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 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

  
  

 ۷۲/۷۲/۷۷1۲          آصفي خوشحال
 

 ورکړي ځواب روښانه اوس دې غورځنګ روښنایې د
 

 پيټ په هیوادوالو هزاره سلګونو د الریون روشنایې جنبش د کې دهمزنګ په کابل د
 رلږهت لږ کې برید په مخې له شمیرو شویو ورکړل د. ورسید پایته شهادت او کیدو
 نظام د چې مشرانو هغه قوم هزاره د. دي ټپیان نور تنه ۷۳۷ او شوي وژل تنه ۰۷

 د وخ وکړ خبر کیدلو لغوه د الریون د وړاندې کیدو ترسره له الریون د دي؛ برخه
 هزاره له سره خپرولو په اعالمیې د خودغرضو تنو څو نوم په غورځنګ روشنایې

 .کیږي ترسره به الریون او وکړي ګډون کې الریون په چې وغوښتل هیوادوالو
 د او وددرل خبر بریده دغه له ارګانونو کشفي افغانستان د چې وایې راپورونه ځینې

 رحماني رحمان امید، ذولفقار ناجي، داود بهزاد، احمد رهبرانو غورځنګ روشنایې

 ونوارګان کشفي د دوی خو و ورکړی خبرداری اړه په احتمال د برید د یې ته نورو او
 الریون یې سهار. وبلله هڅه مخنیوی د الریون د دوی د لوري له دولت د خبرداری؛

 څو خرهبال چې. ورسیدل ته الرې څلور دهمزنګ د مهال غرمې د او کړ ترتیب

 رنۍکو سلګونو په او ورکړه چاودنه ځانته کې منځ په والو الریون د یې شاوخوا په بجو دوه د ماسپښین د ځانمرګي
 .دی منلی لیتومسو یې داعش او کړي رد رل الس کې برید په طالبانو. کېنولې ټغر په ویر د یې

 دښمن ولس افغان د ترې ګټه وي؛ شوی ترسره غوښتنه الشعوري او شعوري په چا هر د او لخوا چا هر د که برید
 یدبر احتمالي د ځانمرګي د او خبر، د کیدو لغوه د الریون د لخوا مشرانو هزاره د چې ده دا پوښتنه خو. کړه ترالسه

 کیږي؟ اچول الره په الریون هم بیا ولې سره ـ سره خبرداري د ارګانونو کشفي د اړوند کیدو ترسره د

 د لپاره وژنې د افغانانو د او تهدید والو وسله د حاالت، امنیتي ترینګلي افغانستان د مشرانو غورځنګ روښنایې د آیا
 راباسل؟ ته سړکونو خلک کچه لویه دومره په یې کې شرایطو داسې په چې لیدلو نه کمین کړیو استخباراتي

 غړو کورنۍ د او اوالدونو مشرانو نورو او رحماني رحمان امید، ذولفقار ناجي، داود بهزاد، احمد د کې الریون په آیا
 شول؟ ښکار ځانمرګي د افغانان هزاره عام که او واوښتو زیان کې په ته دوی آیا و؟ کړی ګډون

 کې الریون په یې غړي کورنۍ د چې ورکوي ځواب څه افغانانو هزاره هغو مشران غورځنګ روښنایې د به اوس آیا

 شول؟ پاتی ژواندي نیم یا او ورکړل السه له
 د الرې له بامیانو د وینه؛ افغانانو هزاره د کې الریون هغه په چې پوهیږي دې په مشران غورځنګ روښنایې د آیا

 لري؟ ازرښت ډیر نصبولو له پایو بریښنا
 کې افغانستان په چې ده سمه دا. ورکړي ځواب روښانه ته پوښتنو ټولو دغو باید مشران غورځنګ روښنایې د

 اوسنیو په وخ کوي، فعالیت ډلې بیالبیلې لپاره وژلو د افغانانو د او دي ډیر دښمنان زمونږ ده، روانه جګړه استخباراتي

 دبری احتمالي د بیا او کول ترسره الریون ډول دغه دي؛ نه خوندي سرونه دننه کې کورونو په آن چې کې شرایطو
 یګناهب مشرانو غورځنګ روښنایې د چې ورکوي معنا دې د نیول؛ نادیده خبرداری ارګانونو کشفي او امنیتي د اړوند

 يش پوه باید دوی وپیژني، دښمن او دوست خپل نور باید افغانان هزاره. کړل برابر ته خولې دښمن د افغانان هزاره
 ستنو ابریښن د الرې له بامیانو د یې چې څرنګه لکه باید دوی. اخلي ګټه توره احساساتو سپیڅلو له دوی د څوک چې

 وکڅ چې کړي معلوم او وکړي مبارزه هم لپاره محاکمې علني د دښمن کورني خپل د کول؛ الریونونه لپاره نصبولو د

  .ګرځوي سپر لپاره ګټو شخصي خپلو د دوی
 ایدب حکومت. رسوي ونه پایته ورکولو کنفرانس او غندلو په پیښې د قضیه دا چې ده کار په ته حکومت همدارنګ

 حکومت .کوي پورته ګټه لپاره بادار بیروني خپل د احساساتو له ولس د چې کړي ډاګه په څېرې منحوسې هغه ته ولس
 .ورسوي سزا په عمل خپل د او بربنډ السونه تور دخیل پټ کې پیښه خونړۍ دغه په باید
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