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  بســـــــــــــــــــــــــمل

  ٢٠١١ مارچ ١٢

  

  دی ايران زموږ تاريخي دښمن
  

    

                                                          ٢٠١١ـ٠٣ـ١١

ډيان يائګران  ھيوادافغانستان  جغرافزموږ  د ي  موقعيت  په يوه داسې سيمه  پورې  تړاولري  چې  را نه  تاو ګاون

ليت  ومو دحساب خلګ نه دي، يوشمٻر  خورا خطرناک اوپه زړه سخت دي  اودانور بياھرانساني او اخالقي  مسؤ

  .ته مال ماتي دي 

ازه  زموږ په لمبوتٻل  وشيندل  چې دالړۍ  يې الھمداسې   جاري زموږ له ګاونډيانو څخه  ځينو د خپل وس  په اند

  .ساتلې  ده  خوځينې نوربيازموږ دکړاو نندارچيان  شول او دي 

ډي   ل ګاون زموږ ډٻره ګيله له  دا نندارچيانو څخه کيږی  دوی  بايددا درک  کړای  وای اودرک يې کړي  چې دخپ

  . لوګي خو يې خامخا ور رسيږي د اورلمبې که  د دوی کورته نه شي  رسٻدای

و  دوی له انساني  اواخالقي اړخه  موږ ته  پړه دي نسلونه به يوپه بل پسې پناه شي  ننني  اشغالګر به سيمه لوټ  ي

وخت نه  يو وخت  به  له سيمې څخه  خپلې ناولې پښې سپکې او ياخو به په سيمه کې تباه شي خوتاريخ  به دا ټول  

  .دسيسې له ځان سره  ثبت  او د راتلونکو نسلونو قضاوت  ته کٻږدي دروغ، ناخوالې  او 

سانو  زموږ  راتلونکي نسلونه به له  ھرڅه  لمړی  د خپلو ماضي مشرانو د وړتيا، تورې  اويا خودځينو تپل شوو ک

ه کرزی  ه خوب ه داسې وخت وي چې ن ه  اړوندقضاوت  وکړي داب انو پ ورو اجنټ لکه حامد کرزي  او يوشمٻر ن
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ه  رسٻدلی  دار ت ه حق ه يوخو حق  ب شتون ولري او نه يې درياکاري  برګه چپنه  موږ به  ھم  په  ھغه وخت کې ن

  .وي 

ړۍ  دلون ومومي  دن ه ب زما منظور له حق او حقدار څخه دادی چې تل به د دروغو نغارې نه غربيږي  داھر څه ب

ستنداسناداواثارپه الس  څٻره به بدله  شي  دبډايوسيمودچوراوچپاول  په اړوندبه  د  اثق، م راتلونکي نسل الس  ته  م

وڅې  ٢٠٠١ورغلي  وي  د ول زورسره ل ل ټ سپتمبر د يوولسمې  نٻټې  شرموونکې او غولونکې دسيسې به  په  خپ

شوې وي   دا به  داسې وخت وي چې  نه به اوباما پاته وي او نه يې اسامه  دالقاعده  نوم  به  په  رسنيوکې سھار 

بش او او م تم جن ل دوس اښام  څوک نه  اوري  د نظارشورا، اسالمي جمعيت ، اسالمي حزب ،  وحدت حزب ،دقات

دې  شوې  و کې را ځوړن يو شمٻر نورو ګوندونو دکرغٻړنواعمالو تابلوګانې به له  اثارو سره يوځای  په  موزيمون

  .به  په  ماضي  پورې  تړلی وي  وي لنډه  دا چې  زموږ  نننی  ناورين 

الر  اره دپ رو لپ و څو ډال ې او دي پورتنۍ څو کرښې مې يوازې  دھغو کسانو لپاره وليکلې  په کومو چې سترګې پټ

ه  نيکه  ھډونه  له وياړونوسره يوځای  پلوري  په افغان  ټولنه کې له  دې  ډول کسانوڅخه  ځکه  دخلګوسخته کرک

  .م  نه لري کيږي   چې  ديادو بدو اعمالو ترڅنګ  دخپل ناموث  پروا ھ

  !راځم اصلی خبرې ته  چې زموږ په  مکارو ګاونډيانو را څرخي ھو

انو  له  بل ھر ګاونډي  څخه  خطرناک ګاونډی  زموږ تاريخي دښمن ايران  دی  دايران  مکارو سياستوالو او پوځي

ه ک) طالب(وکوالی  شول  چې  د نځ  ت ډه غر رامي ستقيمأ د په نوم  د ھٻواد په لويديځوسيموکې  داسې لن ړي چې م

  .شمال له  ټلوالې سره تړاو لري 

ه   ه اشاره کړې  وه او پ رې ت م  دې خب رام کې  ھ ه  پروګ ي سي  راديودتاسو غږ پ ي ب ه مخکې مې  دب پنځه کال

شتې  ښتون مٻ ې چې پ ه  ښه خوښ ي ډوډي  ت پروګرام کې مې برھان الدين رباني ته  مخامخ ووٻل چې ته خودې ګ

ه  سيمې  تل نا ارامي   لوالومخاليفينو پ ران  دوس او دښوونې او روزنې  ډٻوې  پکې مړې  شي، دا دی  اوس خو اي

نځ   ا ارامي  رامي نوم  يو څو مشکوکو کسانو ته  ځمکني ماينونه ورکړي  اوپه پښتون مٻشتو سيمو کې  ددې لپاره ن

ړل  شي، ته کوي چې ھم  امريکايانوته دبمباري  پلمه  برابره کړي  اوھم  ھلته  دنا ا ه  ښوونځي  وت ه کبل و ل رامي

  .ځوانان  دبې کاري  له سببه  يا وطن  پرٻږدي او يا دوسلوالو مخاليفينو په نوم  جګړې ته  دوام  ورکړي 

د  ې حام ې خوا ي ه بل ږل  او ل ه  را لٻ ه  ماينون ان خاورې ت ه افغ ه  پټ وې خوا  پ ه ي ران  ل دا داسې وخت و چې  اي

  .دپيسو دکڅوړو لړۍ پيل کړې وه کرزي ته  ال له ھغه وخته 

  .دې  دوه اړخٻزې  او غير انساني لوبې  ته  دوه جګړيزې  جبھې  ھم وٻالی  شو

ايران  داناروا جګړه  په  پوره برياليتوب  سره  په  مخ  بوتله  يو شمٻر  وسلوال  کسان  يې  په   ھرات، نيمروز، 

ه  حکومت فراه او ځينو نورو واليتونوکې  دومره  غښتلي  کړل ه نام  چې  په  دا نږدې يوه لسيزه کې دکابل تش پ

ې ور  ه ال ھمداسې  مفت وږ  اوب ه ورسوي  زم دونو چارې سر ت لمااوځينونورومھمو بن د چې دس ه  توانٻ ه دې ون پ

رواني دي  په سلګونو ښوونځي  دايران  په  مداخله  تړل  شوي  دي  په کندھار کې دنجونو په مخ  دتٻزابودسيسې 

ړه  دا ھم د ه ک ه  سزأ  ور ن د کرزي  کوم م  شو خو  حام ار ھ ې  ګرفت ايران لخوا سازماندھي  شوې  وې  نفر  ي

او دي   اران  را ت ه م دکرزي څخ ه  حام ې  ل وړو ک ه کڅ سو پ ا دپي ې  مان ه ک ه  جبھ ه دوھم ران  پ ه  چې  داي ځک

ماران به ھغه وخت  کرزي ته نٻښ  ورکړي  چې دايران  ټولې نقشې دکرزي  په نوم او وسيله  سر ته ورسيږي دا

. 
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آيا تاسوھم کوم بل ځای  اورٻدلي يا ليدلي دي چې  ديوھيواد ولسمشر  دخپل دفترلګښتونه  له کوم بل  مملکت څخه 

  وغواړي ؟

وی  اوکه  شوی  ھم  وي نو ھغه به  غير مغرضانه  وي  خو څرګنده  خبره  ده چې  داکارکوم  بل ځای نه  دی ش

دريجي  مرګي  ومري او  ه ت ې  پ ه ي ه دي  چې څښونکي  ب د ايران  لخوادپيسوکڅوړې  دزھرو ھغه جام  ته ورت

  . خوراپه  ټيټو سترګو به ومري 

اره لومات له مخې  حامد کرزي  دايران  د پيسو کڅوړې  عله ارګ  څخه  ديو تازه او کره م ري  لګښتونو لپ د دفت

ړم خو  دې ک ه کې تاسوته وړان ه ليکن ه بل ره سره پ ه خي ه ل نه بلکې زياتره برخه يې  په ځينونوروچارولګوي  دا ب

  .اوس به يو ځل بيا دايران لمړۍ پوځي جبھې ته ورشو 

ه اصطالح   ران پ اليفينو تاسوبه وړمه ورځ  د رسنيو له  الرې  ليدلي،لوستلي  اواورٻدلی وي  چې  اي لوالو مخ وس

ه ) طالبانو( ري کې ھدف ل و مت ه شل کيل م پ انه  دی  اوھ ږد اس ې لٻ م  ي ته  داسې  راکيټونه  ورکړي  دي  چې ھ

  .مينځه وړي  

ره سپين  ه  ډٻ ه  راځي او پ ل  ت ر کاب و چارو وزي ران  دکورني ږي  چې داي ه کي ه  داسې وخت کې نيول دا وسله پ

  :سترګي سره وايي چې 

  .انستان  ثبات  او ارامي غواړي ايران دافغ

  : له  بلې خوا دشمال  ټلوالې لوړ رتبه  غل  او داړه  مار دکورنيو چارو اوسنی  وزير بسم هللا   محمدي  وايي  

  .ايران  زموږ داسې ګاونډی  دی  چې تل يې دافغانستان په بيا رغونه او امنيت کې برخه اخيستې ده 

  !قدرمنو لوستونکو

  سو ته پرٻږدم محمدي کومه بيا رغونه او امنيت ښيي ؟قضاوت  به تا

  ايران  کوم ظلم په موږ ونه لوراوه؟

  څومره بٻګناه افغانان يې  غر غره او بې عزته کړل؟

  زموږ  دھيواد په فرھنګي برخه کې کومه  جفا وه  چې ايران ونه کړه؟

   ته شوی؟آيادا اوسنی ددروغو پارلمان  دايران  په  دسيسه  نه  دی  را مينځ

ې  د  آيا زموږ  يو شمٻر پلورل  شوي  روڼ انده  او ژورنالستان  دايراني  فارسي  د ترويج  او زموږ  د دري  ژب

  ورکې لپاره کار نه کوي؟

ران لخوا  ښه  داي آيا دا پرون  پرون  دکندھار په ژړۍ ولسوالي کې  له څلوروګارګرانو څخه  دغوږونودغوڅولو پٻ

  نه بولئ ؟

اروا موخو  وروستۍ پوښ تنې  ته به  راشم ھغه  داچې ايران  اويادانورغليم ګاونډيان  چې ھرڅه کوي  خو د خپلو ن

  لپاره به  يې کوي  موږ افغانانو ته  څه کول  په کار دي چې  دا ناخوالې  له مينځه يوسو ؟

ې ي  پخالين ووالي  اومل و دي و قومون ه  داچې  د وروڼ و دی او ھغ ې ي ل  خبرې  ډٻري  خوسر ي ا کې  دکاب ه  رڼ   پ

  .دالس  پوڅي، پوډري، فاسد،  شرمٻدلي او تش  په نامه  حکومت  بديل ولټوو اوبس 

  :يادونـــــــــــــــــــه 

بازيوما ته دا فکر را پيدا کاوه چې داله ناچارې ورځې  له جنګي  په دانږدې لسو کلونو کې  د حامدکرزي مصلحت

د کرزی جنايتکارانو سره سازش  او مصلحت  کوي  خو نن  چې  دکرزي دکورنۍ  شچره بربنډه شوه  نور نو حام

  :په رښتيا ھم يو دشرم وړ  کس دی  دحامد کرزي  دکورنۍ دال ښې پٻژندنې لپاره   دا الندې لينک کښٻباسئ 
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  :ھمدا راز دايران  د دسيسو يوه بله بٻلګه ھم په دې الندې لينک کې ليدالی شئ 
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  په روحي ويبپاڼه کې  دا الندې مطلب ھم په لوستلو ارزي  خو

 ايران او انګلستان يو بل طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورنوي

ه د ايران حکومتي رسنۍ د رٻپوټونو له مخې ، انګلستان له  طالبانو سره د څ و ځله پټو خبرو اترو وروسته  دوی ت

اد . نيمه درنې وسلې ورکړي دي ه دی ي ې ن وم ي ه ښودلی خو ن ه قول اخبره سرچينو ل ر د ب نيو دغه خب د ايران رس

  .شوی او کره توب يې ھم ناڅرګند دی

ه نيمروز و ران لخوا طاالله بلې خوا بھرنيو ځواکونو د افغانستان پ ولې، چې د اي ه يت کې ھغې وسلې وني انو ت لب

ه د وسلو . ليږدول کيدې انو ت ران لخوا طالب په دې اړه د انګلستان د بھرنيو چارو وزير ويليم ھٻګ وويل، چې د اي

ھيګ ھمدا راز ويلي، چې دوی ته ثابته شوې، چې دغه وسله د ايران له خوا طالبانو ته . ليږل د زغمولو وړ نه دي

ه څه په دې موخه راليږل شوې وه، چې د بھرنيو ځواک اروي او دا د ھغ ونو او د ھٻواد دننه يې د خلکو پر ضد وک

  .خالف دي، چې ايران يې ژمنه کړې

  سپينتمان

  له لر اوبر ، روحي او خبلایر ويبپاڼو څخه په مننه 

  


