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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د : یادونه

  
  

 2۵1۰۱1۵۱1۲         هللا ارینزی احسان
 

 !خبرې پخې ولسمشر پخواني د
 

 د شي کېدای چې کړل بیان حقایق داسې کې مرکه په سره طلوع له کرزی حامد ولسمشر پخواني مخکې شپې څو
 نه، چې وکړي شک حقانیت په خبرو دې د به ښاغلي ځینې ښایي او خبر پرې وو نه به خلک ډېر افغانستان

 !وي مهربانه( میندو)تر)میرې)
 لنډمهاله، خپلې دلته چې راغلي ته افغانستان ځکه هېوادونه، ملګري ځینې هغه د او امریکا چې ده دا خبره رښتیا

 .کړي خوندي ګټې مهاله اوږد او منځمهاله
 د هغوی د ري،ګو ته ګټو مادي او پوځي سیاسي، جغرافیایي، ستراتیژیکي، مهاله اوږد خپلو ځواکونه لوی نړۍ د

 .اخلي ګامونه شوي حساب او نیسي کې پام په تدابیر کلونو لسګونو د پاره له تحقق
 تکړه پاره، له توجیه د حضور خپل د کې، سیمو نورو ځینو په نړۍ د او افغانستان په یې هېوادونه ملګري او امریکا
 .ريل امکانات او وسایل مالي او لوژستیکي پوځي، سیاسي، پوره او مبلغین
 اداره او بنسټونه نظام، سیستم، کې هېواد په چې شو ورسول ته واک کې افغانستان په وخت داسې ولسمشر پخواني

 .وې شوي لوټ شتمنۍ معنوي او مادي ډېری افغانستان د او شوي ځپل ډېر
 د طالبان او نکيغوښتو پراختیا پنجاب د مجاهدین، اخوانیان، اتحاد، شوروي ګوند، دموکراتیک خلکو د افغانستان د

 .کېږي بلل مسببین اصلي ورانیو حسابه بې دې
 مالتړ نړیوال ستر او امکانات ډېر پاره له پرمختګ او ودانولو بیا د افغانستان د ولسمشر پخواني چې نشته شک

 اکثریت غوڅ هېواد د امله، له مخیتوب دوه د ملګرو د او پالنې مصلحت بېسارې کموالي، د ظرفیت د خو درلود؛
 !شول الهو اوبو په ارمانونه هېوادپالو ملیونونو د او رسېدل ونه ته ساحل ژغورنې د خلک
 څوارلسو دې په. شوی دی نه کار هېڅ یا شوی کار لږ کې وخت په حامدکرزی د چې ده نه دا مانا خبرې دې د البته
 پوهنې، بانکونو، پوځ، وال وسله مخابراتو، الرو، لویو ترانسپورټ، هوایي او ځمکني د افغانستان کې کلونو

 ستر کې برخو نورو ډېرو او مصئونیت شخصي آزادۍ، د بیان د رسنیو، سکتور، خصوصي پانګنې، روغتیا،
 .کړي السه تر بریالیتوبونه

 سترو هغه ډېرو له یې، پالنه مصلحت په چې لري ګیلې دې په څخه حامدکرزي ښاغلي له خلک ډېر افغانستان د
 !وو شوي برابر ورته چې کړه نه پورته ټهګ سمه څخه امکاناتو

 بنسټیزه  او لویو د کې افغانستان په هېوادونو پانګوالو سترو چې وویل ډاګه په کرزي ښاغلي کې مرکه نوې دې په
 سره پاکستان له و، نه کې پالن په یې تولید برېښنا د جوړول نه یې بندونه اوبو د درلوده، نه اراده جوړولو د پروژو

 حقایق ترخه نور داسې او کړ مخامخ سره سقوط له الس لوی په یې بانک کابل کړه، نه غوڅه النجه غانستاناف د یې
 !شي ونیول کې پام په باید چې
 .وکړه اشاره ته ټکو دوو کې پای په خبرو خپلو د کرزي حامد

 د وطن د دوی پورې څو تر چې وکړ غږ خلکو یې کې ګام دویم په او کوي مالتړ نظام موجود د چې دا لومړی
 !دي کول ضایع وخت د کیناستل، تمه په هېوادنو نورو او امریکا د وانخلي، غاړه په مسوولیت ودانولو او ژغورلو

 اوسنی. خېژي پوره تول په خبرې دواړه پاسنۍ شي، ځیر ته حاالتو اوسنیو او پخواینو هېوادونو نورو د سړی که
 دولت به وسیله ممکنه هره په او پټوو نه سترګې به نیمګړتیاوو په کې نظام په خو نشته؛ بدیل بل ځکه ساتو؛ به نظام
 !کړي ډوبه بېړۍ دا به غفلت ډېر کړه مه خدای او دی ایسار منځ تر پړانګ او پاڼ د هېواد چې ورکوو پیغام ته
 کاروان پرمختګ او ودانولو بیا ژغورنې، د وطن د او وتړي مال خپله باید خلک افغانستان د چې خبره دا خوا ها
: وایي ده،ن مهربانه موره له میره هېڅ ځکه کوي؛ نه طمعه جوړولو وطن د نورو له او کړي روان الر سمه په دې

 !وي شپو نیمو تر کټ پردی شان همدا او وي بل پرې اور چې سوځي هغه ځمکه
 طالب، امریکا،. شي ځیر ته ولیتونومسو   تاریخي خپلو بیا ځلې یو کې، شېبو حساسو دې په باید خلک افغانستان د

 له ګټو سمتي او تنظیمی شخصي، خپلو د چې ده یې کړې ثابته او غواړي ګټې خپلې ټول دا مقاومت، مجاهد، داعش،
 په قوت دا که دی، زور خدای د زور خلکو د خو شي؛ بهوالی سیندونه وینو د او بلوالی اور ځلې څو وطن په پاره،
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئیکه ټینگه کړله موږ سره اړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 د دا یې اوس چې شي کېښودل ټکی پای د به ته ستونزو هغه ډېرو او ومومي الر خپله به افغانستان شي، حرکت
 !کړي بدل ډګر په باروتو او وینو اور، د کور زمریانو
 ده د کې بیان په حقایقو د. کړې اشاره ته ټکو اساسي لري، تجربه لویه اوس چې کرزي حامد ولسمشر پخواني
 ده چې کړي شریکې سره خلکو له هم خبرې داسې نورې کې اتلونکېر په دی چې ده هیله. دی وړ ستاینې د جرئت

 !دي پاته برخې بې اورېدلو له یې خلک افغانستان د خو اوریدلي؛
پای


