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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

رهارى :ليکوال  ه                      کاظم بيمار نن  ٠٤-٠٦-٢٠١١  ني
                                               استاد پخوانىپوهنتون کابل د
  

  !منزل لنډ وي و دروغد
  

 تر اوسه ونو او د ايران اخوندي حکومتونو چه د پاکستان پنجابي حکومت څهقدرمنو لوستونکو او محترمو ليکوالو هغه
تر   او کړو اعمال افشا شيطانيىدو د نو را چه  ديطنوالو په هکله کړيدي نور د تحمل وړ نهزمونږ د هيواد او و

خوندي نظام د اعمالو ناظر آاو بيا د ايران د   کړوې اسناد نړۍ والو ته وړاندې د محاکمىاس آ ىد آ مخههر څه د
    .واوسو

  

  ووالن څوک دي؟ئ مس د ترورستي اعمالوې نن پور تر کال نه٢٠٠١ د ېپه افغانستان ک
  

تنه ده چه د هر افغان په ذهن کدا هغه پ يېو ر تنېد  او د  ه ک د ې پو نتېد زما په نظر د.  ديېواب په ل  ې پو
تل شيپاسداران اسالم  او د ايران دى اس آىواب د پاکستان د آ که چه د پاکستان دروغجن، ، څخه بايد وپو  

ال هميشه دونه  اخوندي حکومتنامه تش په او د ايرانونه پنجابې حکومت ول کارونه په ىد دو او يد ېترورستانو   
 د دروغو ى د دوېن موجوديت او مړينه په پاکستان کالد  مثال د اسامه بنى د دروغو لمړى د دو.دي ندروغو روا

 ېنو او رغونو ک افغانستانو په غروه د ترورستانو مشر دچ همدا ويل ې کلونو کو په تيرو لسىدو. ى ثبوت دړىلم
تابه په  مشرريزمو د ترېويل چ  همداېشرانو په تلويزونونو او مصاحبو ک حکومتي م)پاکستان(ى ژوند کوي د دو

تنو په سيمو کېافغانستان ک تنو وريدل او  هم زياتره نه کبله غربي بموې اوسيږي، د همدې د پ په زرونو زرونو په پ
تانه خصوصًاافغانان  اسامه بن الډن د پاکستان د  چهې حال کېپه داس. نه بمباريو قرباني شولرحماي د بىدو د  پ

رام حکومت د امنيتي نظارت ار ته نژدآپه   د ايران په مشورهالندي د پرو  کريسع  دېرام زړه د اسالم اباد 
ه په  د ېامه ي اسامه د پيداکولو په ن! ورکاو د نو ژوند کاوه کلوکلونو په ې يوه عصري کور کوونځي تر څن

اى ويل چه دوې او همدا به يامريکا څخه په بليونونو ډالرونه اخيستل  د مشر د نيولو ې د القاعدى د امريکا سره يو 
ه ک ولو د امريکا دېف نه  بيا تر قاچاقبر زرداري پور د پاکستان د شريف او مشر! ديېپه ه و لپاره دروغ غولول  

 ې مشرف وويل چې په يوه تلويزوني مرکه کىحت ، انکار کاوهېاکستان که د موجوديت څخه يي په پ او د اسامويل
ر ا  ويىهغه به اوس وختي مړ شو  ناروغي درلودلهېرد اسامه بن الدن د   نه لريىدوا ته الس رس وکه چه ډاک

 او همدا مړ ليده، ېدومره دروغ ويل چه ژوندى اسامه ي جناب مشرف حتي . دىىو که ژوندى هم وي په افغانستان کا
ودله چه مرسته کويې د ترورستانو په نيولو او وژلو ک سرهې د امريک)مشرف(ى به يي ويل چه د   او داسي به يي 

رم ېوند تني مل  کاوه ېي  فکرې تبليغات منل او داسىامريکايي مقاماتو هم د دو. ى دى او پلوىشرف د امريکي ر
تنىدو  نظام ديچه د پاکستان پنجاب رى ر فغانستان مختلفي سيمي بمباري هم د ا  په لمسونىدو غربيانو د. ى دى مل

ځ،او سلونو افغانان ولسونپه   اوېکول  ې، ډيرلېده هره ورځ او هره اون شهيدان ک او ماشومان څوانان او زاړې 
نظام خوندي  د ايران ا. او په سلونو کورونه د خاورو سره برابريدلې کيدلېالسه د تورو خاورو الند  دىدو ککرۍ د

مکني بمونو په راليږلو ک ايران اخوندي نظام د افغانانو د وژلو  د.  د افغانانو د وژلو لپاره لويه برخه اخيستي دهېد 
ه زمونږ د کلچر په له منځه وړل  کو کوي چه په مذهبي لحاظ هم زمونږ ى هم لويه برخه لري، دوېو کتر څن

تو اختالفونه رامن ته کړيهخلک د اختالفونو په سمندر کي الهو کړي، او د شيع   د. او سني، فارسي ،دري او پ
ه کوي هغه  يان چه په ايران کي افغان ايران اخوندي نظام تل ه ثير أتتعليم کړيدي او د اخوندي نظام د يې وډا

 په مستقيم او غير مستقيم ډول ېد افغانستان د حکومت په کابينو ک اهدافو د السته راوړلو په خاطرالندي دي د خپلو 
څخه واړوي، او هر څه چه اخوندان وغواړي هغه په افغانانو تحميل  يرسومبي، تر څو چه حکومتونه د خپل مو

  .کړي
ولو بمباريو، وژنو د   ايران اخوندي نظام  او دحکومت ستان دروغجن  او ورانيو مسئوول د پاکاچولو ، اختالفونودي 

واب ورکړي ى دو.او واکداران دي   : ترتيب چهېده پ . بايد د خپلو اعمالو 
  

او د انانو د خون بها په خاطر محاکمه  بايد د افغ او د ايران اخوندي نظامد پاکستان دروغجن پنجابي حکومت: لمړى
  .يد ورکړي با هم غرامتورانيوافغانستان د لسو کلنو 

  
 افغانانو د تباه په د  اوې افغان وژنبايد د )  پاسداران اسالم ( او د ايران)ى اس آىآ(د پاکستان د فساد مرکز  :دويم

 ىآ( اله د فساد  د پاکستان دا هم بايد وويل شي چهې ضمن کېپه د . محاکمه شي رسوا اوخاطر په نړۍ واله سويه



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب  ئ هيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

ي او په کالم اهللاهميشه دروغ وايي او دروغج) ىاس آ  ويلي  هم اهللا پاک لعنتې پرې کن د خداي او رسول بد را
  .دي

  
ناه ) پاسداران اسالم( او د ايران)ى اس آىآ( د پاکستان ىدو :دريم وانان اغوا کوي او د  تنکي  معصوم او بي
 او د مرګ او خاطر لنډه وي د خيالي جنتونو په  خوږ ژوندى نيسي او د هغوې الندې د روزنې يحملو د پاره وانمر

   . ورکويېهالکت په خوله ک
ا، د پاکستان پنجابي حکومت    .دغه ډول اعمالو مسئووليت هم په غاړه لري  دىد ايران د اخوندي نظام سره يو 

  
ه،  پاکستان دا چه :څلورم تونکو د روزن د ترې په سيمه کپه خاصه تو يدلىېورستانو او تشدد غو ر دى ا   مرکز 

 نشي ى کار څخه پاکستان ژوندېله دې ده او ب منبع او سرچينه  لويها کار د اوسني حکومت لپاره د عايداتو يوهد و
ول يو حکومت چه ې کيدلى، نو داسېپات يې موجوديت ي اصًال، وي او ام الفساد نړۍ لپاره درد سرېد   ، الزم نه بري

  . مسئووليته نظامونه بايد له منځه والړ شيېنو دغسي ب
  

ي کوي، او عملي تخريبي ونه حکومتې داس:پنځم کاره د نورو هيوادونو د وران او بربادۍ لپاره ه ه او   چه په پ
مکني بمونه  دالکوي،عملي   تطبيق اوپالنونه  ني وړدىېموجوديت ي، ترورستانو  په الس ورکوي سي او    . د اندي

  
 د السته راوړلو په ې وسلد اتومي ېران د اخوندي نظام ه او د اي موجوديتېد اتومي وسلکې  په پاکستان :شپږم

لويږي نو په هغه  وې د ترورستانو په الس کېه دغه وسلکه ک. مرغ زيرى دى خاطر زمونږ د هيواد لپاره د بد
 پاکستان بايد خلع سالح او د ايران اخوندي نظام ته بايد.  زمونږ هيواد او هيوادوال به لمړني قرباني ويېصورت ک

  . چه د اتومي وسلي خاوند شيجازه ور نه کړل شيا
  

ه وجود ولري پېتر څو چ  او امنيته  سولې سيمه کېده  دا دوه ترورستي نظامونه زمونږ د غيرتي هيواد تر څن
که چه دو،دى رراوړل ډير مشکل کا   . وينيېبادي زمونږ په بربادۍ کآ خپله ى 

  
 پای
 

   
  

                                                                                                                                                                            
 

  


