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 1تر 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

  
  

 1۱/۱1/۷۱1۲         لګمرجان من لګ رټاکډ
 

 ؟یکوفرمان ور یچ ید وکڅ ایب رئیس هیئاجرا
 

 .سوله نامکنه ده وړنه ک یپل ولډ وی ولوټونه منو او قانون پر  قیحقا یچ وڅ تر
مجاهد د افغانستان  یاغلښ ،ېدیواور ېخبر دد شورا سالکار مجاه ید سول یله الر پیکل ویډیو وید  ږمو ځور رهیت

(، وانیاو پرچم انوی)خلق وندګ کیموکراتید داودخان، د د یی یواچول په خپلو خبرو ک اڼر یاځ یاځ زهیروانه غم پر
 مړورکول، غوا وابونهځپه پلمه  لوید و وابځخبرو ته د  ستیاو طالبانو په هکله د ژورنال نویدد مجاه هګهمدارن

 .پر موضع تم شم دمجاهاو  ستیهمدغه د ژورنال ړۍلوم
 .ړیک رګیرا یپه دم ک مجاهد یکوله چ هڅه ستیژورنال یو یکوردنات شو ېاندړله و ېاندړو یتنښپو ستیژورنال د

د عطف  یزیغم ېد روان ییاو هغه  هړوک وکهیپر اعمالو ن وندګ کیموکراتید د یک انید خپلو خبرو په جر مجاهد
 .ده یله شکه همداس یب ینقطه وبلله چ

 هړګپه همدغه ج یچ انویکابل نایګزره ب تهیشپ هځاو د پن هړوک ادونهی وګړج وځید خپل من نویمجاهدد  مجاهد یورپس
 تقیوه حق یتر سره شو ۍود په مشرعد احمد شاه مس یلوالټد شمال  یکومه چ هړک ادهیخبره  دلیپه شهادت ورس یک

 .ید قتیبلکل حق و؟نه 
 یاسالم یریهم غ ید دواد خان په مقابل ک دلیک اغيیود عد احمدشاه مس یک انید خپلو خبرو په جر مجاهد هګهمدارن

 .ید قتیو؟ بلکل حقنه  قتیوه، حق ړیک ولډمثال په  ویود ته د عمس ءایض احمد ېاندړو ییهمدغه خبره  یچ لګڼو
 یکاله پور 1۹۹۱طالبان د  مجاهد.هړک ېاندړورو ییله د طالب مس   ړاو تاو ک چیپ رډی مجاهد ست،یژورنال یورپس

 .《ید یشتیپر ید سول طالبان》لید رباني له نقله وو یی یاو په خپلو خبرو ک لړک دیتا
بان طال لړوی هځطالبانو له من یچ یو یدلیکه چا ل ،یکبازټمهاجرتونه پا ونه،ګمر ،ګړیج ځیخپل من نویمجاهدد  هغه

 یخبره ده چ لهیشول ب یالر یب ایب یدا چ ،یو یفرشت یبلکل د سول ؟ینه و یشتیفر ید سول یپه همغه وخت ک
 يړوک یمهربان یدلیاور ینه و یخبر مجاهدکه د  چا .یلیو ینه د هښطالبانو ته  را وروسته خهڅ 1۹۹۱هم د  مجاهد

 .ړیمراجعه وک ته پیکل ویډیو مجاهدد 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1812343352339937&id=1444916902415919 
 

 یو ړیک انتیخ هت وادیه یچا چ هګد افغانستان ناخوالو ته همدارن یخبره کوو ورپس ۍزادآد  انید ب ږمو ینو کله چ
 هڅخو نوم مه اخله دا نو  ویزما د مردا یچ ییوا یما ته په خپل کور ک یږیراپورته ک غرډلن وی ایکوو او ب ادونهی

 ؟یلر یمعن
 ؟ړیک هښوګ ېد دند وکڅ وی وڅتر  یفرمان ورکو یچ ید وکڅ ایب یی رئیس هیئاجرا

 .ړیک هښوګ ېله دند وکڅ ولډ ېده پ یچ یدا حق نه لر ییولسمشر وا انتهځ یچ یغن اشرف
تور  مجاهد یچ یمحکمه کو ایبه ب صلهیعارض شئ، دا ف یپه محکمه ک ړیوک یمهربان یکه تور و ېباند مجاهد

 کنه؟ یش ولډنځو ییدنده  ن؟یاو که سپ ید
او  مجاهدد  ایب ید پاسه زور و زور ،یو لګنځ ،ینه و تنهښپو یمحکمه نه و ،یقانون نه و یملک ک ېده که پ نو

 .ابرو ده یکاریب ېتر دند ییوا ایتښر یته ورته کسانو لپاره چ مجاهد
راف تاع انوګ ناهګاو  روتنویاو پر خپلو ت ویونه وا قتیحق ولټ ږکه مو یهغه دا چ یافغانان ومن ولټ دیخبره با وی خو

دوامداره  رهډیبه ال  زهیروانه غم ،ینه ش ړد ملت زخمونه به کله هم جو ینه ش یپل ولډ ویقانون  ولوټپر  و،ړونه ک
 .یش
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