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 په وړاندیز شوې کابینه کې د غلو تود حضور
 

 برخه( دویمه)
 
 

څلویښت کاله او په خاص ډول وروستي نولس کاله افغا ولس د خونړۍ جګړې په زغملو د سولې تږي او انتظار کې 
هلوځلو فرصت رامنځ ته ی تېروی. تېر تاریخ وښوده چې څو واره هیوادوالو ته د سولې په الر کې د ځ شپې او ور

دغه فرصتونه د معاملو او دسیسو ښکار شول،   يشو، مګر د یو شمېر پردی پلوه، هېواد ته خائینو عناصرو له لور
چپاول، د ځمکو  هیواد مو نور هم د نوو نیابتي جګړو ښکار او د دغو خائینو عناصرو بازار ال پسي تود او د چور،

یازاتو شرائط یې تر السه، مظلوم او بیچاره ولس یې د دغو ناخوالو قربانې د غصب او سلګونو نورو نامشروع امت
کړل. ایا همدا هیواد پلورونکی نه وو، چې هیواد یې پر پخواني شوروی اتحار وپلوره؟ ایا همدا معامله ګر نه وو،  

ا هیواد پلورونکې نه وه  ناکامه کړ؟ ایا همد لووکتر سره په کودتا  د یوېچې د بینین سیوان د سولې پر پروګرام یې 
 چې د امریکا سره یې داسی ننګین پروتوکول السلیک کړ، چې د هیواد ټول فضائي حریم یې ورته ډالۍ کړ؟ 

 

نولس کاله د هیواد واکدارانو او د امریکا، پاکستان، ایران د ګټو ټیکدارانو چې ځینو یې حتا ګوډ خر هم نه درلود،  
، په هیواد دننه او باندی، بلډینګونه، اري موټر قطار مرمۍ ضد ،نو ډالری، قطارمګر نن په میلیاردونو او میلیونو

 يحق نه لر ې، ایا دا مظلوم ملت د ديبانکونه، د قیمتي کاڼو نندارتونونه او نور منقول او غیر منقول جایدادونه لر
 ؟.  يد ي، چې دا مو له کومه کړيتپوس وګړ ېچې تر

 

د راتلو سوچ   ې، نو دوی به هیڅکله د سوليره امتیازات او شتمنۍ تر السه کړدا چې دوی د جګړی له برکته دوم
ولرو، ځکه جګړه د دوی په ګټه ده. په تېر کې د نولس کالو ازموینو وښوده چې د  ېاو نه باید دا تمه تر يونه کړ

و شوراګانو په سلګونو  په نوم او باج ورکولو نه کومه بله مانا نه درلوده او د دغ ېد شوراګانو موجودیت هس ېسول
غړو ته د هیواد د بیت المال نه باج او امتیازات ورکول د هیواد او هیواد والو د ملی ګټو په مقابل کې ستر خیانت 

 یادولی شو. 
 

ریاست نه   يفاسدو کړیو ته له جمهور ېنولس کلنې دور ېبله ستره جفا د هیواد او هیوادوالو په مقابل کې د همد
  ي تونو او والیتونو په تشکیالتو کې د بې شمېره سالکارانو تر نامه لوړ امتیازات ورکول، هغه څه دتر  وزار ې،نیول

 ده.   ېچې تل یې بار او بیه د هیواد مظلوم ولس ورکړ
 

څېره چې د هېواد ټول هست او بود د خپل ځان ګڼي او تل باید   ېدرنو هیوادوالو! په هېواد کې همدا څو تاریخ شرمول
، تل یې د ملت پر ستونی پښې ایښي او د يو ي، ځامن او یا اوالدونه یې باید د دوی ځای ناستيت کې ودوی په قدر

 پردو د ګټو له پاره یې هیواد د سترو غمېزو سره الس او ګریوان کړی دی. 
 

او د هیواد په   ي، تحصیل وکړيټول امتیازات باید د دوی وی، خو اوالدونه یې باید په بهر کې خوشاله ژوند ولر
 ، دا دی د دی پلورل شوو مشرانو انصاف او عدالت. يخواته بیچاره او مظلوم ولس ووژل ش ېهر ېجګړه کې د

 

، دا ډول مشران هیواد او خپل ولس ته  يو  ي چې په یوه ټولنه کې چې یې د مشرانو قبرونه مجلل جوړ شو يویل کېږ
د څو تنو هیواد   رد هیواد له بیت المال نه په ملیونونو ډال  ئدرغل او خائنان یې یادولی شو. تاسو وګور  ېبلک  ،ژمن نه

پانګه د هیواد په   ېخیانت نه دی؟ که چېری دغه لګول شو يپلورونکو په قبرونو باندی لګول هیواد او خلکو ته مل
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وبا له پاره په دغو والیتونو کې ستونزی خورا کمې   وای، اوس به د کورونا د  يڅو والیتونو کې پر روغتونونو لګیدل
 وای. 

 

کتګورۍ کې   ېیې په همد يپورتني یاد شوی مشران او په نوم سیاسیون چې عبدهللا عبد هللا او یو شمېر د ټیم ملګر
  ، دومره په يتر څو هیوادوال متفرق وږی تږي، محتاج او له سواده محروم وساتل ش ي، تل هلې ځلې کړيراتالی ش

 چې هیڅ یې د دوی کړنو ته د کتلو او څه ویلو مجال تر السه نه شې.  يخپلو کړاونو او دردونو کې اخته و
 

د هیواد د حیاتي او خورا مهمی اړتیا، سولې مشرۍ داسی کسانو ته په الس ورکول او یا یې په سر کې موجودیت به  
ایی»چې د تارو یې قیضه وی د اس به یې ځه مزه ؟. هغه پښتو متل چې ويولس اوهیواد سره ستره جفا نه و ېله د

 «  يو
 

شوی او ډېر  ېهغه خپور شوی لست ته چې د هیواد د مشرتابه له پاره وړاندد کابینې د یوې برخې اوس به راشو 
. دلته  ينامشروع او قانون سره په ټکر کې معاملې له الری په ولس وتپل ش ېامکانات شته چې د تل په شان بیا د یو

 وایی: »مشت نمونه خروار« د څو تنو په مخنۍ او تیرو کړنو رڼا اچول اړین ګڼم.  د دری ژبې هغه متل چې
 

یر به کس چې د کورنیو چارو وز ېبسم هللا محمدی د جمعیت )نظار شورا( برجسته غړی، احمد شاه مسعود ته نږد
کېږی، یو غېر مسلکي په فساد او د وسلو په قاچاق تورن شخصیت چې په میلیونونو ډالر یې د دفاع وزارت د کار 

موادو د مافیایی قراردادیانو له الری تر السه  سوناو د  تیلوپه موده کې د کورنیو او بهرنیو د وسلو، لوژستیکی، 
کچه وو، چې استعمال یې ستونزمن کار و، همدا ډول ویل کېږی   ، حتا د اخستل شو وسلو کیفیت دومره په ټیټه يکړ

چې یو شمېر وسلې تر اوسه الدرکه دي. په کورنیو چارو کې یې د وزیر په توګه د دندی پر وخت شا وخوا اته 
واد  چې ټولو هیوادوالو ته لکه لمر روښانه ده. په هی میلیونه ډالر یوازی د پچو د اخستلو له الری چورو چپاول کړی،

ګارونه د دوی د نامشروع ملکیت او سرمایو  ناو بهر کې مجلل قصرونه د اوالدونو یې په سرو زرو بې شمېره سی
 روښانه بیلګې دي. 

 

محمود کرزی د حامد کرزی ورور، د کابل بانک مشهور غل چې د هیواد د عامه ملکیت ډیری برخی یې غصب 
یلګه ده د ښار جوړونې د وزېر په توګه بله نمونه ده چې له تیرو روښانه ب سکړی او عینو مینه یې د چور او اختال

کړنو نه یې داسی معلومېږی چې دغه موجود ښار به جوړ نه بلکه نور به یې هم په کنډوالو او د وینو په ویلو بدل  
 کاندی. 

 

پله په جار وایی: ظاهر قدېر د مخدره توکو قاچاقبر، د ګمرګاتو مشهور غل په ننګرهار کې د ځمکو غاصب چې په خ 
 موټری لری او دا ورته خدایتعالی ورکړی«.  ه لرونکي»چې په میلیونونو ډالر، او د دیرشو په شاوخوا کې زر

 

 ،یب فهیم، همایون همایون، راحله دوستم، عالم خلیلیداحمد معنوی، انورالحق احدی، فرخنده زهرا نادری، ا لفض
بي له جنایت او خیانته بله کومه السته  یې  هیواد او خلکو ته    ېچې د  هغه څېری دی  ېبصیر سالنګې ټولی ازمایل شو

. یو بل افغان دښمنه څېره چې ځان افغان نه ګڼي او پشتون ستر قوم ته تل د افغان په ېراوړنه نه ده ورپه برخه کړ
ی دی چې د سترګه نه ګوری خپل ځان نه شې اصالح کولي د اداری اصالحاتو د عمومی رئیس په توګه په ګوته شو

 تعجب وړ یې ګڼم. 
 

په تاکید سره وایم، ای با شهامته افغان ولسه ، راویښ شئ د دغه له جنایت او خیانت نه ډک سیستم زنځیرونه ورمات 
یوازی صداقت،   ،دا دومره ستونزمن کار نه دیکړئ.    تور او فاسد سیستم نه خالص  ېکړئ خپل هیواد او ځانونو له د

 ته اړتیا لري. ملي یووالي د او د ټولو په سر کې  ډځواکمن هو ي،ایماندار
 

 ! لور ر د هیوادوالو د ملي یووالي پ
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