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  بســـــــــــــــــــمل 

  
                           ٢٠١٠ـ٠۴ـ٢۴

  
  
  

  المان  دافغانستان  تاريخي او رښتينی دوست  دی
                                

                                                     
                                        

 

 چې د يوولسم سپتمبر نه  مباور لر پدې  زه   وويلتوګه  جدي په رکل ٻد جرمني چانسلرې انجيال موړمه ورځ   
  . نکې حملې تر سره شيوبه زياتې ورانو

  : رکل زياته کړهٻماغلې راز  ھمدا

  .ی  ته ګواښ نه د جرمني  تروريزم  ا به ناسمه وي  داسې و انګٻرل شي چې نړيوالد

  :  په ګوته اشاره وکړه چې  خپل پارلمان تهاغلې مٻرکل 

   .ھر يو  کس پدې پوھيږي) پارلمان ( د دغه کور 

  !قدرمنو لوستونکو 

  آيا تاسو مٻرمن مٻرکل په حق نه بولئ؟

 زٻږديز کال  د ٢٠٠١اوھغه څوک به يې ترسره کړي  کوموچې  د   شته زماله  نظره خودداسې  پٻښوامکان
  .سپتمبر  په نھمه  او يولسمه کې  الس درلود 

اغلې مٻرکل  پر حق او وٻره يې پر ځای ځکه  ده چې دنوي استعمار  دطراحانو په   رمز  او نقشو پوه  شوې  ده 
. 
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ه ې کل سيزه مخک وه ل ږدې ي ادار ن انوته  وف ې  روس ول چ اوري  ش وره  ب ه  دې  پ زان پ ان او انګرٻ ې امريکاي  چ
ر الس )  مسعود(ګوډاګی  ه ت ددوی ستراتيژيکو ګټو  ته يو لوی خنډ اودسر درد دی  نو يې د مسعود دورکې  پالنون

ی کې نه ويده کٻده ھغه الندې ونيول  مسعود ھم له  دوی  څخه  دومره  زياته  وٻره لرله  چې تر سھاره به په يوځا
سي  به دشپې  دوه  درۍ  ځلې خپل موقعيت  بدالوه   دنوي استعمار طراحان  حيران  وو چې څنګه يې له مينځه وي

  ؟

  . قومندانان   پسې  واچول  چې  له  مينځه يې ويسي خو مسعود  ډٻر ځيرک  واءڅو ځله  يې  دنظار شور

ړل شول خو فر م ورک ه زھر ھ سعود ت وي يوځل  خوم چ شولنډه دا چې  دن ه ب ه مرګ ٻدو سره  ل ه رس ه  پ سې ت ان
استعمار ماھرو طراحانو خپلو ستراتيژيکو اھدافو ته  درسٻدو لپاره  د لوړ مبلغ  او پوره  واک  په  بدل کې مسعود 

ه  خو د  يله  وواژه  ځک ه وس ه ٢٠٠١دخپلو پنجشٻريانو پ ه  ل سمه  نٻټ ه   او يوول پتمبر نھم ال   دس وې  زٻږديزک  ي
سمې  و ديوول أ شوی وای ن الن خنث ې پ پتمبر دنھمې نٻټ ه  دس اوبلې سره  نه شلٻدونکی او منطقي  تړاو لري  مانا ک

  .نٻټې پالن به يې خامخا له ځنډ او خنډ سره مخامخ  شوی و 

ې، دڅه سعود   ول اره او د مسعود له مينځه وړل   څه ساده کار نه  و، اوس  ټولو ته  پوره  پته لګٻدلې ده چې م  لپ
  .د چا لخوا ووژل شو 

د ادی  چې دوی  داچې  په  دانھوکلونوکې  د مسعود قاتلين  په  څومره علني  ډول نازول کيږي   علت  يې بس ھم
  .د نوي  ښکٻالک لپاره  وسيله  وګرزٻدل 

سم هللا  السونه ووځکه خو  اغلبأ داسې ويل کيږي  چې  دمسعود  په وژنه کې  د فھيم، غبرګ عبدهللا، انوني  او ب ق
  .امريکايانو دا درۍ واړه په کافي اندازه ونازول او ال نور به يې ھم  ونازوي  

ې  وزارت  ل کې دښوونې او روزن ه کاب م  پ ې  ھ ۍ ي ره اون  ١٢ فھيم خو دومره  سپين سترګی شوی  دی  چې تٻ
ړه  چې ونکي ؟؟  ښاغلي جريبه  ځمکه  په  داسې حال کې تر خړتم الندې ک ايزې ګټ ل  دج ورې  دنوب ه  پ ر ارګ  ت

   .اوباما  دلنډه کۍ منډې  ال يوه مياشت نه ده پوره شوې 

ه  ا  ظاھرأ ل ه ناست  و، اوبام امخ   ورت په  ھغه  ناسته کې چې اوباما له ارګمشر  کرزي  سره لرله  فھيم  ھم  مخ
ت ه حقيق ړه   خو پ ه  ور کرزي څخه  د فساد د ورکولو غوښتنه وک اول ت ه الچوراو چپ يم اودنظار غل  کې يې  فھ

ا ځمکه غصبوي   ه  تنھ ې د وزارت  ن وم  جرئت  د ښوونې او روزن ه ک وھڅول  که  داسې نه  وي  نو بيا فھيم  پ
  بلکې دھغه وزارت  مامورين ھم  ډبوي؟

ا د په افغانستان کې ننني  انارشيزم  او دقدرت  په ګدۍ د پوډريانو اوجنګي جناينکاران ه تنھ و کښٻنول  او استحکام ن
  .المان عام وګړي  بلکې  سياستوال  ھم مايوسه کړي  دي 

المان  دافغانستان  تاريخي او رښتينی دوست  دی  خوله بده مرغه چې دنوي استعمار  د منفورو سردارانو لخوا  دا 
  .دوستي يو څه خچنه شوه 

ښو څخه وٻ اکو پٻ و ال خطرن ل دنوي رمن مٻرک ه دا چې مٻ ر څنګ ون ا ت ان دامريک ه  الم وھٻږي  چې ک ري  پ ره ل
ه   ه  ھغ دريږي  په مستقيم يا غير مستقيم  ډول به  په اصطالح  دالقاعده  لخوا ورته  زيان  ورسيږي  له  ھمدې کبل
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و ددې  ه کړي  ن ه  داسې ون مجبوره ده خپل وګړي  ارام اوپه افغانستان کې  دخپلو سرتٻرو دندې پرځای  وبولي ک
  .ره شته چې  دالمان  امنيت او ملي ګټې تر حملو الندې  راشي وٻ

ه  ان  ولس پ وم  د افغ ه ن ولنې  پ والې  ټ و د نړي انو او انګرٻزان ن  امريکاي ته اشرباڼي  چې ن کوم اجيران  او ناراس
ه حقيقت کې ترھګر  د ې  دي پ و الل پاره کړي  دا ھسې  بب ه  ورس  دوی اوږو دترھګري د له مينځه وړلو په  پلم

  .زٻږنده  دي دوی يې  تمويلوي   څو جګړه توده  وساتي او ځانونه  دکسپين  تر بحيرې  پورې  ورسوي  

 اندرس فوګ راسموسن  په خوراسپين سترګي سره وويل چې ترھغوبه په افغانستان کې دناټومشرپرون  
  .پاتې شوڅوموخپل اھداف  ترالسه کړي نه  وي 

 په اھدافو کې  په رښتيا ھم داسامه، مالعمر او ګلبدين نيونه راځي او اوس نوله تاسو پوښتم چې د دوی
  که  ھغوی ال دمخه په واشنګټن کې  برمته شوي دي؟

ر مستقيم ډول   ستقيم او غي ه م ه پ لنډه داچې نه تنھاالماني سياستوال برمته دي بلکې ګڼ شمٻر ھيوادون
  .دنوي استعمار ښامار تر سينې الندې کړي دي 

  

  

  

 

  
  
 


