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  2تر 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوا: يادونه

  2017/ 3/ 12                                               داکترميرکی                                    

 

  وړانـديــز صلحې د  ته طالبانو

 
  د  نوم مستعار  په چې کوم ھـيله. اوسـيــږم کې امـريکا  په او  يم َمـيرکی  داود محمد ډاکتر زه

 ترجمه ھاشميان  7 خليل سيد ډاکتر ليکـنه دغه. کړئ خپــره لـيکـنه لاص 1ندې کچـکول، سرسپـيــن

  دغـه نھـاشمـيا ډاکـتر  د. شوه خپـره کې انBين جرمن- افغان په) ٢٠١٧ اپريل ٩(پرون او وه کړې

-  افغان په ھم  سـديد ھاشم سيد ښاغلي) ٢٠١٧ اپريل ١١ (نن! دی وړ ستايـنــې  ډٻــرې د خـدمت

  به دا. دی کړی څرګند نظر خپل مخې له متن د ژباړې فارسي د ھاشميان پوھاند د کې نآنBي جرمن

. شي پوه کې  نستان افــغا ټــول  پـه پرې  خلک ډٻـر او خپورشي  ھم يی متن پښتو اصل چې وي ښه

 َمـيــرکی! درناوي په

 وړانـديز  صلحــې د  تـه طـالــبــانـو

 کـچـکـول  سرسپـين

 

 ٢٠١٧ اپرٻــل  ٢

     

 !عليکم اس&م وروڼــو طالبانو  افغان منلو

 

 پاسه د  څه راھيسې يرغــل  بربڼډ له امريــکې  د بانـدې افغانستان په ،٧ په اکتوبر  د زييز  ٢٠٠١ د

 ته پاکستان  برتانوي  او  امريکې پـخــپلـه ګټه ستراتجيک يرغل  اوږد  دغه  د. شول  تـير کالونه ١۵

.  ده رسـيـدلې ته مـلــت پښتون  کې افغانستان) بـر او لــر (ټــول په  يې بدبختي ـټــهغ  او ده رسيدلې

. کــړي خونــدي ګــټې ستراتجيک  خپلې  کـې افغانستان په چې  غواړي ھــم  روسـيـه  او چـيـن اوس

  ځـان ده، اچولې  خيـټـه يی خاوره په  افغانستان د او دی دولت)  کومپــرادور (د1ل يــو چې پــاکستان

 .ګـڼـي شامل  کې ټـيـم په  چـيـن او روس د

 د ځای په سـرچـاودنـو د چې  دی مسـولـيــت طالــبــانـو  افغـان تـيـرو سر او  درنـو ستاسـې اوس

 خپــله مـيـنــځ اباسيـن  د بـايـد طالـبان افغان. وکـړئ پـامـلـرنه کلکـه  ته ګـټــو مـلـي ھـيـواد خــپـل

  د. ليــکه  تحميلي او استعماري کلنه ١٢٣ ډيـورڼـډ  مارتيمر انګريـز د نـه وګـڼـي، پـولـه سـيـاسـي

 د  يې سر چې ځکه ، پوھيـږي نه ارزښت په ګټو ملي د اداره فاسده او وډه ګډه 1سپوڅې، کابل

 نيـواکـګـرې د  زره رت  زر اړه دې په بــه  طـالــبان  افــغـان  چــې ده ھـيله.دی 1نـدې خــيـټـې



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، نيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليک: يادونه

 

 د کې) بـر  او لـر (افغـانسـتان ټـول په  ډول دې په او ونـيـسي تماس مقاماتوسره اړونــدو د امريـکـې

 .پرانيـځي 1ر ته  ژونـد سوکالـۍ
 

 سيالۍ د قدرتونو والو نړۍ د بيا يوځل اوس او دی، مرکز تقارب د قدرتونو والو نړۍ د افغانستان[

 دا بلکې وي؛ به 1نـدې نيواک د چې غواړو نه افغانستان ھغسې افغانان موږ. دی ګرځيـدلی ډګر

 دې ھدفونه او ګټې ګډې او وګړٻـږي سره مقامونو اړوندو د دامريکې دې طالبان افغان چې ګڼو روغه

 ټول د ولس پښتون شوی وٻـشل واسطه په استعمار د چې لپاره ددې کړي شريک سره بل يو د

 دھـرې شعورا او ورکړي، ځای کې زړه خپل په ته احساس افغـان ټول د او کښـيني رټـغـ په افغانستان

 َډاکترميرکی ـ.]وګـڼي ورور خپل او ھيوادوال خپل افغان سيمې
 

 او امنـيـت، ټـينـګوالي،  خپل د ھـيـوادونـه ټــول خــلـيج د  نــن. شو نـازل کې عــربستان په  اسBم

 د شان په ستاســې) بـر او لـر (افغانستان ټول.  لـري  اړتـيـا ته مBتــړ  امـــريـکې د لپاره تـجارت

  فاسـد پخوانـي ھــغــومره اوږدٻـږي، جګړه چې  څومـره ھـــر. لري اړتيا ته کفايتونو  ځامنو خــپـلو

  .  کړئ خپور به نظـر  خپل چې ده ھـيـله. ورنــنـوځي ته  ادارې  فاســدې عناصر

 کچکول.  درناوي  په

 

  


