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 Political سياسی

  
  بســــــــــــــــمل

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠۴

  

  جرمنيان دبرلين دٻوال نړول لمانځي خوموږ؟
  

نن داکتوبردرٻمه نٻټه دآلمان  په مرکزي  اولويوښارونوکې سياسي محافل دختيځ اولوٻديځ آلمان د بيا يووالي  او 

  .ياپه لمانځنه بوخت دي موږ ھم ورته  دزړه له تله ددې مھمې تاريخي ورځې مباره کي وايوبشپړت

دلته نن رخصتي ده په سړکونوترافيک کم  اودخلګوګڼه ګوڼه نشته کلي اوبانډې ارامي خوزماپه شان  ګڼ شمٻر 

چې ولې په نړۍ کې ال تر افغانان دخپل ګران ھٻواددخاورې تماميت  ته اندٻښمن  اوله دې پوښتنې سره مخ  دي، 

  اوسه يو بام اودوه ھواوې چليږي؟

عجيبه ده، چې دلته په اروپا کې ديوې ژبې، يوفرھنګ اويوې وينې لرونکی بٻل شوی جرمن سره يوځای کٻدای 

نه يوازې څوک يو )پښتون(شي خوھلته داسيا په زړه کې بيا د يوې ژبې، يو فرھنګ  او يوې وينې لرونکی افغان

ته نه پرٻږدي، بلکې يوشمٻر بې ايمانه په موږ تپل شوي تش په نامه پښتانه زموږ دمٻړني او تاريخي قام ځای کٻدلو

  .د وجود په ال تباھي اوسرغوڅولولګيا دي

  :دتٻرې اونۍ په اخٻرو کې مې يو بدخبرپه الندې ډول ولوست 

http://nahimi.dk/new/index.php/ps/2012-08-11-18-15-31/582-2012-09-29-18-55-52  

نوي معلومات څرګندوي چې کرزي باالخره دپاکستان فشارونو ته غاړه ايښې ده او ډير ژر به د ستراتيژيک تړون 

افغانستان په  ترنامه الندې د ډيورند کرښه په رسميت وپيژني د روھي ويبپاڼې په حواله يوه روسي کارپوه چې د

رښې اسناد يو کال مخکې چمتو کړي او ژر به يې له چاروکې ماھر دی وايي چې دکرزي دفتر د ډيورند د ک

السليک وروسته پاکستان ته وسپاري د وٻبپاڼې په حواله يوه حکومتي چارواکي چې خپل نوم يې نه دی ښودلی 

ويلي چې تيره اونۍ دپښتونخوا عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له کرزي سره په يوه ناسته کې کرزي ته 

 له دې ښکاري چې  افغانستان جوړ يا يې وران کړې خو زما په سرمعامله نه شې کوالیته کوالی شېوويل چې 

کرزی فکر کوي چې که د ډيورند کرښه ومني نو پاکستان به . محمود خان اڅکزی ھم له دې معاملې خبر دی 

 به دطالبانو له مالتړه الس واخلي او دده واکمني به وژغورل شي خو داسې ښکاري چې دکرزي داپرٻکړه
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دافغانستان لوی اکثر يت ونه مني او کيدای شي چې له ډيورنډ ھاخواھم د ملتپالو ګوندونو له غبرګون سره مخاخ 

  .شي

دپورتني  دردوونکي خبر له لوستلووروسته مې يوه ليکنه  لر اوبر ته ولٻږله کور يې آباد بې له  ځنډه يې په الندې 

  http://www.larawbar.net/33934.html :  لينک کې خپره کړه 

  !درنو لوستونکو

  يو بام او دوه ھواوې خوبه نورې ھم وچليږي خوموږ به  اوس  څه کوو؟ 

  آيا ھمداسې به دخير په غونډۍ ورته ناست او دپرديو دچشنونونندارې کوو؟

   آيا تاسو په ارګ مين حامدباندې باورلرئ، چې دا ملي خيانت به ونه کړي؟

تي باعث  په ارګ مين حامد دخپل محکوم يوولس کلن دورپه جريان کې وښوده ، چې دافغانستان دکړاواونننۍ بدبخ

دھٻوادله سرلوړي، ملي حاکميت، دملي نوامثوخونديتوب، رښتيني ملي يووالي،سياسي،اقتصادي او ټولنيز پرمختګ 

بې سوادانو، چرسيانو او جنګي سره ھيڅ  ليوالتيا او مينه نه لري که چٻرې يې لرالی  نو دقماربازانو، 

  .جنايتکارانوله مينځه به  راوتالی وای

که څوک زمادنظرمخالف وي مھرباني  دې وکړي دتٻرويولسوکلونويوه داسې  ښٻګڼه دې راپه ګوته کړي، چې د 

استقالليت، ملی حاکميت، ملي يووالي، ټولنيزسياسي اواقتصادي پرمختګ ياکم له کمه زموږ دملي  ناموث 

  .زښتونودرناوی پکې شوی وياوار

زکال په ورستيوکې حامدله  چپنې سره نٻغ په ارګ ورننٻستل شوله ھرڅه اول يې دافغان بٻګناه ولس په ٢٠٠١د

  .وينو لړلي جنګي جنايتکاران له عدلي تعقيب  څخه معاف کړل

 چې کوم جنايتکار بايد  جنګي جنايتکاران يې له ځانه  راتاواودمصلحتونولړۍ يې يوه په بلې پسې داسې وغځوله،

  :کومونويوجنايتونوته الس واچوي 

  .ــ دشھرکونو په پلمه دولتي اودبې وزلو ځمکې څوک غصب کړي

  .ــ دولتي صنعتي او توليدي موسسات څوک غصب کړي

  .ــ بانکونه څوک چور کړي

  .ــ ملي پانګه څوک له ھٻواد څخه بھر وباسي

لواوپارولولپاره کوم کاذب  شخصيتونه  په دولتي لوړو څوکيونصب او ــ دجګړې دالدوام  په موخه  دولس  دځورو

  .بيا په څه  ډول يوله بل ځای څخه تبديل شي

  .ــ دولس مھارولواوځپلولپاره کوم  خونړي جنګي جنايتکاران په مھموپوځي ارګانونومسلط کړل شي

  .دې ته ورته نورې دګلوګٻډۍ ھم شته چې په ارګ مين حامديې په غاړه لري

دوزيرانوله تبديلي څخه وروسته دادی  اوس جنګي جنايتکارانودې ته ھم ھڅولی، چې دې لوی تاريخي جنايت  ته 

  !الس واچوي  خوګرانه لوستونکيه

  زه او ته بايد څه وکړو؟

  !ګوره

سل ملګري ته لرې سل ملګري زه لرم ھغوی ھريوسل نورملګري لري له ھغو نوروسلوبياھريوسل سل 

  . داټول سره ضرب کړو لس ګونو زرو ته ھم  رسٻدای شينورملګري لري که

  نو څه ته ګورو؟
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  .له ھرڅه لمړی موږ بايدوخت له السه ورنه کړو داسې نه لکه له امريکا سره چې له جنايته ډک تړون السليک شو

دمخامخ موږبايد فورأبٻړني تبلغات پيل کړوداکه  دغږيزوياچاپي رسنيوله الرې وي که کور په کور کلي په کلي 

اړيکوله الرې وي بايدافغان ولس  راويښ او دګران  ھٻواددخاورې ملي تماميت، ملي يووالی لمړی له سـوليزې 

الر ې تامين کړوکه بيااړتياوه نوراځئ ، چې دھٻواددنجات لپاره له  خپلوسرونوھم تٻرشوترڅو زموږ  راتلونکي 

  . ووياړينسلونه ھٻواداو ولس ته خاين کسان  محکوم اوپه ما اوتا

  دوطن په الر کې مرګ راکړې خاونده

  که دا حال وي زه درتٻر يمه له ژونده

  چې په ټيټوسترګو ژوندکړي ھغه ھم مري

  ما بسمل دې خالق ساتي له دې ګنده

 ديادولوده، چې دشمال جنيايتکارې  ټلوالې په تٻره بيادبلخ افغان دښمن والي ال له پخوا څخه دډٻورنډ دکرښې  منلو 

  .ورکړې وې خو ولسمرګ حامد ال ھمداسې غوږونه مړه اچولي  او ھيڅ غبرګون يې ونښوداشارې 

  دګران اولوی افغانستان دخپلواکي او سرلوړي په ھيله

  

٠٣/١٠/٢٠١٢       

  

  

 


