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 دا طالبان دی دا طالبان ندی
 برخه ړۍلوم

 

ګنه کی  1۹۹۴عقرب مطابق نومبر  1۳۷۳افغانستان مجله چی د افغان اطالعاتی مرکز د خوا پیښور کی خپریدله د د
 الندی و ګورۍ(مجلی تصویر  دا طابان دی دا طالبان ندی )د راپور خپور کړ چی عنوان یي وو:مونږ یو 

 

 
 

 پاره چی څه د دی د زمونږ راپورتر د مختلفو خلکو نظر په الندی ډول راټول کړی وو: چا ویل دا طالبان دی د
پاره چی طالبان خو د  دی د مدرسو طالبان دی او څه یی فارغ شوی مالیان دی، چا به ویل چی دا طلبان ندی د

نورو به ویل طالبانو خو د حرکت  نه نظامی پالنونه طرح کولی شی، وسلواو نظامی وسایطو په استعمال نپوهیږی او
تنظیم پخوانی مجاهدین دی، بیا به ویل چی دغه خو په شمیر یو وړوکی ګروپ ؤ اوس دوی ټول  انقالب اسالمی د

 ځوانان دی چی د جهاد په وخت کی به ماشومان وو، ځینو به ویل دوی دغریبو کورنینو بچیان دی چی په مهاجرت
کی په مکتب او پبلک سکول یی وس یی نرسیدو نو په مدرسو کی شامل کړل چی هم د ډوډی او سرپنا پیدا کړی او 

بیا به پوښتنه کیده چی دوی ته دا دومره بیساری پیسی چا ورکړی چی د جهاد  هم درس ووایی او مالیان شی.
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ډیرسرعت مخکی روان دی، طالبان خو داسی نه  هدقوماندانانو بسته بسته جبهی په نغدو هغه هم په دالرو اخلی او پ
  ...وی دا خو ضرورکومه نوی دسیسه ده

میاشت کی د ملګرو ملتو خاص استازی محمود میستری د کویټی ښار په سرینا هوتل کی د  د اوکتوبر 1۹۹۴د 
 شخصیتونه، د جهاد افغانسان د داخلی جنګ د د اوربند او د سولی راوستلو د پاره افغان پوهانو، سیاسی منلی ملی

نظامی متخصصان او قومی مشران  د تنظمو نمایندګان، د مهاجریڼو نمایندګان، د افغان اردو پخوانی قومندانان، علما،
 .د مشورتی لوي جرګی د پاره دعوت کړی وو

و ی د یدا غوڼډه چی د ملت یوه ممثله درنه غونډه وه د افغانستان خدمتګار منلی شخصیتو پکی ونډه اخیستی وه چ
 مخورو نومونه دا وو: دتعدا

مرحوم داکتر یوسف خان پخوانی صدراعظم ، مرحوم سید شمس الدین مجروح پخوانی عدلیه وزیر او د صدارت 
، مرحوم سلطان محمود غازی د ظاهرشاه د تره ځوی، مرحوم داکتر صمد حامد پخوانی د پالن وزیر، مرستیال

نرال شهید ج مرحوم استاد رسول امین، ین پخوانی وزیر،ئمرحوم غالم علی آسیرت پخوانی د عدلیه وزیر،  الستارعبد
 مرحوم عزیزهللا واصفی پخوانی وزیر او قومی مشر، ،پخوانی قوماندان وعبدالحکیم خان کتوازی د ژاندارم او پولیس

ن قاد، انجنیر احساشهید قوماندان عبدالحق، قاضی محمد امین و عبدالحد خان کرزی پخوانی د ملی شورا رئیس، شهید
هللا مایار، همایون شاه آصفی د ظاهر شاه اوښې، او نور چی د ټولو نومونو لیکل به مونږ د اصل مطلب نه لری 

مستقیمی ونډی د اخیستو په ځای د  باسی. زه هم هلته دعوت شوی وم مګر څنګه چی ځما نیکه موجود وو نوما د
 .و د جرګی سره مشورتی مرسته کولهود میستیری امد مح جرګی د ښه موثریت د پاره

کسیزه امنیتی افغانی  (۲۰۰۰۰یوه شل زره ) تر دی پخوا مونږ د تفاهم شورا د مشر شهید جنرال کتوازی په مشرۍ
 دی قوی د ملګرو ملتو په فعاله او مستقیمه همکارۍ او مالی مرسته د قوی په داسی طرح باندی کار کړی وو چی

ا لمړی اوربند وشی بی محدود تعداد نظامی صاحبمنصبان سره کابل غیر نظامی کړی. جهیزات اوتیونوفورم، وسلی 
بانفوذه نمایندګان  جوړ شی د ټول ملک نه ښار نه وسلوال ووځی، امنیت، اضطراری لویه جرګی دپاره کابل ته را وبلل

و و ټول افغانستان کی انتخاباتنظام جوړ کړی ا قت حکومتمؤ  شی تر څو د یو د د ټولو تنظیمو او مهاجرینو په کډون
 .موقتی اداری ځای ونیسی چی د موقت اداری مشر او غړی د کاندیدو حق ونلری ته الره هواره او منتخب حکومت د

مهم مشران د محمود میستری سره د هغه په الوتکه کی یوځای هره ورځ په پاکستان او  غونډی په جریان کی د
ودی موافقی به یی تر السه کولی، دوی کی حکمتیار د او قوماندانانو سره لیدل او دافغانستان کی ټول تنظیمی مشرانو 

ډول یی موافقه ومنله خو بیا روسته د خپل تعهد نه په  او قومندان مسعود موقف واضح نه وو په ظاهره او مشروط
ی ځی. داسی فکر کیده چ تهشا شول. خو نورو ټولو تصمیم دا ؤ چی د سولی کاروانونه به د ټولو والیتونو نه کابل 

جمعیت به دا جرأت و نشی کولی چی په ملګرو ملتو د سولی سره مخالفت وکړی، کابل کی په لویه جرګی  حزب او
ډزی وکړی او یا د سولی د کاروان مخه ونیسی او د ټول افغانستان دشمنی به سر واخلی. به یوه لس ورځو کی د 

ورسپارل شوی دندی پوره او راپورونه تکمیل کړل او تصمیم ونیول شو جرکی ټولو کومیتو په هراړخیز ډول خپل 
ټول تدابیر داسی جوړ شول چی بله ورځ سهار به مشران د ملګرو  جرګی پریکړه به قندهار کی اعالنیږی. چی د

وی رسملتو په الوتکه کی او د جرګی نور غړی او په زرهاو نور خلک به سپین بولدګ د الری ځان د قندهار ښار ته 
ل ته کاب او جرګی د پریکړی د اعالن نه وروسته د امنیتی قواو په جوړولو کار شروع کیږی او ټول افغانستان نه

او  به کوی دسولی کاروانونو د روانیدلو تدابیر برابریږی او د حزب او د جمعیت قدرت ته د رسیدو جګړی اور بند
 .جنګ ته به خاتمه ورکوی

نیول شو داکتر یوسف خان، سلطان محمود غازی او څو نور مشران د مجروح صاحب په کومه ورځ چی دا تصمیم و
پدی وخت کی دروازه وټکول شوه او د هوټل نفر  اطاق ته راغلل چی د تګ د پاره نوری خپلمنځی مشوری وکړی،

که می مخکی نی ځما نوم واخیست او وویل چی یو مال تا ته د هوټل البی کی انتظار دی او عاجل غواړی تا وګوری،
  .دی چی زه د دروازی ووزم راباندی غږ کړ که مهمه خبره وه مونږ ژر خبر کړه، زه روان شوم د

حاالت ډیرحساس ؤ او د طالبانو د حرکت خبری کیدی، ما او شهید قوماندان عبدالحق یوه ورځ مخکی د هغه په اطاق 
حرکت خبری یی کولی او د  لی وو چی د طالبانو ددوی د تنظیم )مولوی خالص( د څو کسه قومندانانو سره لید کی د

هغو د موضعګیرۍ طرفدار وو، څرنګه چی ټولو ته معلومه وه د پاکستان استخباراتو مخبران هرخوا ګرځیدل، زما 
د پنځه مختلفو استخباراتی برانچونو کسان افغان اطالعاتی مرکز  دوی سره په پیښور کی ډیرؤ د میاشتی به سروکار د

وی نه د په خبروخبرو کی به مو د او تکراری پوښتنی به یی کولی، مونږ دومره دوی سره بلد شوی ؤ چی ته راتلل
ً د پاکستان په باره کی هم معلومات ویستل مخصوص  دوی نظر طالبانو په باره کی هم ما د چی لږ به مو ونازول. د ا

ت ورته ښکاریدو چی د ښیر مطمین خوزاوغ ندرلود او یو نا آشنا معلوم کړی وو چی ظاهرأ ښه نظر یی ورته
 د موالنا فضل رحمان او موالنا سمیع الحق په مرسته او د بینظیر بهټو د حکومت داخله وزیر پاکستان جمعیت طلبه

نصیرهللا بابړ په الر ښونه او حمایت د شروع کیدو په حال کی وو چی هدف یی مرکزی آسیا ته په دیره بیړه د 
د افغان دښمنه عنا صرو د شهی څنګه چی د پاکستان نظامی اسبلیشمنت په افراطی اسالمی .پاکستان الره خالسول ؤ

او اوله ډله یی پنجشیر ته د  کار او سرمایه ګذاری کړی وه جمهوریت د راتګ سره سم د ډیری موده داود خان د
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ذارۍ نه ورته تیریدل او نوی دغه سمرمایه ګ ، د(1۹۹۴پاره لیږلی وه)نصیر بابړ د افغانستان مجله جوالی  بغاوت د
عراده د صادراتی توکو بار ټرکونه د چین دالری مرکزی  1۰۰په  حربه استعمالول هم آسان نه وو. نظامیانو یو ځل

 یوازی دری ټرکونه لیږی وو چی پس له دری میاشو وروسته د خرابو سرکونو او سختو کوتل نو د وجی آسیا ته هم
و سفیرانو یو ګروپ دټول ام ناکام شوی وو. نصیر بابر د امریکا او غربی نړۍ دپاکستان ته راورسیدل او پروګر

د  تللی وو، او هم یی دیپلوماتیکواصولو د پښو الندی کولو سره هرات ته د جمعیت قوماندان اسمعیل خان په مرسته
کی پوه  1۹۹۶د  یی په اصلی هدف ، چی مونږ(1۹۹۴ظاهر شاه د راتګ پشنهاد کړی وو )افغانستان مجله جوالی 

شولو کوم وخت چی سردار ولی پاکستان حکومت په بلنه اسالم آباد او پیښور ته راغی او هر خوا یی آوازی خپری 
 .لتکړی چی طالبان د ظاهرشاه لښکردی او په کابل ورننو

هوټل البی  ځما لیدنه په دغه حساس وخت کی د یومال سره چی ماته انتظار ؤ مشرانو ته د تعجب ځای ؤ. کله چی د
ته ورسیدم نو یو سړی چی سپینی جامی په ځان او سپین پټکی په سرؤ او ما ته یی شا وه راوښودل شو، نږدی ورغلم 
چی مخ یی راواړو ګورم چی ځما دوست یونس خان نورزی)د جهاد قومندان او وروسته د سرحدی قواو لوی 

ووي او کمبخته تا خو د ځان مال جوړ کړی خیر  قوماندان( دی، مخکی له دی چی دی خوله خالصه کړی ما ورته
خوبه وی، ده فوری یو لری کنج ته د ځان سره راښکلم او ویویل چی حاالت خراب دی، پاکستان سپین بولدګ حمله 
وکړه اول د کوجاک کوتل)چمن( نه په راکټ قواو بمبارد کړ او بیایي اشغال کړ د افغانستان ټولی الری یی بندی 

ټی کی هم حاالت په خرابیدو دی زه راغلی یم چی ژرتر ژره دا مشران کچالک ته خپل کور ته ورسم کړی او په کوی
چی د خطر نه بچ شی هلته مونږ خپل امنییت نیولی دی. ما ورته وویل راځه ټول مشران زمونږ په اطاق کی ناست 

س هم سبوتاژ شو زه دومره په فکر دسولی دا چان دی هلته ورسره خبری وکړه ، مګر دده دا خبر چی د افغانستان د
کی ډوب کړم چی تر اطاقه پوری د یونس خان سوالونو ته هلته څوک څوک دی ما هیڅ ځواب ونشوویلی تر څو چی 

د  د ملګرو ملتو په الس پس له هغه چی ټول مشران پاکستان. تفصیل خبر شول اطاق ته ننوتلو او مشران په ټول
خبر شول نو مشرانو ماته وویل یونس خان محمود میستیری ته بوزه چی د  دسیسی نه 1سولی د سبوتاژ دوهمه*

ملګرو ملتونو خاص استازی ته د رسمی احتجاج په وړانی کولو په مشوره مصروف  واقعی نه خبر شی او دوی د
 .شول
روسته و  یری ترجمه کړی نو میستیری لکه برق چی ونیسی یودم شاک شو،ستچی ما د یونس خان خبری محمود م کله

د جرګی احتجاج هم وړانی شو د امریکایی مقاماتو په ګډون هر خوا ته تماسونه ونیول شول خو پاکستان  میستیری ته
خپل کار په ډیره سپین سترګۍ په داسی حال کی چی امریکی ورته شین چراغ خودلی ؤ او د یونیکال د ډالرو سیالب 

ساعتو کی د قوماندان سره د ګروپونو د ډالرو  ۲۴په  دا پروژهپه مرسته چی د میستیری معاون ؤ  چارلس سانتوز د
 .په اخیستلو په یوه نوی حربه)طالب( عملی او په کندهار ورنیستله چی چایی فکرهم نه کاوه

د نظامی استابلشمنت چی د  حساس وخت کی چی د پاکستان تاریخ نږدی دی چی بیاتکرار شی مخصوصأ پداسی
یوازی او یوازی جهاد کشمیرؤ هغه هم مخ په ختمیدلو دی. په داسی حال  دوام دلیل ییتخلیق، اقتدار،موجودیت او 

ین شرقی آسیا تر اندونیزیا او فلیپین پوری د چ امریکا د هند سره په سترتیژیک پارتنرشیپ جنوب او جنوب کی چی
ی پیل ک همنه یی د جهاد پچی ژ افغانستان کی امتیاز الس ته راوړل غواړی خو پاکستان په مقابل کی درول غواړی

د ضیاالحق سره شوی وه او کله چی د افغانانو په قربانۍ شوروی د منځه الړ او سوړ جنګ ختم شو امریکا افغانستان 
 .پاکستان ته پریښود کی شا کړه او افغانستان یی1۹۹۰ته 

ولیږل او لمړی یی په  پاکستان په کابل کی جنګ شروع کړ او هم یی افراطی مجاهدین دمنځنی اسیا ملکونو ته
تاجکستان ازبکستان او آزربایجان کی په اصطالح جهاد پیل کړ. پنجابی خام سیاست دا وو چی افغانستان خو الس ته 
راغی اوس به د منځنی آسیا مارکیټ او د انرژی ذخایرهم تر السه کړو، او د افغانستان د تخریب په شان پالیسی ته 

تاجکان شمالی والیتونو ته مهاجر کړل او په مال او ناموس تجاوز شروع شه،  او زرههم دوام ورکړ، په لسه یی هلته
په څنګ کی سعودیانو وهابی مدرسو په پرانیستلو شوروع وکړه او په سلهاو کسان به یی په هفته کی د عمری حج 

ریلوی  او منځی آسیا حتی د د افغانستان د وسلو د کباړولو ته لیږل. د پاکستان سټیل مل چی ټول عمر په تاوان کی وه
په خپل تاریخ کی د اول ځل د پاره د ډیر لوی مفاد اعالن وکړ. پنجابی/وهابی د تخریب او  دکباړولو په وسیله خط

 .تشدد سیاست په لنډه موده کی د مرکزی آسیا مسلمانان د جهاد نه بیزاره او بیرته د کمونستانو لمن ته وغورځول
ه د امید رڼا مونږ افغانانو ته ښکاری هغه دا ده چی د امریکا د جنوبی آسیا په ستراتیژۍ د تونل په اخیر کی چی کوم

په  ه،جهاد کشمیر او د هند ضد پالیس د نظامی استابلشمنت ټول فوکس دی د پاره چی د پاکستان د کی پاکستان نشته د
نږدی کیدلو مخنیوی او د  سره دداسی حال کی چی د امریکا ستراتیژیک هدف د چین د نفوذ د پراختیا، روسیی 

وژی پر ددی مرکزی آسیا طبعي ذخیری دی چی چین ورته د یو کمبند یوه الری په وسیله په ډ یر سرعت راروان دی.
 .د نړی دوهم اقتصاد راکوزیږی په تکمیلدو سره به امریکا

مرحله ده، د پورته حقایقو  سولی د سبوتاژ د پروژی دریمه او جدی اوس بیرته خپل اصلی مطلب ته راسنیږو چی د
په نظر کی نیولو سره افغانستان د خپل تاریخ په اږدو کی تر ټولو ستر چلنج سره مخامخ دی چی د طالب/داعش په 
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د انتخاباتو نتیجه ګډوډل او د افغانستان  نامه او د ګڼ شمیر خارجی او داخلی عناصرو)پنځم ستون( او مافیا په الس د
 .انه دسیسه دهد نظام د منځه وړلو رو

پاره د افغانستان ټول ملت د طالبانو په ګډون پکار دی چی په خپله قومی،  ون دصپدی حساس تاریخی پړاو کی د خال
د ملی منافعو سری کرښی  سمتی او د خارجی پاله او افغان دښونه موضعګیرۍ د سره فکر وکړی او ژبنی، مذهبی،

که نه ډیربه ناوخته به وی او افغانستان به بیا دا  رجیح ورکړی،معلومی او تر هری بلی وابستګۍ نه ملی ګټو ت
اکثریت حق خوری او هره ورځ پری نخری کوی تر بل هرچا به ډیر وځپل او در  افغانسان نه وی. دا اقلیتونه چی د

وتلو  ه دپه در به شی. او که د افغانستان بیړۍ غرقیږی نو ټول پکی ډوبیږی. دا د اضطرار حالت دی او ددی حالت ن
یواځنی الر د موجوده نظام ټینګول دی او انتخاباتو د نتیجی ژر اعالن او منل دی. داکتر اشرف غنی باندی به 

دی ایجاب نکوی چی نظام او ټول افغانستان غرق کړو، دا مسایل د هغه وخت خبری  اعتراضونه ډیر وی مګر دا د
یو متل لری چی واي قوماندان که هرڅومره خراب وی دی چی مونږ د اضطرار د حالت نه وتلی یو. امریکایان 

نه خپل نظام پخپله کمزوری نکړو  که مونږ په خپل الس د نادانۍ دجنګ په وخت کی یی بدلول د ماتی سبب کیږی.
   .دی نظام په پرزولو کامیاب نشی به څوک د او یو ملی فکر وکړ انشاهللا د بهر نه

انی حالت کی زمونږ ډیر سیاسیون، قومی مشران، روشنفکران، دولتی او سف ځای دا دی چی په داسی بحرډیرد تأ
مطرح کسان د هغو جنګی مجرمین، وطن دښمنه مفسدین، غاصب، جاسوس او مافیایی کړیو د ژبی، قوم  غیر دولتی

ان تیا خارجی حمایت تر السه کولو، اویا دافغانس او مذهب په دامونو کی راګیر کړی دی، کوم چی د کرسۍ نیولو،
 منتخب حکومت د غواړی چی په افغانستان کی د مسلح مخالفینو سره په سازشونو او د نظام دمنځه وړلو په وسیله

د حاکمیت مخنوی وکړی تر څو عدالت پری تأمین نشی. دی بحرانی حالت ته د یو ملی  منځ ته راتللو او د قانون
مسایلو او ناسمو موضعګیریو او د قومی، مذهبی یا  سراسری حل موندلو په ځای په ډیرو وړو او سلیقوی اختالفی

د وطن د دښمنانو په خدمت کی  په اګاهانه او غیر اګاهانه ډول خپلومجرمینو په دفاع سره ژبنی رابطو په خاطر د د
ین، ئکوم ملی خا د دی او اجیری رسنۍ ورته په پراخه پیمانه تبلیغات کوی. په افغانستان کی چی داسی ورځ نشته

د بحران نه د وتلو په خاطر  شخصیت او یا په اصطالح نړیواله ورځ تجلیل نشی. مګر د ملی وحدت د پاره جعلی
او هغه حقایقو چی ماورته لنډه اشاره وکړه او ایجاب کوی چی  غوندی یا ډیری کمی دی یا په هیڅ حساب دی.

  ریتځوان نسل چی د ملک د نفوس لوی اکثدکنفرانسونو او تحقیقاتی سمینارونو په واسطه په تفصیل وڅیړل شی او د 
د ذهن د روښانه کولو او د حقایقو د رسولو تدابیر ونیول شی، د اجیرو د رسنیو د فضولو او مبتزلو ترکی،هندی،ایرانی 

افغان دښمنه اجنډا پر مخ وړی چی په منظم ډول زمونږ ځوان  ونیسی کوم چی او داسی نورو ډرامواو پروګرامو ځای
اوافغانی منلی کلتور نه یی لریباسی، دی لړ کی تر ټولومهم د ایرانی فرهنګ  فساد خواته بیایی د اسالم قینسلونه اخال

رادیخوا روان دی او د مخنیوی الری چاری یی نه لیدل  یرغل په افغانستان دی چی معلوموشبکو لخوا د ډیری مودی
ر د افغانستان په ورانولو مصروف دی او یو تعداد کیږی. همداشان محدود او ښکاره عناصر په دولت کی دننه او به

د کارشناسانو په نامه هروخت د رسنیو کمرو ته ناست وی او د بیان د آزادۍ په بهانه ملی خیانت ته  یی په صطالح
 .خلک هڅوی

لک مدا به هم پدی حساس تار یخی پړاو کی معلوم شی چی څوک د افغانستان د ملی منافعو د سرو کرښو تیریږی او د
سره ملی خیانت کوی مخصوصأ طالبان چی معلومه به شی چی څوک طالبان دی اوڅوک طا لبان ندی. زه خو طالبان 
هغه چا ته وایم چی د شر او فساد مقابل کی خپله مبارزه د کندهار نه پیل کړه. ښه می په یاد دی رڼاورځ به هلکان د 

کیدل او پاتکسالرانو د خلکو په ناموس، مال او ژوند صرفه نکوله، یو قوماندان د اطاق نه د بل قومانان اطاق ته واده 
افغانستان په پاکستان او ایران کی د لیالم په حال کی ؤ، د بشری حقوقو سرغړونو په لړ تشدد داسی پړاو ته ورسید 

 د افغانانو چی د نړۍ ریکارد یی مات کړی وو او مونږ نړیوالی بشری ټولنو ته ددی ناورین اسناد وړاندی کول او
په صفت مو د درد او شرم د احساس د وجی چاته ته په پورته سترګو کتی نشو، د جهاد د قربانۍ نوم خو چا په خولی 
اخیستی نشو ددی پاره چی حزب اوجمعیت داقتدار د غصبولو په خاطر د خلق او پرچم سره أتالف کړی وو کابل یی 

اوسیدونکی څه مړه او پا تی یی درپه در او مهاجر کړل او د ملت سپیڅلی داکتر نجیب هللا په امانت ساتلی ؤ، وران او 
 .جهاد یی راته په شرم او پیغور بدل کړ

پداسی یو ناورین کی طالبان را پورته شول چی ټول ملت ورته دنجات د فرشتو په سترګه کتل او تر شا یی ودرید 
شان او جنګی مجرمین یی څه ووژل نور یی د ملک نه خاوره ونیوله بدمعا ٪ ۹۰تقریبأ  چی په لنډ وخت کی د ملک

فرار کړل او مکمل امنیت یی تأمین کړ. دا چی وروسته څه وشو مونږ او تاسی )طالبانو( پری په خپل منځ کی ښه 
پوهیږو او زه اوس دی تفصیل ته نه ځم خو هغه څه در په یادوم چی تاسو سره پنجابی استابلشمنت وکړه. دوی تاسی 

مو  دوی ته وسپارلو او سر برخالف ستاسو سفیریی الس تړلی ا خرڅ کړۍ او ټولو دیپلوماتیکو اوصولوپه امریک
ه ونکړه او ستاسی په الس برباد او پرصګوانتانامو ته ورسید. دوی ستاسو د سترکو مخامخ حتی په خپلو خلکو هم 

 .تباه کړل
ته ډیرو مشرانو کورنۍ به هل شکالتو په څنګ کی دد اقتصادی م زه ستاسی مجبوریتونه هم احساس کولی شم پوهیږم

مجبور یاست چی منحیث د مسلمان، افغان او انسان چی  په حالت کی وی او تاسی به داسی کارونو یرغمل په حال

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 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، لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د : یادونه

 

اعمال ستاسی  ضد بشریت په اثبات ورسیده چی دا داسالم او د لری، ورته شرم او جنایت ښکاری. ښه درته وجدان
کرکی او نفرت پیدا کولو بله نتیجه درنکړه. تاسی ال توقع  خلکو په مقابل کی غیر د موطنه مسلمانخپلو ه په الس د

دپردو اهافو دپاره  حقیقت دا دی چی تاسی هم په اصطالح مجاهدینو پشان خلکو امارت هم وکړۍ. لرۍ چی په همدی
ه چی داکتر نجیب هللا د سولی پروګرام خپل اولس ضد استعمالیږیۍ او هغه اشتباه تکراروی کوم چی مجاهدینو وکړ د

 روان ؤ1۹۹۲ملګروملتو نماینده د بنانسیوان په الس  سبوتاژ کړ کوم چی د
 

 بیانور 
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