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و شميره   ١تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې ب   ئه راليږلو مخکې په 

ت ی مرکز يادد   م١٨/١٠/٢٠٠٩                                                           د خپلواک د فرهن
 
 
 

  شمال ټلواله نوي ناورينونه زېږوي
 
  

  !رانو هېوادوالو 

پلو هېوادوالو د هوسا ژوند د   وډولو  ې  و کې  هماغه د شر او فساد استازي زموږ د ج له بده مرغه په دې ور

ونه کوي  وا ر عبداکه په کابل کې .او دشرارت خواته د حاالتو ورثوقولو  من غږ ډاک خه د د هللا له هر تريبيون  

ر نجيب د وخت  جنرال دوستم د شمال د  ي وژونکی    قومندان عطامحمد هم  لکه د داک کوي نو هلته مشهور س

  بېلوالي 

خه  د نه اطاعت نارې  سورې وهي  منه   . ببو اللې وايي  او له مرکزي دولت   له بلې خوادلته او هلته افغان  د

ۍ      ک

من له پاره ولمسوي او په دې )نستانيان  او باداران يې افغا(  تنو پر وړاندې د د تانه قامونه د پ ه کوي غير پ ه

تنو لخوا د درغليو په پلمه لکه د  ويا د کرزي او پ اکنو  په بهير کې  ه  د ولسمشرۍ د ټول  د ې داسد هغې کال ٩٢تو

ي بلوا  منه عنصر دا هغه. او شرارت له پاره زمينه برابره ک يو په اوږدو کې له يو افغان د  ناولې دنده ده چې د پې

ي او ډل ته په ميراث رسېدلېخ منه س حال کې ده چې دغه شان ناولې نقشې له   او دا په داسې. ه بل افغان د

 له سرحدونو ها خوا په ماورالنهر   تور مخو طراحانو سره يې خاورو کې خاورې شوي او ان داسې هم شوي  چې

ي  ته  د خپلو نيکونو غېږې ته پېرته ورټوپ ک نو له همدې امله ده  چې افغانان تر بل هر وخته اوس .کې يې په تې

يار او بيداره شوي او په خپل پيوستون سره به دا او دې ته ورته هره دسيسه او نق ه له ماتې سره مخامخ شډېر هو

ي    .ک

اغلي کرزی دا ټولتاکنې په داسې حال کې وړي چې دننه په هېواد کې ورته دغو شرارت پسنده اور سره په پوره ب

ته  واکونو مزاحمت او مشکالت رامن بر ېوال  يو او ن اون ادو  خه د باندې ورته يو شمېر  نا يو او له هېواد  ک

  .کول 

وونکی ولس  د ټاکنو عادالنه پايلې من ي   خو که چېرې شمال ټلواله او حاميان يې پر افغانانو د افغانستان سوله خو

ه دې خبر شي  په دې سرلوړي هېواد کې داسې وياړلی ملت هم ژوند کوي چې د ضرورت  چې ناورينونو تپي، نو 

  .په وخت کې به لکه د پخوا په شان د شر او فساد استازي او باداران  به يې د نيست کندې ته  ورواچوي

ياره او بېداره دی افغان ملت تل    هو

ت    په درن

   د خپلواک اداره   

  
 
 


