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  ٢از  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،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١٨/٠٨/٢٠٠٩                  امين بسمل
  

               

 ټولټاکنې نه دي ټول وژنې دي ځکه خو باید تحریم شي
   

  !درنو اوعزتمنوهيوادوالــو
ود  ې  Starnberg نن ورځ دجرمني په بایرن ایالت کې زموږ دکولتوري ټولنې غ په غاړه  ) See(شټارنبېرګ دډن

ه،  په  روانو او ) لمر(دلــوی نعمت ) ج( شنه اسمان او داهللا  پاکتر ه وک و الندې  خپله نوبتي غون تر زرینو وړان
اغلي  ډاکترالف الف ستانيزي  په  مهمه ليکنه اوږد بحث وشود افغانستان  د ازادي  راتلونکوحاالتوخبرې وشوي، د

لو په اړوندمهم تصميمونه٩٠دنویيمې  تلی  خو  کاليزي دلمان وداځل دخپلونيکونو دسرونو په بيه   ونيول شول  تر
و ي  ډول سره ونمان   .بيا نااهله افغان سياستوالوبایللی  استقالل په  ځان

رېزان چې زموږ نيکونوپسې ځغلولي وو نن  ورځ  یې لمسيان  داځل خوموږ  تریوبل  ډول اشغال الندې یوهغه ان
لې دي بياپه نورو پلمودخپلونيکونوغچ  ا   .خلي او دافغان ولـس  په  ټپي ټټر او ټغر یې نېزې من

له  چې یوځل   تنه اود الندینيو  دالیلوله مخې  الزمه و ، د شمېردوستانو په غو موږ د روانوحاالتوپر بنس
خه ٢۵بيازموږ دکولتوري  ټولنې داپریل مياشتې د پکې تمې نېټې مهمه  اوتاریخي اعالميه چې بې له کوم تعصب  

و د  و تر وچلوونکوته ولې ور شوې  ده یوځل بيازموږ پياوړو،په هيوادمينوویبپا نده  ان ر دهيواد راتلونکې  
ي په  نوموړې اعالميـه کې وړاندوینې  دمنطق له  مخې شوي  هيواددوست له مخې یې ستاسولپاره  یوځل بيا خپره ک

ای شي    .دي هيله  ده چې الندې  دالیل تاسو قانع  ک
  .ــ ټولټاکنې ځکه باید تحریم شي چې نه تنها هيواد ته  سوله  نه  شي راوړی بلکې  دنویو غميزو پيل به وي ١
 ــ له مالوماتوسره سم دشمال جنایتکاره ټلواله  دسياسي تاکتيک له مخې په دوو برخو ویشل شوې ده چې یوه خوایې ٢

لت  او تاریخ  ته دمحکوم حامدکرزي  په مشري په مخ  وړي  غبرګ  عبداهللا  اوبله  خوایې فهيم او صدیق  چکري، م
ی  چې  بيا هم پخپلو  چې په نهایت کې بيا هم د یو اس غوږونه  دي  مانا هسې یې درایو دویشلولپاره  چل  جوړ ک

  .کې سره یو دي 
ي  دي ، تبلغات  ورت٣ ټه لوبې پيل ک وري  چې سپينې ما  دکرزي  په  ۍ  یې    ه کوي  خو د احتمالي ــ ټوله  ن

ي تر  غواړي چې  ډاکتر اشرف غني احمدزی د صدارت پرچوک سپور ک ون  له وېرې  اوس سپينه ما ولسي پا
رېزانو سره یو ځای پکې کبان ونيسي   ې او له ان   .ودولس اذهان بلې خوا ته واړوي،  اوبه  نورې هم پسې خ

ې  په  هو۴ و  ــ په  همدې اون کې د تاندویبپا ی استازی  ریچردهولبروک ترکې ته تللی دی تر  اله   دامریکا ځان
ې راوړي  وی چې  زموږ پاکې خاورې ته بيا ناولې پ   .د افغان ولس قاتل اونمکحرام دوستم دې ته وه

ه  په راروانوتپل  شوو، نامشروع او غولوونکو ټولټاکنو۵ کې دخپل ورورکرزي  د بري )ټولوژنو( ــ دکرزي  ورو
و رایې اخلي لپ   .اره په دېرش دېرش ډالره  او د تيليفون  په کارتونو دخل
ارنوال اورمې  یې  پرې مات ۶ خه  یو تن  کوم چې دافغانستان  دلوی   ساالرانواو دکابل  دقاتلينوله  ډلې  ــ د جن

خه  په ليکلي ډول سند ی وچې نوم یې دین محمدجرات دی  پرون ووېل چې  موږ  له کرزي   اخيستی دی چې که  ک
ي نوبه  دملي خاین  اودکابل قاتل   تصویر او یا یې دقبر تصویر  په  افغان  ) مسعود(کرزی  بری  ترالسه ک

امونه  په  پنجشېر کې اخلي او داسې نور نو ځکه موږ  ندي  بانکنوټونوکې  راته چاپوي، همداراز  به  دبيا رغونې 
  .دکرزي مالت کوو

ي دي ــ کرزي  د خپل م٧ ي جنایتکارانومحقق، اکبري او خليلي ته  هم ناوړه وعدې ورک قام دساتلو لپاره هزاره جن
وي   ې  وزې   .چې عملي کول به یې لویه کرکه اونوې ستون

لی ٨ ته  شوی  حامدکرزی غواړي چې  په هيوادکې زموږ  یو منلی اوسپې ــ روزل شوی او په  پراشوت کې راک
ه( دود ه  راوغواړي اود مقاومت ) لویه دودیزه جر خه  لویه  دودیزه جر ي، وروسته له  خپل بري  بې اهميته ک

ي جنایتکار ن ته به یې یو جن ي چي یو  ن ته به یې بل ) چن فهيم(پخالینه په داسې حال کې وک اوبل 
ې په دننه کې به دملي خاین دوستم، خدای من خليلي ناست وي، دجر ي جنایتکارافغان د من مجدديجن ،  د

 جنایتکاران  او دملي شتمني لوی غله  صدیق چکري، رباني ، ضيأ مسعود، یونس ناقانوني ، غبرګ عبداهللا،
ۍ ملېشې  ناستې وي،  په  مقابل لوري کې به   ذر اودبابا جان  خون منصورنادري ، دین محمد جرات، امان اهللا 

و صوفيان  دمقاومت  په  جعلي استازی ي پکې توب  ورته  راشي، ظاهرأ خو به   تش په  نهسې په نوم  امه  پرېک
لی  دود ران  وي  ځکه  خو به  زموږ  داسپې ي خو عملي کول به یې ډېر  ه(وک خورا بې اهميته ) لویه دودیزه جر

ي  دلته  د یادولو وړ ده  چې په  ه(ک ي نه  د ) لویـه  دودیزه  جر لي ولسي قومي مشران  را ټولي کې منلي اوسپې
ي جنایت   .کاران او هيوادپلورونکي پورته ذکرشووکسانوغوندې جن



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرم
 .غور کامل بما ارسال بداريد خود را بعد ازخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ـــــــــــــــــــو   !قـــــــــــــدرمنــــــــــــو خوینــــــــــــدو او ورو
دو او یا د ئ راځ ې یو د تصویرونو اویا یې دقبرونوتصویرو ته  شرطونه ک و نه  دم ټو لپاره فکر وک چي دملي 

 دوزارتونو اشغال ، له بده مرغه باید ووایو چې دیونوکال  ولسواليو بدلول په والیتونو او یا خو دقوم  په  حساب
رد، ملت او په  تېره بيا خپل قــام  ته  دروغجن او غدار  د خپل  مقام  دساتلو لپاره  هرې ) حامدکرزی(نازولی شا

نوځکه  د پ کلی تاریخ  یې ډېرزیانمن ک لې ده افغانان  یې خوراوشرمول اودافغانانو ورتنيو دالیلو ناروالوبې ته مالت
ل  له مخې په جرمني کې دبایرن مېشتوافغانانو دکولتوري ټولنې اعالميه یو ځل بيا ستاسو دخدمت  لپاره  خپرېدو ته لې

ي هيله ده چې قناعت مو حاصل شوی وي    .کي
اغلي  ډاکتر الف الف ستانيزي ليکنه خه مو مننه  خو زموږ  داعالمې  په  وروست برخه کې د    هم له حوصلې 

تون ئ تاسوکوالی ش peace/com.larawbar://http نوپه دې پتهئ همدا راز که وخت لرئ ولول چې په پ
ټولټاکنې نه دي ټول وژني  دي (البته  دئ مېشتوسيموکې په مصویر  ډول د دیموکراسي دعالمبرداروټول وژنه ووین

  .ئ  تر سرليک الندې یې موندالی ش) يځکه خو بایدتحریم ش
  

ند نه پرته بل هي نه دى ځكه آى ایس آى او د پاآستان پوځ تل له هر چا سره مكاري،  چې دا د آى ایس آى له پروپا
ې ده ي؟. غداري او دوه مخي آ وك باور وآ   پر آى ایس آى به 
ې د  د آى ایس آى د همكارۍ نه پرته په پاآستان آې د ": م آال د جوالى په شلمه وليكل٢٠٠٨د نيویارك ټایمز ورځپا

ي" اسالمي افراطيون"امریكا جاسوسان مهم آار نه شي آوالى، دوى نه شي آوالى چې د القاعده او نور  . كار آ
ي اى شي د هند پر ضد هي هم وآ خه به آى ایس آى ونه آ   ".پرته د امریكا د ملينونو ډالرو 

زویك مجلې سره په یوه مرآه آې د طالبانو یوۀ مشر مال برادر د دې سوال په ځواب آې تېره اوون د امریكا د نيو
ند دى: "آیا دا سمه ده چې د طالبانو مشران همدا اوس هم په آوټه آې ميشت دي؟ وویل"چې  د . دا یوه بې بنسټه پروپا

  ".طالبانو د شورا د عملياتو حوزه په افغانستان آې دننه ده
تنې دا یو : "یا تاسو ته آى ایس آى مشوره درآوي او یا له تاسو سره مرسته آوي؟ مال برادر وویلآ: د بلې پو

ند دى، دا هي واقعيت نه لري   ".زهرجن پروپا
تنې تيا دي چې د پاآستان آى ایس آى تاسو ته وایي چې اوس له امریكایانو سره د خبرو : د بلې پو آیا دا رپوټونه ری

ئ؟ خه ډډه وآ   اترو 
موږ هي وخت له . د افغانستان اسالمي امارت د خپلو تصاميمو او لوزنامو په اړه خپلواك دری لري: "وړى وایينوم

خه اغېزمن یو   .هيچانه او نه هم له هي دولت 
تنې ي؟: د بلې پو خه د استفادې نه منع آ ئ چې پاآستان به تاسې د دې هېواد له خاورې    آیا تاسې ډارې
ىدوى : "برادر وویل خه د استفادې اجازت نه دى راآ دا خبره اوس . موږ ته حتى اوس هم له خپلې خاورې 

رېزانو ازلي  تينې ده چې پر پاآستاني پنجابي واآدارانو باندې باور لرل ځان وژنه ده، ځكه پنجابي جنراالن د ان ری
ي، حتى پنجابى مال هم د اع. غالمان دي وك نه غولې ېرو هي تبار وړ نه دى، ځكه پنجابي مال د دوى په دروغجنو 

ي رېزانو خرڅ آ لى افغان مال پر ان ې چې سپې ه آ ى خو زړه یې په لندن آې . تل ه پنجابي مال سر په سجده ای
  .رو دى

  
 پای

 
  


