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دجرمني په مونشن ښار کې  ديولوی او بريالي الريون مفصل او 

  مصور رپوټ
  

 

  !ګرانولوستونکو

ې  د تې  روان روري  مياش ې فب م   د  د دوھم ره  س ا س ه  خبرتي ې  ل روري نٻټ ه  فب ه پ ه څلورم ه  او پنځم   د  نٻټ

  جرمني  په

   ټولنيزو نورو  او مختليفو سياسي، کولتوري ٩٠نوي  د ضد  نړيوال امنيتي کنفرانس  په دناټو  ښارکې مونشن 

   .شو ترسره  يو لوی الريون خوځښتونو په نوښت 
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اڼو  دافغان يوځای  دوو تصويرونو سره له   رپوټيو لنډه کی سوته ددې بريالي الريون  په  دا سبا مو تا  درنو ويبپ

با مفصل   له  الرې او رسنيو  ه  س ون   پ ه  د الري ه  تاسو ت ه  کبل ده  علتونول وړاندې کړی  وخو موږ  د ځينو عم

  :رپوټ  درنه کړای شومثأل

   .ــ دتصويرونو او ويډيوي فلم دحجم دروندوالي زموږ کار وځنډاوه

و  تازو د  پټ ه  کرزي  سره  د ناټواس د ل ه  اړون ا د دايمي اډو پ ل کې  د امريک ايرش ھوف  ھوټ ه  ب شن  پ ــ دمون

ه  ه ن ښنې سمې دي اوک مشورو ګنګوسې ھم ددې سبب  شوې  څومالومه  شي چې  په  دې اړوند  د الريونوالو اندٻ

.  

  .نونو ته مو ھم انتظار وکړ ــ  ديادواډو په اړوند دافغانانواودسيمې ھٻوادونو غبرګو

ښتې انتظارمو ځکه وکړ چې  ارک د تٻ ــ په عربي نړۍ کې دالريونونوسلسلې  او  په  تٻره بيا دديکتاتور حسن مب

  .زموږ دالريون يو شمٻرمصري ملګري مصر ته والړل موږ دھغو دسترګو ليدلي حال ته معطل وو 

له  وسه وکړای  شول  چې دتصويرونو حجم کم او خپرٻدو دلمړۍ  ستونځې  په  برخه کې خو زموږ  ملګرو ترخپ

ه   ه   ھغ ه  ستونځمن  و خو ل ـګرو ت ه  تخنيکي اړخه  زموږ ملــ ته برابرکړي  د ويډيويي برخو د حجم کمول  ل

ه   سره سره  د الريون يوه ويډيويي برخه  دبٻلګې  په  ډول  دافغان  درنواو ھٻوادپالو ويبپاڼوچلوونکوپه مټ  تاسو ت

  .وړاندې کووھيله ده چې دتخنيکي امکان  په  صورت کې يې تاسو ته  خپره کړي 

د دوھم مورد په اړوند دومره وٻالی  شم  چې دالريون  والو اندٻښنې په  ځای وې ددايمي اډوخبره حامد کرزي  ال 

دهللا  پ ښٻناوه دولسمشري   ټاکنو په  درشل کې له  امريکايانوسره منلې وه  ځکه خو يې غبرګ عب ښو ک و پ ه غبرګ

ې   ه داس ې ھغ ه چ ه ده ځک ره ن وې خب ه ن وي داکوم وی  رنګ ورک ه ن رې ت دکرزی دې خب ې اوس حام و دا چ خ

  .رنګمالۍ  ھر وخت کړې دي 

ه  و ل يمې ھٻوادون ه  دس م  جوت  شول ک ه  ھ يمې دھٻوادونوغبرګونون انو اوس د دافغان ه اړون ا ددايمي اډو پ دامريک

اري موقف څخه  راتٻر او دخپلو ه  رياک والې خپل ا د شمال جنايتکارې  ټل  افغانانو نظرياتو ته  ځير شو نو دا دی بي

  .،وطنفروشي، جنايتکاري اوجعلکاري وښوده 

امنفي  معيل  بي ورن اس ړ خوت ړ وک ه مالت سعودله اډوڅخ ورن  ضيأم و ډالروت ه ميليونون تيال پ واني مرس رزي پخ دک

 .ن چې ھم يې دولت ترولکه الندې دی اوھم ځان اپزيسيون بولي غبرګون وښوددابياداسې کيسه شوه لکه نظاريا

ه  ي ن ه زورکل اڼې ورژوي پ و پ رو ون ه دډٻ ۍ ب ړۍ څپ ي ن دوروستي  مورد په برخه کې به دومره ووايم چې دعرب

ا  و ځل بيادباب کيږي  ھغه ورځ لرې نه  ده چې کړٻدلی او بې عزته  شوی افغان  ولس  دھٻوادپه ګوټ ګوټ کې ي

  .را ژوندی او پردي  دھغو له  ګوډاګيانو سره يو ځای  په ځغاستو کړي تاريخ  

ه تش  ري  او ن و صالحيت  ل دا ھم  ديادولو وړدی  چې  په اوسنيو شرايطو کې نه  دکابل  اداره  د دايمي اډو دمنل

ږي چې دافغا ه خوښې په نامه  دکرزي مسخريي لويه  جرګه،  ددايمي  اډو په اړوند به  ھغه وخت پرٻکړه کي نانول

  .سره سم يو عادل او قاطع حکومت رامينځ  ته  شي

وممصوير رپوټ سره مفصل اوډول  په الندې  ته  ستاسوخدمت دابحث نورنه اوږدوم راځم   خومخکې   وړاندې ک

و لوستونکو  ښتوژباړه ستاسو درن يکم  لمړی  دھغې  وروستنۍ اعالمې  پ له  دې  چې زما دسترګوليدلی حال  ول

ه  کالوس  شرير  وړاندې کوم  چې  ښاغلي حضورته  ی ده  ھيل ه  رالٻږل اني مسؤلينو موږ ت ون  الم ې اودالري ليکل

  :ده چې تاسو ته په زړه پورې وي 

 اعالميه وروستنۍ اتحاديې عمل د ضد په کنفرانس امنيتي دناټو
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ورې ه زړه پ ر سره شو څوورځې مخکې  په مونشن ښار کې دنړيوال امنيتي کنفرانس  په ضد خورا پ ون ت   الري

ه ډول ۵٠٠٠پدې الريون کې له   وليس  دمعمول پ ه  خو  پ ډه لرل  پنځو زرونارينه  او ښځينه کسانو څخه  زياتوون

 .دداسې حرکتونو کميت کم ښيي 

  :، دعمل يوالي الريون  وياند وويل والتر ليستلدګڼ شمٻر سازمانونو د الريون  دپرانستنې  په وينا کې ښاغلي 

وو چې د موږ خپ« ه ورک ه  الس  ځکه  ن ستانواو دوسلو سوداګرو پ اټو دسياسيونو، دجګړو ستراتيژي ل امنيت  دن

ستان او عراق  کې   دوی  السونه  په  وينو سره  دي  د دوی  په الس  تنظيم  شوو جګړو په  يوګوســالويا، افغــان

  .په سلګونو زره کسان قرباني  کړل 

  .و ناټو سرتٻرو ايستل  دالريونوالو مرکزي  غوښتنه  څرګندوله له افغانستان  څخه  دالماني ا

  .په دې لوی  اعتراضي الريون کې  افغانانو، حبشيانو، سوماليايانو او مصريانو ښه  فعال ګډون  درلود 

دو او  دي کٻ ويناوالو خپل کلک  مالتړ  د نړۍ  له  ھغو ميليونونو وګړو  څخه  وښود  چې  دانساني کرامت  د خون

  .مستبدو  رژيمونو په  نړٻدو کې  ونډه لري 

ه  چل او والتر ليستل سئله ل ستلو م اني سرتٻرو دراي وو الم ستان  څخه  د ن ه افغان د، ل ون  ويان والي الري ، د عمل ي

ګوتنبرګ  اودناټو پوځي  چارواکي له افغانستان څخه دپوځونو را ) المان ددفاع وزير(فرٻب  څخه ډکه وبلله  وٻل د

  .ه حاالتو پورې  تړلي بولي  خو دا يوازې  يوه  پلمه  ده  نه کوم بل څه اٻستل پ

  :موږ وايو

  » !الماني  او نور بھرني  ټول  پوځونه  دې له افغانستان  څخه  ووزي  او بې له  ځنډه دې ووزي « 

  : وويل والتر ليستل

ړۍ« ه ن دې  دی بلکې  پ تانوپه وړان  کې دھغوديموکراتوخوځښتونوسره زموږ الريون نه يوازې دجنګي ستراتيژس

  .ديوالې لپاره ھم دی، چې  په  مصر، تونس، يمن  او نورو عربو ملکونو کې  فعاليت کوي 

م  داسيميز اعتراضچيان  ھلته  نه  يوازې دې ھ په  سيمه کې  نمونيي  دي  بلکې  دنړۍ په کچه  داستثمار  په  وړان

  ».مقاومت کوي 

 غړي  ھٻوادونه  دجنايتکارانود رژيمونو مالتړي وبلل  او زياته يې کړه چې  دوی د ھغه  دالمان  دولت اوناټو نور

  .مصر او نورو عربو ھٻوادونو له  الريونوالو څخه  ھسې دسر په  ښورولو مالتړ کوي 

نيو مسؤليت "رــتوبياز فليوگ "دالريون  په  ورستنيو  ويناوالو کې  ه  چې  په  تيوبينـــګن کې د جنګ  طلبي  رس  پ

ري اړه ل ـس "غ دلين ويم ـ تازي " دگل يڼ اړخواس ې  دک ان  ک ه  پارلم ان   پ ن " د الم ورمن  اويگ ي   ،" دري  د  روان

  .چارو تکړه عالم   او د ديني علومو يو کارپوه خپلې  ويناوې  واورولې 

ي اعترتوبياز فليوگر از د   دالمان  دولت  په بې  رحمانه  منافقت  نيوکې وکړې وٻل ولې دعرب ه اړون اضچيانو پ

  .صداقت نه لري 

ه  ديځوھٻوادونو پ ه ګدۍ ناست کسان دلوي درت  پ وکې دق ي ھٻوادون ھغه  وويل لسګونه کلونه کيږي چې په عرب

سيز  ر څوول ږي  ت ه کي سي ساحه کې حماي ه  پولي لوملبس او پ ه وس ه، پ وا تقوي ان دولت لخ انګړي  ډول  دالم ځ

ان خوځښتونه وځپي  ھغه  زياته کړه چې ال  اوس ھم دالمان په پارلمان کې وٻل کيږي  چې الماني سرتيري دافغ

  .ولس دخوشبختي لپاره تللي دي 

ه ه ن ه ده! ن ز او . داسې ن وازې  دجګړي خ  وړي  داي ه  م ې  پ ستان ک ه افغان رتيري  پ اني  س ار چې الم وم ک ک

  .اشغالګر سياست  چاري  دي  چې  دوی  يې  په  مخ  وړي 
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ستان ناټو په  افغانستا ه افغان ه ل ه دې کبل اټو د جنايتکارانوسازمان  دی ل م ن ن کې  په  جنايت مرتکبه  ده زه  واي

  .څخه دالماني پوځيانودبٻړني خروج  غوښتنه کوم 

ارول  شي  اره وک و لپ انی اردو داقتصادي ګټ ه  غواړو. موږ نه  غواړ چې الم موږ  .  موږ  دا دجګړو اردو ن

ه ګ اني  اردو تبلغات  ښونځيوته ورسيږي غواړو المانی  پوځ ګام پ ه غواړو چې دالم م ن ې وسلي شي داھ ام ب

  !ښوونځي دې  داردو له  نفوذ او تاثر څخه پاک وي 

ه  سويم دگدلين ې وبال انو جرمي  شريک  ي   ھم دالمان  دولت  تر نيوکو الندې ونيو او د عربي مستبدو  حکمران

  :داسي يې وويل 

ه مختليفوګوندو« وازې ل ه ي ي  ن ان  ائتالف وی  دالم شکيل ش ه ت انو اوآزادوديموکراتانوڅخ سيحي دموکرات نوم

م  دونو ائتالفي حکومت ھ حکومت  عربي ديکتاتوران  حمايه کوي  بلکې له دې څخه دمخه  دسرو او شنو ګون

  ».داسې کار کاوه

  .ستان  وواودي مبارکيان،بن عليان،دمراکش پاچاھان اودسعودي عربستان  شھزادګان  ټول  ددوی نژدې دو

ان د  ړې دسياسي سرکوبي اودالم اوس ھغه وخت رارسٻدلی چې  دالمان  په  پارلمان کې  دجګړې  په مالتړ،دن

  .اکثريت وګړو په  خالف  السونه  پورته  نه کړو ځکه  چې دا لوی اکثريت  دافغانستان جګړه  ردوي 

ه غواړي .  سرتيري  نه  غواړي دا لوی  وګړنيز اکثريت  په  حبشه او سوماليا کې  کم عمره  دالوی اکثريت  ن

وی . چې دنړۍ  خلګ  د دوی  په نوم  وځپل شي او يا دنړۍ خلګ  د پانګوالي قرباني شي  ړودا ل زموږ  د وګ

ړۍ کې  ه ن اکثريت  دنړۍ استثمارپه  اصطالح  ددريمې نړۍ استثمار  ردوي دا لوی اکثريت  نه غواړي  چې پ

  . تٻري  کړي  په  داسې حال کې چې موږ  ټولې نړۍ ته وسلې ور لٻږو يو مليارد وګړي  لوږې  

  :موږ د دې لوی اکثريت  تر څنګ  والړ يو  له  ھمدې کبله  وايوچې 

  »!جګړه شيندونکي ،جګړه غوښتونکي اودکتاتوران  نه  غواړو« 

  : پخپله وينا کې  وويل " اويګن دريورمن  "ښاغلي

ل موږ دلته  په  مونشن ښارکې  ر« اټول  شوي  يو څو اعالن کړو چې دبرلين په  پارلمان اودبايرش ھوف ھوټ

  . په مينځ کې نن ھغه استازي ناست دي چې له ولسونو څخه استازيتوب  نه کوي 

په افغانستان کې له لس کلنوبې رحمانه وژنو څخه  را وروسته  اوس  د ھغه  څه ويلو وخت  رارسٻدلی دی چې 

  :شي ويې وايو اوبايد ووٻل 

  »!له افغانستان څخه ووزئ  او  دسولې سياست مخ ته کړئ« 

دوسوه کاله  وشوو چې .  ټول خلګ  پوھيږي  چې  داروپا او امريکا امنيت له افغانستان  څخه  نه  تھديديږي «

وې  جګړې  چې  د  ه  ل وکې  پنځ ه  دې  دووپٻړي و پ ړې  خ ل ک ه  ده تحمي اجګړه ن ل  چ وم ب ه ک ستان  پ افغان

  .يي قدرتونو لخوا په افغانستان  تحميل شوې  دا يوازې  افغانانو په  خپل پوستکي اوروح  لمس کړې اروپا

ه  ت ،ھغ ه ،امني انو ل ادي المان ر د ع ه  اوبھ ور دنن ه  ک لی  پ توالو  ګواښ ل سياس ې  ت ړۍ ک ۍ  ن ه بھرن   چې  پ

  .حراست  څخه بې برخې دی 

اره   حر،امنيت ،په اقتصادي او مالي  برخه  کې د  ا لپ است کوو خووژل  او وژل کٻدل په دغه الر کې  دھيڅچ

  .نه غواړو دا دافغانستان  جګړه  چې  په  دروغو پيل شوه  ھمداسې  په  دروغو ال دوام مومي 

ه  ان،  کورون ه،  څاګ دالمان  په  پارلمان کې  پرله  پسې چيغې  وھلې کيږي  چې موږ   په  افغانستان کې  پلون

  .و او ښوونځي جوړو
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ی  اره حت که داسې  وای  اوس به  افغانستان  د سولې جنت  ګرزٻدالی  وای   په  پاکستان کې  دسيالب  ځپلو لپ

ه  ٣٠٠دوه مليارده ډالر ميسر نه  شول خو تر څنګ  يې  په افغانستان کې   انو پ  درۍ سوه مليارده  ډالر امريکاي

  . جګړه ولګول 

ه  شي  دالی  ن وب کٻ وازې  محب ه ي نځ کې ن سانانوپه  مي ا متناسبوسياستونوچلولوسره  خوڅوک  دان په  داسې ن

  .بلکې منفور کيږي 

  .موږ خو ھلته په افغانستان کې  څه  شی نه دي ورک کړی چې دموندلو په لټه کې  يې واوسو

د پښودځای موندلواو جيوستراتيژيکو موخو لپاره نه  آيا دادافغانستان جګړه  د تٻلونلليکو، د چين اوھند مينځ  ته  

  ده؟

  آيا د لوړو توقعاتودپوره کولو  لپاره  پرله  پسې بايد انسان  وژنه وشي ؟

  آيا موږ غواړو په  ھغه  فرش  ګامونه  اوچت کړوچې دانسانانو په وينو لوند وي ؟

  .دا جګړه يو جنايت  دی او برياليتوب  ھم نه لري 

  .ه  ھغه سر کې مداخله کوي  چې بايد ويې نه کړي ناټو د دنيا پ

  آيا  دا مداخلې  بې له تٻلو ،ډبرو، اوسپينو، يورانيمو څخه دکوم بل  نٻک کار لپاره کيږي؟

  موږ خو دټولې نړۍ مالکان نه يو موږ بايددنړۍ  له نورو وګړو څخه وپوښتو چې موږ منئ ؟

ه  دروغو دالمان  مليتارستي سياست  چې  د دفاع وزير ښاغ لی ګوتنبرګ  ورڅخه  استازيتوب کوي  يوازې   پ

  .والړ دی ، يوازې ظاھرأ انساني  رنګ ورکوي  

انو  ه کړي، زلمي ه  ډګر بدل آيا دپانګولي او پوځي ګټو لپاره په دې لټه کې دی چې نړۍ ديوې ګلوبالې جګړې  پ

  :ايد زلميانو ته ووايوچې موږ ب. . . .   نغمې  وغږوي ،اتلولي،تل د. . . . ته فرٻب ورکړي، 

ه « سانان ووژنئ  تاسې ل ي چې ان وازې تاسي اخل ه شي کوالی، ي ه خدمت  ن واد ت ل ھٻ په داسې چاروسره خپ

 »!داسې  چارو څخه سرکشي وکړئ

   دليکنې ژباړه په پښتو ژبهClaus Schreer: دښاغلي 
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  ناست دی والتر ليستلياند ښاغلی  خپله وينا اوروي د ده  ښۍ خوا ته دالريون  واويګن دريورمن ښاغلی 

اتو ئ چې  دسوله س ه حالت وين ٻبه ؟؟دستيج مخې ته په يوتصويرکې دارغنداب ولسوالي د يو کلي ھغ وه ش لخواپه ي

ې سره  ه  تصويرله چپن ارتون ډول دکرزي ک ل شوي حام وزه برخه کې دتپ کې په نٻست بدل شو ددې تصوير په ک

 .وينئ 

  !ګرانو خويندو او وروڼو

ه په   پورتنۍ اعالميه او رپوټ کې به  تاسويوازې  دويناوالو نظريات  او غوښتنې لوستې وي  خو ما بيا ھر څه  پ

دل  چې  د  ه  کٻ سې چکچکو بدرګ ه  پ ر ل ه  داسې  پ اوال   پ ورتني  وين دل  پ سترګو ليدل او په  غوږو مې اورٻ

ه  ودان  وي  مارين پالتڅ  د شاوخوا ودانيو له بامونوڅخه به کوترې  په  الو و دې کورون ا وال و وين تلو شوې  د ټول

ويناخورا متاثرکړی  وم  ھغه  ھره  اويګن دريورمن  زموږ د کړٻدلي ولس او ھٻواد دردونه يې بيانول زه  دښاغلي 

ه  د ل سره يوځای اورول ه فاکت اودلي ر ښه  ٩٠خبره ل ه ډٻ اوال  پ وي  سازمانونومسؤلينواوالريونوالوداټول  وين  ن

  سرهډول 

  .استقبال کړل 

 زړه مارين پالتڅ  او مونشن ښار په لويو او داالريون  دپورتنيو خوځښتونوديومنظم پالن له مخې  دمونشن ښار په 

  .وړو واټونو کې  تر سره شو 

ون  د ال  او مخکښان   دې الري ډونوال  فع ه ګ سانول شانو او سوي انو، اتري ان، څخه  المان ته  افغان شيان وروس ،  حب

  .مصريان ووليايان  او سوما

ر   ۵٠٠٠له  دګډونوالو شمٻر څوک  سو زرو څوک ١٠٠٠٠پنځو ت ه ل ر  نھو٩٠٠٠ل سو زرو ١۵٠٠٠ زرو ت پنځل

ولي  ورې ب ه شخصي نظر اوحساب  دګډونوالوشمٻر پ ا پ و زرو٨٠٠٠له خوزم ر  ات سوزروپورې ١٣٠٠٠ ت ديارل

  .برٻښٻده
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و ه  دټاکل شوو واټون ون  ت ې   ښۍ الري وا، اوکٻڼ و،يالنيانودسخ و،  پٻرودونک ۍ وال داراز ، ھټ ه  د  اوھم و پ واټون

ه  الريون د شمٻرچې  له کړکيو څخه يې ھغو اوسٻدونکود سردجګپوړو ودانيو داره کول ه   نن  زرو دٻرشو٣٠٠٠٠ل

وم چې د  ټول  شمٻرل شوي وای نندارچيان دالريون او څخه زيات  ښکارٻده که ګډونوال ان ک پنځوسو ۵٠٠٠٠ګم

 .وخوا کې به وو زرو په شا

ر  ه  شپږو بجو څخه  دشپې  ت ازديګر ل ه لمړۍ  ورځ  دم ون  پ الن سره سم  دالري ه  پ ورې  د ٩ل و بجو  پ   نھ

  .جګړې  ضد کولتور د پياوړتا لپاره په مارين پالتڅ کې تبلغات وشول 

 ته  راورسٻدل  د ګډونوالو دالريون  په  دوھمه او مھمه ورځ   ټول ګډونوال  د غرمې  په  يوه بجه  مارين  پالتڅ 

ه  وراورول د دوی  ھر ګروپ  له  ځانه  تبلغاتي  وسائيل لرل دلوډسپيکرونو په مرسته يې خپل  شعارونه  خلګو ت

  :مھم شعارونه داسې وو

  .ــ الماني او دناټوسرتيري دې ژرتر ژره  له افغانستان  څخه  را ووزي 

  .ــ ناټو افغانستان ته جګړه وروړې ده 

  . ھرمملکت تر ځمکې الندې شتمنۍ دھغو ولسونو دي چې ھغه خاوره يې خپله ده ــ د

  .ــ ناټو دې له خپلې ولکې الندې ھٻوادونو څخه  ژر تر ژره ووزي 

  .ــ موږ دنړۍ ټولو انسانانو ته په يوه سترګه ګورو

  .ــ راځئ چې دنړۍ  په  مخ  دانسانانو ترمينځ  کرکه  ورکه کړو

  .وږ ولسونه  خوار او بې وسه کړي دي ــ دناټولګښتونو زم

  .ــ موږ او زموږ ماشومان ارام  ژوند، درمل او ډوډۍ  ته اړيو

  .ــ په افغانستان کې دشمال جنايتکاره ټلواله  دکرزي  په  چپنه کې خپل ځان ساتي 

  !عــــــــــــزيــــــــــــزانـــــــــــــو

ورھم و عارونه ن ه  ش ه ورت عارونو ت و ش ه  زړه  پورتني ره پ ه دا ډٻ ا ت سم  خو م واړم  ستاسو وخت  وني ه  غ وزه ن

تم، غبرګ   پورې وه چې د شمال  ټلوالې  په  سرسرکې  يې لمړی  درباني، سياف او ورپسې  د محقق ، فھيم، دوس

  .ن  وبلل عبدهللا، خليلي ،قانوني اودا نورو لٻوانو نومان ياد او دلوډسپيکرونو په  وسيله يې ھغوی جنګي جنايتکارا

ه  حاالتو داسې  تاسوباور وکړئ چې  په  دې اړوندموږ افغانانو ورسره ھيڅ بحث نه وکړی خو دوی دافغانستان  ل

  .پوره مالومات  درلود چې موږ  ورته  حيران  شوو 

اري ه  م ه ټاکل شوو واټونوڅخه  بٻرت ل  ترڅوچې ل څ  څخه  پي ارين   پالت ن  داالريون  دغرمې  په يوه  بجه  له م

  .پالتڅ  ته راګرزٻده دماسپښين  درۍ بجې  شوې  

ھلته  په  مارين  پالتڅ کې دمټينګ  دريځ  ستيج  الله  پخواڅخه  تيارشوی  ولکه  مخکې مې چې تاسو ته  عرض 

وکړ د ډٻروسازمانونو مسؤلينوخپلې  ويناوې  ګډونوالوته  په خپل  وار ور واورولې که  زه  دھر يودخولې  خبرې  

وم  تاسو تاسو  وټ  تاسو ولوستالی  شئ  زه  ھڅه  ک ته  وليکم  فکر نه کوم  چې  په  څو ساعتونو کې  به  دارپ

ې  ته  د ھغو مخکښو کسانو د خولې  يوه يوه  خبره وليکم چې  په  اوږدو اودرنوچکچکوبدرګه  شول  له ھغې جمل

 مخې  يې دالريون ګډونوال  خورا تر اثر وچې دخپل روان  اوپياوړي  منطق  لهاويګن دريورمن څخه  يوښاغلی  

  .الندې  راوستي وو

داسې وويل اويګن  دريورمن  دھغه  دوينا ھغه يوه برخه  پوره نه  ده توضيح کړې  ښاغلي  کالوس شرير ښاغلي 

:  
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نځ انواو پ و ځل روس ې انګرٻزانو،ي ه جګړه وروړه درۍ ځل ستان  ت ې اروپايانوافغان م په دادوو پٻړيو کې  پنځه  ځل

  .ځل امريکا دخپلې اوږدې  ستراتيژي  له  مخې  اروپايي  ھٻوادونه  دې جګړې ته ورکش کړل 

ان ولس دريورمن ښاغلي  الی افغ رې وکړې  زموږ ننګي  زموږ  په کړٻدلي ولس  او ګران  افغانستان  اوږدې  خب

  .يې ډٻرزيات وستايه 

وال يې په  دې اړوند پړه  وبلل دمصر په ارتباط يې دعربي نړۍ په روانو حاالتو يې ھم خبرې وکړي الماني سياست

ه  مجموع کې  د پ ورو سيمو  وغږٻ ھم خبرې وکړې  له  ھغه  څخه  وروسته  په  سوماليا ،اتوپيه، يمن  او ځينو ن

  .يې دلويدځ او په ځانګړي  ډول  دناټو مداخلې  په کلکه وغندلې 

 .  تيولوږ  مانامذھبي زده کړې يې ھم کړې  دي ښاغلی دريورمن يو پياوړی ارواڅيړونکی او ددې ترڅنګ

  

 له وينا اورولو وروسته  له دريځ  څخه  راښکته شواوداګډتصوير موسره واخيستاويګن  دريورمن  ښاغلی 

   

 دا تصوير  دغرمې په يوه بجه واخيستل شو دا داسې وخت و چې الريون په ټاکل شوو واټونو ور روان شو
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ۍ  په پورتني تصوير کې  ه مخکين م  پ وي او ھ وی لوډسپيکرونه نقل وی ل م ل ئ چې ھ يله وين داسې ترانسپورټي وس

  برخه کې دژوندي موزيک اسانتياوې  لرلې

  

 دناټو دظالمانه بمباريو او په کورونودچاپودا ډول تصويرونه  په مختليفو ترانسپورټي وسائيلو نصب شوي و

 

 ان د روغبړ په حال کې ليدل کيږيپه پورتني تصوير کې افغان او نور بھرني زلمي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

  

په دې  تصوير کې دجاپاني سيالنيانو ترشا يو شمٻر داسې افغانان ښکاري  چې زموږ  د شعارونو په ليدلو سره يې 

 دخوښي احساس وکړ

  

  داتصوير دماسپښين په دريو بجو کله چې الريون واپس مارين پالتڅ  ته راغبرګ شوواخيستل شو
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   اوشعارونه په الس دويناوالو خبرې اوريالريونوال بيرغونه

  

 په دې تصوير کې يو پالکات  دالماني سرتٻرو لخوا مرګ  اوژوبله بيانوي 
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ه ځمکه  ه پ ل الس پالکاتون ای کې  دخپ ه  پ دا تصوير په داسې وخت کې واخستل شو چې زموږ  ملګرودالريون پ

 ايښودل

  

ه به ھم وين والتر ليستلدالريون  وياند ښاغلي   ه ګوزارون ه دران رو کې دران ډو خب و لن اوال رابلل او ھم به يې پخپل

  کول لکه څنګه چې په تصوير کې ښکاري ھمداسې قاطع او ځيرک سړی دی
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ه  موږ  ې ن د کې ي ه ژون لنډه يې  دا چې  دالريون  په  جريان کې موږ  له  داسې کسانو سره مخامخ  شوو چې  پ

  .ليدلي وو او نه  مو دوی ليدلي وو

ه مخ وړل  لکه مخکې  مې چې وليکل د دوی  شعارونه ډول  ډول او ډٻر وو خو موږ دا الندې مختصر شعارونه پ

:  

  .ــ موږ سوله غواړو

  .دملي پاڅون پړه به ستاسو په غاړه وي ! ــ نړيوالو

و  دو کې وين ه دايرٻ رانس  پ وال  کنف رانس ــ موږ  بھرمٻشتي افغانان دافغانستان  ثبات  ديو بې پرې نړي داسې  کنف

ې  ضأ ک ه آزاده ف و پ وي  ترڅ ن  څرک ولګ ولې او ام ره  دس و س ه کول نځ  ت ه رامي ډمھالې ادارې  پ وې لن چې دي

  .او افغانستان  دثبات او سوکالي پلو ته بوزي  مشروع او روښانو ټاکنو ته الر ھواره 

  .ړوــ موږ له بھرنيو ھٻوادونوسره دمتقابل پرنسيف له مخې دوستانه اړيکي غوا

  .ــ موږ په افغانستان  کې قام وژنه  نوره نه  شو زغمالی 

ارانو  ه  د جنايتک ه  پلم و پ ــ دطالب  په  نوم   د قومي  مشرانو وژنې، د ښوونځيو نړول  او په  شمال کې  د اربکي

  .بيا سمبالول  موږ اندٻښمن کړي يو

  :يادونـــــــــــــــــــــــــــه

ستان  پ اود آزاد افغان اغلي  رت ې دښ ه چ ه منن ه  ادارې څخ رير ل ل الوس ش اړلې وه ک ه  ژب ه دري ژب ې پ ه ي ليکن

ه  وھمداراز د آزاد افغانستان  پ رتال له ادارې  څخه  دامننه ھم کوو چې دافغانستان دروانو ستونځو په اړوند يې خپل

وري   مھمه اعالميه  په  الماني  او انګليسي  ژبو موږ  ته  را واســتوله  د دوی  تر  څنګ  له  ھغو ګن  شمٻر کولت

  .ټولنو له مسؤلينو څخه  ھم  مننه کوو چې  د الريون   په اړوند يې  د مالتړ  پيغامونه  موږ ته  را استولي وو

زموږ  دکولتوري ټولنې له باشھامتوزلموڅخه  ھم  مننه کوم چې ھم يې په مٻړانه دالريون په طرځ کې شعارونه په  

ه مخ وړل ، ھم يې   ن وکړ پ و سره ښه چل و الريونوال ه ټول ې ل م ي شلې اوھ و وٻ رالٻږل شوې اعالمې په الريونوال

وم  چې  ه ک ه  منن ه  تل تازيتوب  دزړه ل ه اس ولنې پ اخٻر کې له الريونوالو څخه دبايرن مٻشتو افغانانو دکولتوري  ټ

 له  دولت  څخه  ھم  ډٻره ډٻره مننه زموږ دولس او ھٻواد لپاره يې  ډٻرې  نارې اوسورې  وکړې  ھمداراز دالمان

کوم  چې د خپلو پياوړوپوليسو په  مرسته يې موږ  الريونوالو ته  ښه  شرايط برابر کړي وو رښتيا ھم  چې دالمان 

  .دولت يو غښتلی، د ديموکراسي، ھر بھرني او کورني  وګړي  دامن  ساتونکی دی 

  :په اخٻر کې وايم چې 

  وږ ګران افغانستانخپلواک اوسرلوړی دې وي زم
 

  


