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  بسمل
 ٢٠١١ اپريل ١٧
  

 ته وا دپالر اوبه يې دي
  

  !عزتمنولوستونکو
  : دا الندې خبر تر سترګو شو نن مې دتاند په ويبپاڼه کې

  غواړيايران د ھلمند سيند په اوبو کې خپل حق 
  

  :اوس راځم څو پوښتنو ته 
  سر ته رسولي دي؟  ز کال دتړون مکلفيتونه ١٩٧٢ ــ آيا ايران د١
په    زموږ ې ناخوالې او بدمرغۍراتلوسره کوم دورپه   داخوندي   تٻره بيا  په اوږدو په  دتاريخ  ايران  ــ آيا٢
  ؟ېاو ھيوادوالو ونه لورول ھيواد  
  ولوبول ؟ انه ګوندونه ــ ايران ولې او د څه لپاره سې ګ٣
  جوړوي؟  خنډونه   دسلما بنددختمٻدو په وړاندې  ــ ايران ولې ۴
  روانه ساتلې ده؟ دپيسو کڅوړو لړۍ  ــ ايران دڅه لپاره حامد کرزي ته ۵
   او د څه لپاره ولګولې؟  څومره پيسې جعلي استازو ايران   ــ دافغانستان دتش په نامه ولسي جرګې په ۶

پيدا شوي   ذھنونو کې ځوابونه   و پوښتنو په لوستلو سره به له واره ستاسو قدرمنو لوستونکوپه فکر کوم دپورتني
  .وي 

ته  بربادي  ډول زموږ ھر اړخيزې  په قاطع   دا دي چې ايراني واکمنان   ھغه   روښانه کړم  څه چې غواړم 
  . دي  ناست

راشکوي او په خورا    ھرچا ھرڅه  هخور بالخوردی ل  اموخته  په موږ تپلی حامدکرزی لکه جٻبوھونکی 
  :تاسو ته وليکم    په اړوند يو څه ودپيسوکڅوړ دايراني چارواکو دبٻلګې په توګه به   نامشروع الرو يې لګوي

برخه په   ددغوکڅوړوډٻری   کرزی   چې خبر راکړ شوی مخې   ليت له ودکره مالوماتواو مسؤ  څخه  له ارګ 
  :تبلغاتي جګړه لګوي مثأل

  .مٻر بې ايمانو ژورنالستانو په تطميع کولوديوش   ــ
  .دځينو تلويزيونونو او راديوګانوپه جلبولو    ــ
  .راخپلولو ديو څومجلو،اخبارواوځينو ويبپاڼو په    ــ

 تللی دوی بيا   وي چې حامدکرزی ال ټټۍ ته نه په ګمارلو پاکانو ديوڅوھغوبٻسوادو بوټ  په تبلغاتي  ډګر کې ــ 
  .ورته نيولې وي لوټه په الس کې 

له يو څوګډ او وډو حکومتي    چې ھسې    شوي   راټول ھويته کسان   بې  ډلګۍکې يوڅوداسې   وړه  په دې
پکې نه ليکي   دماخذ خوھيڅ نوم   په مستعارونومونو ورليږي  خبرونو څخه يوه ليکنه برابره او بيا يې ويبپاڼو ته   

  .ده   ژبو روانه  دري   په   پښتو او ھم  په   دا لړۍ ھم 
  .صبر کوم  وخت ورته   خويو څه    يولوی مطلب تيارکړی   دې اړوند مادوعدې له مخې  په 

دننني تخنيک په  چې  دي    دادومره ناپوه اوپه سترګو ړانده کسان   ذکر دي په ياد مطلب کې ددې کسانو نومونه 
  .خالسيږي  عظمت يې ھيڅ سر نه 

صفت پخپله کوي البته   ٻږي بيا نود تبصروپه برخه کې د خپل ځان ورول مطلب  دوی يوې پاڼې ته يو ګوډ او مات 
  .دايو کس دی   چې داپخپله   پوھيږي  پرې   داسې حال کې چې ويبپاڼې چلوونکي سم  په بدلو نومونو په 
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ليکي   تبصري   په اړوند سپکې   دھغو مطرحوليکوالواوشخصيتونو   زموږ   خورا نامردي سره   دې ور اخوا په   له 
  . کوي   په محکوم حال نيوه کې  دکرزي کوم چې 

د اعظمي په ودداو  ضد ھم کړې وه ھلته يې زماپه نوم    زما په  درنه ويبپاڼه کې  داسې پستي يې دلر اوبر په 
يوڅو احمقانه   مرسته   په نورو بدلو نومونواو ديوڅو نورو تورمخو په   ضديوه ناوړه تبصره ليکلې وه بيا يې 

  .شرميږي  په ليکلو يې سړی   چې دنوم   دي ټيټ کسان   دا دومره   شول اء بيا افشھم ليکلې وې چې   تبصرې   
  .غواړي ځان په خلګو ومني  سره دداسې احمقانواوبٻسوادانو په وسيله   دومره لٻونتوب   په حامدکرزی 

ئ چې داکس ځان ولسمشر ھم که تاسې په داالندې لينک کې دحامد کرزي خپل منطق ته پام وکړئ حيران به پاته ش
   : وايي چې  د دفترلګښتونه  څنګه  پوره کړم خبرې کوي  څخه بولي خوديوترکاري فروش له موقف

rQ-ytEey٧٨Q=v?watch/com.youtube.www://http&edembedd_player=feature#  
  !قدرمنو خويندو او وروڼو

   دولسي جرګې  اوس راځم   تاسو ته وړاندې کړه  دايراني واکمنانو داغراضو او بد نٻت له کبله مې پورتنۍ بٻلګه
  : غړو ته ھيواد دښمنو او پردي پالو

ې کسان ھم ټکر کې دي ددوی په مينځ کې داس په    اوارمانونوسره    له ارادې   دافغان ولس  په نامه استازي  داتش 
  .او ځينې نور  پدرام ، حافظ منصور، محقق   شته چې زموږ په تاريخ او ملي وياړونو ملنډې وھي لکه لطيف 

  . را ورسٻدل    دايران او امريکا لخوا دځانګړو موخو لپاره   ولسي جرګې ته   اوسنۍ دا کسان په لوی الس
ولسي جرګه به له   نامه   چې دا تش په  ل بيا ليکم ،لکه په يوه پخوانۍ ليکنه کې مې چې تاسو ته ذکرکړی وو يو ځ

په  ولس   دافغان    چې يوبه ھم    خطرناک تړونونه تصويب کړي   داسې د ځينومعاملو له مخې حامدکرزي سره 
  .ګټه نه وي 

اک  روښانه ده چې ايراني اخوندان به دھلمند داوبواو يولړ نور خطرن دايران دبھرنيوچارو وزير له وينا څخه پوره
  . تصويب کړي   په اوسنۍ جعلي ولسي جرګه تړونونه 

 د    خوداتپل شوو وکيالنو ته ايران  او نه  دپيسو کڅوړې  ته   حامد کرزي     نه   چې  شوه   ثابته   نو پوره  اوس
  . رضأ ډالر ورکول    په  خدای

په خپل   ھر غليم څٻره  د  دا ھيله ده چې زموږ د خاورې ټولوھيوادوالو او درنو ليکوالو ملګرو څخه   زما له 
اوھوا زموږ   ھيواداوبه   ددې   ھيوادشتمني زموږ ده   د دې   زموږ دی   افغانستان   داھيوادګران   وخت بربنډه کړي   

   په   د خپل حق  ھم   ايران    خواوس   ځکه   غليم ته خپل ځان وتاړه   مو  خپله السه  له  ده خو له بده مرغه چې
  . پالر اوبه يې دي  ته وا د   اوبه غواړي  زموږ نوم

  :يادونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 مننه کوم چې بې له ځنډه يې زماليکنې او   تله  د زړه له  له ټولو درنو افغان ويبپاڼو، مجلو او اخبار چلونوکوڅخه

  .نظريات خپاره کړي دي 
 که تاسې داالندې لينکونه    ښوولی  خپل غبرګون   پخپل وخت  وړاندې ما دھر کورني او بھرني غليم داعمالو په 

دايران    ويبپاڼه کې   په درنه   دسلګۍ    البته واورئ   ولټوئ نو زمانظر به   يايې درکاپي اوپه ګوګل کې  کښٻباسئ
که ھغه کښٻباسئ زمانظر به   زماد پخوانۍ ليکنې په کيڼه خواکې چې يوه نارنجي تڼۍ ښکاري   ددښمني په اړوند  

  . ھمنظره به اوسئ   راسره  چې  من يم   يله ھ   واورئ
  ومن هللا توفيق
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