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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.rmange-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٥/ ١٠/ ٠٦                                  بسمل                                                                           محمدامين

 

 شــرمــوه مه ولــس اواتل سرلــوړی دا ولسمشره
 

 نه او يې ولسمشر خو نه رهرھبراومفک شوې تراشل Pس په دبل او کاذبه ای چې ليکم، دا ته خوتا لمړی ھرڅه له

 .واړوي در سترګې ھيلو د خوا په ستا چې اړباسي ته تا ولس سرلوړی دا ج تعالی هللا دې خو

 ھم مو به ښاروالي دواشنګټن چې ولړل، ځانونه دومره کې دايوکال خوپه عبدهللا غبرګ ھمغاړي نام بد اوستا تا

 .واست شرمېدلي اوله ھغه Pله خو برخوکې راړخيزوټولنيزواوھ فرھنګي اقتصادي، سياسي،اداري، په .مينځلی ونشي

 چې قانون اساسي ھغه بلکه وکړې لوبې اوتاريخولــۍ حيثيت په ولس اتل خو مظلوم زموږد يوازې نه تاسودواړو

 شرمانه بې خورا په مو ګيتارته کيري جان بېټل اود Pندې ترپښو موھم وھغه شوی تپل درباندې لخوا نابللو راغلو د

 .وکړه نڅا ډول

 واړوو ور ډګرته پوځي مخ اوھراخيزوټولنيزوناکاميو فرھنګي اقتصادي، سياسي،اداري، له ستاسو نوکه اوس

 اصط�ح ستاسوپه ھغه ملېشې اوګوډاګۍ اجيرې ٧٠٠٠ مو ته وسلوالو ۵٠٠.وښويولې پښې ج تعای خدای موھم ھلته

 .ئش صدقه کليمې له ملي د دا خو تاسۍ ټېنګېدای نشي امنيت ملي او پوليس ملي اردو، ملي

 ولس درانه افغان د مولرPی اوحيا شرم که ئلر نه شرم چې دادی، خوحقيقت ئمر نه شرمه له ولې پوھيږم نه زه

 .وای ساتلی مو به ناموث او عزت

 سوړې سوړې ھم ارګ ستاسو دې کړ ھمداسې کنډواله کنډواله بمباريو دښمن د کندز تاريخي چې څنګه لکه

 نه مرګ دامو خدای او تاسې شول وٻستل ھم مو پتلونونه بادارانو دخپلو دا خو ئلر نه پوزې خو تاسې .شي لوټې اولوټې
 .ووت موبېخ سره م�تړسره له زورورو او ورو داړه دومرو د چې دی،

 د حتی مو بادارانو او ئلر نه ھم استعفأھمت د کې حال دليشرمي او لوٻدلی داسې په چې کوم فتاس حال ستاسوپه

 ھم بيا راکشوي مو غوږو له ئننوز سوړو په که او راکشوي مو پښو له ئږکي ھوا په که اخيستی، درڅخه حق استعفأ

 .روسپي ئش ورک کوم فتاس حال په ستاسو

 

 .وکړو قضاوت طرفانه بې  راځئ!درنولوستونکو

 .وای اړوPی پام يې به ته سبا ھيوادد نو وای واک دخپل رښتيا په پړانګان کاغذي لسيزې نيمې يوې کابو د ھمدغه که

 او ګټو لوړو په دھيواد ولس افغان يې خوابه يوې له وای، خوړPی غم اوخپلواکۍ حاکميت دملي دمخه ھرڅه له به دوی
 بھرنی چې وای، کړي سازشونه مثمراومحــرم داسې سره طالبانو له يې به خوا بلې له او وای کړی شريک کې ارمانونو

 فکر دا يووھم شوو تپل راوروسته څخه ھغه له او کرزي حامد چې مرغه، بده له خو وای نه شوی پوه ھيڅ پرې دښمن

 ترڅو شول پاته مصروف ھمداسې بازارکې په پلورنې وطن او غصب د سينګار، په خپلوځانونو د يوازې کړبس ونه

 .کړه نازله پرې تبه طالبانوسړه

 په چې مې، کومې دي بس مشورې پخوانۍ زماھغه ته ھغوی ليکم نه څه خاص کوم ته طالبانو کې ليکنه دې په

 اومخورکسان سرشناســه خپل چې غواړم يې تکرارول دومره يوازې وې ليکلې ورته تکرار په کې ليکنو تېرو

 برتري سياسي ترڅنګ برياوو ترڅودپوځي ورسوي غرضوھيوادونوته بې محفوظواو ساحې دتاثيرله دمغرضوګاونډيانو
 .شي خهبر ورپه ھم

 )شرموه مه ولس اواتل سرلوړی دا ولسمشره(ته سرليک ليکنې دخپلې راګرځم



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 او داتل دکندز يې اع�ميه شرمېدلې پخپله چې محکوموم، ارګ ټکو شديدو په اړوند په سرليک دپورتني

 .دی کړی سپکاوی سخت ولس سرلوړي

 کړې ډول Pندې په ليکنه مھمه خو نډهل يوه عبدالستارسعادت اړوندښاغلي په اع�مې مسؤليته بې ددې ارګ د

 د سره امريکا له عبداستارسعادت اوښاغلي ما کې پروګرام څپو په دآزادي راديو آزادي د چې کړم، زياته بايد.ده
 مخالفت تړون بدمرغه ددې ورځې وروستۍ تر ورځې لمړۍ ھغې له ما ،درلود اخت�ف دنظر اړوند په تړون ستراتژيک

 دسعادت دادی خو اوس .باله ګټه په دافغانستان تړون محکوم دا نورو ريوشمي او سعادت عبدالستار وکړخوښاغلي

 سعادت دښاغلي ته تاسو به ډول Pندې په ھرصورت په وکړي ھدايت ھم ته نورو دا دې رب خوړلی تغير نظر صاحب

  :کړم وړاندې ليکنه

 

 سعادت عبدالستار / اع"ميه مسؤ�نه غير

 ماناوې ډٻرې ناموس څه که. کړی تجاوز نواميسو په خلکو د طالبانو ګويا چې شوه خپره اع�ميه خوا له ارګ د
  .کړی تجاوز جنسي کې لړ په جناياتو جنګي د طالبانو ګويا چې کړې تائيد ګونګوسې ھغه اع�ميې ارګ د خو، لري؛

 کار دې چې (دي کول منزوي وا سپکول طالبانو د يې موخه چې راوتل خبرو داسې د ستوني له ارګ د خو اول

 له بايد ته ولسمشره نو وي؛ شوي داسې که. رسوي صدمه سخته ته حيثيت خپل ؛)دي شته Pرې مناسبې نورې لپاره

 تاسې په دې دٻوالونه ارګ د! کوPی؟ شې نه دفاع نه ناموس له خلکو د چې يې رئيس جمھور څنګه ته! شې مړ شرمه

 .شي چپه

 آوازو داسې د .دی ولس شھامته با او غيرتي څېر په افغانانو نورو د ولس، کندز د چې ده دا خبره مھمه بله

 تجاوز داسې چې لري اسناد مشخص نھاد ھر بل يا دولت که .دی سپکاوی ته حيثيت او عزت کندزيانو ټولو د خپرول،
 شکل داسې په خو؛ .رسېږي ونه صدمه کې په ته عزت کورنۍ ھغې د چې کړي واضح شکل داسې په دې ھغه ثابتوي،

  .دي وړل Pندې سوال تر حيثيت او غرور خلکو د کېږي، مطرح عامه وي، نه مشخصه قضيه چې

 سازمان بښنې د او اع�ميه دا.وکړي لوبه داسې سره عزت د ولس غيرتي يوه د چې لري نه حق دا ھېڅوک

 کړی سپکاوی سخت يې ته ولس کندز د او شوي خپاره مسؤPنه غير) لري نه کارکوونکی څھي کې کندز چې ( رپوټ

 . دی

 .وغواړي بښنه نه خلکو د کندز د يا او کړي ثابته خبره دا خپله بايد سازمان بښنې د او ارګ

 دځورٻدلو چې اع�ميه، شرمانه بې دا خېلو دارګ او کوم مننه څخه صاحب سعادت له کبله له ليکنې دپورتنۍ

 اعادي دبيا دحيثيت کندزيانو داتلو بايد سري ټيټ او سري غبرګ موم،محکو رسولی زيان خورا يې ته کندزيانوحيثيت
 ناموث په دچا طالبان افغان او رښتيني چې يم، باوري زه .شرموي نه نور دې ولس اواتل سرلوړی اودا ومني مسؤليت

 سزأ سخته وي چې کې ھرځای په او ھرڅوک عاملين پېښو ډول ددا چې کوم ھيله ھم څخه طالبانو له .کوي نه تېری

 .ورکړي

 ھيله په افغانستان اوبسيا ھوسا سرلوړي، ديوخپلواک،

 

  


