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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب

  

ه                                    اسدميوند :ليکوال  ٢٧-٠٢-٢٠١١  ني
 
 

  يوه مرستندويه ډله دهسره  بهرنيانوپه افغانستان آې له طالبان 
 

بي وزله  زموږ او په اورآې وسوځيد، ول جګړوډ دريولسيزوآې دډول او زموږګران هيوادافغانستان په وروستيو
ودوته اړشول، څه هم دهيواد  او، په هرنامه ووژل شول هيوادوال  له بده مرغه دالړۍ ترننه پوري روانه ده، پري
راپورته نشوآړاى چې  سياسي غورځن سرملي ووايم چې ددي وخت په اوږدوآې داسي يو شين سره بايدخوپه خوا

تياسره دملي روحيي خلك په آې و سره له  ،الى واىژغورلن ناورين څخه  له دي ديرش آ يېافغانستان ې اواپه ري
منانو بهرنيو او آورنيوهيوادوال د دي چې زموږ په هيوادوالوآې داسي  زموږ هرنامه وځوريدل بياهم په  له خوا د

مند دوست او انسانان شته چې ياخود منواو  له همدغوياخو  توپيرنشي آوالى اود منو افغان د تون د سره  ډلو پ
 د غروره قام استازي بولې او با يو يايې دافغانستان د ځكه په رسنيوآې تري مالتړآوې او دپردي شاته معاملې لرې،

  . ورآوېبربريت ډلې ته برائت وحشت او  دطالب په نامه
په  آندوز د او ننګرهار، آړنې په خوست، اسالمې ضد دډلې افغانې، انسانې، او طالبانو مخكي له دي څخه چې د

ت او دغواړم واليتونوآې وغندم، ا برياليتوب په هكله په لن دهغوى د  نوموړي ډلې دپيدا   .واچوم ډول ر
اواى اس اى يوه مشترآه  ګلستان،ان امريكا، د په وينا پخوان صدراعظمي ميرمن بي نظيربوټو پاآستان د طالبان د

ي مياشتي له زيږديزآال دسپتمبرد٢٠٠١ ود داخبره ميرمن بوټ ،طرحه وه چې په افغانستان آې پلي شوه  يوولسمي ني
  .څخه  وروسته  وآړه

ودونكي او طالبانو  دپورتن جاسوسى شبكي ي او تمويلونكي دي، بهرني بنس اي  عوامل هم شته چې خوآورن ري
ه ل  چې زموږ په هيوادآې ،يالى شم  و داسييكنه آې نه ځاييږي خوزه يې په لن ډول په دايوي جملي آېټول پدي لن

ي جګړي، ځكه د يووحشت بل وحشت وزيږاوه، عزتونه لوټول ددي  د دخلكو او دملي شتمنيو، جهادي ډلوخپل من
 ه ډيرلږوخت آې د پ چې وتوانيدل پديطالبان  يې زمينه برابره آړه اوراتلوته و طالبان د چې،باعث وګرځيدل

ي ،ي سيمي دخپل آنترول الندي راوړيتان ډيرافغانس  نه درلودي  يېدغه ډله چې په حقيقت آې هي ډول افغانې ري
 چې په وروستيوآې يې اوس يې هم نه لرې، او  نه درلود همافغانستان باندي يې هي ډول زړه خوږۍ او پرافغانانو

انسانان  چې په سلګونو حمانه ډول دبې وزلوافغانانو وژل دي،آندوزواليتونوآې په بېر او ننګرهار، بيلګه دخوست،
و دسلګونو له نعمته څخه محروم آړل او ژوند يې د   په ويجاړ هيواد د شميره يې زموږ يتيمانو په زرګونو او آون

  .وآوڅوآې ورزياته آړه
يوقام  آوالى شوچې د څنګه موږ يوسترقوم استازي دي، دپه آوم اساس موږ دامنالى شوچې طالبان دافغانستان 

  .په وينويې السونه سره دي بچيانو همدغه قام د چې د استازيتوب داسي يوي ډلې ته ورآړو
تون دى چې خپل ورور انفكران دا آوريې ورانوي؟ وژنې او داآوم پ تون رو  چې دا نړيوالوته څرګنده آړې، بايد پ

لي دين په سپين څادر اسالم د ه څيره يې دتور وحشت څخه ډآه او هغه ډله ده چې خپله د ه آړي، سپي تون  دا پ دپ
من تن  دي چې دانقام ترټولوهغه لوى د ي يې سوځوې بربريت قانون پلى آوې، وحشت او  په سيموآې دوپ  وون

تانه نړيوالوته د وونكي يې وژنې او او  هغه ډله ده چې دشريعت په نامه د دا په نامه ورپيژنې، وحشي انسانانو پ
 دهيواد هغه ډله ده چې زموږ څرګنده آړوچې دا دا په پاى آې بايد او ارانوغيري شريعي فتوي صادروې،باد خپلو

  .په اساس آوم  بلك ويل دخبرودپخوانې سفير امريكا  په هندآې دخبره دا ځمكن بشپړتياته ګواښ آوې،
 افغانستان  دبحران ترټولواسانه الره افغانستان د د هغوى په وينا د آه دبلك ويل طرحي ته په غورسره پام وآړو

 او غربي واليتونوته وليږدوو ويشل دي نوموړي وايې چې موږآوالى شوخپل پوځونه شمالې او جغرافيه په دوه برخو
 څخه زموږلورته ګواښ آيږي موږآوالى شو آه چيري دهغوى له سيمو او دانوري سيمي طالبانوته ورپريږدو،

  .دجنګي الوتكوپه واسطه دهغوى سيمي بمباردآړو
 ستراتيژيكو نورو وآوالى شي خپلو امريكا په اورآې وساتل شي ترڅو جګړو ترهغه د داسيمي بايديعني مطلب داچې 

وته ځان ورسوي، په  ويشوآې  دووټوټو د دهيواد ږزمو په خرابيدوآې او ډله دحاالتو بې له شكه چې دطالبانو او مو
تون قام، نه دافغانستان، سره يوه مرستندويه ډله ده، بهرنيانو د   .ژغورولو نه داسالم د او نه دپ
  

تياسره په افغانستان آې دبهرنيو آه چيري طالبانو  پر ډګر جګړي د په شتون آې مرسته نه آوالى د ځواآونو په ري
نړيوالوته يې داڅرګنده آړي واى چې افغانان له  څو ، ترځاى به يې ديوې سياسي مبارزي الره غوره آړې واى



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب

امنيت ټين  ي په خپل هيوادآې سوله اوآوالى شې بې له جګړ   اوتروريزم سره هي ډول اړيكي نه لرې القاعدي او
  .آړي

  درياب دوينودي ساحل ته په څپوراځي    وطنه شوردي دزړګې په نيموشپوراځي
  پرتافرعون دالاهللا پر تكبيروراځي     آذان دآفرداسالم له سپين منبره اورم

  نيته٢٧زيږديزآال دفبرورى دمياشتي ٢٠١١د مسكو -اسدميوند
  
  

 
  


