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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  ـــملمحمدامين بسـ

 ٢٠١١ سپتمبر ١٣

  

  د سولې  تقلبي، خٻټوره او د خنداوړ شوری  په سيند الھوشوه
  

  !درنو خويندو او وروڼو

 داسې وخت کې زموږ دګران افغان ولس   دنفاق او تباھي لپاره له ھٻواد برھان الدين رباني او دده داراودسته په

کفارو و او نه  خو له کوم ورور قوم سره  څخه بھر زموږ دتاريخي ھٻواد نړولو ته مال وتړله، چې نه خو نظام د

  .تٻری شوی و

خيستی  يوازۍ  دومره اوږدو  اوږدو ليکنو له  السه  تورا خبره نه اوږدوم  ھسې  ھم  دلوستونکو حوصلې  د

ن    ملي خائد خان  په وخت کې  بدرنګه  او مختوريوعرض کول  غواړم، چې د شھيد سردار محمد داو

  دکوم ضرورت له مخې په پنجشٻر کې  وسلواله ګډوډي  را مينځ  ته کړه ؟) مسعود(

نه  مجاھدين  بولي او ھم يې خبره لنډوم  خو دانشم منالی ، چې مسعوداوشرمٻدلي يې ھم دروسانو په وړاندې ځانو

  .له کريملين سره دسولې تړونونه السليک کړي وو

پورتنۍ څوجملې مې تاسو ته دفاشستې نظار شوری اودخدای دښمن جمعيت ګونددمشر برھان الدين رباني د 

  .له کبله وليکلې . . . ورستيو دريځونو او 

وٻلې خوتٻره اونۍ يې  شر اچوونکي وبلل ھغه پخپلو سماني ماليکې آبرھان الدين  رباني  به يووخت طالبانوته 

  :ي څٻره نوره ھم بربنډه او داسې يې وويل تله نفرڅرګندونوکې خپ

  . ده  ډله   رامنځته کوونکې طالبان يوه ناورين

برھانی پوه شوی ، چې نورنونه  چليږي  ځکه  خو يې دملت  په سترګو کې  په نوي  ډول خاورې  شيندل پيل 

  .کړل 

 له   ډول ضمني په  ځل لپاره   د لومړي  کې  پيغام اخوند پخپل) عمر محمد(مال مشر مناسبت   په   اختر د کمکي

  .بللې واو خبرې يې مشروع   ه ښکاره کړ خبرو سره موافقه
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ه نوي دا دھغ دتازه خبرله مخې په قطر کې دطالبانو ددفتر له  پرانستلو سره دامريکا موافقه کومه وړه خبره نه  ده

اودخپل ګران  ھٻواداوکړٻدلي ولس دسرنوشت څرک پکې   چې زه يې په خورانٻک مرغد ګڼم باب  پرانستل دي،

  .احساسوم 

له لوٻديځوالو سره  دقطر د دفتر له الرې  دطالبانو مخامخ  خبرې  د رباني  دسولٻدلې دمبورې مزي  نور ھم پسې   

. د خندا وړ شوری  په سيند الھوشوه ځکه  خو  رباني  تٻره اونۍ په شکوي مانا نوره نودسولې  تقلبي، خٻټوره او 

  .کې مرچ  ايښی و . . 

يوځانګړي احساس   لنډه دا، چې  رباني  د دوو جملوارزښت  ھم نه لري  چې ورته ويې ليکم خوزمادانننۍ ليکنه د

قشر زموږ داستقالل او ملي ګټو پر ) خبر(له مخې وليکله  شوه ھيله  من يم ،  چې  زموږ  روڼ انده او دټولنې اګاه

  .بنياد له لويديځوالو سره ديوې مشروع معاملې زمينه برابره کړي 

  ومن هللا التوقيق

  

  

  

  

  


