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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، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  
 

  2۱1۵/  ۵/ 1۱         نعیمي ابراهیم
 

 رازونه پټ شاه تر مډالونو سخاوتمندانه د امریکا د
 

 پر پوځونو هیوادونو لویدیزو د زکال 2۱۱1 په مشري په امریکا د چې کله
 موده لنډه په کړي، پیل باران بمونو د الرې له مځکې او هوا د افغانستان

 او ناتار د اشغالګرو د کرونده او کوڅه هره هیواد ګران د زموږ کې
 وه، ډول بل حاالت کې مرکزونو په واک د خو. شوه مخامخ سره وحشتونو

 جریان ویش مډالونو او ډالرونو د کیدل، پورته جامونه خوښیو د هلته
 د کې بدل په ستاینې د وحشت خونړي د جنراالنو یرغلګرو ډیرو. درلودي
 تر لړۍ دا. شول وټومبل ځیګرونو پر مډالونه بریا د څخه ارګ د هیواد
 وختونو ټاکلي په هم مشرانو هیوادونو لویدیزو د. لري جریان شیبې همدا
 اشخاصو ځینو د پلمه بله یا یوه په پاره له ایستلو خطا د ولس د زموږ کې

 .وکړه ستاینه
 وخت په اشغال د شوروي د ځکه ښکاري نه نوي چاره دا ته ولس زموږ
 چې دي تللي وړاندې دومره ولس افغان دربدره رښتیا چې غولولو اټکل دغه په موږ. درلود جریان غوبل عیني کې
 .کوي ستاینه یې اتحاد شوروي پخواني آن
 پټو شاه تر لوبې د چې وغوښتل هم ما ځکه نو ورسیدله ته کچې رسوایې د لوبه زړه دا کې میاشتو څو وروستیو په

 .وکړم اشاره ته رازونو
 د. والړل ته امریکا ګډون په کشر ولس د ولسمشر نوی افغانستان د کې ورځو وروستیو په میاشتي د مارچ د

 یي چکچکي زیاتې ډیرې او ودریدل ورته پښو پر ځله شل مینان کانګرس چې ته کانګرس امریکا د وینا ولسمشر
 تاوده او کړه تحلیل سره مزاج خپل د سیاسیونو او شنونکو کې دننه په هیواد د. وګرځیدل وړ غور ژور د وکړي،
 داسې بیا ځینو خو وګڼل پایله پوهې لوړي د غني اشرف ښاغلي د کسانو نژدي ته ولسمشر. وشول ورباندې بحثونه

 ټاپه تایید د یي وحشتونو ټولو پر امریکایانو د چې وه مانا دی په غوښتل بخښنې د څخه امریکایانو د چې وانګیرل
 .ووهل

 ځای حیرت د. لري نه شګوم ښه سره، مشرانو د حکومت سري دوه د لچسپي د امریکایانو د اړخ بل موضوع د 
 دفاع د کې حال په جګړې د. کړي بشپړه کابینه چې دي نه توانیدلي شیبې ترهمدا مشران حکومت افغان د چې دادي
 کارپوهو درو د هیواد د چې ورسیدل ته کچې هغه اختالفونه منځي خپل کشر ولس او ولسمشر د. لري نه وزیر

 معرفي ته چوکۍ وزارت دفاع د ځکه. ورسول صدمه یې ته شخصیتونو( عبدهللا او لودین کریمي،) ښاغلو جنراالنو،
 هیلو ناکامو د کې دفتر خپل په څوک او الر پر  ورتګ د ته جرګې ولسیي څوک کې، جرګه ولسي په څوک شوه،
 بریدونه ځانمرګي ده، زیاتیدو پر مخ شمیره شهیدانو د ورځ هره ده، روانه جګړه کې هیواد ټول په. شوه مخامخ سره

 د ته ولسمشر مرکز څیړنو د اتالنتیک د امریکا د کې شرایطو ډول دا په. دي شوی برابره څو پرتله په پخوا د
 ابتدایې د ولسمشر او دي ناست تبی پر اور د ولس چې ده خبره عجیبه!!! ورکوي جایزه رهبري ښې د زکال 2۱1۵
 د دي؟ عاجز څخه لیدلو د یې ولس زموږ چې وینې څه امریکایان نو. دی راغلی پاتې هم ال کې سمبالولو په چارو

 په لخوا پوهنتون امریکایي د غني روال ورځ تیره چې ده نه شوی تیره هم ال میاشت څخه ورکولو جایزې د ولسمشر
  .دي شوی ګوته په خدمتونه عامه غوره یې دلیل. شوه ونازول کې واشنګټن په جایزه نړیواله

. درکړم به پیسي ډیري ننوزه، ته غار نژدي بل دغه او راووزه څخه غار هغه د چې وویل ته موږک پشي: دي متل
 .وي نه څخه چل کوم د پرته به پیسي دومره دا او واټن لنډ دغه ووویل ورته موږک
 د څخه امتیاز کوم د پرته کې اوږدو په کلونو ډیرو د چې شته وروڼه او خویندې ډیرې کې دننه په هیواد د زموږ
 ځای خوښۍ د ته افغان هر. دي نه پام ورته هیوادونو لویدیزو نورو او امریکایانو د خو دي لګیاه کې چوپړ په خلکو
 نه رازونه پټ یي شاه تر چې خو وځلیږي وجه په خدمتونو ښو د کې نړۍ په افغانان عادي یا او مشران چې دي
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 یو د زه. کړم تخریب کې افکارو په ولس د میرمن هغه د یا او ولسمشر کړي مه خدای چې  لرم نه قصد زه. وي
 :لرم ډار څخه رازونو پټو ځینو د شاه تر کړونو نمایشي دغو د امریکا د توګه په افغان عادي

 ډیرو ولس د او دي لګیاه جنجالونو ډیرو په ولسمشر چې وروسته میاشتو ستونزمنو شپږو د امریکایانو چې دا ـ
 دوي ګومان په زما. شته څه حتما   یې شاه تر ورکوي، جایزه دوي خو دي نه شوی ویل ځواب ته غوښتنو عادي
 دا مانا. کوو ستاینه یي موږ کړي، ونه هم څه که دي، سړي زموږ دا ګواکې چې کوي پیدا ور شک ته ولس زموږ
 .وي ورباندې هم به الس شفقت د زموږ نو شي غوږ څخه دلیل د پرته ته خبرو زموږ چې څوک چې
 .دي الندې یي احسان تر ځکه کړي هواره الره پاره له ګټو د امریکایانو د چې هڅوي هم نور ولسمشر ـ
 .ومني په سترګو پټو په څه هر څخه مالتړ د ولس د پرته څو تر وي، ډیره واټن اړیکو د یي سره ولس د ـ
 نژدي خپلو د ولسمشریې چې وه ګوذار لومړی هغه وه، نسخه شوی تپل کیري جان د چې حکومت یووالي ملي د ـ

 .کړي لیري څخه مالتړو
 د رښتیا په امریکایان که. ده نه رسولي ګټه کومه پوري اوس تر ته ولس او هیواد هم السلیک بیړنۍ تړون امنیتي د

 شیبه حساسه دغه په  درلودل، کې افغانستان په چې ټانکونه او چورلکې خپلې نو چلیدالی صداقت په سره ولسمشر
 .ورکوالی نه ته پاکستان یې به کې
 د چې دي د سره امریکایان ده، جګړه کې هیواد ټول په او لري چورلکې څلور افغانستان چې دي ځای حیرت د

 تاریخي زموږ. وي کاسه نیم الندې کاسې تر باید نو. ورکوي ته پاکستان ټانکونه او چورلکې خو ډبوي سینه مرستو
  .دي سیاست مخی دوه. وهي هم سوري ناري مرستو د سره زموږ خو دروي راته پښو پر دښمن
 شي کیدالی اخته سرنوشت په پخوانیو د پرته مالتړ د ولس د چې وپوهیږي باید عبدهللا جناب او غني اشرف ښاغلي

 .ورکړي جایزې او مدالونه څومره هر بهرنیان که
 ولسونه اتل افغانستان د وي دي لوړي سر

 پای


