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  ــملبســــــــــــــ

٠۶/٠٣/١١  

  

  دکنړ واليت دعام  وژنې په اړوند دجرمن مٻشتو افغانانوغبرګون
  

  

  

  په پورتني تصوير کې دبايرن آيالت دپارلمان ماڼۍ وينئ

  

ل بانک دتٻرو ه  جالل آبادښارکې دکاب  دوو اونيو په لړکې  په مظلوموکنړيانوظالمانه بمورۍ  اوورسره جوخت  پ

  .پٻښه  ددې سبب شوه چې دھٻواد په دننه او بھر کې دافغانانو غوسه  نوره  ھم  را وپاروي  

واداو موږ بھرمٻشتې افغانان که جسمأھرڅومره له خپل ګران پلرني ټاټوبي څخه لرې يو خو ر ه ھٻ ٻبه ل وحأ ھره ش

  .ھٻوادوالو سره مله يو 

ه شان  ل پ د دت ه اړون اخوالو پ ري  چې  دھر راز ن انو دا حق ل زموږ ھٻواد اوھٻوادوال  په  موږ  بھر مٻشتو افغان

ه  مخې   خپل غبرګون وښيوله ھمدې کبله  مويوځل بيا په  جرمني کې له  پردٻسو افغانانو سره  دګډې  مشورې  ل

  .ځ  دبايرن آيالت  د پارلمان  په ماڼۍ کې دخپلو بٻګناھو افغانانو غږ اوچت کړ پرون ور
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  دبايرن  آيالت  دپارلمان  په  ماڼۍ کې  پرون  د ښځونړيوالې ورځې سليزه يا پٻړۍ لمانځله کٻده د يادې لمانځنې

ه  شنه نوښت  دجرمني  په بايرن  آيالت کې  د  ه ګوند لخوا شوی  و په  دې غونډه کې ن ايرن  آيالت  ل وازې  د ب ي

  .ګوټ ګوټ  څخه په سلګونو ګډونوالو برخه لرله بلکې له اطريش  څخه  ھم يو شمٻر مٻلمانه  راغلي وو

روري  رې فب دنورو بھرنيانو ترڅنګ  زموږ کولتوري  ټولنې ھم درسمي بلنليک وياړ درلودپاته دې نه وي چې دتٻ

ه  مو ه  پ ه  ضديولوی او مياشتې  په  څلورمه او پنځمه نٻټ رانس  پ ي کنف اټوغړوھٻوادونو د امنيت شن  ښارکې د ن ن

ون کې  د نهبريالي الري وي ش ډون  دن ه ګ انو ٩٠ ګوندپ وغړود افغان وري  ټولن ااوخواکې  دنوروسياسي اوکولت ه ش پ

ړ اوی وک ات  درن ر زي انو ډٻ  دکړاو ختمٻدوپه اړوندله ناټو څخه جدي غوښتنې وکړې  ددې ترڅنګ يې زموږ افغان

ه تاسو  ړه ک م  راک زموږ شعارونواوبصري  تبلغاتي پاڼوته يې  دخپلوترانسپورټي  وسايطو لپاسه  دنصب  اجازه ھ

ه وروستۍ برخه  دھغه الريون  په اړوند زموږ مصوير اواوږد  رپوټ  نه وي لوستی کوالی  شئ  ددې  رپوټ  پ

  :لينک کښٻباسئ  اويا يې درواخلئ  نښتر کې  د

ه اوو راګرزم  پرونۍ غو ام  پ الن سره سم  دماښ ه  پ ړم  چې  ٧نډې  ته  چې ل ه ک د زيات م باي ل شوه  دا ھ  بجو پي

وږ   دا وخت  م اره   ھم ه  وه  وزګ م  ن وه  چوکۍ ھ ٻدل  چې  ي ره  خلګ  راورس پږنيمو بجو دوم ه  ش ام  پ دماښ

ي ه  جرمن اڼې  چې  پ دې مصورې  پ و ليکل  شوې  غنيمت  وګاڼه  په ناستو او والړوکسانو مو دا الن ښتو ژب  او پ

  :وې  ووٻشلې 

  

Amerikanische Soldaten lassen ihre gefährlichen Hunde bei der 

Hausdurchsuchung auf wehrlose Frauen und Kinder los. Auf der einen Seite 

rufen die Amerikaner nach mehr Rechte für Frauen aber auf der anderen 

Seite lassen sie die Frauen durch ihre gefährlichen Hunde beißen. 

ځې  رتيري ښ ايي س ال امريک ه مھ ي پ ې خوادتاالش ه بل ي خول ارې وھ ځودحقونو ن وې خوادښ ه ي ان ل امريکاي

  اوماشومان په خطرناکوسپيوداړي 
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In den letzen zwei Wochen sind in der Provinz Kunar über 22 Frauen und 

über 55 Kinder allein durch die Bombardierung der US-Amerikanischen 

Kampfflugzeuge gestorben 

وکې  رو دوواوني ه تٻ ه ٢٢پ ې اول وازې د ۵۵مٻرمن ات ماشومان ي ه زي ړڅخ ايي جنګي کن ې دامريک ت ک ه والي  پ

  الوتکو په بموريو کې   وژل شوي دي

   

  

  

Amerikaner töten auf der einen Seite unschuldige  Paschtunen  unter dem 

Vorwand der Taliban und auf der anderen Seite unterstützt die Regierung 

der USA weiterhin geheim und offen die Taliban   

ه اوښکاره  ه پټ ې خوا پ ه بل ه دوام ورکوي او ل ې ت ښتنوعام وژن امريکايان له يوې خوادطالب په پلمه دبٻګناھوپ

  ايت کویحمطالبان 
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  !عزتمنو خويندو او وروڼو

ان  يله دافغ پيوپه وس دې نودس رې کٻ ت  خب م او لياق ه زغ ځو پ ده دښ ه کٻ ليزه لمانځل ځونړيوالې ورځې س داچې دښ

  .مٻرمنواوماشومانوداړلو دپرونۍ غونډې په ګډونوالو خورا منفي اثر وغورځاوه 

ا دپورتنيو تصويرونو په  ليدلوسره  ډٻرو ناستواو والړوکسانوخ ه سرونه  ښورول  چ ا ب پل جدي غبرګون وښود چ

دې   ې دعاطفې اوښکې  را بھٻ به يواوبل  ته  په عجيب  ډول کتل  داسې کسان مې ھم وليدل  چې له سترګو څخه ي

م  اخبره ھ دوی  دا وعده ھم وکړه  چې داپاڼې به  په لوړ تيراژ چاپوي  اوپخپلوسيموکې  به  يې ويشي  ترڅودانورن

  .پرې خبر شي 

  :دغونډې پوره جريان په الندې ډول و

ه اوو  ام پ ډه دماښ رمن ٧لکه چې  مخکې مې وليکل  غون ده مٻ ډې ويان ل شوه  دغون ټام  بجو پي ه لمړۍ ش ده پ نومٻ

ه  ډونوالو ت برخه کې يې څوويناوالې مٻرمنې  په خپل وار راوبللې  چې ھرې  يوې  د ښځو په اړوند اړينې مقالې ګ

  .واورولې 

يو ګردی مٻز برابر کړی و چې څلورو مٻرمنو يو له بل سره  د ښځودوړتيا شټام  مقالو څخه  وروسته  مٻرمن  له 

رمن   ـټاماو ستونځو په اړوند په  زړه  پورې  خبرې  وکړې  مٻ دې شـ ه  وړان ز ت ه  داسې  پوښتنې ګردي  مٻ   ب

  .کولې  چې  ځوابونو ته به يې دګډونوالو تلوسه  ګړندۍ کوله 

  .پکې  ښه وځلٻده   رايمر  ګردی مٻز ډٻر بريالی و له اطريش څخه  راغلې مٻلمنه  مٻرمندا

  

  

  دیشټام پورتنی تصوير دمٻرمن 
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  په پورتني تصوير کې ګردی مٻز ليدل کيږي

  

  دا تصوير دغونډې يوه څنډه ښيي

  

بموريو قاب شوي تصويرونه په دې تصوير کې دغونډې ھغه برخه وينئ چې افغان مٻرمنې پکې ناستې او دکنړ د

  په الس لري
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  !قدرمنولوستونکو

ه راوزي   ز ت وی  دھلي ډونوال  بھرل له ګردي مٻز څخه وروسته  غونډه دوھم  پړاو ته  ځي له لمړني  تاالر څخه ګ

  .ھلته له ګردو ګردو مٻزونو څخه  راتاواو په والړي  ګروپي  روغبړ پيل کيږي 

  .سانوسره مې خبرې وکړې ھغوی دافغانستان  په اړوند ډٻره خواشيني ښوده ترکومه  چې ما ليدل او له  ډٻرو ک

ل  ان، زاب ا، خوست ، ارزګ کله  چې ما دبٻلګې په  ډول دجګړې ځپلو سيمو لکه کندھار، ھلمند، پکتيکا، لويې  پکتي

  ه ؟، وردګو اونورو سيمو تصويرونه وروښودل دوی  ھک پک پاتې شول  وٻل  دا ديموکراسي ددې لپاره و

ه  ل دالس کال کله مې چې دننګرھار په ھسکه مٻنه کې ديو واده بموري  وروښوده سخت  پرې خوابدي  شول  ماوٻ

  .کيږي  چې زموږ عام  وژنه  دوام لري  

ه  په  افغانستان کې يو بام  او دوه  ھواوې  دي  په  ھرات  او مزارشريف کې  يو څو کسان  دسوداګرو په  نوم   پ

ې  زرګونو ال ک ه  ک واوالدزٻږوي  خوپ ې  ي ال ک ه ک ر واده  پ ې ھ وي  چ ه ک ه  راپورت ز ودون ه  ډلي سانو ت ک

اتي  وله س ا س يموکې  بي وکې  ؟؟نوروس ه  بموري ه  ظالمان ومان  پ ي ماش و ګالل دو او وروڼ وږ  د بٻګناھوخوين   زم

  ې ليدالی شئ وژني  چې  وروستۍ بٻلګه يې دمظلومو کنړي ماشومانو عام  وژنه  په  دې الندې تصوير ک

  

  

ر څو  پترويسقاتل  اره سوځولي دي ت دنامي لپ دو او پلرونوزموږ د ب   داھم  وايي چې داماشومان  خويې خپلومين

  .زموږ نړيوال پرستژ کمزوری کړي 

ه  ډه  پ ۍ غون ه  چې پرون ه  شو دې ت ږدو را ب ه  پرٻ ه  ھلت ي ترورستان  او اشغالګر ب د تروريزم  په  پلمه  راغل

رمن خورا برم  دکړ مٻ ډونوالوپوره  رضايت  څرګن ډون  څخه ګ ه ګ او عزت سره پيل اوختمه شوه زموږ افغانانو ل

م شټام   زموږ ډٻرزيات  درناوی  وکړ په اخير کې  يې له ما اواغلې نسيمې ابراھيمي خورسره  داالندې  تصوير ھ

  واخيست 
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  دلوړ قد، ښکلي غږ او ډٻر ښه کرکترلرونکې ښځه دهشټام مٻرمن 

 

  :زموږجدي ھيله 

ه  ه کوو پ موږ بايرن مٻشتې افغانان  په اروپااو ټوله نړۍ کې له  خپلو پردٻسوافغان  خويندواووروڼوڅخه جدي ھيل

ل  ي، د خپ سونو کې برخه  واخل ولنيزو مجل ه  سياسي اوټ واد پ ھر ملک کې  چې مٻشت وي  ھلته  دې  د ھغه  ھٻ

  .دې  په نھايت کې دازمينه برابره شي چې حق حقدارته ورسيږي ولس اوھٻواددردونه دې نړيوالو ته ورسوي ګون

ښٻږدو، لکه  دم ک ه الربرابرق ا خان  پ ه الرې وکړودباچ ان ل موږ بايد دعدم تشدد الر خپله او دخپل حق غوښتنه دبي

ه  ام  وژن ږي، زموږ ق م کي ه موږ سره ظل ه وښيو چې ل و ت اھم نړيوال د بي ه کړې ده ھمداسې باي  څنګه مو چې ثابت

   .روانه ده له افغانستان  څخه يې جنګي البراتوار جوړ کړی ھم موږ پکې سوځوي او ھم  زموږ تاريخ  او وياړونه

  

  :مننــــــــــــــــــه 

ه   د جرمني له  ګوټ ګوټ  څخه  په تٻره بيا په کلن  ښارکې دکنړ ځوانانو دکولتوري  ټولنې له  غړو څخه  دزړه ل

دومومي تله مننه کوو چې زموږ دپر ه  دوام  ومومي  اوباي ړۍ ب رم چې  دال وني نوښت  مالتړ يې کړي  زه باور ل

و  ه ځين ا پ ې بي ه ي سؤليت ب ړو چې م ه ک اڅون  را پورت ي پ سواوياخوپه دې ډول مل ه وٻ ه مينځ اخوالې ل و دا ن ترڅ

  .نړيوالووي  

  : په الندې لينک کې ليدالی شئ  يانو وروستی جنايتپه کونړ کې د امريکا

ZY1Xh890gLX/v/com.youtube.www://http  

  

 :دناټوغړو ھٻوادونو ضد الريون په الندې لينک کې لوستالی او ليدالی شئ 

14839/posts/com.tolafghan.bloguna.nakhtar://http  

ه  و پ ې  دآزادي  رادي اموژنې م وا ع غالګرو لخ ر  او داش دزما نظ ه اړون ي اډو پ ا د دايم ې دامريک ستان ک ه افغان پ

  .خپرونو کې ھم غندلې دي  ھيله من يم چې افغان ويبپاڼې چلوونکي زما خبرې تاسو ته خپرې کړي 

 رلوړی او آزاد دې وي افغان ولس س

  


