
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 ې ک اروپا په ونهټ بنس افغان ېنځی
                                            2021/01/12 

 

 په افغانستان کې د پرله پسې وژنو، د هغو په ترڅ کې د خبریاالنو

 د وژنو پر ضدد اعتراض لپاره مجازي غونډې ته بلنه 

 

ډلې، جهادیانو، دولتي مافیا او نورو تروریستي کلونه کېږي، چې د افغانستان بې ګناه خلک د طالبانو، داعش، د حقاني  

م کال په فبروۍ کې له »طالبانو سره 2020ډلو او د یرغلګرو د ړاندو بمباریو په وجه په بېالبېلو ډولونو وژل کېږي. د  

د امریکې هوکړه لیک« څخه وروسته د پاکستان له خوا، او د قطر، سعودي عربستان، او نورو مداخله ګرو په مرسته  

وزل شویو بانډونو په الس وژنې خپلې لوړې څوکې ته رسېدلي او زمونږ هېواد د نړېوال تروریسم په پنجو کې ښکېل ر

دی. له لسونو کلو را په دې خوا په افغانستان کې امنیت له منځه الړ دی او ډېري قشرونه او طبقې په وینو او لمبو کې 

نه دي وژل کېږي او له میندو سره یو ځای ګورستان ته لېږدول    لتي او ستي شوي. ان هغه ماشومان، چې ال زېږېدلي 

کېږي. تروریستي بانډونه او ټول تروریست روزونکي هېوادونه په افغانستان کې په خپلو نیابتي جګړو کې د تروریسم  

 په ځواکمنولو کې برخمن دي.

امکانات چمتو کړي او ژمنه یې کړې، چې  پورته یاد شویو بهرني هېوادونو طالبانو ته مالي، پوځي، اخالقي او سیاسي  

دوی د ځواک په تخت کېنوي او یا یې په هغه کې برخمن کړي. د دوحې د سولې خبرې اترې هم د همدې مزورو  

سیاستونو په چوپړ کې دي. دا ځل په اصطالح د »بشرحقوقو مالتړ« او »په افغانستان کې در سولې او امنیت مالتړ«  

بانو ځواک ته په رسولو کې ګوري، چې زلمی خلیلزاد د امریې په استاذي توب د یرغلګرو د  هېوادونه خپلې ګټې د طال

سناریو د پلي کولو په موخه یوځل بیا د تروریسم روزلو بازار ته داخل شو. په ځانګړې توګه پاکستان چې نه یوازې 

ند سره ژغ په ژغ کېدو لپاره د افغانستان نه  زموږ د هېواد په څو اړخیزه لوټلو او نا امنۍ کې فعاله ونډه لري، بلکه له ه

 به تر ټولو زیاته ګټه پورته کړي.

په انتحار او انفجار سره پرله پسې وژلو برسېره، له څو مودو راهیسې یو لړ بې دفاع وګړي، د بېالبېلو تروریستي ډلو 

هلمند، کندهار، ارزګان او بدخشان  په الس په مرموزه توګه په افغانستان کې ترورېږي. او المل یې په عمده توګه په  

م په مني کې یې د دې والیتونو باندې د تسلط په موخه خوړلي. له هغه  2020کې د طالبانو فاحشې ماتې دي، چې د  

آی په امر خپل تکتیکونه بدل کړي دي. لکه څنګه چې د طالبانو   –اس    –وروسته یې د پاکستان د پوځي استخباراتو آی  

د فرمان ورکولو مرکز یانې د پېښور شورا خپلو تروریستانو ته دستور ورکړ، چې په درې او څلور کسیسزه ډله وویشل 

په وژنه الس    شي او پرته له دې چې یو له بله خبر وي، د ټولنې پېژندل شویو وګړو، خبریاالنو او د رسنیو د چارواکو

 پورې کړي.

د دې قاتالنو څیڼي کسان چې نېول شوي، د تروریستانو د تکتیک په دغه بدلون یې اقرار کړی او په جنګي تکتیک کې  

دې بدلون په پایله کې، د سلګونو ښاریانو د وژلو په څنګ کې، چې د انتحاري او انفجاري یرغلونو سره پلي شوي، 

 ودې کې څو خبریاالن هم په موخه ییزه توګه وژل شوي، د بېلګې په توګه:یوازې له دو میاشتو څخه لږې م
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 شمېره نوم د دندې ځای  د وژلو نېټه  د وژلو ځای 

 1 یما سیاوش  طلوع، د افغانستان بانک  2020.11.07 کابل
 2 الیاس داعی  رادیوی آزادی  2020.11.12 هلمند

 3 میوند مالله  تلویزیون انیکاس  2020.12.10 ننگرهار 
 ۴ فردین امینی تلویزیون آریانا  2020.12.10 کابل

 ۵ رحمت هللا نیکزاد الجزیره 2020.12.21 غزنی
 ۶ بسم هللا عادل  رادیوی محلی غور  2021.01.01 غور

 

د طالبانو او نورو تروریستانو موخه له دې وژنو څخه دا ده، چې دولت، چې د خلکو له غوښتنو څخه په تضاد کې دی،  

امتیازونه  تر فشار الندې راولي، په دې هیله، چې ګواکې په سیاسي خبرواترو او د دوحې د سولې په مذاکراتو کې 

ترالسه کړي. پوښتنه دا ده، چې طالبان او نور تروریستان ولې خبریاالن او د رسنیو چارواکي وژني؟ د طالبانو او نورو  

چې د دوی له جنایتونو څخه رپوټ ورکړي. د دې ډلو جنایت   تروریستي ډلو موخه داده چې خبریاالن جرأت ونکړي

یوازې د پلونو، الرو، ښوونځیو، د برېښنا د لینونو، بندونو، نارونو او نورو عام المنفعه تأسیستاتو په ړنګولو کې، چې 

ونو او الندو د خلکو شتمنې دي، نه خالصه کېي، بلکه په ډار او رعب، وحشت او وینو تویولو، دورو او متروکو، کېبل

 لکړو سره غواړي خلک ځان ته اېل کړي او د هر راز اعتراض مخنیوی وکړي. 

د تروریستی ډلو جنایتونه له یوې خوا، د خلکو د ځان په امنیت کې د دولت بې کفایتي، پسات او د مافیایي حاکمیت له 

 ادو په دله کې شامل کړی دی. بلې خوا زمونږ هېودا یې د خبریاالنو او رسنیو لپاره د نړۍ په خطرناکو هېو

دا ډلې نه پوهېږي، چې په دې ډول تروریستي کړنو سره نه یوازې کومه بریا تر السه کوالی نشي، بلکه د خلکو کرکه  

او انزجار له دې وینو تویونکو او انسان وژونکو ډلو څخه هره ورځ ال زیاتېږي. د معلوماتي ټکنالوژۍ په عصر کې د  

خلکو له لیده پټ نه پاته کېږي او خبریاالن د هېواد په لریو سیمو کې د دې اسالمي افراط ګرو    دوی ورځني جنایتونه د

 له جنایتونو څخه پرده پورته کوي.

له دې کبله د ځینو انجمنونو او بنسټونو، چې په اروپا کې فعالیت لري، د ځینو خپلواکو افغاني او پېژندل شویو اروپایی 

توګه یو نړېوال کنفرانس دایروي. د دې    1له الرې په مجازي  oomzمه د  17ورۍ په  م د جن 2021شخصیتونو سره د  

کنفرانس موخه د خبریاالنو او بې ګناه خلکو د وژلو په اړوند د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د جنایتکاره حرکاتو او 

د هغوم په ترڅ کې نړېوالو خبریاالنو    د خلکو د ځان د امنیت په ساتلو کې د دولت د بې کفایتۍ غندل او د نړېوالو او 

غوږونو ته د هغو د غږ رسول دي. پرته په هغه نړېوالو عدالت غوښتونکو مراجعو او د افغانستان د روښانفکرو او  

ځوانانو ټولنې سره اړیکې ټینګول دي، تر څو د دې جنایتکونکو پر وړاندې واحد دېوال رامنځ ته کړي، تر څو نور 

و خبریاالن او پوهنیز او تحصیلي مرکزونه، چې د هېواد سترګې او ډېوې دي، له منځه الړې نه خلک ونه وژل شي ا

 شي او د وینا او فکر آزادۍ اصل پر ځای پاته شي. 

له ټولو هغه عزیزانو څخه، چې په دې مجازي کنفرانس کې ګډون کوي، هیله کېږي، تر څو د یکشنبې په ورځ د جنورۍ 

 دې لینک له الرې د داخلېدو اجازه تر السه کړي.برلین په وخت کی د   جوب 12:30مه نېټه په  17په 

 بجو څخه به فعال نه وي.  12:30مه مخکې له  17دغه لینک د جنورۍ په  یاددښت:

Time: Jan 17, 2021 12:30 PM Berlin 
Join Zoom Meeting 
https://maastrichtuniversity.zoom.us/j/92377126182?pwd=MnF5TjhNQWlNTkFsdTRlNWlxaS8wQT09 
Meeting ID: 923 7712 6182 

681527Password:  

 
 د کرونا په وجې د الریون اجازه نه ورکول کېږي  1
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 . يړک ډاونلوډ خهڅ(  www.zoom.us) یټرنټشي دا له ان ینلري کول یته السرس ېد زوم برنام ېچ وکڅهغه 

د ټولنو استاذي کوالی شي د خپلو ټولنو څخه په استاذي توب ویناوې وکړي. د کنفرانس په پای کې یو رپوټ چمتو او 

ره پر دې د تروریستي ډلو په الس د  یو پرېکړه لیک تصویبېږي، تر څو ملي او نړېوالو رسنیو ته ولېږدول شي. برسې

 خبریاالنو د وژلو قضیه به نړېوالو مراجعو ته وړاندې شي. 

 د کنفرانس د تدارک کمیټه: 

 په برلین کې د افغانستان کلتوري مرکز •

 په هامبورک کې د افغانستان کلتوري مرکز •

 )فارو(په اروپا کې د افغاني کډوالو د ټولنو فدراسیون  •

 همبستګۍ د ګوند پلویانپه اروپا کې د  •

 د افغانستان د ښځو خوځښت •

 )فافون( فدراسیون په هالند کې د افغاني کډوالو ټولنو  •

 په فرانسې کې د ټولنیزو پوهنو څېړنیز مرکز  •

 د افغاني ښځو انجمن په برلین کې •

 .یو لړ نورې ټولنېو ا •

 :د اړیکو شمېرې

 0031642352255هالند: 

 0033760670311فرانسه: 

 004916096848932: جرمنی

 

   2021جنوری  12 پاریس،
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