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عبدالستار ایوبي

د بشري ټولني پارازیټونه
څلورمه برخه
په افغانستان کي څه روان دي؟
که چیري د نړیوال سیاسي ،اقتصادي او نظامي چاپیلایر د مطالعې پرته د افغانستان سیاست ،اقتصاد او ټولنیز
شرایط د مشاهدې الندي ونیسو نو د سوالیه نښانونو یوه نه ختمیدونکې سلسله مو مخي ته راځي .زموږ اکثریت
ولس ولي بې سیواده یو؟ د امام اعظم صاحب رح مذهب چي د فرانسې او امریکا په شان هیوادونو د خپل اساسي
قانون د تدوین په برخه کي مر سته ځني اخیستې ده ،ولي موږ ته هیڅ ګټه نه ده رسولې؟ زموږ اقوام او قبایل ولي
دومره بې اتفاقه دي؟ موږ ولي یو پیاوړی سیاسي نظام ،پیاوړې اردو او باکیفیته عامه خدمات نه لرو؟ د غني د
تیښتي وروسته زموږ د کابینې لیسټ د آی ایس آی مشر فیض حمید راوړی؟ زموږ علماء ،زموږ سیاسیون ،زموږ
شاعران ،لیکواالن او ادیبان د خپلو اثارو د تدوین او ویناوو په مهال د کوم ځایه څخه انګیزه اخلي؟ د دوئ ویناوي،
عملونه او فکرونه ولي د قرآن ،سنت ،عشره مبشره ،څلورو خلفاء راشدیونو او امام اعظم صاحب رح د ویناوو،
عملونو او فکرونو ممثل نه دي؟ زموږ مشران ولي تل زموږ په زیان تصامیم نیسي ،تر دې حده چي په جفاء کي
وشمارل سي؟ په دې نیژدې ماضي کي چي په ارغنداب او قرباغ کي کومه بشري فاجعه رامنځته سول د غني رژیم
او طالبانو د عالي رهبري د مشترک انسجام پرته یې پالنیدل او عملي کیدل ناممکنه وه .د قره باغ او ارغنداب
خلګو اشرف غني و د طالبانو عالي رهبري ته څه تاوان رسولی وو چي دومره بېرحمه سلوک ورسره وسو؟ په
هلمند کي رامنځته سوی بشري ناورین چي د طالبانو ،پخواني رژیم او عام ولس د افرادو پر بې رحمانه قتل عام
منتج سو ،ولي؟ په هلمند کي د پکتیکا ناقل مولوي امیر خان متقي د پکتیکا څخه روانیږي ،تر غزني پر بغل
راتیریږي ،تر زابل پښه را اړوي او د کندهار د والي روح هللا خانزاده (چي د پالر و نیکه څخه د کندهار
اوسیدونکی او څو نسله یې په دې والیت کي ښخ دي) څخه غوښتنه کوي چي ښار راتسلیم کړه .د طالبانو د کندهار
اوسنی والي ښاغلی وفا صاحب د ښار مشران او تجاران و روح هللا خانزاده ته وراستوي چي تاسو ورسئ خانزاده
ته ووایاست چي په صلحئیزه توګه ښار راته تسلیم کړي .عام خلګ چي روح هللا خانزاده ته ورځي چي ښار ولي نه
ورتسلیموې؟ ولي ناحقه د ویني بهول غواړې؟ ایا دا چوکۍ دومره مهمه ده؟ روح هللا خانزاده ورته وایي چي ما ته
د وزارت داخله او امنیت ملي لوړپوړي منصوبین راغلي او راته ویلي یې دي چي د ښار هره برخه طالبانو ته
تسلیم سول ،موږ یې ټول اوسیدونکي دښمنان شمیرو او بې دریغه هوایي بمبار پر کوو .طالبان صاحبان چي دا ۴۰
کلنه نظامي تجربه لري ،میدان هوایي او هغه ته متصله قول اردو نه تصفیه کوي او ښار غواړي چي وې نیسي.
دوئ ګرسره ښار څه په کوي؟ د مهرباني له مخي دي هوایي ډګر او هغه ته متصل ستر نظامي تاسیسات تصفیه
کړي ،زه که وغواړم او که ونه غواړم ښار د دوئ دی .مال یعقوب ،حافظ مجید ،امیر خان متقي پر دې ټینګار کاوه
چي کندهار د جګړې په ډګر بدل کړي؟ تر دې هم عجایبه دا چي په اطرافو کي د ملي اردو د قرارګاهوو څخه په
قصدي توګه ولسي کورونه او میله ځایونه په نښه کیدل ،کله چي په ولسوالیو کي نظامي قرارګاهوي د سقوط سره
مخامخ سوې ،د ولس قاتلینو په غاړه کي امیلونه ور اچول کیدل ،پنځوس پنځوس ډالر هم ورکول کیدل .کنړی سمیع
سادات چي په څومره بې رحمي یې د لښکرګاه ولسونه قتل عام کړل ،خلګو تصور نه سوای کوالی چي داسي غوړ
به د لښکرګاه څخه وځي .الکن موږ ولیدل چي د نامي زوی میرمیردا په ډیر فاتحانه ډول تر ښوراو پوري ورسیدی
او د هغه ځایه څخه په څرخکه کي تر کابله ورسیدی او د هملند ځایمیشتي قومندانان (چي دیری یې علي زي وه)
اکثره ووژل سول.
په افغانستان کي د مختلفو انسانانو د سرونو متفاوته بیي څوک ټاکي؟ د سمیع سادات ،دوستم ،تورن اسماعیل ،عطا
نور ،اشرف غني ،امر هللا صالح د ژوند حق لري ولو چي هر څومره انسانان یې وژلي وي او ملي خیانتونه یې
کړي وي ،خو هغه عام افغان چي سهار د کوره څخه په قانوني ډول د حالل رزق پیدا کولو لپاره په لیني ټیکسي
کي کښیني ،هغه باید د خرمستانو په چریکي برید کي راسي او د مفاجات په مرګ ووژل سي؟ داسي ویل کیږي چي
روح هللا خانزاده ت ه عارف خان نورزی راغلی چي په کندهار کي باید د طالبانو پر ضد کلک مقاومت وسي .هلته د
پارلمان یو استتازی هم موجود وو ،هغه ورته وویل چي خپل هغه زامن دي چي په خارجي هیواد کي په ماسټري
لګیا دي ،راوغواړه او د جګړې لمړۍ کرښي ته یې واستوه او په کلکه یې د طالبانو سره وجنګوه .جګړه ستا ده او
د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پکښي وژنې د بل زامن .اوس طالبان پر واک دي او د پخواني رژیم دیر منصوبین پر کورونو ناست دي ،که په
ګډه حساب راواخلو؛ په دواړو خواوو چي د ولس هغه خاینین هم سره له شواهدو معلوموالی سو چي جګړې او
وینه تویدو ته یې لمن وهله او هغه خلګ هم ټوله څرګندوالی سو چي د جګړې او ویني تویدني پرته یې د سیاسي
تحول رامنځته کیدل غوښتل .ولي هیڅ څوک د محاسبې د غوښتني جرائت نلري؟ ټوله نړۍ ولیدل چي غالب
اکثریت افغانانو او امریکایانو پر دې اتفاق کړی وو چي د افغانستان جګړه باید په بامسئولیته توګه پای ته ورسیږي.
د ټولي نړۍ اتفاق پر دې وو چي یو موقت حکومت د داسي عناصرو څخه تشکیل سي چي د یوې متحاربي ډلي
سره هم خصومت ونه لري .موقت حکومت را منځته سي او مسلکي لوړپوړي مامورین وټاکي .ورسره جوخت
سیاسي فعالیتونه ازاد سي .هر ډله دي د شفافو ټولټاکنو د الري قدرت ته ځان ورسوي .حد اقل امریکا پر دې موافقه
کړې وه چي د افغانستان په داخلي چارو کي به مداخله نه کوي.
د امریکا پخواني ولس مشر ډونلډ ټرمپ په ډیره صادقانه توګه داسي شرایط رامنځته کړل چي هغه خودخواه ترین
افغانان هم دې ته اړ کړي چي صلحي ته غاړه کښیږدي .د طالبانو د یوه عالیرتبه ،مخلص ترین او تر ټولو
مسئولیت پزیره سابقه لرونکي رهبر سره د صلحي تړون السلیک او د امریکایي ځواکونو د وتلو ضرب االجل
ټاکلو د افغانستان صلحه تقریبا ً تضمین کړې وه ،په دې شرط چي د رسمیاتو څخه بهر پټي مافیایي لوبو جریان نه
لرالی .دا چي په افغانستان کي عمالً څ ه پیښ سول ،هیڅ منتق هغه څه نه سي تشریح کوالی .دا چي د افغانستان
څخه د امریکایانو انخالء یقیني سول ،د طالبانو رهبري د امریکایانو د وتلو وړاندي ولي پر جګړې ټینګار کاوه؟ په
داسي حال کي چي پرته له جنګه هر څه وررسیدل .واکمن رژیم ولي پر جګړې ټینګار کاوه؟ حال دا چي پوهیدل
چي  ۳۷.۵ملیونو قهریدلو افغانانو په مقابل کي  ۱.۵ملیون حلوا خوره ،پلو خوره او شکر خوره اقلیت د دوئ د
اقتدار ساتنه نه سي کوالی .په موقت حکومت کي شراکت ولي د دواړو خواوو په ځینو رهبرانو باندي دومره ګران
تمامیدی؟ ولي اشرف غني وتښتیدی او د آی ایس آی مشر فیض حمید د کابینې د نوملړ سره راغلی چي تر نیمایي
ډیره کابینه د جالل الدین کباړي (جالل الدین حقاني) د اوالدونو څخه تشکیل وه؟ او باالخره ولي امریکایان دومره
په غیر مسئوالنه او غیر منظمه او په بې عزته توګه وتلو ته ترجیح ورکړل چي په وروستیو شپو کي یې یو شمیر
عسکر هم ووژل سول؟ دا هر څه داسي پیښ سول لکه دا چي د هالي ووډ د یوه فلم صحنې وي او باید ارو مرو په
سکریپټ کي راغلو هدایاتو سره سم تر سره سي .دې ټولوسوالو ته منتقي جواب یوازي هغه مهال په الس راځي
چي موږ دا ومنو چي یو شمیر نړیوال یهودي سرمایداره سازمانونه دي چي غواړي په اسیا میانه کي د اسرائیل په
نوم د نړۍ د اداره کولو لپاره خپله پالزمینه رامنځته کړي .دا چي اروپا او امریکا په شمول د غرب سیاست مداران
په دې پالنونو کي سمي ښودې نه ور ایله کوي نو یې اوس د روس او چین سره خبري کړي دي چي د دوئ د
کرایي د لښکرو رول ولوبوي .دا چي چین په خپلو لیري شرقي څنډو کي د نړۍ د سترو بحري تجارتي الرو په
قبضه کولو کي د ستونزو سره مخ دی ،په جاپان ،ټایوان او جنوبي کوریا کي د امریکا ائتالفي حکومتونه یې
پرمختګ ته نه پریږدي او هلته د اروپا سره په سرحدونو کي هم د اروپا منظم حکومتونه د روس د پرمختګ په
الره کي خنډ دي او امریکا د دې خنډ یوه ترټولو مهم جزء ده .تر څو چي په چین او روس کي جاه طلبه افراطیون
پر قدرت وي ،دا ناممکنه ده چي د نړیوالو مافیاوو سره دي پټ سازباز ونه لري .دا همداسي ده لکه د یوې پراخي
وچي دښتي په منځ کي یوازي یو نخلستان وي او د دې نخلستان په منځ کي د اوبو یوازینۍ مرجع یوه دانه د پاکو
یخو اوبو چینه وي او په دې نخلستان کي یو انسان هم د کلونو راهیسي اوسیږي او موږ دا ووایو چي موږ هیڅ کله
دا انسان نه دی لیدلی چي د دې چینې څخه اوبه څښي نو ځکه ده تر اوسه د دې اوبو څخه استفاده نه ده کړې .یو
عاقل به راته ووایي چي نو ژوندی څنګه دی؟ او که چیري سازباز موجود وي نو بیا هر څه واضح کیږي چي د
دې سازمانونو لپاره اړینه وه چي امریکا د افغانستان په ناپایانه جګړه کي ښکیل کړي څو یوې خوا د نظامي
مصارفو په نوم یې د ثروت دوامداره غال جریان ولري او بلي خوا ته چین او روس ته د پرمختګ زمینه مساعده
سي .کله چي د امریکا د اقتصاد مال ماته سول نو بیا د ویټنام په شان په ذلت امیزه توګه د غیر منظم نظامي
پرشاتګ په ترڅ کي افغانستان پریږدي څو د امریکا د اقتصاد د جنازې تر څنګ د امریکا د نړیوال نفوذ او اعتبار
جنازه هم د افغانستان څخه پورته سي .دا چي ډونلد ټرمپ په خپل پنځه کلنه دوره کي نه یوازي د امریکا اقتصاد
بیرته راپورته کړ ،بلکه د افغان جګړې مسئولیتپزیرانه پای ته رسولو سره یې د امریکا نړیوال نفوذ او اعتبار د
ساتلو هڅه هم ورکړل .نړیوال سازمانونه اړ سول چي د خپلو اوږدمهاله پالنونو د تطبیق لپاره د کورونا ډرامه په
الره واچوي او په دې پلمه ټرمپ د زیاتو سوو رایو په مقابل کي جعلي رایو رامنځته کولو زمینه مساعده کړي .دا
چي دې سازمانونو د امریکا په اداري او سیاسي ساختار کي پراخ نفوذ الره او عادي امریکایان د دې مخفي نفوذ
( ) Deep stateڅخه غافل وه نو و نه توانیدل چي پر وخت د جعلي رایو مخه ونیسي .دا چي ټرمپ او ملګري
یې زیادتره سپین پوستي وه نو د نژادي تعصباتو لړۍ دوئ په خپل هیواد کي اقلیت وګرزول او مجبوره سول چي د
یهودي مافیاوو استازي جوبایډن ته سپینه ماڼۍ خوشي کړي .دا چي جوبایډن کورونا د شرایطو سره سره د غیر
قانوني کډوالو دخول تشویقوي او په افغانستان کي د طالبانو سره د صلحي تړون د لغوه کولو د هڅو په درشل کي
سي آی اې او بینټاګون ته د فعالیت عامه ازادي ورکوي .سي آی اې د آي ایس آی او نورو استخباراتي شبکو په
مرسته خپلو السپوڅو طالب او دولتي چارواکو ته د جنګي شرایطو د رامنځته کولو هدایات جاري کوي .د ملي
د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اردو د قرارګاوو څخه پر ولسي تاسیساتو بمبارونه زیاتیږي ،صفر قطعات او د هغوئ ولس ضد فعالیتونه زیاتیږي،
امر هللا صالح او دده السپوڅې تاجک مافیا په کابل ،شمال ،میدان وردګ او غزني چي د ریاست منیت ملي د
امکاناتو څخه فوق العاده استفاده کوي او د وس تر بریده هڅه کیږي چي د افغانستان څخه د امریکا وتلو ته د ویټنام
منظره ورکړي او د هغه وروسته په افغانستان کي د عراق او سوریې حاالت رامنځته سي .دا ځکه چي په
افغانستان کي د امریکا او غربي بالک سره ښه اړیکه لرونکی پیاوړي مرکزي دولت امریکا او د هغه ائتالفیانو ته
د نړۍ په تودو اوبو کي د چین او روس د قدرت د پراختیا د مخنیوي فرصت په الس ورتالی سي .که څوک ووایي
چي فرضیاتو او احتماالتو سنجولو اړتیا نسته نو باید د دې خبري یو منتقي جواب ووایي چي په قطر کي طالبان او
پ ه کابل کي واکمن رژیم غړي ښه پوهیدل چي امریکایان وځي او کابل په والیاتو او ولسوالیو کي خپلي کالونیاني
فعاله نه سي ساتالی نو بیا یې ولي جګړې ته لمن وهل؟
خدای پاک ال څه راسره کړي؟
موږ چي کښینو وایو چي هللا ج دي مو کارسازه سي .خدای پاک ج دي ظالمانو ته سزا ورکړي (حال دا چي موږ
خپله هم په ظالمانو کي شامل یو) .د امارت په تیره دوره کي هللا تعالی ج اوه کاله بارانونه ودرول څو په ښکاره
موږ ته پیغام راکړي چي نه دا اسالمي دی او نه امارت .خپل زامن په جلبونو کي مه ورکوئ چي قصداً یې
دروژني .خو موږ د خپل خالق ج پر پیغام باندي خپلي سترګي ړندې او غوږونه کاڼه کړي وه .بیا هللا تعالی ج داسي
تحوالت راوستل چي موږ په دیده سترګو ولیدل چي د تیر نظام ظالمان او د د اوسني نظام ظالمانو زموږ د سترګو
په وړاندي په هیواد کي د خانه جنګیو او ولسي قتل عام لپاره هلي ځلي کولې .هر چا په دیده ستګو ولیدل چي دا
اشرف غني اینډ کمپنۍ ،او حقاني شبکې مردارخورو خپلي خبري ،خپل اوامر یو له بله سره په آهنګي پر مخ بیول
چي دارغنداو ،قره باغ او لښکرګاه غمیزي یې وزیږولې .اشرفغني په بشپړ سپینسترګي او لوچګي سره د خپلو فوق
العاده ولسمشري واکونو څخه په استفاده شرایط دې نقطې ته ودرول چي خپله وتښتي او واک حقاني شبکې ته
وسپاري .د حقاني شبکې لنډغر اوس په ښکاره په تیر نظام پوري تړلي یا معرف قومي خلګ چي دا تیر شل کاله
یې طالبان پر کاسو بوڼیدل هغوئ زهیروي ،پر کورونو یې چاپې ور وړي او د غزت خلګ بې عزته کوي .تیر
حکومت هم د درغل یو څخه ډکو ټولټاکنو د الري خپل السپوڅي د رهبرانو په صفت پر خلګو تپل او د داعش په نوم
یې د لوچګانو ټولئ جوړي کړي وې او حقوقي ږغونه یې په خاموشه کول .اوس د سپین بیرغ د سیوري الندي د
فیض حمید په مرسته قدرت ته رسیدلو لوچګانو عین پالیسئ او طریقې په کار اچولي دي .په تیر نظام کي (چي
دوئ یې اوس جمهوریت بولي) د ولس د ریښتني استازي (حامد کرزي ږغ ورک وو) په اوس نظام کي د طالبانو د
ریښتني اتل (مالبرادر اخوند) ږغ ورک دی .زموږ غالب اکثریت ولس چي بې سیواده دي او سیاسي شعور نه
لري ،او په دې پیرانو ،اخندزاده ګانو او شیخانو پر السونو ورپریوځي؛ هغه د اخیرت په ورځ خپل جهالت او
ناپوهي خدای پاک ج ته شفیع کوالی سي؟ دوئ دي په دې دنیا یوازي دې خبري ته جواب ووایي چي د نجیب د
نسکوریدلو وروسته چي دا څه رهبران قدرت ته رسیدلي دي که ګلبدنو رباني ،سیاف ،مولوي خالص و مولوي
محمد نبي وه؛ همدې پیرانو او اخندزاده ګامو په رهبرانو درته معرفي کړل ،چي فساد یې پیښ کړ بیا همدې پیرانو
او اخندزاده ګانو یې مسئولیت نه مانه .مال محمد عمر همدې پیرانو ،شیخانو او اخندزاده ګانو را امیر المومنین کړ،
چي کله یې کلي د ځوانانو څخه خالي کړل او پیغالني به د کوکنارو د عوایدو په مټ اخوندانو ودولې (خپله امیر
المومنین هم څلوریزه ووهل) ،بیا داغه حماد اخوندزاده و زید اخندزاده یې مسئولیت نه مانه .آخر هغه وو چي د
نابله کفارو سره یې په وچه ځمکه په دښمني اخته کړلو ،خپله وتښتیدل .بیا موږ د کفارو سره پر یو څه جوړ آمد
وکړ ،د خپل هیواد بیارغونه مو پیل کړل .هغه خلګو به اوبه خړولې چي امیر المومنین صاب د تیښتي څخه وړاندي
واک ورسپارلی وو .د مال محمد عمر لوی خیانت دا وو چي کابل نور لوی ښارونه یې یې د اشرفغني په شان په بې
مسئولیتي سره خوشي کړل .که چیري دوئ قدرت مستقیما ً امریکایانو ته سپارلی وای نه به په شمال کي د دوئ
اسیران په شهادت رسیدل او نه به هم دا تیر  ۲۰کال د طالب او القاعده په نوم پښتانه او د طالبانو سره تړلي خلګ
زهیریدل .آخر په طالبانو کي هغه خلګ چي پاګوانټانامو ،مچ جیل او نورو محبسونو کي ربړیدلي طالب رهبران د
دې المل سول چي د طالبانو تحریک د نړۍ باقدرته ولسونو ته سپین کړي ،او خبره آن د صلحي تر تړونه
راورسیږي .دا بې شرم او بې حیاء جواسیس چي د پاکستان په فاحشه خانو کي یې ساعت تیری کوی او په ډبۍ،
قطر ،انډونیزیا و نورو تجارتي ښارونو کي یې د ملیونونو ډالرو بزنسونه چلیدل اوس بیا راغلي دي د اشرفغني په
نیابت بیرته هغسي ظلمونه راباندي کوي .که په درست افغانستان کي د سهیل شاهین په شان بدرنګه افغان څوک
راوښیي نو به موږ دا ومنو چي هو سهیل شاهین افغان دی او په ملګرو ملتونو کي زموږ د استازیتوب حق لري
(خدای خبر چي د کوم بنګله دیشي یا پنجابي حرمونی دی) .کله چي مولوي امیرخان متقي صاب د روح هللا خانزاده
څخه د کندهار ښار کیلئ غوښتلې ،د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو په ملیونونو انسانانو کي یوه هم دومره عقل نه
الره چي ورته ووایي چي زویه ته یې څوک چي د کندهار ښار تسلیمي غواړې؟ ته دي د دې ښار یا دې والیت په
یوه هدیره کي یو د دوو پښتو قبرونه راوښیه .په تاموږ خبر نه یو چي ګرسره ته حاللي یې او که حرامي یې او ته
راغلی یې د روح هللا خانزاده څخه کندهار ښار تسلیموې .په ناد علي ولسولي کي د پکتیکا ناقل یې ،هلته به دې د
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ګرشک په بازار کي نصوار خرڅوالل .د تر وزارته چا ورسولې؟ د مال عمر و مال یعقوب قوم یو مطلق اقلیت دی
که په کندهار کي پراته دي او که په زابل کي ،دوئ تر مشري څنګه ورسیدل ،یو داسي سوال دی لکه یو څوک چي
دا پوښتنه وکړي چي دا خر چا د پاچا پر تخت کښینولی دی؟ زموږ غالب اکثریت ولس د هغه پیرانو مریدان دي
چي د مجددی انو او ګیالنیانو د کورنیو لخوا په خلیفه توب ګومارل سوي وه .مجددیان او ګیالنیان خو ټول ملت په
خبر دی چي د اولي درجې عیاش خلګ وه .دوئ به خلیفه توب هغه چا ته ورکاوه چي خور او لور یې شپې ور
رنګیني کړي وې .اوس مجددیان و ګیالنیان خو کافران سوي دي چي دي ،هغه د دوهمي خلقې خلیفه ګانو لوڼي او
ج
زامن یې هم مطلق کفري طرز ژوند غوره کړی دی .موږ یې ال د خشپل السونه ور مچوو .بیا نو د خدای پاک
څخه صلحه ارامي او کراري هم غواړو .په دیده سترګو وینو چي دغه پیران دي چي خپله د آی ایس آی تر وزر
الندي په کراچي ،کټه ،اسالم اباد و پیښور کي د عیش و نوش ژوند تیروي او د خپلو مریدانو ،سیدانو ،قریشو د
نیټورکونو د الري زموږ د قبیلو ماشومان آی ایس آی ته سپاري چي د ځانمرګو په مدرسو کي ځانمرګي ځني جوړ
کړي او بیا هر ځانمرګی په زرهاوو ډالرو پلوري .بیا هم د دې مریدۍ تر ذلت نه تیریږو .په لوی الس ځانونه د
مصیبت کندي ته اچوو ،بیا د نجات نعرې خدای پاک ج ته ورورهو .د خپل خوند و شهوت د سړولو لپاره ګناهونو
ته الس اچوو بیا نو د پنج کتاب و ګلستان و بوستان د شاعرانو په شان مو واویال خدای پاک ج ته جوړه کړې وي
چي کریما ببخشي بر حال ما که هستم اسیر کمند هوا .په حقیقت کي زموږ د ټولني ټول منافقت د همدې فارسیاتو
څخه سرچینه اخلي چي همدې پیرانو او اخندزاده ګانو په موږ کي باب کړي دي او د شیطانت د تخصص لوی کتاب
یې معني او مثنوي ده .چا چي ومعني ا و مثنوي ولوستل او په رازونو یې پوه سوو هغه بیا د دې انساني شیطانانو
پاچا دی .نن چي هر لوچک او اوباش نن په دولتي موقف کي راغلی او په سوء استفاده اخته دی ،برق لین یې د شا
څخه راوځي او د دې پیرانو په شاوو ور ننوځي .دا چي په امریکا کي د ډونلډ په شان سړی ولس مشر کیږي او بیا
د مالبرادر سره د صلحي تړون کوي ،دا د انساني عقل د رویه یو ناممکنه کار وو .دا کار د دې المل سو چي د
تصوف او علم په لباده کي پټ شیطانان و موږ ته رسوا سول .که دا کار نه وای سوی موږ به څه خبریدلو چي د
امریکا د حکومت سره رسمي تړون لرونکو واکمنانو پر ضد جهاد اعالنونکي خپله د هم هغه امریکا د قدرتمندانو
سره پټي نارسمي اړیکي لري او یوه شیطاني لوبه یې په کار اچولې ده ،فقط او فقط د دې لپاره چي د دوئ د مخدره
توکو کاروبار جریان ولري .جنرال رازق د جنرال ملر لخوا ووژل سو خو د جنرال رازق په نوم نومل سوې جاده
د ابودجانه په نوم د یوه ځانمرګي په نوم کیږي .یوه جاده د یوه ځانمرګي په نوم نومول خپل څومره ستر کفر مطلق
دی ،دا ځان ته یوه بیله موضوع ده خو زموږ زړه پر دې خوږیږي چي د ځامرګي تر مخه یې نوم یا مټک وي یا
خمټ چي ځانمرګی وکړي بیا یې نو نوم ابو دجانه سي .اوس زموږ د افغانستان د کافرانو څخه دا پوښتنه څوک
وکړي چي کفر مو اختیاراوه ،یو مروج او رسمي کفر به مو اختیاراوه چي څه دنیاوي ګټه خو مو السته راوړې
وای .دا پیر څه درکوي چي په خدایي مو نیولی دی؟ پیغمبر اکرم ص مریدان نیول؟ امام اعظم صاحب رح مریدان
نیول چي دا د نامعلوم و پلرونو حرمونو ته مو د خپل خیر او شر اختیار ورکړی دی چي موږ په استخباراتي اړیکو
اداره کوي .دا پیران خپله په مخفي ډول کافران سوي دي اوس غواړي چي دا پاته ایمان او اسالم هم راختم کړي او
موږ کم عقالن الپه پسې یو .هیڅ د خدای پاک ج د ترحم لیاقت نلرو ،تر څو چي مو د دې پیرانو او اخندزاده ګانو د
بندګي څخه ځانونه را ایستلي نه وي .نور باید و دې پیرانو ،مفتیانو ،صاحبزاده ګانو ،اخوندزاده ګانو او شیخانو ته
ووایو چي په سیاسي چارو کي مداخله پریږدئ .پنځه وخته لمونځ راکوئ ،مړو ته غسلونه ورکوئ ،د جمعې،
جنازې و اخترونو لمونځونه پسته خواري ده ،ښه اجوره په مقابل کي در رسیږي .پر هغه قناعت وکړئ .که چیري
د دې کارو څخه خسته سوي یاست ،بیا مو هم خدای پاک راوله ،لمړی په پوهنتونونو کي په اړوندو سیکټورو
پوري مربوط فاکولته ووایاست بیا که مو وزارت کوئ ،ریاست کوئ ،ولسوال کیدلې ،د بانک و پوهنتون رئیس
کیدلې؛ ویلکم! موسټ ویلکم! الکن دا چي تا د مدرسې په ژړو کتابونو کي د مړي غسل ،د جنازې ،فاتحې او د
نکاح تړلو طریقه و یوڅو خطبې او دعاوي د طوطي په شان حفظ کړي وي او تخنیکي موقفونه غواړې! دا سریع
ظلم دی .ته د پیغمبر اکرم ص لخوا تاسیس سوي د مدینې منورې د سیاسي نظام په اړه مطالعه نه لرې ،د څلورو
خلفاء راشدینو رض د سیاسي او اداري نظام مشخصات نه دي مطالعه کړي ،د امام اعظم صاحب رح د ژوند سیاسي
او ټولنیز اړخونه دي نه دي مطالعه کړي ،ته بد کوې چي د اسالمي سیاسي نظام خبري کوې .ته د امیر معاویه ،و
یزید و نورو قریشي تش په نامه خلفاوو خودسریو ته د اسالمي سیاسي اصولو نوم ورکوې ،بیا هغه کفر د اسالم په
نامه پر موږ مسلطوې ،مرګ دي په پڅه چاړه روا دی .د سالمي نظام خپلي ټولي لمړۍ غزواوي د قریشو پر ضد
وکړې ،د نن ورځي عالم دین وایي چي کله مسلمانان خپل سیاسي مشر ټاکي باید وګوري چي که یو قریش موجود
وو ،لمړی حق د هغه دی .اوس د نبوي اسالم څخه که لږ اندازه انحراف موجود وي ،ږغ به ونه کړو چي پروا
نلري  ۱۴۰۰کاله تیر سوي دي ،الکن داسي  ۱۸۰درجې انحراف خو په هیڅ صورت د قبولیت وړ نه دی .که
زموږ مذهبي رهبران د بهرنیو استخباراتو رباب ته رقص پیل کړی دی ،موږ باید دوئ پر خپل حال باندي پریږدو
او د خپل اسالم او شریعت د ساتني په غم کي سو .د اسالمي شریعت او فقهي اصولو مستند کتابونه مشخص کړو،
خپلو رسمي تعلیمي نصاب ته یې شامل کړو او په عمل ژوند کي یې پیروي پیل کړو .که داسي ونه کړو نو دیر ژر
به دا قدرت ته رسیدلي خاین علماء ،صادقه علماء د وهابیانو په نوم بدنامه او د ښاره ورک کړي او د دین صولو ته
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به د خپلو یهودي بادارنو د خواهشاتو سره سم تغیر ورکړي .بیا به زموږ زامن په زوره راڅخه ټولوي او د
ځانمرګو په مدرسو کي به ځانمرګي ځني جوړوي .بیا به یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږي څو د دوئ د یهودي
بادارانو په الره کي خنډ انسانان په ووژني.
د طالبانو په صفوفو کي د اشرف غني پلویان
ملګري به باور ونه کړي چي د طالبانو په صفوفو کي هغه لنډغر چي د تیرو میاشتو په انقالب کي یې د تیر
حکومت عسکر وژل ،اوس یې دا خبري شروع کړي دي چي اشرف غني بیرته راولو .موږ دا فکر کوو چي ټول
افغانان د اشرف غني په حکومت کي خوابدي وه ،حال دا چي داسي نه وه .د جمبوریت او د طالبانو په صفوفو کي
داسي خلګ وه چي د غني په حکومت کي یې خورا ګټور کاروبارونه شروع وه .د قول اردوګانو او پوستو هغه
منصوبین چي مهمات یې پلورل او د طالبانو د صفوفو هغه مشران (د حقاني شبکې لنډغر) چي د دوئ څخه به یې
مهمات رانیول او بیرته به یې پر قاچاقبرو باندي په ګټه خرڅول .هو دا هغه طالبان وه چي دا ډول باجونه یې د
اشرفغني د رژیم د قصابانو څخه اخیستل او هغه یې خپلو ظلمونو ته پرې ایښي وه که نه دا پوستې او قول اردوګاني
 ۲۰کاله وړاندي هم داغسي په اسانه سقوط کیدای سوای ،څومره اسانه چي د غنو په وروستیو ورځو کي سقوط
سول .دا هم هغه خاین طالب مشران دي چي فیض حمید یې د مالتړ لپاره کابل ته راغلی که نه یوه پیاله چای هغه
ته په اسالم اباد کي په خپله شعبه کي هم وررسیدلې .دا هغه خاینان دي چي سمیع سادات ،دوستم ،عطا نور ،محقق،
جنرال مالک او نورو مجرمینو او قاتلینو ته یې د تیښتي لپاره الره ورکړل؛ په دې خاطر چي هم دغه قاتلین وه چي
د طالبانو په تیر حکومت کي یې د مومنو طالبانو په قتل عام سره یې د دوئ سره مرسته کړې وه چي د طالبانو
رهبري په خپل الس کي واخلي .زموږ سره د هللا تعالی ج مرسته داغه ده چي داسي شرایط یې برابر کړي دي چي
تل د دې مجرمینو ګټي د عامو افغانانو په ټولوژنو او جنګونو کي خوندي وي او کله چي دوئ جنګ او فساد ته
لمني وهي موږ دوئ پیژنو .دا خو زموږ ګناه ده چي دا خلګ نه وژنو ،که نه خداي پاک ج خو د دوئ مرګ راته
روا کړی دی .دا چي موږ دومره چسان یو چي تنها په څلویښت افغانۍ (د یوې مرمۍ قیمت) موږ دا فتنه ورکوالی
سو او موږ یې نه پر ورکوو .باید د بدامني په اور کي وسوځو .هر یو د دوئ چي یوه اونۍ پر قدرت یا موقف
تیروي د لسو څخه تر شلو پوري د بیګناه او داسي افغان د مړیني سبب کیږي چي د یوه په وژنه یې انسان دایمي د
دوږخ مستحق ګرزي.
آخر چاره یې څه ده؟
دا صحیح خبره ده چي د مافیاوو او استخباراتي شبکو موضوع یو نړیوال ناورین دی .د امریکا پر شان پرمختللي
هیواد ډیموکراسي هم جعلي را وختل او خلګ یې واقعي اختیار نلري .دا چي د ټولي نړۍ ولسونه په یوه صالح د
نړیوالو مافیاوو پر ضد په منسجمه توګه قیام کوي خپله یو ناممکنه کار ښکاري او بیا چي داسي هم وسي ،دا
مافیاوي د روسیې او چین په شان پراخ هیوادونه کوالی سي چي د مافیاوو نړیوال اقتدار د دفاع لپاره د جګړې ډګر
ته راوباسي نو موږ افغانان خو سر پیاز ،بیخ پیاز څه حیثیت ورته لرو .نه موږ د ټولي نړۍ ټیکه اخیستې ده او نه
یې اخیستالی سو .خو دا هم نه سو کوالی چي په ژوندوني د مړو پرحقوقو قناعت وکړو .د نړۍ د زورورو سره به
خود اوبه غلبیلوو خو دا خپل داخلي لغړیان خو اداره کوالی سو .کابینه ناببره اعالنیږي او مال برادر اخوند نه وي
په خبر .بیا چي کله ورځي پوښتنه کوي چي دا کار چا وکړئ .فیض حمید ورته وایي چي دا ما اعالن کړل .اوس دا
خو داسي ساده خبره نه ده چي د هر ګاونډي هیواد استخباراتچي پر کاغذ نومونه لیکي چي دا ستا وزیران دي او
موږ به یې ورسره منو (یو وار د مجبوریت په اساس ال صحیح ده الکن تر اخیرته پوري دا ملک داسي نه سي
چلیدالی) .بیا چي مالبرادر اخوند هغه په چپالخه وهي د حقاني کورنۍ یو لنډغر پر مالبرادر اخوند ټک کوي.
حقاني شبکه چي پر یوه بانفوذه کندهاری طالب رهبر ټک کوي ،طبعي خبره ده چي د کندهار ،هلمند ،ارزګان،
فراه ،زابل او غزني یو شمیر خاینینو ګوتي ورسره پټي کړي دي .په کندوز او کندهار کي د شیعګانو پر عبادتګاه
باندي برید کولو سره آی ایس ای ټول افغان ملت ته کوتڅنډنه کوي چي موږ په تاسي کي خپل جاسوسان لرو.
هغوئ زم وږ لپاره هر څه کولو ته اماده دي .همدا علت دی چي مال برادر اخوند پټه خوله د رئیس الوزراء د
مرستیال موقف قبول کړ .خو تر څه وخته پوري به موږ د ماشومانو په شان د اوخۍ مور له ویري په زوره د
غرمې خوب ته مجبوره کیږو؟ زموږ د پښو یواځینی ځینځیر یو پر بل بې اعتمادي او د خپلو سیاسي مسئولیتونو
څخه د افغان ولس غفلت دی .که نه دا خو عادي خبره ده چي په والیاتو کي والیانو ته ورټول سو او په مرکز کي
دارالوزارت ته ورټول سو چي انډیواالنو دا خپلو میندو او د هغوئ هغه لونډګانو نکاحوي کله ورتړئ چي تاسي یې
پر راوړي یاست او اوس ماشاء هللا ځوانان یاست .سیاسي اصالحات کله اعالنوئ؟ موږ افغانان چي مالیات ورکوو،
غواړو چي پوه سو چي دا مالیات چیري او په څه شکل مصرفیږي .دولت به ولس ته حساب په څه شکل ورکوي.
دلته مشکل دا دی چي د تیرو  ۱۰۰کلونو څخه زموږ په ښونځیو کي غلط نصاب تدریسیږي .ملي خیانت او ملي
مسئولیت هیڅ پکښي واضح سوی نه دی .همدا علت دی چي د نجیب د سقوط وروسته په زرهاوو لوړرتبه نظامي
منصوبین موجود وه چي ډیر یې خارج ته هم والړل او د خپل شهرت او نس ډکولو لپاره یې چټیات په کتابونو کي
د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

لیکل او چاپول خو یو هم داسي حااللي پکښي پیدا نه سو چي د نجیب د سقوط پر مهال د وزارت دفاع د غټو نظامي
تجهیزات او د هغوئ د موقعیتونو ارقام ثبت او نشر کړي چي حد اقل عام ولس پوه سي چي موږ څومره روسي
ټانکونه او طیارې په هر والیت یا ولسوالي کي لرلې او هغه څه سوې (دا ټول جنراالن په چور کي شریک وه ،که
یو هم نه وای شریک هغه دا موضوع حتما ً ډنډوره کول)؟ جالل الدین کباړي چي د افغان وزارت دفاع تجهیزات په
سکریپ کي پر پاکستاني اردو وپلورل ،د پاکستاني اردو سره یې اړیکي نوري هم ژوري کړې اوس هغه دی
اوالدونه یې د هیواد نیم وزارتونه انحصار کړي او پر پاکستان باندي امریکایي وسلې پلوري .مال محمد عمر نا
معلومو کسانو امیر المومنین راوټاکی .په زرهاوو ځوانان یې د جلب په نوم راڅخه بیول او د پنجشیر په کاذبه
جګړه کي یې را وژل .کله چي امریکایان راغلل ،موږ ویل چي وال ځني خالص سولو ،الکن د هغه وروسته یې د
ځانمرګو لپاره جلبونه ټولول (د بارانه والړ سوو او ناوې ته کښینستلو) .موږ د دې ټولو غمیزو مخه نیوالی سوای،
فقط داسي چي پر مال محمد عمر والړو خلګو ته مو د دوئ د کړونو عواقب ورښولي وای .که د کندهار د نورزو
مثال راواخلو ،د حاجي بشر ،عارف نورزي او داسي نورو مشرانو عامو نورزو ته پرته د مرګ او بمباره څخه څه
ګټه رسولې ده .استاد عبد العالم په کندهار او کابل کي د ایران پلوه شیعګانو پر ضد سختي جګړې وکړې ،کریډیټ
یې سیاف واخیستی .دښمني وده ته ورپاته سول .ایا دا یو تصادف وو چي دی یو ځل د ایران سره وجنګول سو او
بیا بیرته ایران ته تښتیدلو ته اړ سو .بیا د طالبانو په وخت کي تور غني و مال بخت محمد په دې مرداریو کي
السونه وهل او د ایرانه راستنیدونکي هزاره ګان یې د پښ په کنده کي حاللول .کریدیټ حقاني خیلو پر اخیستی او
دوئ دوه یې قرباني سول (دا یو تصادف نه وو چي کور ته یې چاپه ورځي او د حالل سوو هزارګانو د بیکونو پیدا
کیدل و سره کشفیږي) .نیژدې وو چي لوی مال صاحب یې ال د ځانه سره عالم برزخ ته کش کړی وای .اوس بیا
حافظ مجید دی او نور دي چي د حقاني خیلو لپاره کندهار اداره کوي او د داعش پروژه پر مخ وړي .صحیح ده
چي شیعت د عالم اسالم لپاره یوه فتنه ده خو د عادي شیعګانو قتل عام دا فتنه نوره هم پیاوړې کوي ،د بینه یې نه
وړي .که یې وژنې ،هغه کلیدیرهبران یې ورمړه کړه چۍ د ایرانه څخه عسل ورته راروان دي عمالً په مضرتوب
کي ښکیل دي .اوس داسي نه ده چي حقاني شبکې کلیدي وزارتونه واخیستل او ارام کښینستل .نور مضرتوب به نه
کوي .دا پدیدې د ګوتو پر سر د حساب په شان سنجوالی سو چي د کلیدي وزارتونو قبضه یې ځکه کړې ده چي
کرار کرار والیتونه او نور کلیدي موقفونه د ځان په شان خاینو جاسوسانو ته وسپاري او خپله سرطاني شبکه
رامنځته کړي .دا چي د دوئ کار د خیانت او غدر سره دی ،طبعي خبره ده چي پاک او مومن رهبران او مشران
به دبینه وړي او پر ځای به یې خاینان دروي .د نجیب د سقوط وروسته هم دې اوو تنظیمونو داغسي لوبه پر مخ
یوړله .د یوه مخه یې چور و فساد پیل کړ .هغه پاک خلګ چي په جهاد کي والړ وه ،هغوئ یې ډیری د روسانو
سره په جګړه کي ووژل او پاته لږ کسان یې د بدنامي د ویري پر کورونو کښینستل او میدان فسادیانو ته نور هم
چغالي سو .آخر حاالت دومره خراب سول چي د طالبانو پاڅون ته اړتیا پیښه سول .بیا یو څو ورځي پاک خلګ د
انقالب د سونګو موادو په توګه رامخته سول ،چي حکومتوالي بیرته یوڅه مشروعیت پیدا کړ بیا یې د ټلوالي سره
په جګړه ک ي پاک خلګ ښکیل کړل او خاینانو د لوړو موقفونو څخه شخصي ګټي پورته کولې او بهرنۍ پروژې یې
اخیستلې ،هغه وو چي بیوزله افغان ولس یې د نړۍ د مجهز ترینو قواوو په مقابل کي ودروئ او خپله پاکستان ته
وغورزیدل .بهرنیانو د افغانانو د ذلیله کولو لپاره ټول واک اقلیتونو ته وسپاری .آخر چي د افغانانو ژوند تر مرګ
بدتر سو او بیا جنګ ته اماده سول ،هغه پخواني جاسوسانو بیرته د استخباراتي مالتړ په مټ قدرت په خپل الس کي
واخیستی .اوس بیا مال یعقوب وزیر دفاع دی .د حقاني شبکې غلو ته وسلې ور حواله کړي ،هغه یې پر هغه مخ
باروي .همدا اوس ډیر پاک اوسپیڅلي خلګ د وزارت دفاع څخه تللي دي او پر کورونو کښینستلي دي .که چیري د
دې حرموني کابینې غم ژر ونه خوړل سي ،همدا کابینه به د داعش په نامه راپورته سوو وحشي وسلوالو سرپرستي
کوي .همدا اوس په کابل ،ننګرهار ،کنړ ،لوګر ،کاپیسا او وردګو کي هغه ځوان طالب قومندانان یا ژوندي ورک
سوي او یا هم وژل سوي دي چي د داعش او ټلوالي پر ضد په میړانه جنګیدلي وه .دوئ هم دا اوس اخته دي چي د
امارت په صفوفو کي پاک او با استعداده خلګ نښاني او بیا د بینه یوسي څو داعشي وحشت ته د پراختیا زمینه
مساعده سي .ځیني خلګ وایي چي اشرفغني بیرته راځي .خو دا نه وایي چي په کوم قیمت بیرته راځي .ایا د یوه
فاسد او خاین ولس مشر په بیرته راتګ خوشحالي کوي چي د وینو ویالو د تویدو په قیمت هم وي؟ که ولس او
طالبانو اصولي توګه دا مشترکه اعالمیه خپره کړي چي تیر امارت د هغه وخت د ډیری وزیرانو د نا اهلي او بې
کفایتي دالسه ړنګ سو .هغه فاسد وزیران او چارواکي باید پر کورونو کښینول سي .او بیا هغه طالب رهبران چي
په پټو سترګو یې د قرآن پر حکم (خپل ځانونه په خپلو السونو مه وژنئ) د آی ایس آی حکم ته ترجیح ورکړی،
باید پرکورونو کښینول سي ،خپله سیاسي اصالحاتو ته زمینه برابریږي .دا چي د امریکا او طالبانو د صلحي تړون
د نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي ،مال برادر اخوند حاشیې ته کیږي ،په زابل او کابل کي د ځانمرګو پریډونه
کیږي ،حقاني خیل د ځانمرګو خپلوانو ته پیسې او ځمکي ویشي او هلته د امریکا وزارت دفاع اعالن کوي چي
کیدای سي په دومره وخت کي په افغانستان کي القاعده او داعش بیا سره منظم او پر امریکا باندي د بریدونو وړتیا
پیدا کړي .موږ پوهیدالی سو چي زموږ د هیواد حاالت کومي خوا ته روان دي .اوس خو دا خبره د لمر په شان
واضح سوې ده چي دلته آی ایس آی ،سي آی اې ،د ایران ،هند ،روس او چین استخبارات نه دي .دلته د یهودي
د پاڼو شمیره :له  6تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مافیاوو هغه السپوڅي دي چي دلته مستقیما ً د اسالم د مبین دین د محوه کولو د اوږدمهاله پروګرامونو په عملي
کولو مصروف دي .د ځانمرګو پروګرام چي خام مواد د افغانستان څخه اخلي او فابریکې یې په پاکستان کي دي ،دا
یو نړیوال پروګرام دی .د نړۍ د سترو سترو هیوادونو لوړ پوري چارواکو او سیاسیونو د بینه وړلو لپاره به دا
ځانمرګي رانیول کیږي .بیا چي کله دا ځانمرګي وکارول سي ،د نړیوال نفرت سره به زموږ د کلیو او ښارونو بې
دفاع ولسونه مخامخ کیږي او دا د طالبانو د اسالمي تحریک ماما غواګیاني (مال یعقوب اخوند ،مال محمد حسن
اخوند ،جناب ذبیح هللا مجاهد صاحب ،جناب سهیل شاهین صاحب ،حقاني برادران او خپلوان ،جناب عبدالسالم
حنفي صاحب او جناب مال عباس ستانکزی صاحب) به بیرته په خپلو غاورونو ننوځي .اوس که څوک وپوښتي چي
ولي دي و دې مال صاحبانو ته دومره زړه ډک دی؟ شخصا ً یې څه ضرر درته پیښ کړی دی نو جواب ورته دا دی
چي شاید په شخصي چوکاټ کي هیڅ کس نه وي چي دې محترمینو دي په ښکاره لوچګي یا ظلم ورسره کړی وي.
که چیري دوئ په شخصي چوکاټ کي میږی هم نه وي ازار کړی ،بیا یې هم ګناه دومره لویه ده چي بې محاکمې د
مرګ لیاقت لري .هغه دا چي دوئ په هیواد کي ښکیلو بهرني مضرو عناصرو ته تر هر څه (سر ،مال ،عزت،
ناموس ،ایمان ،وجدان) ور تیر سوي دي .هغوئ د دوئ په مینه او د دوئ د خدماتي ظرفیت د پراخولو لپاره دا ۲۵
کاله د طالبانو تحریک د اسالم پاله او ولس پروره رهبرانو څخه تصفیه کړ .هر یو خدای پاری رهبر یې په نوسي
را ایستئ او په شهادت یې رسوئ چي دا وجدان پلوري نهایي واک ته ورسوي او د افغانستان د ټولني او جغرافیې د
دایمي اشغال لپاره کار ځني واخلي .د کفر دا مخفي السپوڅي د شک پرته د اشرفغني په شان د کفر څرګند
السپوڅي څخه زیات خطرناک دي .اشرفغني خو معلوم کافر وو د هیواد زیادتره جغرافیه ورسره په جنګ وه .دوئ
ته خو هغه ټول تسلیم دي چي غني سره خبرو ته نه وه اماده .دا مال محمد حسن چي څومره ژبه مړه ده ،السونه یې
دغومره ژوندي دي .ټول هغه خدمات چي پخوا اشرفغني ،امر هللا صالح ،دوستم ،عطا نور ،پخوانیو کمونیسټو
خادیسټانو او ساحبمنصبانو کفارو ته کول اوس یې دوئ ورته کوي .فرق یې دا دی چي هغوئ هر څه په رسوا کول
او دوئ څه پټ پرهاره دي .اوس نو یو ساده مومن طالب چیري د دوئ تر مکره پوري رسیدالی سي .او چي پوه
سي نو څه به وکړي د ړانده انتقامي اقدام په توګه به د داعش صف ته والړ سي .په دې به نه پوهیږي چي داعش
بیرته د همدغو محترمینو تر قوماندې الندي دی .که د دوئ پر ضد هیڅ اقدام ونه کړو او پر دوئ باندي صبر وکړو
نو باالخره به د مصر ،فلسطین ،سوریې او عراق د سرنوشت سره به مخامخ سو .موږ په لیپړي کي بند یو او مړه
مړه حرکتونه نور هم موږ د لیپړي و تل ته کشوي .یوازینی باجراته اقدام چي موږ د دې لیپړي را ایستالی سي
هغه د ټولو مضرو کورنیو لیسټونه ترتیبول او پرته د محاکمې د دې مضر نیټورک د مختلفو سویو افرادو پر دا
ټېک ټېک ویشتل دي او تر درو څلورو نسلونو پوري دولتي موقفونو ته د دوئ د کورنیو د خلګو د راتګ مخنیوی
دی .که څوک ووایي چي دا خو ډیر ظالمان اقدام دی ،جواب یې دا دی چي دوئ عمالً د پاکو خلګو سره په دې
چلوټو اخته دي .دا چي وایي داعش د کندهار امام باړې ته ځانمرګي وردننه کړل ،په کندوز کي یې شیعګان په نښه
کړل ،د کابل په نظامي روغتون کي یې پټاو وکړ .دا فقط د خلګو د اذهانو عادي کولو لپاره دي چي په راتلونکي
کي د خاصو هدفي وژنو په مقابل کي غوږونه جګ ونه دروي .د داعش د برانډ څخه په اصل کي د طالبانو په
رهبري کي او د پخواني نظام سپین پاته خلګو دبینه وړل هدف دي .یوه بله الر هم سته هغه دا ده چي دا  ۳۹ملیونه
افغانان ورټول سي او د آی ایس آی السپوڅو ته ووایي چي په نیم ساعت کي دا دولتي موقفونه پریږدئ او پام چي د
مراجعینو په صفت هم کومي دولتي ادارې ته د داخلیدو هڅه ونه کړئ .که یې لوچګي کول ،بیا به هم ولس مجبور
وي چي د مچانو په وژلو خپل السونه چټل کړي .موږ باید دا فکر هم ونه کړو چي د پرمختللو سترو ابرقدرتونو
مشران څومره ظالم دي چي موږ داسي په ظالمانو ډول غیر مستقیم اداره کوي .یا وروره هغه ډیر سم او معقول
خلګ دي .هغه ملتونه او ټولني چي وګړي یې بې قوله ،حریص ،چمبازه او درواغجنان وي ،او اصولو ته هم غاړه
نه ایږ دي؛ د هغوئ د اداره کولو همدا مناسب ترینه طریقه ده .که نه داسي ټولني خو د هغه سلوک لیاقت لري چي
چنګیز د سمرقند ،بخارا او هرات او هالکو د بغداد د خلګو سره وکړ .اوس خبره تر دې تیره ده چي خپلو خلګو ته
د ایمان د ټینګښت او تقوا د غوره کولو او د بدو څخه د پرهیز نصیحت وکړو .که غواړو چي په ټولنه کي اصالح
راولو باید د مشترک مال څخه روانه غال رسوا کړو چي دا ویده او غافل غله هم په چور ورګد سي .کله چي د فساد
اندازه عوج ته ورسیږي ،بیا به هغه خلګ د اصالح لپاره صادقانه فعالیتونه کوي ،کوم چي حاالندي په فساد اخته
دي .موږ بای د دا خبره هیره نه کړو چي په دا تیر تحول کي ټوله د جنګ زور پر لښکرګاه او کندهار ښار باندي وو
چي د غني د سقوط څخه وړاندي باید کندهار حتما ً ویجاړ سي .چي کله دا دسیسه پر مخ نه والړه ،ټوله ساړه
کښینستل .دوستم ،عطا نور ،محقق ،سیاف په پټه خوله ووتل .نور په کار دا ده چي د تیرو حاالتو د هیرولو پر ځای
د هغه حاالتو حساب د طالب او پخواني رژیم د چارواکو سره راواخلو .افغانان باید د ځانمرګي په مورد ،سیاسي او
مرموزه قتلونو په مورد ،د شیعت په مورد او د افغان ولس د سیاسي حقوقو په مورد خپل موقف واضح کړي .دلته
زموږ هر قوم او قبیله خپله مافیا لري .دا مافیاوي باید د رسمیاتو چوکاټ ته داخل کړو ،یعني سیاسي ګوندونه ځني
جوړ کړو چي هر یو یې مشخصه اساسنامه او مرامنامه ولري .اسالمي او اخالقي اصولو ته ژمنتیا ولري .دلته
یادول اړین دي چي په جنوب غرب حوزه کي نور زي ،اسحاقزي او علي زي هغه قومونه دي چي د تاریخ په
څرخ کي راګیر دي .که څه هم د نورو قومونو سیاسي رهبرانو د خپل قوم د بې سیوادو په سیواد او تعلیم او د بې
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وزلو په مرسته او معاش ځانونه نه دي خبر کړي خو د دې درو قومونو پر سر چي د دوئ سرمایداران څومره په
بې رحمي سره معاملې کوي ،مثال نه لري .دا چي د دې قومونو متنفذین د خپلو قومونو په مټ سرمایه داره سوي
دوئ باید د خپلي سرمایې او عوایدو یوه برخه د خپلو اقوامو پر اقتصادونو مصرف کړي .په داخل او بهر کي
میشت افغانان باید د خپل فرهنګ پر ضد رواني نړیوالي جګړې د ختمولو لپاره سره متحد سي .موږ باید د نړۍ پام
دې خبري ته راواړوو چي کاپیتالیزم د ډیموکراسي جزء ال ینفک نه دی .د ښځو او نارینه وو حقوق په مختلفو
ټولنو کي د هغوئ ټولنیزو مسئولیتونو ته په کتلو توپیر سره لري .د افغانستان د ټولني ساختار پر کورنیو والړ دی
او په کورنۍ کي د ښځي رول د کور سنبهالول دي او د نارینه وظایف د نفقې ګټل دي .د دوئ ټولني صنعتي ټولني
دي چي هلته ښځینه په صنعتونو کي کار کوي او نارینه شاقه مزدوري او دفاعي چاري پر مخ بیایي .د دوئ په
ټولنو کي د فردي ازادي مفکوره عامه ده او زموږ په ټولنه کي بیا د کورنۍ په وړاندي د مسئولیت مفکوره عامه
ده .دوئ په تولیدي فعالیتونو کي د نارینه او ښځینه څخه ډیر کار اخلي او کورنۍ ارزښت هلته کم دی .ثروت یې
ډیر کړی دی او د نړۍ ډیر انسانان باندي ور مات دي نو ځکه دوئ د نوو انسانانو لپاره تولد او تکثر ته سخته اړتیا
نه احساسوي .مقابالً د افغانستان ژوند سخت او د غربته ډک دی .هغه انسانان پکښي خوشحاله دي چي د پیړیو
پیړیو په درشل کي یې د دې ځای د اقلیم او محیط سره ځان عیارکړی دی .دا چي زموږ اتکاء پر طبعي عواملو او
منابعو باندي ده ځکه نو د خدای پاک ج عبادت ته زیات مایل یو .دوئ باید د مخالف فرهنګ په خاطر زموږ څخه
نفرت ونه کړ ي .که دوئ زموږ سره د خپل استقالل په حصول کي مرسته وکړي او یوولسواکه سیاسي نظام په
تاسیس کي صادقانه راسره ودریږي ،ځان ته به یې ډیره ګټه کړې وي ،موږ به هم څه السته راوړي وي .موږ
اوس هم د دوئ د ګټو د بقاء په جګړه بوخت یو .د دوئ اصل دښمنان روس او چین دي او دښمني پر ثروت،
تجارت او منابعو باندي ده .دا خبره ثابته سوې ده چي په سیمه کي د استخباراتي شبکو پټې معاملې د دوئ د ګټو پر
ضد دي .که افغانانو د فیض حمید و شا ته د سي آی اې ،پینټاګون او امریکایي کانګریس وال او سناتوران نه لیدالی
شاید فیض حمید مو د سراجالدین حقاني و د هغه د ملګرو سره یوځای په هم هغه ارګ کي چخړوبه کړي وای.
اوس هم افغانان د دین او ولس د خاینانو په ضد تر ډیره حده متحد دي .افغان ولس باید د طالبانو د داوطلبه جنګیالیو
قدر وکړي چي پرته د تنخواه او کومي اجورې په بشپړ صداقت سره د دوئ امنیت ورساتي .افغانان باید د دوئ د
اجورو او تنخواهوو په اړه خپل ږغ پورته کړي .په تیرو  ۴۰کلونو کي دا څومره ستر فرصت دی چي پښتنو د
هیواد په سیاست کي خپله برحقه ونډه السته راوړل او دا باید یو الهي فرصت وبولي او دا ورځي اوشپې داغسي
ضایع نه کړي .ستر اصالحات راولي .پښتو د هیواد ملي او رسمي ژبه وګرزوي .د هیواد یوه شفافه نفوس شمیرنه
وکړي .د هیواد د بیارغوني او پرمختګ اوږدمهاله او لنډمهاله پالنونه جوړ کړي .د ښونځۍ او مدرسې د موازي
پوهینزو نظامونو وحدت ،د ادارې ژبه پښتو ته اړول ،شفافه ټولشمیرنه او مشروع سیاسي هستو تشکیل ،د اسالمي
شریعت او سیاسي اصالحاتو نفاذ هغه څه دي چي موږ په دې تیرو څلورو میاشتو کي الس ته راوړاي وای خو
موږ هیڅ هم ونه کړل .زموږ د ملي ارمانونو په الره کي فقط یو څو کورنیاني خنډ دي چي هغه هم موږ ته معلومي
دي .داسي کورنیاني چي د تیر نظام د مفسدینو سره یې واضح اړیکي لرلې او اوس یې هم ورسره پالي .دا صحیح
ده چي د نړۍ نیم درزن استخبارات په غیر رسمي توګه زموږ ملي مشران وپوهوله چي مال یعقوب دي وزیر دفاع
وي ،مال محمد حسن دي رئیس الوزراء وي او سراج الدین حقاني دي وزیر داخله وي ،الکن ولس خو نه دی په
خبر او نه څوک دا خبره ورته کوالی سي .اوس که پیغمبر اکرم ص یا لمړیو څلورو خلفاء راشدینو رض قدرت ته
رسیدلو لپاره د بهرنیو استخباراتو څخه مرسته غوښتې وای ،موږ به د فیض حمید کابینه زغملې وای .اوس خو
موږ د دې کابینې په منلو ګناهګاره کیږو .دوئ خپله اعالن وکړ چي دا کابینه موقتي ده .موقتي معنا د یوه محدوده
وخته پوري .اوس دا خبره هم زموږ مشران ورسره سپینه نه کړي چي هغه موقتي کابینه چي د کار ورستۍ نیټه یې
معلومه او نیژدې وخت نه وي ،و هغه ته موقتي نه دایمي کلیمه کاریږي ،نو دا مشران ګرسره د مشرتوب لیاقت
نلري .که چیري افغانان غواړي چي د جګړې سیوري د خپل هیواده لیري وساتي باید تر نهایي حده هڅه وکړي
چي د طالبانو او امریکا تر منځ امضاء سوی نیمګړی تړون پروسه داسي پر مخ بوځي چي پایله یې په هیواد کي
ډیموکراټیک اصالحاتو صادقانه نفاذ او د نړۍ لخوا د افغانستان د سیاسي نظام د مشروعیت په رسمیت پیژندل وي
او د دې چاري کیلي یوازي او یوازي د یوه شخص په الس کي ده چي هغه شخص عبارت د پخواني ولس مشر
حامد کرزي .په لږ و دیر  ۳۹ملیونه افغانانو کي یوازینی شخص چي زموږ دا طوفاني بیړۍ تر ساحله سالمه
رسوالی سي هغه همدا حامد کرزی دی .دا زموږ ستره بدبختي ده چي په کابل کي و یوې ګوښې ته بې حس و
حرکته ځکه ناست دی چي د ملت لوچګانو او اوباشانو هغه موقف اشغال کړی دی چي اصالً دده حق دی .د هغوئ
لپاره دا خبره صادقه راځي چي د الري په منځ کي پر لوی اودس مات ناست دي .نه الره خوشي کوي او نه ځانونه
خالي کوي .په خوله هر یو وایي چي زه د موقف وږی نه یم ،د خدمت لپاره راغلی یم خو کرزي عمالً دا خبره په
اثبات ورسول چي هغه مهال د دې چوکۍ څخه منصرف نه سو چي کله پر دې چوکۍ کښینستل ډیر سخت کار وو
خو د فکر کاوه چي ولس ته څه کوالی سي او هغه مهال یې دا چوکۍ ایله کړل چي هر یو پر دې چوکۍ
کښینستالی سوای خو ولس ته د و رکولو لپاره څه پکښي پاته نه وه .دا چي په سختو شیبو کي په یوازي سر کابل ته
تګ او د جمیعت د بې عزته تاجک ټوپکساالرانو تر سیوري الندي پر دې چوکۍ کښینستلو وړاندیز ورته وسو ،د
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دې چوکۍ د الري د ولس د خدمت قوي هیلي ورسره وې .د په خپل وس او توان هر څه وکړل چي د دې چوکۍ له
ادرسه ولس ته یوڅه ورکړي .او هغه مهال یې دا چوکۍ پریښودل چي ده فکر کاوه چي نور خپل ولس ته له دې
موقفه څه نه سي ورکوالی ،که نه بهرنیانو ده ته اړتیا لرل چي ولس مشر پاته سي .هللا ج دي په دنیا و اخیرت پر دا
خپل نیت اجر ورکړي .کله چي د ده ځای ناستی (جناب اشرفغني) پوه سو چي د واک ورځي یې شمیرل سوي دي،
حیران وو چي څنګه د ولس د خپل د دغه جار کړي .آخر یې د هیواد د پرمختیایي او عادي بودیجه و نظامي
مصارفو ته واړول چي هوایي مزایلي په رانیسي او هغه ولس په بمبار او ویجاړ کړي چي د هغه د ابادۍ په پلمه
یې دا پیسې راټولي کړي وې .دا خو سمي عادي خبري دي چي سیاسي پریکړي باید په رسمي ډول د ولس لخوا
ټاکل سوو خلګو لخوا وسي .دلته باید یوه بې طرفه نفوس شمیرنه وسي ،چارواکي باید د داسي خلګو لخوا وټاکل
سي چي زموږ د جملې څخه وي (اطیعو هللا ...و اطیعو الرسول ...و اوالمر منکم) د خدای پاک امر دی چي د هللا
اطاعت وکړئ ،د رسول اطاعت وکړئ او هغه اوالمر اطعت وکړئ چي ستاسو د جملې څخه وي .دا چي د امارت
رهبري د آی ایس آی څخه یا کومي بلي بهرنۍ مرجع څخه هدایات اخلي ،مطلق په کفر کي لویدلي دي .موږ تنها په
خبرو او پر خپلو خبرو باندي وفا کولو سره خپل هیواد او ملت جوړوالی سو .که دا د وزیرانو بانډ او د والیانو و
ولسواالنو نیټورک دا ادعاء لري چي موږ غله نه یو نو خپله خبرې دې ته جوړیږي چي غله نه یاست نو د نظارته
ولي بیریږئ؟ ولي موږ نه پریږدئ چي پر والیانو ،ولسواالنو ،قومندانانو ،وزیرانو او امیر المومنین باندي خپل
څارونکي وټاکو؟ که د چارو په سمون پوهیږي نو چاري سمي کړي .دا غربت ،د ولس ټیټه د ژوند سویه ،د بې
سیوادي لوړه کچه ،دا ټوله پر دې داللت کوي چي د حکومت په چارو نه پوهیږې ،ملي عواید د مامورینو لخوا غال
کیږي ،ګډ ملکیتونه غال کیږي .نورزي والیان راوالړ سوي دي د چین سره یې قراردادونه کړي دي چي د
امریکایي ټانکونو ارزانه ډپلیکیټ ټانکونه جوړ کړي ،هغه په قول اردوګانو کي ودروي او اصلي امریکایي ټانکونه
ځني رانیسي .لکه دا خبره چي حق ده چي خدای ج چي یو دی ،شریک نلري او حضرت محمد ص چي د هللا رسول
دی ،داغه خبره هم حقیقت ده چي د افغانانو مصیبتونه یوازي هغه مهال ختمیږي چي د خپل سیاسي سرنوشت د
خپلولو لپاره ستر ستر سیاسي ګوندونه جوړ کړي .سیاسي ګوند هیڅ زور نه غواړي .په اساسنامه ،مرامنامه او
اصولنامه کي ټول هغه شرایط ځای پر ځای کیږي چي د سوئ استفادې او دهوکه بازي مخه په نیول کیږي .د ټولو
غړو حقوق د یوه محدوده اندازه کلني حق العوضویت په تادیه کولو او د ګوند د اساسنامې ،مرامنامې او اصولنامې
په امضاء کولو سره مساوي کیږي .مشر قدرت ته د رسیدلو سره ډیرو رایو ته اړتیا لري او چي واک ته ورسیږي
بیا هم د ګوند اصول او قوانین یې خودسر ي ته نه پریږدي .د هر ګوند د کلنیو حق العضویتونو بودیجه ملیونونه
افغانۍ کیږي چي باید په بانکونو کي وساتل سي او د مامورینو د محدود معاشاتو پرته د پیسو د مصرف یوازینۍ
الره به داسي فالحي کړني وي چي مادي یا معنوي ګټه به یې ټولو ته رسیږي .د سیاسي فعالیتونو د الري
راټولیدونکي پیسې او د هغوئ بیرته مصرف د ډیموکراټیکو ټولنو د اقتصاد یوه مهمه فعاله برخه جوړوي .هر قوم
دي ځان ته یو یو ګوند جوړ کړي ،لږ تر لږه خو به دا معلومه سي چي هر قوم څومره پرتوګیاالن لري .هغه په
پښتو کي متل دی چي نه لري سړیو نه دي کرت خوري نه غوړي .سادات او قریش دي ځان ته ګوندونه جوړ
کړي .موږ اړتیا نه لرو چي د یوه حرامي پیر د فساد د ختمولو لپاره د ده د تولو مریدانو سره وجنګیږو .دا تصوفي
برادرۍ زموږ د ټولنیزم نظم مهمه ساختارونه دي .هم دا هستې د افغانستان د معاصري ډیموکراسي ساختار
جوړوالی سي .فقط دومره ورته وویل سي چي ټولي برادرۍ دي ځانونه د اطالعات و فرهنګ وزارت سره ثبت
کړي او هر یو کال یا دوه کاله کي دي په خپل منځ کي ټولټاکني کوي او خپل پیر دي د اکثریت رایو د الري
انتخابوي او یو لږ روحاني او مذهبي مسئولیتونه ورته وټاکي .مشر باید مسئولیت ولري .د مسئولیت پرته واک یو
سوالیه نښان دی .بیا چي سیاسي پریکړي د ګوندونو د رهبرانو او مدیره هیئت د غړو په مشوره کیږي ،حکومتونه
جوړیږي ،طبعي خبره ده چي مسئولیت پزیره خلګ به مهمو موقفونو ته رسیږي .د خدماتو معیارونه به لوړیږي.
بیا به د وزارت دفاع چاروکي هڅه کوي چي باکیفیته وسلې او وسایط جوړ یا خریداري کړي .داسي کس ته به د
وزارت دفاع چوکیداري نه سي رسیدالی چي خیانت پکښې وي ،چیري چي بیا خاین والي ،خاین وزیر دفاع و
خاین وزیر داخله به موږ ولرو .خدای پاک ج خپله نه غواړي چي فساد دي قرار پیدا کړي .د فساد پایلي خپله ټولنه
دې ته اړب اسي چي فساد ته د پای ټکی کښیږدي .اوس که چیري د تیر نظام او د اوسني نظام هغه خلګ چي پر هللا
تعالی ج او پر ورځ د اخیرت یې ایمان راوړی دی ،دا فکر وکړي چي عام ولس ځان نه پوهوي ،موږ ولي ځانونه
په خطر کي واچوو؟ هغه دی دا د استخباراتو جاسوسان کار نه رالري ،ارام به خپل ژوند وکړو او د دې جواسیسو
غم ونه خوري نو دوئ به داغسي مفت خالص سي؟ د پریدو د جواسیسو لوچګانو تګالره داسي ده چي دوئ به آخر
جنګ ته مجبوره کوي .تاریخ دي ولولي ،په دې خبره یې سر خالصیږي .دوئ اوس خپل نوم ځای کړی دی ،اخته
دي چي سوک ځای کړي .اول یې په کابینه کي د بهرنیبو استخباراتو په مالتړ د کابینې سر و پای ونیوی او خپل
زیات خلګ یې والیان او ولسواالن کړل .بهرني استخبارات د دوئ څخه خپل باج اخلي نور په دې پسي نه ګرزي
چي ټولنه په څه توګه اداره کوي .په دوهمه مرحله کي یې فساد پیل کړ او د ټیټي او متوسطي طبقې پاک خلګ
مجبوره کیږي چي یا شخړه ورسره وکړي او یا پر کور کښیني .بیا نو هغه سور سترګي چي د دوئ د پټي لوبي
څخه آګاه سي د هغه د بینه وړلو لپاره به د داعش د برانډه څخه کار اخلي .آخر به تر هغه حده پوري ورسیږي چي
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پاک سړی ،د پالر او د نیکه سړی ،د قوم او د قبیل سړی به په خپل کور کي کذران نه سي ځني لرالی .آخر به
ورته وایي چي میرمن دي راولیږه چي یو یا دوه ماشومان زما هم په نس کړي .په پښتو کي متل دی چي سر دي نه
خوږیږي داغ ولي پر ایږدې .چي سبا بیا په کشت و خون دا خلګ ایسته کوو ،نن یې په دوو خبرو ایسته کوالی
سو ،په دې شرط چي اتفاق سره ولرو .که غواړو چي د لوچګانو چاره وکړو ،د لوچګي په سایکولوجي (نفسیاتو)
ځانونه پوه کړو .یو نجیب انسان د خپل مسلم ټولنیز حق لپاره مرګ ته اماده کیږي خو لوچک د یوه شازه نصوارو
لپاره هم پر خپل ژوند باندي قمار وهي .تفاوت په دې کي دی چي  ۹۹فیصده لوچګان استقامت نلري او چي واقعا ً د
مرګ خطر وویني ،بیا د خپلي ناروا غوښتني څخه تیریږي .اوس هم د امارت لوچګانو د بهرنیو استخباراتو په مټ
لوچګي ته مالتړلې ده او بیا په ډیره سپینسترګي راته وایي چي که مي زور نه منې ورسه داعش سه او زما پر ضد
وسله راواخله .د هیواد نجیب خلګ باید ورته ووایي چي زه داعش ته نه ځم ستا څخه د  ۳۹ملیونه ولس د بنسټیزو
حقوقو غوښتنه په رسمي ډول کوم چي زما ګټي او حقوقو هم په هغه کي شاملي دي .که د دې موقتي بې سر و بې
ښکره حکومت وروستۍ نیټه نه سې معلوموالی زه به یې درمعلومه کړم .که چیري دا خلګ په سمه اماده نه سي
بیا نو هغه د مالنصرالدین خبره ده چي هغه څه باید ورسره وکړو ،لکه د تیر حکومت سره چي مو وکړ .باید سر د
هغه لحظې ټول مومن مسلمان افغان ولس تصمیم ونیسي چي دا خلګ به نور نه پریږدو .البته دا ځل که چیري د
انقالب اړتیا احساسیدل ،ولسي عناصر باید وختي ال د راتلونکي نظام څرنګوالی ،اصول ،مقررات ،د سیاسي او
اداري اصالحاتو پکیج ،د ولسي حقوقو او واکونو پکیج ،د عامه او خصوصوي سیکټور حقوق او مسئولیتونه ،د تیر
نظام څخه څوک بیرته پر واک راولو ،د اوسني نظام دا څوک پر واک پریږدو او څوک په چاکلیټ کي پیچو ،باید د
مخه څ خه ال معلوم او اعالن سي څو هر وګړی پوه وي چي باید د کومي ډلي سره ودریږي .د استخباراتو د
جاسوسانو چاکلیټ کول ځکه ضروري دي چي یو خو په ژوندوني دوئ د خپل فساد څخه الس نه اخلي او بل د
مقابل اړخ د مردار خور سره تل اړیکي لري او بهرني استخبارات هغه مهال الس ځني اخلي چي کله دوئ چاکلیټ
سي .که نه دوئ د افغانستان د حکومتوالي څخه د فټ بال ګیند جوړ کړی دی ،چي دیوې بیکفایته ډلي څخه یې
اخلو ،د نظام د سقوط د الري یې د مقابلي ډلي و فاسدینو ته پاس ورکړي ،بیا هغوئ خپلي لوبي په کوي ،چي سم
خلګ نیژدې سي چي ګیند ځني واخلي بیا یې د نظام د سقوط د الري هغه بلي ډلي ته پاس ورکړي .حال دا چي
اصلي واجب القتل حربي کفار دوئ خپله دي.
نور بیا

د پاڼو شمیره :له  10تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

