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 ۰۰۱/۲۱۰/۲۲                   انجنیر عبدالصبور ساپی
 

 راتلونکی شرايطوالندی اومو مصونیت ترکو
 

څرنګفه ېفې غفاهلي    مخفي  خپف  ماییفت لفه     روانه میاشت امريکې ته يورسمي سفرردرلود  دهفه سفرر د    ولسمشر کرزي
پفه   تر مفن  السفلین نشفو خفو     کې کم مهم تړون د دواړه خواو ډېرایمیت وړو  که څه یم په دهه سرر ولسمشر ووي  د

 .لیدلوري سره واورېدل شول سره خبرې اترې وشوې او شمیر مساېلو يو
 

تفه ويلفي و     ژورناسفاانو  تفه او  په خپله رسفنويو  وکړي څرنګه ېې د ېې غاهلی کرزی امريکې ته سررمخکې له دې 
 واکمنۍ هفواړي بايفد زندانونفه افغفان ېارواکوتفه وسفپارل شفي  د        په افغانساان کې بشپړ حاکمیت يا( ولسمشر)دی  ېې

کلففه ېففې کففرزی   ده ایمیففت خبففره دا د خففو داسففې نففور  والففه من ففه الړسففي نه   امنیاففی شففرکاوعملیاتونففه بندشففېشففپې 
کفوي ېفې تفر     امريکفا پفه دې خبفرې هفور    ٫٫لفه خفواه اعفشو شفوه ېفې       د ېفارواکو  امريکفا  تفه ورسف د د   اب امريکاحص

 يفو  په داسې حفال کفې ک فچي ېفې غفاهلی کفرزی د       دا خبر   زکال نه ورساه ټول ځواکونه له افغانساانه وباسي ۰/۲۲
 شم ريو سره وګوري له سناتورانو  خو مخکې  له دې ېې له غاهلی اوباما وکړ امريکه ته سرر په جوړولو ی لستلو

غفاهلي کفرزی ټفول پشنونفه سفره       و دڅف  ېفې تفر     دا اعفشن د دې لپفاره وسفو   اوملی دفاع وزيرسفره ېفې وکاف     وزيرانو
خپف  دريف  کفې    غفاهلی کفرزی پفه     بايفد  ده  نو ورته دا تشويش پیدا کړي ېې ګواکې امريکه په وتلو مغشوش کړي  او
شي  اوټوله پاملرنه ېې دې خبرې ته معطوف کړه ېفې څرنګفه    شم ر هوغاونه نه الس په سر له يو نرمښت راولي او

 .واړوي وتلونه را کال له بشپړ ز۰/۲۲له  امريکا نظر کولی شي د
 

شفي ګرېفې غفاهلی     نه الس په سر هوغاونو ېې له خپلو کړ په دې ترتیب امريکا افغان ولسمشر ېې دې ته مجبور نو
دې خبفرې   د دې شوق لري ېه ځان مساق  وغي نفو د  وکړي خو مشتړ نه بشپړ کرزی د دې توان نلري ېې ملی ګټو

ېې نایجه په الس راځي که نه راځفي ورتفه    ندې کړي دااګڼي ېې د ملت خواساونه وړ څه اندازه ځان مجبور لپاره يو
اویفم ېفې    نفرو کفړ   ب دريف  ېفې ډېفر   احکانفې درلفودې د کفرزی صف    ېې غاهلی کرزی سره لیدنې  مهمه نده  یغه کسانو

 قومندان و ولسمشفر  ځواکونو په افغانساان کې د ګډو ېې پخوا« دېويد بارنو»ترزيق کړ په دې یکله جنرال  ورته ډار
ډه له ډېرو ېنه ویلو له حفده زياتفه ډه    بايد خپ  ضرورتونه په پاو کې ونیسي او ېې ولسمشر»ته داسی وړاندي  کوي 

پفه   لیفدنی کانفی  دا په څرګند ډول  نو« ي ېې د دواړو خواو ګټې وسات  شيداسې يوې معاملې ته هاړه کښ د وکړي او
یغفې لفه جملفې څخفه د      یم خبرې وکړې ېې د رسنويو نرمښت په یکله ځینو په نظرکې ېې د او واېاوه  اثر ولسمشر

 :واېي  ده خبری آژانس اسوشیادپرس
کرزي په خپ  دري  کې ېې بدلون راوړی  یغه خبرې ېې مخکې له سرره ېې امريکې تفه  داسې برېښي ېې غاهلي »

 رامن افه کفړي نفو ځکفه د امريکفاېې      تفو  فافا   ملګفري  هفواړي ېفې د   کفولې اوس د روهفې جفوړې خبفرې کفوي او     
 دا .«افغفان ولفس پفه دې یکلفه پرېکفړه وکفړي       عسکرو قااېي خوندي توب خبره ېې لوې جرګې ته محول کړه ترسفو 

لفه دې خبفرې وېفره     اکیدی شفي ېفې امريکف    دلیلې دا ېې د غاهلی کرزی دري   ولی نرو شوی بی  بی  دلیلونه لري يو
 امريکفې الس ده نفو   شفاېې د  افغان ولس پوه شوي ېې غاهلی کرزی کمې اوتې بوتې ېې کفړي تفر   کړې ېې نور پیدا

 ېفې غفاهلی کفرزی اوس پفه داسفې يفو       بف  دا  وو موده  بايد نرو دري  خپف  کفړي ا  څ ځکه غاېې ورته ويلي وي ېې يو
کابف  سفخت    ېې یسفې یفم ت ښفاې تفه بانفه لټفوي د       آاساس وقت کې ده ېې نشي کاولی سخت دري  ونیسي  ځکه امريک

  .خبرغاهلی کرزی خپ  په ګټه نبولي دا دري  به  نوریم د امريکې دهه وت  ېټن کړي او
 

 چموتوده؟وتلوته ا زکال نه وروسته امریک۴۱۰۲یا آ
 یغو موخو نه تر سیمې ته راهلې ده  د الپاره ېې امريک کومو موخو یم د کم جنګ ېې په افغانساان کې روان دی او

یغفه   .ده د هفور وړ  ډېر يوه خبر په افغان وطن کې ناکامه پاتې شوې ده  خو اخبره جوته وي ېې امريک سره ک دل دا
جنفګ ې رتفه    ک فچي او بمباردونفه ېیرتفه ک فچي او     ه لفه کفم ځفای پیفدا    جګفړه ې رتفه ده اسفام    ېې تروريزو ې رته او دا

پفه افغانسفاان اوسفیمه کفې      اخبره جوته کوي ېفې امريکف   پښاانٔه دي ېې وژل ک چي  دهسې اعمال دا روان دی  لروبر
 ېې دې یفدف تفه رسفیدلی شفي اوکفه نفه   دا د       ځانګړې ګټې لري اوهواړي ېې په سیمه کې خپ  تسلط وساتي  اما دا

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sapai_sab_masonet_tar_komo.pdf
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پاکسففاان صففادقانه  امريکففې سففره د او د حففاالتو پاکسففاان د د اقاصففادی وضففعیت او امريکففې د د او حففالاو افغانسففاان د
یفم پاکسفاان    هواړی ېې په افغانساان کې يو جورجاړي ته له طالبانوسره ورسف چي او  اامريک .مګرتیا پورې اړه لري

پاکسفاان   پاکسفاان ګټفې پفه څفه کفې نغښفاي دي او       ېفې د  دا يفا آ باسې ېې لفه طالبفانو الس واخلفې  خفو     دې خبرې ته اړ
کمفې انفدازې يفوه کفاری      افغانساان حکومت تر دې پورې اړه لري ېې د   داکه نه ده او جاړي ته تیارړ جو دهسې يو

سفمه واکمنفۍ پفه     ملفت زړه الس تفه راوړي او   د ځان لفه فسفاده پفاکوي او    رهنده اوقوی بهرنۍ  پالیسي هوره کوي  او
امريکا ځفان   مرساې پاکساان ته رس چي او امريکې مرساې پاکساان ته دي  ترسوېې دا بله خوا د اکمه وي  دملن ح

 پاکساان په اړه سمه رېښفاینې او  ې بايد دیامريکې پالس د ته دواو ورکوي  نو لوبو پاکسااناه نیازمند وينې پاکساان به دا
لپفاره دا اړينفه بللفه ېفې داهیورملفت لفه        پات ک فدو  افغانسفاان کفې د  نده ېې امريکفا پفه    لرې خبرامکانه  فعاله وي  خو د

نه راوړي  اوس  په پاکساان کوو فشار پاکساان په مرساه الس پورې کړ  او پښانوپه زپلوېي د د جنګه ساړی کړي نو
خرابفول  امريکفې   پاکسفاان حفاال     يا د او په پاکساان باندې فشار نه وي  نو ته ېماو امريکې پات ک دولو که پاکساان د

دي ېفې   ېانس ورکړي  ېې په سیمه کې پاتې شي  ګرېې په امريکې کې جمهفوری هوغفاونکې پفه دې فکفر     ته به دا
 د مشفر خوغاونکو جمهوری  د« م چ من کان » لکه په افغانساان کې پاتې شيوروساه یم  زکال۰/۲۲بايد ترا امريک

 .لس زره امريکاېې عسکر په  افغانساان کې شاون ولري دکال وروساه باي ز۰/۲۲کې واېې ېې تر امريکې  په سنا
 مشفاور  دې امريکې د ملی امنیفت د  توصیف کړي دي  خو د افغانساان حاال  په خواشنۍ سره د ډاډ وړ دهه سناتور

جاړی نفده دلافه   ړاو امنیاي جو شم ر عسکرو موخه د امريکې د مذاکراتو د»واېې ېې « بن رودز»مرسایال غاهلی 
« دېويفد بفارنو  »غفاهلی   خفو  .«روځ  دي قواو سمبالول او اوب  د افغانساان دالقاعدې پټن ايونه  یدفونه دي يو ددوه 

جنګ الرې ېارې اوس بفدلې   اسادالل سره سم د فارن پالیسي خپرونې ته ويلی ېې دې امريکايانو د ماقاعد جنرال د
 دې دا .«امريکا دې په افغانساان کې ت  پاتې اډې ولرينشاه ېې  د بې پیلوټه الوتکو په مټ دې ته نیاز شوي دي او

ېففې  وڅف  خفوا بشفپړه وتلوتفه ځفان ېماوکفوي او وینیاونفه جفوړوي تفر         و نظريفاتو نفه دا غفکاري ېفې امريکفا لفه يفو       څف 
کفوو   نه ده ځکفه د  سیمې نه وتلوته ېماو د ایرڅه ېې وي امريک   خووتنه يوه ناکامی ونه بولي څوک دا ساه بیاوور

اقاصفادی وضفعیت لفه وجفې ېفه پفه        اوسه یغه ورته الس ته نده ورهلې  امفا د  ته راهلی التر اره ېې سیمیلپ مقصد
په دې اساس په افغانسفاان   دې سیمې کې پاتې شي نو اويلی ېې امريک کې راهلی په ټینګ عزو نشو اروپا او اامريک
کفم   سیاسی بفار  له اوږو اقاصادی او اېې امريک ډېر سهولاونه الس ته راوړي پاتې ک دولو لپاره بايد ځاناه نور کې د

تفه دفافر    کفې طالبفانو   قطفر   سفره خبفرې اتفرې    پفه لټفه کفې ده لکفه طالبفانو      دجوړولفو  فاا کړي نو اوس دې داسې يو
 پاکسفاان بانفدې فشفار    پاکساان له موجوده وضعیت نه فايده وېاول او د  کول په افغانساان کې سهولاونه پیدا  جوړول

طلفب   ېفې دا  تفه پفاو ونیسفي دا    امريکې ګټو پاکساان دې ته مجبورول ېې د طالب بنديان آزاد کړي او وڅ زياتول تر
کسفان   ی يفوه لوبفه وي غفاېي دا   آی اس آک دلی شفي د  ا  څه لپاره ب رته آزادشو څه لپاره زنداني شوي و او د بنديان د

 .اړتیا لیدل کیچيځکه اساخبارتي معلوماتو يوڅه   رته په خپله ګټه اساعمال کړي نوب
 

 :ته قضائې مصونیت امریکائې ځواکونو
خبره نفده  غفاهلې کفرزي داسفې ډېفرې بفې        د حیرانایا ب په خپ  دري  کې ولې بدلون راوسای ډېراحېې کرزي ص دا

يفاده   کفړي بیفا ېفې د    حف  لپفاره جفوړ    موضفوعاتو د  خاصفو  د کمیسیونونه ېفې  سنجشه خبرې کړي اوبیا په شا شوې ډېر
غفون ي پفه    خپف  زوی د  ګفانې کفړي د   ې ژړاه يف ت خلکو  بیا  لمرته ايښې دي ې په کنګ  لیکلي اوه يفرمانونوتلې ډېر 

تفه پفاو    افغفان ولفس بايفد خپف  کړنفو      یمغفه خبفر ده  خفو    ځ  یم بیا غون ې ییلې څرګنده کړي  دا امريکې د بیا دیکله 
ترسففخت  ګاونففديانو ده ېففې د مجبففوري دا نففدي ېففې سففبا بیففا پښفف مانه شففې  د ولففس    ګففاو دې کښففې  داسففې يففو ولففري او
په دهه وران وطن کې ځاناه ځاناه ګټفې   یګاوند یر فرینګي بريد الندې ده  او کلاورې او  نظامی  سیاسي  اقاصادي

 دا .ل هفواړي پفه ت فره پاکسفاان اوايفران     بربفادول او ځانافه هشمفو    وطن ورانفول او  خپ  ګوډياګانو په الس دا د لري او
پردوشاون په  خوندي تو  لپاره د د ځان د ته مخه کړي او طاقاو ولس ېې دې ته اړکړی ده ېې لويو مجبوريت افغان

خبفره کفړې    ېفې غفاهلی کفرزی دا    تحمیل فچي دا  کې وزهمي که څوک وهواړي که نٔه  دا شاون په افغانانو خپ  ییواد
 ګفه موافقفه ده وزيفران مواففق دي نفو دا     لری ېې په خپله مواففق ده ولسفي جر   مانا ېې فیصله به لويه جرګه کوي دا دا

 :فیصله ک دونکې ده  اوس بايد کمو ټکو ته پاو وساتو
 

وه  ځکفه ېفې امريکفاېې    ه بفه  ډېفره غفه خبفر    پفه ګټفه شفوې وای نفو دا     افغفانو  قافاېې مصفونیت خبفر د    ېفې د  دا: لمړی
پفه   ډېفره مههمفه ده کفه نفها زمفا      مصونیت خبفر  يا دآاوس ېې داسې نه ک چي  خو  کې احایاط کاوه خپ  کارپه عسکرو 
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څففه نففه غففاهلې  خپلففې ملففي ګټففې لففه یففر مففوټی وي او نففد ډېففره مهمففه خبرییهکلففه نففه ده  پففه دې شففرط ېففې افغانففان يففو آ
 .دا الندې شرايط په پاو کې وساتي وشماري او

 

 :سره په دا الند ټکو موافقه وشي اامريک د خبره نشي کیدی ېې مصونیت یغه وخت ارزغت وړ دا :دوهم
 .نظروي افغان ولس په مشوره او ي بايد دګکې ېې اوس چ په یر ګوډ دییواد -۲
ېفې   دا يفا  پاره افغان حکومفت نفه اجفازه ولفري او     دنه ب  ځای تګ راتګ  خپلو اډو امريکايان په قطع صور  د -۰

 .مخکې له تګه افغان حکومت له خپلې پرېکړې خبرکړي
يفا پفه څرګنفده توګفه      کفارکولو  څفارګره اداره پفه افغانسفاان کفې د     امريکې جاسوسي يفا  منیای شرکت ېې يا دی څ ا -۲

ېفې   ادارې لخفوا وي نفه دا   ملفی امنیفت د   ېې کوي بايد د کار فعالیت حق ونلري  یر ولس په من  کې د ووايم ېې د
 .دوی دلاه اجناوری وکړي

کفه ېفرې څفوک پفرې       نظفامی عملیفاتو اجفازه ونلفري     ډولیف څ   پرتفه د  افغان ځواکفو  افغانساان په خاوره کې د د -۲
 .کې افغان حکومت ته دې تسلیم کړي شي ساعاونو۲۴یغه کس زندانی ک چي نوپه  د دوي لخوا کوي او بريد

يفا   حفق بايفد ونلفري  کلفه ېفې امريکفې تفه خپف  وګفړي او          زنفدان درلودلفو  د  يا زندانی کول او افغانانو تعقیب او د -۵
  افغانفان  حفق نفه ورکفوی    محاکمفه کولفو   زندانی کولفو او  ب  ملن ته د درناوی کړي او یغو د عسکر ایمیت لری او

نفاوی  رامريکفا یفم بايفد د دې خبفرې د     نکفړي او  لټولو اجازه ب  ېاته ور  خپ  وګړو زندانی کولو  تعقیبولو یم بايد د
 .وکړي

سفره ونشفي کفوالی     خصوصفی شفرکاو    کسفانو  بفانرووو   ه والیانوپه خپ  سر لیدنې کانې قراردادونه ل په ییڅ ډولـ ۶
 .ېې افغان حکومت په جريان کې وي دا مګر

حفق ونلفري    دوي دا وي  او اویفره بڼفه ېفې وي  بنفد     ډولافغانانو په ضفد پفه یفر     د ټول یغه نظامی تحرکا  بايد ـ۷
 .په غارو نوکې سره ګرځ دی شي نه   ېې صرف په خپ  اډوکې نظامی کالیولکه په ترکیه کې

 

 خبر ونلري داافغانساان په خاوره کې  دییڅ فعالیت اجازه  یغوي د باندې ومن  شي او اټول مواد په امريک اوس که دا
بیا خپ  ارزغت  له  قاايی مصؤنیت خبر د دې سبب کیدی شي ېې یم افغانان مصون وي اویم امريکايان  نوځکه د

 .ک دای شي وړ منلو ته د افغانانو السه ورکوي او
 د لکفه یوتفه  زيفا ت   خپف  زور  ملفی حاکمیفت درنفاوی وکفړي او     افغانساان د دې خبرې ته راځي نشی ېې د ااوکه امريک

 .له افغانساانه به پښې سپکوي وي اوېې کډه به ېې په شا ضرور اوس په شان دواو ورکړي بیا
ولس  د او حکومتافغانساان  وڅومره زيان لری دا دا ګاه لریته څومره  يا پاتې کیدل افغانانو امريکا وت  او ېې د دا

 . له حاالتو فايده وېاوي له فساده الس اخلي او  ملي ګټې په پاو کې ساتي یخپل یکمې انداز پورې اړه لري ېې تر
 

 :امریکې وتل له افغانستانه د
 د کبلفه يفا  ه يا له نظامی ماتې لف  نیت نه ورکولو په بانهومصو د له افغانساانه پښې سپکې کړي يا ااوس که ې رته امريک

یره بله وجه ېې وي  لکه شورويانو ورساه ېې افغان ولس ېې يواځې  پرېښود  يا په وجه اوکړکیچ اقاصادي  نړيوال
نورګاونفديان بفه جنفګ دواو     اوس ېې یم پرېچدي  د دوي ځاي به څوک ډکويا بې شکه یغه به پاکساان وی ايفران او 

سفره   اماحفان لفوي تفاريخې    بر ده  په داسې حال کې ټول افغان ولس په ت ره پښاانٔه بیفا لفه يفو   يوه براالخ ته لمن ویي دا
تبفایۍ ېفې وژهفوري  طالبفان یفم بايفد دې خبفرې تفه پفاو          لفه   خپ  نیکونو په شان له وطنه دفاع وکړي او مخ دي ېې د

 انديښفنې وړ  ه بفراال وي کفه پټفه د   پاکساان قبافې تفه واېفوي دا کف     بیا د ېې افغانساان له امريکې خشص او دا .وکړي
بلفه خبفرده     کنفه ده  دا  ېې پاکسفاان  مسفلمان ملفن ده او      ځینې واېې ېې پاکساان غه ده مسلمان ملن ده  دادهه خبر

پاکسفاان   غه او کلن مسلمان خلن دي نو ولې بیفا  ترپاکساانیانو ډېر مطرح  وی نو افغانان بیا هاسشو خبر که ېیرته د
افغانسفاان خفاوره ده  ولفی     پښاونساان ېې پفه تفاريخي لحفا  د    ډما  ګو پرېچده  داه پاکساان خبر نسپاري  دافغانانوته 

فرقفې    مسفلمان  وی کفه د  کفافر  هفشو هفشو ده کفه د    .نده د بحث وړه خبر کافر مسلمان او ځکه د ته نسپاري  نو افغانو
 :شپیګ  مجلې ته د دې پوغانې په ځواب کې واېې مان دآل نشاه  په دې یکله احمد رشید پاکساانی  تکړه ژورنالست د

 او لفري  څفه  لپفاره  ی فوادو  کوېنیفو  د یغفوی   دي ګاونډيان پاکساان او افغانساان د ېین او یند طاقاونه تاند دوه نړۍ د
 کنها
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 سفوي  عفاد   بانفدي  درلودلفو  نروو په کي ملن په ی وادونه یګاونډ افغانساان د  راییسي کلونو ډېرو له٫٫ :رشیداحمد 
 اقاصاد يې یم او  دي کي تفعالی په ډلي ټروريسټي لسهاوو په  لري پرابلم افراطیت د یم خپله ېي حای پاکساان  دي
     .ويني خوب سوپرپاورتوب د کي افغانساان په پاکساان یمدا خو   تاۍ څخ چي پر
پاکساان دا شوو نیت لفه جهانیفانو نفه     د یدژورنالیست  خپ  ملن په سیاست پوه يو د پاکساانی او يو رشید ېې احمد دا

هشمانو هفشو نکفړي پفه خپف  افغانفانو       ده ېې ملت د ته پکار په ت ره طالبانو افغانان بیا بولي نو د اندېښنې وړ پټوي او
 .وشي ېې په پنجاب باندې اتکا ده دا ګټوره تکیه کول په وار وار

 :په پاکساان کې داسې واي و ریرپخوانی س طالبانو غاهلی مش عبدالسشو ضعیف ېې د
 ېفې د  فکفریم نفه کفاوه  یغفه دا     تحقیقاتي کنررانس څخه یغه څه الس ته راووړل  ېې په خفوايې مفا   پاريس د د موږ»

ېې دهه اخفاشف   اخاشف نظر وو  څنګه کوالی سو قطعي اخاشف نه وه  خو کې اساسي او په نظرونو طرفونو ټولو
کفړو  بیفا د    فروعفاتو پفه ېوکفاې کفې رامحفدود      د څخه پوره توپیرکړو  دا اخفاشف نظفر  قطعي حالت  اخاشف د د نظر

 يفو  کفوالی شفو  ی غاهلی مش عبدالسشو ضعیف خبر د« .باندې اتراق وکړو مشارکاتو مهمو مهم یدف لپاره پر واحد او
ملفي ګټفې هفوره     او فکفر وکفړي   راز یمفدا  بانفدی  یفم پفه مهمفو مشفارکاتو     خدای وکړي ېفې نفور  . پراخ لیدلوری وبولو

تف  لپفاره پفای     دا جنفګ جګفړې د   که افغانان هواړي ېې واقعًا افغانساان ته سوله راشي اووشماري  بايد ټول پوه شي 
فقرپکفې لمفن    کفې ېفې یفره ورل ولګفه او     دا جنګ ځپلی ییواد د نړۍ په دهه اساس اقاصادی پړاونو ته ورس چي  او

ک پاکسفااني غفک ش   جنګ ویلی ییواد له امريکاېې او که هواړۍ ېې دا وپړاوهنوته وېت شي  ا ترقي لوړو هوړوي د
بار په شفا   پردو د باورلري او وژهورل شي  که دا غک لې ډلې په خپ  ځان په خپ  خدای اوپه خپ  خلکو نه په رغایا

 ت ورکفړي  دا تفه ارجعیف   ګټفو  ملفي ګټفې نظفر خپلفو      اعاماد يوه فااء رامن اه کفړي  باور او دا ده ېې د نه وړي پکار
اخوانی ېې؛ پرېچدي ځکفه پفه دې بوبواللفو وطفن      خبرې ېې ته کمونیست ېې ته امپريالست ېې ته فاشیست ېې طالب يا

پرمخافګ خپف  شفعارکړي  خپف  افغفان تفه        آزادي او  سفوله   وطفن  طېچي  په يفوه ملفي اجمفاع سفره صششفي  فقف      نجوړ
افغفان زړه ونفه    د پفدې وطفن ېفې     شفوی  لفوی   زېچېفدلی  درناوی وکړي که یرڅه وي بیایم افغان ده په دې وطن کفې 

اوسفه پفه پفردو نفه ده      په قطع صور  نه سوزوي  ییڅ ملت تفر  په ت ره پنجابیان خو سوزوي نه هربیان نه ايرانیان او
يو ېفې   مونچ دا به الړشی خو هرب خو نشوت  ترتله به په جنګ کې سوزو  جوړشوی  بې له دې خبرې ېې سره يو

پرته له دې بله معقوله  .دعز  الره ده دې يو ملی او سیاسی اساقشل غه او دا اب ته هشو پاتې ک چو  نواو پنج سوزو
 ومن اهلل توفیق .خپلې ګټې په پاو کې ساتي یډله ټپله یر ګاونده يوه معجزه رامن اه شي  ځکه یر مګره الر

 

 :اخذونه
 شپیګ  مجلې سره  آلمان د رشید مرکې ژباړه د احمد د -۲

 .غاهلی واحدفقیری له افغان جرمن آنشين نه
 //سولې لپاره غاهلی مشعبدالسشو ضعیف لیکنه  د د -۰

 پاڼه ويب دسپرهۍ
 پاڼهويب  بی بی سی  د -۲
 پاڼهويب  چهامريکا د -۲
 

 


