
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، 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 نیماً نظر افغان جرمن آناللزو سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۰۱/۰۸/۲۰۱۸                                                      شیرزوی/ ع

 ایتالف لوټمارو د
 

کوم کسان چې نن د یونامقدس ایتالف ترسرلیک الندې راټول شویدي ددوي د هریوه کړنې ولس خپل په هډوکو،پټکو 
؟ دغه د ځمکو،  شولمجبور ولی کیږي چې دوي دي عمل تهاو غوښو باندې احساس کړیدي. سوال دلته پیدا 

چآ دومره وپړسول؟ مارکیټونو،شرکتونو،درملتونونو،پمپ ستیشنونو، روغتونونو.په ټوله کې د زر او زور خاوندان 
د  ،نومیده، دا غله، بیسودان، دپردیو جاسوسان، قاتالن« کرزی خان » خبره واضیح ده چې ددوي کوم مشر چې 

 راټول او د دولت مهمې څوکۍ یې ددوي په اختیار کې ورکړي دده د زمامداریپر ځان  ړی جګړه ماران یېنیابتی جګ
هم لکه د شاه شجاع په شان تاریخ په خپلو زرینو پاڼو کې خوندي وساتي او د یو ستر میراث په توګه به  توره دوره به 

وت وخوری، ځمکې ونیسي، قتل وکړي خو بهر ته : رش ته هدایت وکړ یې د هیواد نوی کول ته وسپاري، کرزی دوي
ورته ُګنګوروګان واچول، ددي  پښو کې مو پانګې مه لیږدوي. پښتوکې یو متل دی : هوسۍ له ځایه ګړندې وه اوس یې

دوي پدې خوار او مظلوم  غرونه، هدیرې هم غضب کړي، ،هدایت سره سم دا قاتلین لس برابره نوره هم تیز شول
ته جزا  ---دده په تور دوران کې هیڅ جابراو هیڅ قاتلوست چې د بشر تاریخ یې په یاد نه لري ولس هغه ناتار را

کرزی خپل ساتل شوي لیوان یې د ولس غوښوته  پانګې یې د کارتالنو په شکل د هیواده بهر ووتلي، ورنکړل شوه
 ورایال کړي وه.

وشي نو دي ته کتابونه او سیمنارونه الزم دي چې که چیری ددوي پدې غیری انسانې او وحشی صفتونو باندې خبری 
، ګټو څخه دفاع وکړي او پلیتو ددوي د حق ستاینه وشي، دوي خپلو مافیایې ګټو دي ته مجبور کړل چې د خپلو ناروا

دوي پدې ویره کې دي که په هیواد کې یو قانونی حکومت رامنځ ته شوه دا ناروا پانګې او ملکیتونه چې د غیری 
رې څخه مونږ الس ته راوي دا به راڅخه ظبط او بیتالمال ته حواله شي.دوی د وطن د پرمختګ او د هیواد مشروع ال

کول د سمورتیا په فکر ندي صرف د خپلو او د پردیو د جاسوسی ادارو ارمانونه زمونږ په ګران افغانستان کې پوره 
هیواد کې پر مخ وړي. که داسې نه وي د یو  پردیان د همدو پردي پالو پر مټ زمونږ بهاو نیابتی جګړه غواړي 

هیواد د ډالرو کڅوړي  مغرض هیواد ریس جمهور څرنګه ځانته حق ورکوي چې د یو دوښمن او  سرلوړېباعزته او
په طیاره کې واخلي؟ او بی شرمانه اعتراف وکړي چې د زمونږ ګران او دوست هیواد ایران زمونږ د دسترخوان 

زما یو ملګری چې د سویس په هیواد کې د مهاجرت شپې او   ړي په ګور کې وشرمول. پیسې راکوي کرزیه ! تا م
ورځې تیروي قصه کوله : یوه ورځ د یوبانکې حساب پرانستلو ته اړشوم بانک ته والړم زما د هویت کارت واخیست 

ل کې ولري ستاسو د ټولو راته وویل څرنګه حساب غواړي ما ورته ویل عادی، راته وویل ته باید یو میلون ډالر په پی
ما وویل زه یوفقیر مهاجریم ستاسو په  او د بانک دورانی پانګه یې جوړه کړي ده. وطندارنو پیسې همدلته خوندي دي

ددوي ټولو پانګې په بهرکې خوندي دي، او په هره میاشت کې یې د پیسو ګټه کارت راله بیرته راکړ اصولو پوه نشوم
مکه معظمې قران خواره دي چې هلته یې په قرآن عظیم ایشان السونه کیښودل چې دا  دوي ټول هغه د ور زیاتیږي. 

، او د قرآن عظیم الیشان ته یې په سپکه وکتل. همداسې سپک وطن به ویجاړو، یواځې په همدې ټکي یې وفا وکړه
 کړل. 

اراو د خلکو په وینو سره زه یووار بیا خپل مظلوم ولس ته خواست کوم چې نور ددوي لګې پریږدي، نور ددوي مرد
د زرو بی ګناه کابلیانو شهیدول، «۷۰۰۰۰» ، دوي دي ولس ته څه ورکړل؟ دنکړی السونه په خپلو پاکو خولو مچ 

د څلور انچه میخو ټکوهل، د مړو رقصونه،د خویندو میندو د تیو پرې  سرونوانسانانو د غوښو پخول، د انسانانو پر
کول،د میړه دارو میرمنو تصاحب، د ژوندي انسانانو پوټکې ایستل، د نرانو د تناسلی االتو پرې کول،د خښتو په 

» ینرو کې د داشونو کې د انسانانو ژوندې کبابول، د زهری مارانو خوشی کول د انسانانو زندانوته ، په فلزی کانت
د  اتنکیو ځوانانو سوزول او بیا د لیلی په دښته کې په دریو قبرونو کې اچول، په ښځوډلیز جنسی تیرې او بی« ۱۸۰۰

 هغه خوشی کول په جادو کې . 
ددوي مالی اړخ ته نظر واچوو باید کتابونه ولیکل شي. یواځې په اوسنې وخت کې که د  که دا صرف یوه یادونه وه

د مالیی وزیر زاخیلوال د وینا پربنسټ وکتل شي یعنی پانګه + ملکیت = تریلیون ته خبره رسي. ګه عطا نور پان
میلونه ډالره کیږي په قاچاقی ډول پرته د محصول څخه «  ۲۶۹» ټیلره اوړه چې «  ۱۲۳۹۲» یواځې د حاجی قدیر 
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اد قیمتی لرګې، زمرد، الجورد، هیواد ته را داخل کړي وه نو دوي ځکه جوش وهیی چې دا پرې قطع شول، د هیو
د بیروج، یاقوت، هیروین، ډول، ډول د مرمر ډبری، د انسانانو اختطاف ول، په مرکز او والیاتو کې غال او شوکې 

همدې ایتالف د السپوڅو له خوا تر سره کیدل او پیسې یې د همدو جیبوته تللي، د هیواد ځمکني او هوایې قوا چا پر 
 ۱۳» وزره مختلف النوع طیاری څه شوي یواځې دوستم ګلم جمع «  ۶۰۰» وی وه یواځې پاکستان خرڅي کړي همد

  باله هلیکپتره په ازبکستان هیواد خرڅي کړلي. « 
لږ ټکان ورکړي او په خود راشي یوبل ته د مینې  تهخپلې خبری رالنډوم د هیواد په ځوان کول مې غږ دي چې ځانو

تاسو پالرو او نیکونو په ډیروسرښندونو تر السه کړي،مه پریږدي چې نوردا دا وطن س او وروروالي السونه ورکړي
پر دغه وطن فروشانو او پردیوجاسوسی ادارو نوکرانو باندې نور ونه  زور خاوندان یې پر پردو خرڅ کړي، و،د زر

د هیواد خلک غولیږي په یو بی طرفه او وطني محور باندې چې د ولس او د هیواد ګټې په کې نغښتي وي راوڅرخي.
پدې پوه شي چې دا نامقدس ایتالفونه د خپلو ګټو د خوندي کولو له پاره دي نه د هیواد د ګټوله پاره، نور هیواد وال 

 باید نور پوه شي او خپله الره وټاکي.
 

د هیواد د مادی  د نړۍ د ټولو صلح دوستو هیوادو څخه هیله لرو چې افغانی جنایت کاران، قاتلین، د ځمکو غاصبین،
ترڅو د خپلو ناروا کړنو جزا  دل شیزر تر زره نړیوالو حقوقې محاکمو ته ور وپیژن او معنوی توکو لوټماران دي

او تل به دوي د زور  پا څیژيوویني که داسې ونه شي د افغانستان ولس اعتبار او باور به د نړیوالو مدنی ټولنو څخه 
 زي.او د پانګو خاوندانو په اور کې سو

 پای                                                                         
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