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و شميره   ١تر ١  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئراليږلو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب

ه              ليکونکی شاه ګله بارکزی    م ٢٠١٠ / ٠۶ / ٠٥: ني
  

  داچی بيګناه بی وزلی مړيږی، زمايی څه
  

ه کی يو پوښتنليک دمسافرنومی له لوری  تيره ورځ می د pashto/dk.nahimi.wwwپه زړه پوری  ډير  په ويبپا

 دنورو ولم چی ددی پوښتنليک ځواب دخپل معلوماتوله مخی نوموړی ځوان ته ووايم اوولوستی چی زه يی وه

  .پوهانوڅخه د نوموړی دغوښتنی له مخی هيله لرم چی دراتلونکی نسل دخبرتيالپاره جواب ورته ووايی

 په پوښتنليک کی دښاغلی حضرت صبغت اهللا مجدی هغه ويناته شوی وه چی نوموړی دسولی دملی مشورتی په

ی بيان کړم . جرګه کی وکړه ددوی وژل په  سره جګړه او داچی مجددی صاحب دخارجيانو«: زه به يی پوښتنی لن

پوښتنه کوی چی شورويان هم يودولت رابللی وه  مسافر. خاطرحرام بولی، ځکه دوی دافغانستان دولت رابللی دی

 داستقالل لپاره داجګړه کيده که د ياآ. اړين جهادوهمعيوب شوه ولی  افغانان شهيدان او سره جګړه چی په ميليونو دهغو

بمباری خوپه . که داسی وه چی هغوبمونه اورول ولی اوس ګالن شيندل کيږی او. لپاره وه رهبرانودسرمايی دټولولو

 ولی داچی دوی ښاغلی يی قدرت ته رسولی دی نو. اوس يی هم لری دوام درلودی او پربی وزالنو حاالتو دواړو

  )اونور...مسافرغواړی چی په توپيريی وپوهيږی. چی ددوی يی دبال چی څومره وژل کيږیداسی ده 

مکث وکړم نورو غواړم ددی او   :پوښتنوچی مسافرصاحب بيان کړی دی په هکله لن

کرو دشوروی اتحاد په رښتيا چی په خپل . په ډيره سپين سترګی دافغانستان پرخاوره وحشيانه تيری وکړی سرول

يناوهخوښه يی ببر اوغوښتل يی چی هغه نظام چی ددوی خوښ وه په افغانی ټولنه کی . ک کارمل پرتخت ک

خپلواکی څخه  دازادی او په بيه دهيواد وينو په دی کی شک نشته چی دافغانستان سرښندونکی ولس دخپلو. جوړکړی

په ډالرونو،  رهبرانو ح دجهادورور اشاره ورته کړی ده، دغه په اصطال ولی ددوی وينی چی دا. په ميړانه دفاع وکړه

اوارام ژوندد پاره يی دومره  دهوسا دکړوسيانو لپاره تبادله کړی او رانيولو د نورو هيوادونوکی دقصرونو په ډوبی او

ی وی پيسی ټولی کړی چی ژوند  هم دوی وه چی دولتی ودانی، مکتبونه، دلوړو. به يی په ډيرلوکس ډول ګران

. يايی ويجاړکړه وراچاوه او نورپرهرڅه يی چی وسه رسيدله، ورتی وسايط، شفاخانی اومرکزونه، ترانسپ تحصيالتو

. چوريی وکړی چی هيوادول پره خبرتيالری ورانی اوه هو دومر الڅه کوی کله يی چی خپله واک ته ورسيد داخو او

تی په وخت کی دځانونو هرڅه ددی هيواد ولی دا  بده داوه چی واک ته ال ترټولوخوال. سره نه وړله وه اوروس دتي

په ښکاره  زمری خو د پنجشير رسيدلی نه وه دښاغلی ربانی په مشری په کريملين کی ناستی والړی وشوی او

 پاک شهيدان ددوی په اند څرګنده شوه چه په ميليونو سپينه ددی څخه داسی ترلمر .قراردادونه ورسره السيليک کړه

 او وينی توی کړی وای، استقالل اودی ته ورته خبری دبی عقالنولپاره بايدولس  دواک دټينګولو ددوی ښاغلو بايد

  !ولی .نادانو سياستوالو خبری ښکاريدی
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