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 3تر 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

 1۱/11/۳۱13          سر تور ملنگ

 !ورا په مناسبت د پوهنتون رخصتیدلد عاش

څو مرحلو  منیتی چارو واک پهانی احمدزی په مشری د مریکا د وتلو هوډ کړی او د آشرف غځی چی اله کومی ور

ځواکونه منیتی اپه تکرار سره اورو چی ګویا زموږ ورځ موږ دا خبرونه  نو هرهی ل شوسپارکی افغانی ځواکونو ته 

 .تامین کړی د ټول هیواد امنیت په ډادمنه توګه  وړی شوی چی په یوازی سر کوالی شیاوس دومره پیا

ی تل زمزمه کوی او د ئلوړ پوړی چارواکی  ویندویان او منیتا، کورنیو چارو او ملی دا هغه شعارونه دی چی د دفاع

وجه د دی  نونه په هیڅمنیتی ارګاازموږ  هغه داده چیرګو کی خاوری اچوی. که حقیقت خبره و کړو نو خلکو په ست

هغوی منیت راولی ځکه ااډمن ی نشی کوالی په یوه والیت کی ډتح منیت راولی ا چی په هیواد کی بشپړ یری نلئتوانا

. نشی را تالیمنیت یوازی په کالشینکوف ا ، هوایی ځواک نلری.سپکی او درنی  وسلی او مهمات نلری پر مختللی

یا  خبار لولو اواهره ورځ چی  .منیتی ځواکونو بهتره امکانات لریان چی د دولت سره جنګیږی زموږ له مخالفیهغه 

، د دی یعسکر او د امنیت منسوبین وژل کیږ، سط ډول زموږ تر سلو زیات پولیسسفانه په اوأهم خبرونه اورو مت

سهاو ملکی زیاتیږی. همدارنګه هره ورځ په ل ورځ په ورځهم سانو شمیره وژنی لړی روانه ده او د وژل شویو ک

ارجی قوتونه همدا اوس چی په لسګونو زره مجهز خآیا آمنیت دی ته ویل کیږی؟  کسان د مخالفینو په الس وژل کیږی.

ی شمیره کمه ئیا منیت نشو را وستالی که چیری دا قواوی ووځی او ادی موږ د  کابل د ښار په منځ کی دلته موجوی 

 رنګه راشی؟څمنیت اته به دلشی نو بیا 

االن په لوړ نونه چی په هر ارګان کی په لسهاو بی تعلمه ستر جنرمنیتی ارګااره داده چی زموږ دری بد خندا وړ خ 

منیت د راوستلو االی او د منیت نشی راو ستاکابل ښار د پوهنتون په لیلیه کی ؟ دوی د څه کویپوستونو کی ناست دی 

یلیه و تړل شی او محصلین منیت په خاطر باید لای تخنیک کشف کړی او هغه دا چی د یړی نوی د یوشتمی پئلپاره 

 منیت تامینوی؟اولین همدا ډول ؤمنیتی مسا؟ آیا په نورو هیوادونو کی هم آیا له دی نه لوی شرم بل شته رخصت شی

، کوڅی او څلور ټول سرکونه کابل په ښار کی کومی خواته ځی نو بیاکله جناب کرزی صاحب کومه ورځ د  دا چی

منیت راوستلو طریقه اچی د کوی  نو بیا دوی فکر وک شوریدای نشی.ری بندی شی او همغه د کرزی خبره څال

 همداسی وی.

چی  په الره کی یی لیدلی وو کرزی صاحب یوه ورځ د پارلمان د پرانیستو غونډی ته ورغلی وو  ه یاد دی چی پزما 

 :او کوڅی بندی دی او د هغه موټر په هوایی ګیر کی پار المان ته تللی وو  نو بیا یی وویلټول سرکونه بند دی الری 

رفته که گمنیت ادیدم که ایتو پارالمان می آمدم  لیم یافته شدند مه وقتیکه طرفمنیتی ما بسیار تعاارګان های ؛ چی»

 «کسی شور خورده نمیتانیست؛

ه ی د پوهنتون په لیلیه کی پئچی غوښتل  محصلینو د جنګ او جنجال په خاطر ولومحرم په ورځ د ایرانی  پتیر کال د 

تعطیل شو او د  ند کابل پوهنتوی ځپه شکل ولمان ښار ی او د محرم ورځ د قمایران کی چاپ شوی بیرغونه و ځړو

. سږ شوللور میاشتی وروسته فارغ ه و ځنډول شول هغه محصلین چی په څلورمو ټولګیو کی وو څمحصلینو درسون

د لسو ورځو لپاره منیت په خاطر محصلین رخصت شوی او د تدریس چاری ای د یه روانه ده د لیلکال بیا همدا قیص

 معلومه نه ده چی بیا به درسونه شروع شی او که به بیا هم څلور میاشتی رخصت شی؟ ،ځنډول شوی دی
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خلکو ته په  انتخاباتو  کی د یت د تامینولو خبری کوی مناوزیران  چی خلکو ته په درواغو د منیتی اآیا دا بی کفایته 

 ؟منیت نشی تامینوالیای  یدلته بیا په کابل کی د یوی لیل ولیمنیت د تامینولو ډاد ورکوی اښه 

منیت چا خراب کړی؟ آیا دا نن چی د کابل په ښار کی د محرم د ورځی د لمانځلو په ای یآیا دوی نپوهیږی چی د لیل

لو جاسوسی ینو چی د ایران فاشیستی رژیم د خپي وئانی ټولنه کی د منلو وړ دی؟ ټول دی دا په افغبهانه څه روان 

ی او دهغه نه ځمحرم ولمانادارو په مرسته خپلو زر خریدو ګوډاګیانو ته دستور ورکوی چی دلته د ایران په څیر 

؟ آیا د عاشورا لمانځل او که د قم ښار دهفغانستان پایتخت ده ورته کړی. موږ نه پو هیږو چی کابل د اسیاسی ګټه پ

ین چیغی ووهی؟ د ایران ټونو کی د یا حسو د ښار په وااپه موټرو کی لنډه غری سپاره کړی همدی ته وایی چی 

اته چی چه دنیا کی بل داسی هیواد شته پ، آیا وړولو اجازه نه ورکوینی مذهبو ته د جومات جیم د ایران سفاشیستی رژ

غوښتل د اختر لمونځ  نی مذهبوسد تهران ښار  کی مو واوریدل چی  په تیر اختر ړی؟ و اجازه ورنکولړد جومات جو

کردان  ،زیات ترکان، عربان ۱۵٪کی تر کی وکړی ولی د ایران پولیسو هغو ته اجازه ورنکړه. په ایران په یوه کور 

 ه تلویزیون ولری یا زده کړی وکړیمورنی ژبوند کوی ولی یوه ته هم اجازه نه ورکوی چی په خپله ژقومونه او نور 

د ایران په  ځی شیعه مذهبه دی دوی د عاشورا وری ۵٪وند کوی او یوازی نیان ژس ۵٪٪زموږ په هیواد کی چی آما 

 او که چا اعتراض و کړ بیا نو دوی بلوا جوړه وی. شکل لمانخی؟

ی د لیوی ګولی ډوډی د پیداکولو لپاره ایران ته تلد چییم هره میاشت په لسګونو بی وزله افغانان د ایران فاشیستی رژ 

په ښارونو کی هغه سپکی سپوری چی دوی افغانی مهاجرینو ته وایی د  د ایران ،مخدره موادو په تور اعداموی

یواد ه د کوم هتال سه دی که موږ دل س لهیئجمهور را ټول زموږ د سفانه دأمیت نه لری دی ولی متنیت او اسالانسا

یس او یا د خارجه چارو ئبه د هغه هیواد جمهور ر یدری تنه اتباع بندیان کړو او یا دا چی دلته ووژل شی نو سمدست

کالو  1۳یس حتی په دا ئجمهور ریا کوم بل چارواکی د هغو د خالصولو او یا د پوښتنی لپاره راشی ولی زموږ  وزیر

هغه هم د دی په خاطر چی  ،افغانانو سره داسی بد سلوک کویکی په تریخه لحجه هم ایران ته ونه ویل چی ولی د 

ایران چی هر څه غواړی  او په مقابل کی ونه ورکوی.ره میاشت په خلتو کی ډالر او پونډه یس ته ئایران جمهور ر

باید پالنکی ارنوالی ته مکتوب نوشته کوی چی څ راسآپلوماتیکو نورمونو خالف د ټولو دیهمداسی کوی د ایران سفیر 

 محاکمه شی.

زیونونو ته ، تلویانګړی اهداف مخ ته وړیتللی جاسوسی شبکی لری  هره شبکه ځپر مخ  ایران رژیم په کابل کید 

مریکا ترمنځ اده چی د افغانستان او دوی په ګټه تبلیغات وکړی همدا اوس په دی لټه کی  و دمالی مرستی ورکوی تر څ

ره  نفرو سره مخفی مرستی ه نامه جاسوسی شبکه په لسهاو زد خمینی پ. د امدانیتی تړون د امضا کیدو مخه ونیسید آم

لو سترګو وینی ولی ټول منیتی ارګانونه دا ټول په خپاموږ و دلته د ایران اهداف پلی کړی متاسفانه چی زکوی تر څ

کابل په  ښار  کی د پل آرتل اخلی. د الح د ایران له سفارت نه جیب خرڅطځکه هر یو د محقق په اص  چوپه خوله دی

 هغو ته نه وایی چی لی زموږ بی کفایته دولت وال یا علی نوشته کوی وغټو ټکو یا م وره په لمن کی په ډیرمخامخ د غ

 ،خبره وکړی؟ د ډالرو مخ نری وی وک به داآما څ. نیان ژوند کویس ۵٪٪او دلته  دا ایران نه ده دا افغانستان ده

سین بیرغونه ځړوی او په لیلیه کی هم د یا موال او یا حهیڅوک یی نشی خفه کوالی. همغه ده چی بیا د کابل پوهنتون 

محصلین د دوی سره غمغږه شی او د دوی پشان محرم ولمانځی او که د دوی په شان محرم  ۵٪٪ی یلیل د غواړی چی

 .محصلین له اطاقونو نه کښته اچوی او نوربغاوت کوی  ځی نو بیا دو ینه لمان

ماراتو ای مذهبه مملکتونو کی د سعودی او نم الحرام لسمه نیټه ده په ټولو سد محر ۳۳نن چهارشنبه د عقرب د میاشتی 

د دی لپاره چی د  په شمول د عاشورا ورځ لمانځل کیږی ولی زموږ بی کفایته دولت د ستری محکمی د فتوا په خالف

 محرم ورځ یی د پنجشنبی ورځ اعالن کړه. ایران رژیم او ایران پلوه محقق او خلیلی خوشحاله کړی د
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ولس نور د دی بی یدلی ړدا مظلوم او ک په اخر کی د لوی خدای دربار ته د دعا السونه پورته کوم او هیله کوم چی

ه او ملی رهبر  را ولی تر څو  تاو په ځای یی یو متدین وطندوسړی ک صله سلطی خال وولیته رهبرانؤبی مسکفایته او 

 دا ولس د سولی او ترقی په لور رهبری کړی او نور په دی هیواد کی د ویر او ماتم ټغر د تل لپاره ټول شی.

 په در نښت

 ۳٪13کال   ۳۳عقرب 
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