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  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  یانشائ و یامالئليت سئوم: نوت 

  ! خوانندۀ گرامی پورتال افغان جرمن آنالين
اين سواالت و جوابات بخشی از مصاحبۀ  گلبدين حکمتيار، رهبر حزب اسالمی افغانستان، ميباشد که با تلويزيون ايکسپريس 

 .پاکستان انجام يافته است
رنظرداشت اصل احترام به تعادل و پورتال افغان جرمن آنالين همواره ديدگاه های مختلف و متضاد را با دقت و با دقسميکه 

 اينبارنيز قسمتی از مصاحبه ياد شده، برای تبادل افکار و نظريات، به نظرخواهی ،بيطرفی در نشرات، منعکس نموده است
مطابق به پاليسی نشراتی اين پورتال  که مراعات عفت قلم و کالم در    اميد است خوانندگان نظريات خود را. گذاشته ميشود

  .اظهار نمايند ن قرار داردصدر آ
  آنالين جرمن افغان

  

  د ايکسپريس له تلويزيوني شبکې سره د حکمتيار ځانگړې مرکه
من لپاره لس مسلمانان ووژل شي، برعكس خپلو مجاهدينو ته وايو " موږ له داسي بريدونو سره موافق نه يو چي د يوه د

ئچي د يوه مسلمان له مرگ او ژوبلي نه د مخنيوي په خاط منانو له وژلو هم ډډه وآ   ".ر د لسو د
  
 

تاسو د يوه تجربه کار نړيوال سياست پوه په توګه پيژندل کيږئ، آيا له امريکا سره د مقابلې په ډګر کې نړيوال : پوښتنه 
  .؟ په مهربانۍ سره يې څرګنده کړئ....ملګري لرئ؟ لکه ايران، چين، روسيه

 د افغانستان په ، له ځينو اختالفاتوروسيه، ايران، هند او چين؛ سره: ځواب
اړه له امريكا سره ملگرتيا لري، تر ټولو بده ملگرتيا تهران وآړه چي 
ايران پلوه ډلو ته ئې وويل چي په افغانستان او عراق آي له امريكايانو 
سره يو ځاى شي او د دوى تر قومندې الندي له سنيانو سره وجنگېږي، 

تان النجه لري، تاسو ته معلومه ده چي د چين له مسلمانانو سره د ترآس
روسي فوځونو د وتلو پر مهال؛ روسيه له دې وېرېده چي ښايي د 
افغانستان د اسالمي انقالب څپې د مرآزي آسيا هغه هېوادونه هم ونيسي او 
تر خپل مضبوط اغېز الندي ئې راولي چي نږدې اويا آاله د روسانو په 

 او دا هېوادونه هم د افغانستان په څېر اوسپنيزو منگولو آي ځپل شوي وو،
له السه ورآړي، د روسانو ملگري ايران هم دا وېره درلوده چي په 

افغانستان آي د مجاهدو سنيانو په الس اسالمي حكومت به د دې باعث شي چي ايراني سنيان چي يو مهال ئې پر ايران 
ميت بدي ورځي گالي او داسي ظالمانه سلوك ورسره آېږي حكومت آاوو، او اوس د شيعه وو د ظلم په منگولو آي د محكو

آي دي، خو په ټول نظام % ٣٠چي د نړۍ په هي گوټ آي له مذهبي اقليتونو سره نه آېږي، د ايران د نفوس دېرش په سلو 
 تهران آي د مدير په آچه هم آوم څوك په دولتي چارواآو آي نه لري، دوى د ايران په حساسو سرحدي سيمو آي مېشت دي،

  .له دې وېرېدو چي دوى به د ايراني شيعه حكومت په ضد پاڅون وآړي
له هند سره هم دا اندېښنه وه چي په افغانستان آي د مجاهدينو حكومت به د سيمي انډول د پاآستان په گټه بدل آړي، درې 

ته آېدو مخ  مسكو له يوې خوا په دې .نيوى وآړيواړو په گډه دا فيصله وآړه چي په ټول توان طاقت بايد د داسي حالت رامن
ۍ په دې قانع آړي چي د مجاهدينو د بريا او د يوه اسالمي حكومت د  وتوانېدو چي د واشنگټن خواخوږي ترالسه او سپينه ما
جوړېدو په مخنيوي آي له روسانو سره الس يو آړي، روسانو ته دا امتياز ومني چي مرآزي آسيا د مسكو تر اغېز الندي 

ي، له بلي خوا ئې د ايران په وساطت په افغانستان آي داسي ائتالف جوړ آړ چي د مسكو او ايران پلوه ډلو څخه جوړ پاته ش
واشنگټن ئې هم . شوى وو او مأموريت ئې دا وو چي د شوروي اتحاد د وتونكي فوځ نيمگړى جنگي مأموريت په غاړه واخلي

مريكا پوري تړلو هېوادو آي د افغانستان سفارتونه او په ملگرو ملتونو آي په دې قانع آړ چي د دې ائتالف مالتړ وآړي، په ا
  .د افغانستان آرسۍ د دې ائتالف په واك آي پرېږدي

ۍ د روسانو دا دواړه خبري ومنلې، په افغانستان آي ئې د هغه چا مرسته وآړه چي په غاړه ئې د ايران د سپاه  سپيني ما
 ئې روسي بوټان وړل، او په مرآزي آسيا آي ئې همغه مخكني د آي جي بي بدنام غړي له پاسداران برگ دسمالونه او په پښو

پرېړو بريتونو سره په اقتدار آي پرېښودل، دا په داسي حال آي چي دلته د آمونيستانو د سلطې د پاى ته رسېدو امكانات تر 
رسره مخامخ وې، خو ومو ليدل چي غرب او هغه ډېر مضبوط او ځالنده ول چي د شرقي اروپا مسكو پلوه آمونيست ډلي و

له او مرآزي آسيا ئې د آمونيستانو په  په سر آي ئې امريكا په شرقي اروپا آي د آمونيستانو د واآمنۍ پاى ته رسېدا آافي وگ
 د آمعقلو امريكائي چارواآو به هغه مهال له روسانو سره د مذاآراتو په ارتباط ويل چي مرآزي آسيا. واك آي پرېښوده

شوروي اتحاد د بدن نازآه برخه ده، مسكو دا حق لري چي په دې اړه اندېښنه ولري او واشنگټن د هغوى وېره او اندېښنه 



 
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

خو راشئ وگورو چي دې غلطي پرېكړي امريكايانو ته څه سوغاتونه درلودل؟ امريكا ته ئې !! رفعه آړي، همداسي ئې وآړل
  :څرگند تاوانونه دا وو

 گډي سټراټيژي پلي آېدو ته ئې الر آواره آړه، هغه څه ئې وآړل چي ايران او روسيې غوښتل او گټهد ايران او روسيې  •
  .ئې دوى ته ورسېده     
  .له هغه چا سره په جنگ آي ښكېل شول چي تر دې د مخه ئې د روسانو په ضد د هغوى مرسته آوله •
  .د هغه چا مرسته ئې وآړه چي په مسكو او تهران پوري تړلي ول •
 دې په ځاى چي پرېږدي مرآزي آسيا د روسانو له منگولو ووځي او ايراني سنيان هم له مظلوميت او محكوميت نه د  •

  . وژغورل شي، برعكس ئې د آمونيستانو او متعصبو ايراني شيعه واآمنانو منگولي مضبوطي آړې     
 ب لوري ته واړوله، آه هغوى دا غلطيد آمونيزم په ضد د نړۍ وال اسالمي تحريك مخه ئې له مخكني لوري نه د غر •

   نه وئ آړې نو غرب به له دې شخړي خوندي وو، له مسلمانانو سره به ئې ستونزه نه درلوده، آه جگړي دوام آولو نو يا      
 . به په افغانستان آي خالصه آېده او يا به د مسكو او تهران په شاوخوا آي وه     

  القاعده د دوى د غلط سياست زېږنده .گړه د غرب په ضد جگړي باندي بدله آړهدوى په خپل الس د روسانو په ضد ج •
  تمبر او لندن او نورو سيمو د پېښو مسئوليت د هغه چا په غاړه دئ چي په افغانستان آي ئې له مجاهدينو پ د يولسم س.ده     
 . سره خيانت وآړ او غوښتل ئې چي د دوى ويني په روسانو خرڅي آړي     

  هغه جگړه چي .ى د غلطو سياستونو په نتيجه آي پاآستان د دوى نږدې دوست هم له سختو ستونزو سره مخامخ شود دو •
   .په طبيعي توگه به د پاآستان له پولو نه ډېره لري روانه وه، نن په پاآستان آي او حتى د اسالم آباد شاوخوا روانه ده     
   هغه هند چي تل د روسانو دوديز ملگرى پاته شوى او په .ړي آي ښكېل آړپاآستان ئې هم له مجاهدينو سره په جگ     
  راتلونكي آي به هم د روسيې ملگرى وى، دې هند ته ئې دا موقع ورآړه چي جگړه له آشمير نه وزيرستان او سوات ته     
  خه پيمانه د پاآستان په ضد هند ته ئې په افغانستان آي داسي شرايط برابر آړل چي وآولى شي په پرا.  انتقال آړي    
  فعاليتونه وآړي، پاآستان ته وسلې ولېږي او جگړه ماران وروزي، دومره چي نن په خپله امريكايان د هند له  تخريبي     
 !! پراخوپاآستان ضد هلو ځلو نه شكايت آوي     

  بانو د بريد په هکله څه نظر لرئ؟تيره اونۍ په اسالم آباد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د پاکستاني طال: پوښتنه 
له ټولو مسلمانانو نه زموږ هيله دا وه چي آه د اسالم او اسالمي امت لپاره څه آول غواړي نو د افغان مجاهدينو : ځواب

 آه د افغانستان النجه حل شوه د اسالمي امت ډېري نوري مسئلې به يوه په بل پسي او په آسانۍ .ملگرتيا او مرسته دي وآړي
 موږ له داسي بريدونو سره موافق نه يو چي د يوه دښمن لپاره لس . له خورو ورو جگړو څه نه جوړېږي.ه حل آېږيسر

مسلمانان ووژل شي، برعكس خپلو مجاهدينو ته وايو چي د يوه مسلمان له مرگ او ژوبلي نه د مخنيوي په خاطر د لسو 
په دوران آي هم موږ د روسانو په ضد له افغانستان نه بهر هي د روسانو په ضد د جهاد . دښمنانو له وژلو هم ډډه وآړئ

  .    نظامي عمل نه دئ آړى
   پيښې افغانستان وران کړ؟١١/٩آيا تاسو دا انګيرئ چې د : پوښتنه 
رېوتو  د طالبانو په الس د مزار او تخار له پ.امريكايانو تر يولسم ستمبر نه مخكي پر افغانستان د بريد ېرېكړه آړې وه: ځواب

) ١٧٠٠٠(وروسته ئې له مسكو او تهران سره پر دې توافق آړى وو چي د ترمز او آوالب له الري به د روسانو اولس زره 
 مصارف به . ايران پلوه شيعه ډلي او شوراى نظار به د روسانو تر قومندې الندي په جگړي آي برخه اخلي.فوځ بريد آوي

 اروپا ته د مسعود د هغه مهال سفر هم د دغي .سي او شمالي ټلوالي ته به ئې سپاريئې امريكا ورآوي او تخار او مزار به ني
 يولسم ستمبر فقط دومره . هلته هغه په ډېر وقاحت سره له غربيانو د نظامي مرستو غوښتنه وآړه.منصوبې يوه برخه وه

  .  وآړل چي دغه عمليات ئې يوه مياشت رامخكي آړل
  ول اړيکې لرئ؟له پاکستان سره څه ډ: پوښتنه 
ط نه لرو، دا طمعه هم نه لرو چي پاآستان دي د افغانستان په اړه د بموږ اوس له پاآستان سره هي ډول روا: ځواب

  . امريكايانو له ملگرتيا الس واخلي، آه پاآستان دومره هم وآړي نو موږ به ممنون يو
ې اړيکې درلودې، اوس د هغو امريکايانو په هکله چې  سره نژدCIA او ISIد شوروي ضد جهادپه موده کې مو له : پوښتنه 

  شخصا ورسره پيژنئ څه فکر کوئ؟
 . په دوستي آي هومره ضرر رسولى شي چي په دښمني آي ئې نشي رسولى.امريكايان ډېر بې اعتباره دوستان دي: ځواب

 دا دوستي داسي ده لكه له مار او لړم .ډېر نا پوه انسان به پر امريكايانو اعتماد آوي. دوى دوستان نه بلكي غالمان غواړي
امريكايانو ټولي هغه افغاني ډلي چي په پېښور آي ئې جوړي آړې زموږ په ضد ئې جوړي آړې، او په پاى آي . سره دوستي

 دوى د ظاهر شاه د راوستلو لپاره هلي ځلي آولې ،ئې زموږ په ضد وجنگولې، هغه مهال چي موږ د روسانو په ضد جنگېدلو
ي . اآستان چارواآي ئې دې ته اړ آول چي د ظاهر شاه د راتلو لپاره الر آواره آړياو د پ زما د ترور لپاره ئې ډېري ه
امريكايان داسي دوستان خوښوي لكه پرويز مشرف چي د امريكايانو لپاره د خپل ولس په ضد جنگېدو او پر مدرسو . وآړې

  !!  بمونو ورولو ته هم چمتو وي
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   له امريکا  يا  ناتو سره د صلحې پخاطر خبرې کولی شې؟آيا: پوښتنه 
آه بهرني ځواآونه زموږ له هېواده وتلو ته چمتو وي، د اشغال په دوام ټينگار ونه آړي، د :  موږ دوى ته ويلي: ځواب

ام ټينگار جگړي پاى ته رسول وغواړي او د باعزته وتلو الر ولټوي نو موږ ورسره مرسته آولى شو، خو آه د جگړي پر دو
وآړي نو بايد پوه شي چي زموږ حوصلې لوړي، عزم مو راسخ، د جنگ په سنگرو آي او د ستونزو او آړاوونو په گاللو آي 
پاخه شوي يو، تصميم مو قاطع دئ چي د هېواد تر بشپړي خپلواآۍ به جهاد ته دوام ورآوو، د مقاومت له دوام نه پرته به بله 

دې هم پوه وي چي آه په تېرو نږدې اتو آلونو آي ئې د تابوتونو له انتقالولو پرته بل څه له  دوى بايد په .الر غوره نكړو
ځونو په زياتولو سره څه ترالسه آولى شي او نه د بې وزلو او جنگ نه څه ترالسه نكړى شو، نو له دې وروسته خو نه د فو

مظلومو افغانانو په آليو، آورونو، جوماتونو او مدرسو باندي له ړندو بمباريو او عام وژنو نه څه په الس ورځي، افغانان په 
گرو ځواآونو وروستى هي صورت آي د بهرنيو ځواآونو حضور؛ حتى د لنډي مودې لپاره هم نه مني، تر څو چي د اشغال

  . جهاد او مقاومت به ادامه لري،فوځي زموږ له هېواده نه وي وتلي
آوم اروپايي سياسي ليډران چي وايي زموږ فوځيان د هندوآش په لمنو آي له خپل هيواد نه دفاع آوي، دروغ وايي او منافقت 

 دوى د امريكايانو د . او گواښ نه دئ متوجهآوي، خپل ولس غولوي، له افغانانو نه دوى او د دوى هېوادو ته هي خطر
 .خوشحالولو لپاره خپل فوځيان د مرگ آومي ته لېږلي دي

  :  زموږ له نظره د افغانستان د بحران د حل اساسي غوښتني دا دي
 د بهرنيو فوځونو بالقيد و شرط او بشپړ وتل،  •
 د وتلو لپاره معقول مهال وېش ټاآل،  •
  ته د قدرت انتقال، يوه موقت غير ائتالفي حكومت •
 .په آزاد او خپلواك افغانستان آي د آزادو او عادالنه انتخاباتو له الري د ملت د خوښي اسالمي حكومت جوړول •

  آيا کيدی شي کله ديته تيار شې بهرنيانو ته واک وسپارې او له ائتالف سره  د صلحې خبرو ته کينې؟: پوښتنه 
ته چمتو يو، خو په دې شرط چي پوه شو مقابل لورى په مذاآراتو آي صادق او موږ له دوست او دښمن سره خبرو : ځواب

خو تر هغه ځايه چي د تسليمېدا خبره ده؛ موږ شهادت په ورين تندي . جدي دئ او د خبرو له الري بحران ته د حل الر لټوي
كله نه منو   . منو خو دښمن ته د تسليمېدو پيغور هي

مالي خبرو کې ستاسو د ګډون آوازې خپرې شويدي، څه فکر کوئ رسنۍ ولې  تل ستاسو څو ځله د صلحې په احت: پوښتنه 
  نوم  اخلي؟

ه آوي وخت نا وخت او د نړۍ والو د غولولو لپاره او د مجاهدينو په ليكو آي د اختالف راوالړولو او : ځواب مقابل لورى ه
وآړي چي وښيي له ځينو مجاهدينو سره په خبرو بوخت له مقاومت نه د دوى مخ بل لوري ته د اړلو لپاره داسي اعالنات 

دي، او گواآي دوى صلح او د جگړي پاى غواړي او مجاهدين پر جنگ ټينگار آوي، دا په داسي حال آي چي خبره آامًال د 
 دې عكس ده، دا دوى دي چي جنگ ئې پر موږ تحميل آړى، دوى له زرگونو آيلومتره لري له اروپا، امريكا، آاناډا او
آسټراليا راغلي او زموږ هېواد ئې نيولى، دا په داسي حال آي چي نه له يولسم ستمبر مخكي او نه وروسته هي افغان د دوى 

 حقيقت دا دئ چي تر اوسه هي جدي مذاآرات نه دي ترسره .په ضد د دوى په هېوادونو آي آوم نظامي عمليات نه دي آړي
  .شوي

  و ملکي وګړي په نښه کوي؟آيا حزب د غربيانو ګټې ا: پوښتنه 
موږ د خپل هېواد د آزادي لپاره د هغه چا په ضد جنگېږو چي زموږ هېواد ئې اشغال آړى او د خپلو، ټوپكو، توپونو، : ځواب

او تانكونو خولې ئې زموږ لوري ته نيولې، آورونه مو راورانوي او په آليو مو بمونه وروي، نه مو له افغانستانه بهر پر 
  .يدونه آړي او نه د دوى پر گټو او تأسيساتوغربيانو بر

  د طالبانو له خوا د بهرنيانو تښتول تاييدوئ؟: پوښتنه 
ټوله توجه مو اصلي دښمن ته واړوئ، په بل څه ځان مه مصروفوئ، د غيرمحاربو :  موږ خپلو مجاهدينو ته ويلي: ځواب

انو، ښوونكو، ماليانو، مأمورينو، زده آوونو، خبرياالنو او وگړو له وژلو، نيولو او ځورولو ډډه وآړئ، د انجنيرانو، ډاآټر
نورو غيرمحاربو آسانو په خالف له هر اقدام نه ځان لري وساتئ، آه څه هم د اشغالگرانو يا د دوى د الس پوڅي حكومت تر 

ي په ځايونو آي د مكتبونو، آلينيكونو، پلونو او نورو عام المنفعه تأسيساتو له تخربب ا. واآمنۍ الندي ژوند آوي ي گو و د گ
  . له هر راز چاودنو ډډه وآړئ، آه څه هم هلته ستاسو ستر ستر دښمنان راغونډ شوي وي

  آيا تاسو د ځان وژنې د تکتيکونو جواز ورکوئ؟: پوښتنه 
وان ونه هو؛ خو يوازې د اصلي دښمن په ضد او هلته چي له بلي الري آار آول ممكن نه وي او بې گناه خلكو ته تا: ځواب
 . رسېږي
  د باراک اوباما او په سيمه کې د هغه د نوې استراتيژۍ په هکله مو رايه څه ده؟: پوښتنه 
 د امريكا .يوازي الفاظ نوي دي، سټراټيژي همغه مخكنۍ سټراټېژي ده چي له جورج بوش نه ورته په ميراث پاتې ده: ځواب

 د اوباما د دفاع وزير همغه رابرټ گيټز دئ چي د . ستر شرآتونهجنگي سټراټيژي يا جنرال جوړوي يا د وسلو جوړولو ستر
 .بوش د دفاع وزير هم وو



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ش نه غوره انسان دی؟ آيا دده په هکله څه هيله لرئ؟ که ورسره د خبرو فرصت په الس درشي څه به وآيا هغه له ب: پوښتنه 
  ورته وواياست؟

ما هغه ته يو تفصيلي ليك لېږلى وو، څو . تظار ترسره نه شوانتظار دا وو چي دى به تر بوش ښه وي، خو دا ان: ځواب
د بوش ناآام سياست مه تعقيبوه، هغه لگښتونه چي د افغانستان او عراق په ناآام او بېهوده جنگ ئې : مشورې مي ورآړې وې

 پرته بل څه نه وي آوې د خپل ولس مالي ستونزي پرې حل آړه، دا جنگ نشئ گټلى، د نورو فوځونو رالېږلو پايله به له دې
  .   چي د الزياتو امريكايانو تابوتونه له افغانستانه انتقال آړئ

 کلونو په موده کې د کورنۍ جګړې له امله د خواشينۍ احساس کوئ؟ له احمد شاه مسعود ٩۶-٩٢په افغانستان کې د : پوښتنه 
  ؟او مال رباني سره مو ستره ستونزه څه وه

 دوى د ايران په وساطت له آمونيستانو .وسانو له لوري د اسالم او جهاد په ضد استعمال شولمالرباني او مسعود د ر: ځواب
سره يو ځاى شول او د جبل السراج هغه ائتالف ئې جوړ آړ چي د مسكو په وينا، د ايران په وساطت او له روس پلوه او 

و نيمگړى جنگي مأموريت بشپړ آړي او په ايران پلوه ډلو نه جوړ شوى وو، دا دنده ورآړى شوې وه چي د روسي فوځون
آوم بين المللي ائتالف چي د طالبانو په ضد جوړ شو همدغه . افغانستان آي د يوه اسالمي حكومت د جوړېدو مخه ونيسي

ائتالف زموږ په ضد هم جوړ شوى وو، توپير ئې يوازي په دې آي وو چي هغه مهال پ ائتالف وو، دې مزدور او خائن 
 هلته يوازي شمالي ائتالف له موږ سره جنگېدو او د روسيې او ايران محدود .ئې يوازي پيسې او وسلې ورآولېائتالف ته 

شمېر، د استخباراتو غړي، افسران او جنگيالي ورسره يو ځاى شوي وو، زموږ په ضد هغه جنگ په حقيقت آي د مخكني 
الف مقابله وآړه، آه طالبان زموږ په ضد په جنوب آي نه وى الحمدهللا زموږ مجاهدينو په مېړانه د هغه ائت. جنگ تسلسل وو

راوالړ شوي او له شا نه ئې پر موږ بريدونه نه وى آړي نو هغه توطئه به همغه مهال او د تل لپاره شنډېدله او د هغه ناولي 
  .    وطن پلورونكي ائتالف ټغر به د تل لپاره ټول شوى وو

  يي نويو مرستو په اړه څه واياست؟د پاکستان لپاره د امريکا: پوښتنه 
دا د ممپليو په بيه د پاآستان پلورلو ته ورته دي؟ د پاآستان ټولي ستونزي، بې امنۍ، جنگونه، له امريكايانو سره د : ځواب

ا او  د پاآستان د ډېرو پېښو تر شا د هند، روسيې، بريتاني.اسالم آباد د دوستۍ او په دې ناروا جنگ آي د ملگرتيا پايلي دي
 دوى ته امريكايانو دا شرايط په افغانستان آي برابر آړي چي په خالص الس د پاآستان په ضد آار وآړي، .ايران الس دئ

ډېر بې عقله انسان به دا خبره ومني چي په جوماتونو، مدرسو، . وسلې ولېږي، چاودني وآړي او د جگړو اور ته لمن ووهي
 زه په بشپړ يقين سره ويلي شم چي په دې . پوهنتون آي چاودني به د طالبانو آار ويبازارونو، او د اسالم آباد په اسالمي

 ما ته د اسالم آباد د اسالمي .ټولو آي د پاآستان د هغو دښمنانو الس دئ چي د افغانستان په جگړي آي د امريكا ملگرتيا آوي
ن سعودي په دې تورنوي چي له جنداهللا سره مرسته پوهنتون چاودنه د زاهدان د چاودني عكس العمل برېښي، دا ځكه چي ايرا

  !!  تاسو ما ته ووايئ آيا دا ټول په دغو مرستو ارزي؟. آوي
  دافغاني ټاکنو په هکله مو نظر څه دی؟ کرزی او عبداهللا څوک دي؟ آيا دوی د افغان ولس استازي دي؟: پوښتنه 
تو پرېكړه بهرنيانو آړې وه، آانديدان دوى غوره آړي ول، د افغانستان انتخابات هسي مسخره لوبه ده، د انتخابا: ځواب

مصارف ئې دوى ورآړي ول، تبليغات دوى ورته آول، د انتخاباتو آميسيون او د انتخاباتو د شكاياتو د ارزوني آميسيونونه 
 په .باراتو غړي ولدوى جوړ آړي ول، د انتخاباتو د پايلو وروستۍ پرېكړه د هغو دريو بهرنيو لخوا آېده چي د دوى د استخ

دغو انتخاباتو آي له دېرشو مليونو افغانانو نه نږدې څلورنيمو مليونو په آې برخه واخيسته، داسي څوك به بريالى اعالنوي 
دوى په خپله اعتراف آوي چي په دې !! چي له لسو نه ئې يوازي يوه رأيه ترالسه آړې وي او هغه هم جعلي او مشكوآه رأيه

د آرزي او عبداهللا تر من توپير دومره دئ چي !! ليون جعلي او تقلبي رأيي په صندوقونو آي اچول شوېآي نږدې يو نيم م
 خو عبداهللا د داسي ډلي غړى دئ چي افغانان .آرزي آله آله د امريكايانو په الس د بې گناه افغانانو پر وژلو اعتراض آولو

ي، هغه او ډله ئې د دې لپاره د اشغالگرانو خوښ دي چي نه ئې په روسيې، ايران او هند پوري تړلې او د ډبل ايجنټ انو اډه گ
يوازي د افغانانو پر وژلو اعتراض نه آوي بلكي له امريكايانو ئې غوښتل چي عمليات تېز او پراخ آړئ او لوى لوى بمونه 

ې لپاره هم چي هغه د يوه وړوآې  او د د.او د دې لپاره چي هغه پښتون نه دئ او پښتانه د امريكايانو نه خوښېږي! وووروئ؟
ډلي او يوه لږآي استازى دئ او داسي آسان پر بهرنيو زيات متكي، د هغو حكمونو ته ډېر مطيع او د دوى غالمۍ ته ډېر 

  .لېوال وي
  د امريکا په ضد له ايران سره ګډ کار ته تياري لرئ؟: پوښتنه 
رائيل سره اړيكي لري، يو د بل په ضد د دوى تبليغات د سياسي ايران په پټه آي له امريكايانو سره هم او له اس: ځواب

مصلحتونو له مخي دي، ما هم يو مهال داسي گمان آولو چي ايران به د افغانانو په ضد له امريكايانو سره ملگرتيا نه آوي، 
و آي د امريكايانو مرسته دا هسي تصادف نه وو چي ايران د افغانستان او عراق په نيول!! خو ومو ليدل چي حقيقت بل څه وو

وآړه، د عراق ځپل د تهران او تل ابيب گډ مقصد وو، دومره عراقي ساينس پوهان چي د ايرانيانو په الس وژل شوي د 
وړو  اسرائيلو او امريكايانو په الس نه دي وژل شوي، دا هره ورځ چي تاسو اورېدل د بغداد په آوڅو آي په تور پالستيكي آ

   /پای/.او په سرونو او سينو آي ئې د گوليو نښي ليدل شوي ټول د ايراني جاسوسانو په الس وژل شويآي مړي پيدا شوي 
  
  


