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  موږ په  افغانستان کې ژر تر ژره اوربند غواړو
  پوځيانو راوتل غواړوموږ له  افغانستان څخه ژر تر ژره دخپلو 

 موږ دجګړې لپاره  په پالن شوو پيسو ددوست ھٻواد افغانستان بيا ودانول غواړو
 

 
  شھيدو کندزيانونومونه او تصويرونه ليدل کيږي ١۴٠د دريځ په ښۍ خوا کې  د

  
  

  !درنو لوستونکو
ي درۍ مھمې غوښتنې  پرون  ګڼ شمٻر المانانو په  ھغه لوی الريون  او مټنګ دا پاس  کې کولې  کوم  چې دجرمن

  .په مونشن ښار مارين پالتڅ کې تر سره شو
ان  ان او بھرني مارين  پالتڅ  دمونشن  ښار زړه بلل کيږي  داد ګڼې ګوڼې يوه دا سې سيمه ده چې لسګونه زره المان

س وږ د ول توالمانانوھمدلته  زم ه پکې ګرزي  راګرزي  له ھمدې کبله  ګڼ شمٻرسوله دوستواوافغان دوس واد پ  اوھٻ
  .مالتړ الريون  او مټنګ  تر سره کړ
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  دالريــــــــــــــــــون او مټنګ مرکزي برخـــــــــــــــــــه

 
دز کې  ه کن اد وي  چې  پ ه ي ه درپ پرون  خودسپتمبر څلورمه نٻټه وه تاسوته به خامخا دتٻرکال سپتمبر څلورمه نٻټ

اري کې ١۴٠ودټانکرونو په پلمه زموږ له دتٻل ه بمب وه ظالمان ه  ي ات کسان  پ  تو کندزي خويندواو وروڼو څخه  زي
ه  ه پ داپرون  دلت رې ھم ره ل و مت ه کيل ستان څخه  زرګون ه افغان ين  ل شھيدان شول ، دھغومظلوموشھيدانو لمړی تل

م  جرمني کې  المانانو په داسې حال کې ولمانځه چې زموږ خپلو افغان انو آن دکرزي په ګډون  ال يوه  وړه  يادونه ھ
دز شھيدان  ې  دکن ه خو ي ږي ځک ور څخه ونه کړه، کرزی  او له  ھغه څخه  راتاوکسان  له ولس څخه بٻل ګڼل کي

  .ياد ھم نه کړل 
ه ل بانک پ ه څوڅووارې دکاب دې ولس ت د ځکه  ډاډ  کرزي  وړمه ورځ  دامريکا د دفاع  وزيرګٻټس په وړان اړون

و ځای  پکې سريښ دی، د و ره ي ارانو س وروجنګي جنايتک ه ن ودکرزی  ل ل  ورورمحم ې خپ ه ي اوه چې  ھلت ر ک
ل  اکوم ب دزي ي اه کن ې ګن وم او ب و مظل نوموړي بانک ھستي اونٻستي که ھرڅوميليونه يا  مليارده ھم وي خو زه د ي

 .وني جريان ته بې ګناه افغان دسر يو وٻښته ھم نه پرې ورکوم په  ھر صورت  را ځم  پر
   

 
  دمټنګ په يو څنډه کې  الماني پٻغلو اوزلمو له جګړې څخه خپله کرکه څرګندوله
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تم پرونی الريون  دغرمې په يوه بجه پيل او دمازديګر په  پږو بجو خ اره  ش ون  او مټنګ لپ  شو  دنوموړي  الري

  :ښه بندوبس نيول شوی  و مثأل 
  ومونه  او ديوشمٻر شھيدانو تصويرونه  ھم مټنګوالوتر السه کړي وو، د دکندزپه بمباريوکې داکثروشھيدانو ن

دې تر څنګ يې دافغانستان په نوروسيمو کې ھم  دبمباريو او ټول  وژنوتصويرونه  مټنګ ته راوړي وو، د عراق 
ه  تصويرونه  م  دجګړې اوابوغرايب  دزندانيانو ځورونکي تصويرونه ھم دوی لرل، ددوھمې نړيوالې جګړې ھغ ھ

  . دوی راوړي وو په کومو کې چې جرمني ھٻواد دامريکا او پرنګيانو تر بمباريو الندې و

       
برلين تر سخت بمبارد الندې  دالمان لپاسه ھغه امريکايي الوتکه ښکارې کومې چې  په دوھمه نړيواله جګړه کې

  نيولی  و
  

ه د دې  ټولې ښې سازماندھي ترڅنګ  دوی  په زرګونو داسې پاڼې اټو ل  ووٻشلې په کومو کې چې له جګړې او دن
م   صويرونه  ھ اڼيو ت و م ارانو د مجلل ان جنګي جنايتک اڼو کې  دافغ سرزوري  څخه کرکه  شوې وه،  په  نوموړو پ
ه  ل ترڅو پ ان  رابل يله الروي ه وس پيکرونو پ ه دالوډس سې توګ تر سترګو کٻدل  له  دې څخه ور آخوادوی په پرله پ

  .نو السليکونه وکړي په کومو کې چې پاس پورتني درۍ شعارونه يا غوښتنې ليکل شوې وې ھغو ځانګړوکاغذو
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  ګډونوالو پخپله خوښه تبلغاتي پاڼې وٻشلې

  
ه شوي  نځ ت ي  رامي ه  دننن ده ھغ اکم مالومٻ ځ ح ه دري ر او  پ وره خب دمټنګ وياند دافغانستان له ټولو جرياناتو ښه پ

ارانو کړکٻچن او دافسوس وړحالت علت  د  ان  جنګي جنايتک ا دافغ ره بي ه  تٻ ن  پ نړيوالې  ټولنې غير مسؤالنه  چل
ه  ا مرستې پ الې ي نازول اوچاغول وبلل، دايې ھم ګډونوالوته ووٻل ، چې کومې  پيسې چې ستاسوله جٻب  څخه دم

ا پلمه وزي  ھغه  ټولې دجنګي جنايتکارانواوکرزي له فسادڅخه  ډکې  پوډري اوولس دښمنې  ادارې ت ه ورځي مان
  افغان ولس ته يو سينټ  ھم نه رسيږي، ھغه  په  دوبۍ کې دھغو ماڼيو په اړوند رڼاواچوله په کوموکې چې د

ادکرزي او  ره بي ه تٻ اکنې پ شري  ټولټ دا راز  د ولسم ه  ھم يږي، ھغ رزي ورور اوس د ک ه او حام ورا غل ار ش نظ
اري  دديم يالي اوجعلک ه س ه  ډک رمه  څخ ه ش دهللا ل رګ عب ه غب ې ک ل چ م ووٻ ې ھ ه  داي پکاوی وګاڼ ي س وکراس

ري   ه ل ه  ولس تيکه ن ناټودھمدې  تورو نقشو تر شا نه  وي نو کرزی به  يوه شٻبه  ھم  پاته نه  شي ځکه  چې  پ
ه  چې  ه داسې حال کې ټکول ساد پ ې ساري ف د او ب ات  تولي لنډه  دا چې  دکرزي اداره يې دمخدره موادو په ال زي

  .زره ګډونوال ورته يو غوږ  والړ وو لسګونه  
ه  ن ل ړ چې ن ې وک دم غږ ي ه ور وپٻژن ډونوالو ت يله  ګ ه وس زه چې  مټنګ ته ور بلل شوی وم  نويې دالودسپيکر پ
ې  ابر څخه  ي وو ج يڅ  ي ه ھ وم چې  ل ري  ک موږ سره د محمد امين بسمل په نوم  ھغه افغان  آزاد ليکوال  ګډون ل

ې سترګه نه سوځي، د آزادو  ه ي ځ  ت ه کوي ، دادی  دري ل ولس غږ پورت ٻبو کې د خپ ليکنو تر څنګ  په سختو ش
  : رابولم تر څو تاسو ته  خپل نظر ووايي

ه  يرغلګرو داسې زړه  سوړ  م   پ ا ھ ه الس  راغی م ون  پ کور يې آباد زه ھم  درځ   ته  ورغلم  بس نو مکروف
ه څه کړ، داسې مې  زړه  پرې  سوړ کړ  چې دا دنھو کلونو ست ، ھغ  د بمباريو غچ  مې څه  ناڅه  ورڅخه  واخي

 .مې ووٻل چې يو شمٻر کسان خو يې په اورٻدلو ھم لړزيږي  
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  په پورتني پالکات کې دملګرو ملتونو دسازمان تر سيوري الندې  دنوي استعمار خونړۍ څٻره ګورئ

  
ه  ست٢٠٠٢پ څ کې دافغان ارين پالت ه  ھمدې  م م  پ ال کې  مې ھ ه  ز ک ا پ رون  مې يوځل بي دلی و پ ان اشغال غن

اره  د  انو دزوال لپ وم جګړه  ھسې مسخره ده  دطالب ه ن زم  او القاعده پ ل چې  د تروري ه  ووٻ ډونوالو ت زغرده ګ
ارکړي  وو چې ٢٠٠١ ه تي ايي متحدين  دې ت ل اروپ ا خپ ر دمخه  امريک پتمبر څخه  ال ډٻ   زکال  له  يوولسم  دس

  .په يو چل سره لرې کړي طالبان له صحنې څخه 
ايني )) بريداس(( او))يونوکال((د والی  دارجنت انو نږدٻ داس (دتٻلوکمپنيو ترمينځ سيالي اودطالب ه ددې ))بري ۍ ت کمپن

ه   ان ل ر څودالم ږه  ت ه ولٻ رلين  ت رال مشرف  ب ې جن سبب شو چې امريکا خپل نيلي ته قمچينه ورکړي ځکه خو ي
   جوړاودطالبانوله ماتې سره سم  د شمالي  ټلوالې غله  قدرت ته ورسوي  سره چلګيرھاردشروديرصدراعظم  

سمه  ه يوول پتمبر پ ه  دس ري ن ورې  تړاول تراتيژي  پ مانا خبره دامريکا په سياسي، اقتصادي اواوږدې  خونړۍ، س
ه  ه   پ ان  زموږ پرمختګ اوسوکالي ت ه وای   او امريکاي ه  داسې  ن ورې ک انو پ م نٻټه ،  اسامه او طالب تيا ھ  رښ

ه  ې چې ل وم ي و ک ه ني دې ن رالس الن الن  ت ال پ اره  داسې مارش ستان دبياودانولولپ ې دافغان ې ول ا ي ن وای نوبي ژم
 دوھمې
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  دتروريزم او القاعده په پلمه روانه جګړه دتٻلو،ګاز او طبعي شتمنيو دزبٻښلو لپاره روانه ده

  
   تطبق کړ؟نړيوالې جګړې څخه وروسته دالمان دبيا ودانولو لپاره 

ې  اريوکې  ي سې بمب زموږ ھٻواد خو امريکايانو او ورسره يرغلګرو نه تنھا ودان نه کړ بلکې د نھو کلونو په پرله پ
ه  و پ ه وورول  دکوم اک بمون ال پسې  ويجاړ او شاته وغورځاوه، په پښتون مٻشتو سيمو يې ھغه زھرجن او خطرن

ه  ډول  ډول  سرطاني ړو ت وږ وګ م زم ه  نتٻجه کې چې ھ ا ت ـدې  دني وږ خوينـــــ م   زم دا شوې اوھ اروغۍ  پي   ن
اتنې  واد دس وږ  د ھٻ ولنې زم معيوب  اوالدونه  راوړي له  دې څخه که  راتٻر شوامريکا يا په اصطالح  نړيوالې ټ
مو اوښه  نظم  لپاره  د رښتيني ملي اردو او ملي پوليسو په ځای  ھغه پخوانۍ جنګي ملٻشې  له سره تنظيم کړې کو

اھو  ې ګن و کې  دب ه بټي به چې د ښځو سينې  پرٻکولې، د خلګو په  سرونو به يې مٻخونه  ټکوھل، رقص مرده  اوپ
  .انسانانو ايره کول د دوی ورځنۍ مشغولتيا وه 

ورې   ورې  منف مال ن اران  اودش اران، داړه م ي جنايتکي ورتني جنګ وم  پ ه ن ي کمپنيوپ راغلونابللودخصوصي امنيت
ل  اھميت ملٻشې  ځکه   په پښو ودرولې  چې  زموږ  ھٻوادبې نظمه اوکاواکه وساتي  ترڅو مرکزي   اداره  د خپ

ه کړي   له السه  ورکولو سره  فيدرالي نظام  ته الر پرانيزي  او په نھايت کې زموږ ګران افغانستان  راته ټوټه ټوټ
ر لنډه داچې دادنھوکلونو ټولې ناخوالې، په پښتون مٻشتوواليتونوکې ټ ولې ت ې  راني ول وژنې دشينواروله ھسکې مين

اد،  ز آب راه  عزي و، د ف ار، وردګ ان، لغمان،ننګرھ ي، ارزګ د، غزن ـدھار، ھلمن ړ، کنـ مټاخان، زرمت ، خوست، کن
اري  مې  زابل، کندز، دليلې  دښته ، د مزار جنګي کال، دودونواوخوښيو په  ګڼ شمٻرمحفلونواو ھديروظالمانه  بمب

  .ړې ټولې ور يادې ک
ې غمشريکي  ه ولس سره ي دخبرو په پای کې مې دمټنګ له  مسؤلينواوګډونوالوڅخه  ډٻره مننه وکړه چې زموږ ل
ستل  او  اري تصويرونه  واخي سانو راسره يادګ څرګنده کړې ده  نور نو له  دريځ  څخه  راښکته  شوم  بيا ډٻرو ک

  .ښه پوره يې ونازولم  کور يې آباد 
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نظم لپاره يوازې دا دوه پوليس تر سترګوکٻدل  ځکه چې  دلته خلګ  پخپله نظم اوقانون دزرګونو ګډونوالو د

  مراعتوي
  

   
  دابوغرايب زندان ځورونکي انځورونه او دآزادي په پلمه  دتورو تيارو خپرول
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 دا و دپروني الريون او مټنګ  ليکلی او انځوريز رپوټ

  :يادونـــــــــــــــــــــــــه 
ه  تٻر کال  و ل ل غبرګون  د آزادي  رادي ا خپ ې م با ي ه   دا س  چې  په څلورم  دسپتمبر  په کندز بمباري  وشوه نو پ

ه  وټ سره يوځای زماھغ ه  دې  رپ ه ل وونکي ب اڼې چل الرې وښود، ھيله من يم چې زموږ  درانه  اوھٻوادپال  ويبپ
  .غبرګون  او له  آزادی  راديوسره زما پرونۍ مرکه خپره کړي 

  
  
 
 
 


