
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 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

 
 
 

 

 11/11/5112          الوتاندمد احمحمد 
 

 بیا آزموېنه لوئېه تېروتنه ده آزموئېلو
 

 د کورنېو چارو وزارت ته نوماند جنرال علومي پېژنۍ؟
 

 قدرمنو هېوادوالو؛
 

دا ېو څرګند واقېعت دی چې د هر هېواد د مال تیر او د ګټو ساتندویان د هغه هېواد 

ځېنې نورې اړینې څانګې امنېتي ارګانونه لکه پوځ ، پولیس ،څارګرې ادارې او 

جوړوي . او هر څومره چې که دا څانګې یا ادارې غښتلې وي په هغه اندازه ېي ملي 

حاکېمیت ، ملي ېووالۍ او نور اړین جوړښتونه غښتلي او پېاوړي وي ، او که نه نو 

  دا هر څه په بل مخ )برعکس( وي.

نه وړاندې ته ژوره  کلن ناورین او یا د هغه ۵۳که مونږ او تاسې خپل دا وروستي 

کتنه وکړو نو دا روښانه کېړي چې هر کله چې زمونږ دفاعي حالت کمزورۍ شوئ 

په هغه کچه زمونږ د ګاونډیانو او د سیمې د پراختیا غوښتونکو هېوادونو الس وهنې 

 زمونږ په کورنېو او بهرنېو چارو کې ډېر شوي دی.

د نواز شریف هغه خبره چې وېئلي قدرمنو هېواد والو ، دلته اړینه ګڼم چې تاسې ته 

ول )مونږ د افغانستان سل کلن پوځ له مېنځه ېو وړ( ستاسې پاملرنه را وګرځوم ، آېاپه ریښتیا سره دا سوال نه پېدا 

 کیږي چې زمونږ سل کلن غښتلۍ پوځ چا او څرنګه له مېنځه ېووړ؟

نو زمونږ راتلونکئ کهول به وکوالی شي چې په  که دا پوښتنې ته مو د یوه په وطن مین افغان په هېڅ ځواب پیدا کړ

 راتلونکي کې د نورو نویو بدمرغیو مخه ونیسي.

قدرمنو هېوادوالو ، زما او ډیرو نورو افغانانو په آند چې د وروستي ناورین عېني شاهدان او کتوونکي ېو ، د خپل د 

په ځان چوکۍ او قدرت مېنو لوړ پوړو   اجیرو تېر ځواکمن پوځ د له مېنځه تلو المل دننه په پوځ کې د پلورل شوو ،

جنراالنو او سیاسي مشرتابه چې د هېواد ا خلکو سترې ګټې ېي د خپلو ګروپي ، سمتي ، قومي ، ژبنېو او نوروکرغېړنو 

غوښتنو قربان کړې او ال اوس هم پر خپلو کړو باندې پښېمانه ندي ګڼم ، د بېلګې په ډول، جنرال تڼۍ ، جنرال نبي 

ي ، جنرال آصف دالور ، جنرال بابه جان ، جنرال قادر ، جنراالن علومي )ورونه( اوداسې نور . د )دوستم او عظیم

 نورو ملیشه جنراالنو څخه خو ګیله نشته؟؟؟؟(.

قدرمنو هېوادوالو تاسې اوس خپله وه انګېرۍ چې دا اشخاص او ورته کړۍ د دې پر ځای چې د ملي خیانت په جرم 

 سزا وه ویني ال نور هم ستائېل کېږي او لوړو دندو یا پوستونو ته نومول کېږي .د خپلو کړو وړو 

زه له دې الرې څخه ېو ځل بېا په ولسمشر محمد اشرف غني ، د افغانستان پر ولسي او مشرانو جرګو او ټول درمند 

او خاېنو ورته اشخاصو  چې د لستوڼي ماران وپېژنۍ او د خپل مسولېت د بې مسوله  او با احساسه ملت باندغږ کوم

مجازاتو پر ځای مکافات ورکړل  په مقابل کې درک کړۍ او پرېنږدۍ چې دا غېر مسول او د هېواد او خلکو دښمنانو ته د

 په درناوی . و ما علینا االلبالغ .شي

 

 ژوندۍ او سر لوړۍ د وي لوی افغان ملت  -تل د وي افغانستان 
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