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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  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

  
  

 2۳1۰/  12/  ۰۳              نعیمي ابراهیم
 

 دی ګواښ ستر پاره له افغانانو وزلو بی د ژمي سوړ
 

 لیک سرخالصی ته چارواکو لوړپوړو نورو او کرزي حامد جاللتماب ولسشر
 

 په. کوي رامینځته ستونزې او ګواښونه څیر په بمونو د جګړې د پاره له وزلو بي د ژمي سوړ کې افغانستان په
 ګریوان او الس سره ژوند او مرګ د وزلې بي کې سیمو سړو په خو کوي ګذاره سره یخني د خلک کې سیمو تودو
 تر درجه تودوخې د خوا له شپې د کې هرات او کندهار په توګه په بیلګې د سیموکې ګرمو په حتی شیبه همدا. وي

 . ده رسیدلي پوري درجو اتو منفې
 تر. شوه مړه وجه په یخني د زاړه او ماشومان کې سیمو نورو او کابل په کې کلونو تیرو په! ولسمشر جاللتماب

 مړه وجه په لوږې او یخني د ماشومان څنګ تر بنګلو موډرنو او لویو د پالزمینه په کابل د چې وه دا دردناکه ټولو
 . کیدل

 :لري مکلفیتونه دوه وړاندي په ولس د خلک بډای او دولت کې ټولنه افغاني په
 کول شفقت او رحم باندې هیوادوال او ګاونډې خپل پر کې رڼا په احکامو اسالمي د یو، مسلمانان الحمدهللا موږ ـ 1

 لویه یوه چې شته خلک شتمن او بډای ډیر کې کابل ډول ځانګړي په او هیواد په زموږ. کیږي ګڼل فریضه اسالمي
 یخني د زاړه او ماشومان څنګ تر بنګلو د خپل چې کوي نه دومره خو لري منصبونه لوړ هم کې دولت په یي برخه
 . وژغوري څخه

 او کیږي شمیرل کې لیکه په میلیونرانو د مشران جهاد د چې اوسي همږغي راسره هم به تاسې! ولسمشر جاللتماب
 بی د باید بنسټ پر قوانینو اسالمي د مشران جهادي نو. شول شتمن بیه په وینو او قربانیو د ولس افغان همدغه د

 برخه کوچنۍ یوه شتمنې د ولس د که نو ده وینه ولس افغان د شتمنې دوي د لورې بل د او. وکړي مرسته سره وزلو
 . شی ارام څه یو یې به وجدان ولګوي، پر هم

 د هم او حل کې حدودو په امکاناتو د ستونزي بیړنې ولس خپل د چې دي مکلفیت دولتونو د! ولسمشر ښاغلي
 ته مخې ستونزه ژمې ساړه د اوس. کړي جوړ پالنونه اقتصادي سالم پاره له پیاوړتیا د اقتصاد د پاره له راتلونکې

 څو کې کلونو تیرو په. یاست شوی خبر به څخه حالت د بیوزلو د جاللتماب تاسو کې کلونو تیرو په چې ده پرته
 د باید مخې له مکلفیت د دولت. دي کړی مرستې ده، موسسه بیات د یی عمده چې موسیساتو خصوصي ځانګړو

 وړاندیزو د پاره له حل د ستونزې د زه. ده نه شوی سره تر چاره دا چې معلومیږي داسې خو وی نیولي تدابیر ژمي
 : کوم وړاندي معروضه توګه په
 الندې خیمو تر د او شي خالي ښوونځي څو چې شي کیدالی دي، تړلي ښوونځي ګډون په کابل د سیمو سړه د ـ 1

 . شي ورکړل ورته ډوډی توګه په سرتیرو د او شي انتقال ورته کورنۍ
 چې ورکړي توګه په بسپنی د برخه یوه څخه معاشونو خپلو د چې شي وهڅول چارواکي لوپوړې دولت د ـ 2

 . واوسي مخکښ ورکونکو اعانه د باید ولسمشر
 اعانې د الندې مهال ویش منظم تر خوښه خپله په چې شي وهڅول رسوداګ ملي مرسته په خونې د سوداګري د ـ ۰

 . وکړي مرستې پاره له ژغورولو د هیوادوالو خپلو د او جوړه کمیټه
 د چې شي وهڅول دي، میلیونر چې صاحب مارشال توګه په بیلګې د چارواکې لوړپوړي هغه کې دولت په ـ ۴

 . ورکړي اعانه لوړه ډیره ته کمیټې مرستې
  .شي ونه درغلي کې پیسو دغو په چې وشي هڅې وروستۍ چې داده هیله یوه
 د کابل د کې وخت په کمبود د تیلو د کې ژمي ساړه په چې یادیږي کې وخت په اشغالګرو شوروي د مې ځله څو

 غواړي هم اډې پوځي چې امریکایان. ویشل تیل وړیا یې ته خلکو او درولي ټانکونه تیلو د کې الرو څلور په ښار
 . وکړي مرسته سره هیوادوالو د کې ژمي په څخه ډالرونو پریمانو خپلو د ته وزلو بي دي خو ځل یو
 یي ډیری. وکړي مرسته سره ولس خپل د کې شیبه دغه په باید هم یي مرستیاالن او نوماندان پاره له ولسمشري د

 . دي شتمن او بډای
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 د یې مشران خو دی وزلي بی شان په زموږ چې واچوو نظر هم ته هیوادونو نورو چې ده ښه! ولسمشر جاللتماب
 : کړم یادي دلته بیلګې دوي غواړم زه. وي کې چوپړ په ولس د پاره له همیش

 بی یی خلک او راغي سیالب کې ونزویال په چې کله. ده بیلګه وهی Hugo Chavez مشر پخواني وینزویال د ـ 1
. کولو ژوند کې خیمه په یي خپله او پریښودله ورته ماڼۍ ولسمشر د بیړه په یي څنګ تر اسانتیاو نورو د. کړه کوره

 . کیدل حل ستونزه چې څو تر کړل استوګن کورنۍ سلګونو په کې ماڼۍ په مشر ولس د
 خو لري ماڼۍ ښکلې. دي ولسمشر ترین غریب نړۍ د Jose Mujica Cordano  ولسمشر، Uruguay  د ـ 2

 دي، زوړ ډیر موټرچې فولوکس زوړ پخواني. کوي ستوګنها لري، هم مځکه کرلو د لږ چې کې کور پخواني په خپله
 .ورکوي ته خلکو وزلو بي برخه سلنه( ۰۳) معاش خپل د. اخلي ورڅخه ګټه

 خلکو وزلو بی د اوس خو یی ګریوان او الس سره ستونزو ډیرو د کې شیبه دغه په چې پوهیږم! ولسمشر جاللتماب
 دغه په ساتالي، شی نه یي څخه جګړې د که نو ده، کې ساحه په واک د ستاسي او ده موضوع مرګ او ژوند د

 . ورسیږي ته تاسو لیک زما چې ده هیله. ده ممکنه مرسته کې موضوع
 څخه مالتړ بشپړ د ولس مظلوم او خاموش ټول د تړاو په تړون امنیتي د دریځ ستاسو چې ووایم باید کې پای په

. کوم دوعا ژوند اوږده او بریالیتوبونو ډیرو د کې چوپړ په ولس افغان د ته تاسو څخه( ج)خدای پاک د. دي برخمن
 درناوي په


