدت او جنبش(د اقليت مثلث  تاريخ ر: په پښو کې قربان ک ګند وخته يې په کورونو او تر نا
و کې يې د وينو لښتي وبهيږي   .اورونه بل او په کو

ه ده  .٩ ه کې ګ و حواريونو ته يې ج دوی د ميليونو او ميلياردونو ډالرو خاوندان : کرزي او درې ورونو او 
ه ستوريزيو هغو بدل شي، دوی خو غواړي چې د سل؛شو لونه به يې په پن رمايې په هيواد  او په امريکا کې ساده هو
 نو بيا خو ؛وي، او که سوله راشيمل راتلونکی ژوند د سرمايې سره لري؛ ) وياړ( چې دوی يې د تابعيت  ؛کې

تينې افغ؛سمبوليک پښتون مشرتوب ته  مشرتوب هيواد ته ضرور دی، ان نه بلکې ر او په طبيعي ډول به رامن
ه د پروژې د منجمن له زاويې  فار. دی د دوی کار او استحقاق نهبيا او هغه کيږي؛  وق وردک او نورو ته چې هر 

ونه پرې په  ين لونه او بل و هو و ميليونه ډالر واخستل، چې يو  وره پروژه وه، له امريکايانو يې  ويني، دا يوه ګ
يواله او د دی تر سويې ډيره لوړه ده،. کابل يا دوب کې اخستالی شي   او پر هغوی پوهيږي، چې افغان ستونزه ن

ه والو ته ورسول !!! . دوی يې   .  دوی پکې تر ډير عادي حالته ډيرو لوړو پان
ۍ سره په مستقيمو خبرو او مستقيم تفاهم .١٠  زموږ ستونزه په جعلي جرګو نه حليږي، بلکې له ملت، سيمې او ن

 او د ؛ حقوقو لرونکي ديپښتانه د نورو ورونو په شان په دې هيواد کې د مساوي او متناسبو.  حليږي او جوړ جاړي
يکاو کې اساسي رول لري  د پښتنو له فعال او محوري رول پرته نه په دې هيواد او سيمه . هيواد په ثبات، توازن او 

ۍ دا ومني چې د هيواد د . کې سوله راتالی شي او نه دې ملت ته نيکمرغي  دا هله کيدای شي چې ملت، هيواد او ن
ای سمبولونه الی؛ ستونزې نه شي حلوالیاصلي خلکو پر   بلکې يوازې بې ثباتي او بد ؛ دايمي بری هم نه شي ګ

 . مرغي اوږدوالی شي 
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