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 دوستم مارشالي دغني په واکمنۍ کي  د
 
 

کثره ا او سیاسي لوبغاړي دوخت او زمان په تیریدو سره تغیر کوي او    له څنګه چي ټولو ته څرګنده ده چي سیاست
چل   دکار واخلي  ېرال ېنممک ېرڅنګه چي ماکیا ولي وایی له ه ه، لکيوختونه پکي ادلون بدلون یو اصل بلل کیږ

ر ایستل  ېت ورسوي هغه وایی بهترین سیاست مدار هغه څوک دی چي خلک یې   هت فځان هد ،فریب او مکارۍ په مټ
  .کار یې وکړ  او خپل

 
ځا  ېلو نه دی سیاست  سیاست  دا  کي  حقیقت  دنړ هت نپه  هم  افغانستان  او اوصول لري  تعریف  هغو  خپل  له  یو  ۍ 

  .واد دیېهراګیر   ېکیایی کړیو او استخباراتو په لومو  ف دما  ۍنړ او ېمد سی اوهیوادونو څخه دی چي د کلونو راپدیخ 
او هیواد پوري تړلي دي چي   ېمچارواکي کي په یوه چاه، سی يړ  شمیر لوړپو ودننه اکثره سیاسیون او ی ېکواد  ېه

ره کار کوي ان داچي یو شمیر خورا په رتبه لوړ سیاسیون دافغانستان دملي  ګټو او سیاستونو دپلي کولو لپا  د ئ ودهغ
کو د   فرهنګ اووارزښتون تطبیق  پروژي  وړلو  مینځه  دبریښنايله  بیلګي  ځیني  یې  کي  ودتذکر يی،زه  پروسه 

  .خنډ،پوهنتون او دانشګا افغانستان او خراسان کلماتو پر سر جنجالونه یادوالی سم
 
چي  يد ههغه څ  هجنجالون راو شخصي ګټو پرس د،ګونکره وخت دچارواکو او سیاسینو ترمنیځ دواواد کي هم اکثېهپه  

سیستم کي فساد،بي عدالتي،ناامني او نامتوازن انکشاف  ،هیواد یې له اقتصادي رکود او ګڼ نور ستونزو سره مخ کړي
وادوالو سخته غوصه یې راپارولي  هم حیف او میل سوي چي د هی ېساو کرونا پی شۍ وېډډو هچ ،پروژو کي فساد ان و

  .ده
 

بلي تر  ټو   ورځ  خپل  کي  ولسوالیو  او  سیمو  پرتو  لیریو  په  او  نیسي  فاصلي  څخه  ملت  له  او  ېرچا  ېلولس 
  .وسلوالو طالبانو باندي خالصوي هپ ېودع
 
مذاکراتو لپاره  او دبین االافغاني   ېمخورا ګر ېرخب ېلواد په دې حساس پړوا او شرایطو کي چي له یوی خوا دسوېهد 

رتبه ورته ډالۍ   ۍلد مارشا شرایط چمتو سوي تازه ولسمشر غني دوستم مارشال کړ او دمصالحي عالي شورا مشر یې
  .کړل
 
ولي په حقیقت هغه په دې    خلک به وایی چي دوخت مجبوریت دی او ولسمشر مجبور وو چي دا کار یې وکړ یرډی

  .کثریت ملت یې خفه کړسره دډیریو خلکو زړونه له الس ورکړل او ا
 

ولسمشر هغه څوک مارشال کړ چي له السونو څخه یې اوس هم دافغانانو دوینو بوی ځي هغه څوک چي دهمدې  
  .ولسمشر لومړي مرستیال وو او بیرته پر ضد اپوزیسیون کي دولسمشر خالف فعالیتونه ترسره کول

 
دچلولو لپاره  ېبدواک او دبد   ون او چارواکيیسیا س هرډیدلته څرکندیږي چي په سیاست کي هرڅه شوني دي او تر 

  .کار اخلي ېرال ېنممک ېرله ه
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افغانان قاتل   وزرګون درښتیا هم افغانستان کي دهغه چاه عزت او قدر کیږي چي زر او یا هم زور ولري دوستم چي 
  .دی اوس مارشال سوو

 
رتبه  ۍل مارشا  دړ کلونه وړاندې کرزي فهیم ته  پرمهال دوستم مارشال ک ۍنغني دخپلي واکم ېچ تاریخ هرڅه لیکي دا 

  .ورکړي وه
 

ده کوم چي  ځوانانو ږغ  مینو  او وطن  لوستو  پر  دهیواد  مو ږغ اوچت   ېرورستیو کي  وړاندې  پر  او ظلم  ناروا 
ته     انرژي ېنحق ته حق ووایاست او باطل ته باطل دا هیواد ځوانانو ته اړتیا لري دهیواد درغوني لپاره ځوا ئړک

ناروا پرده پورته  ېرترڅنګ له ه ېنمالتړ سره سره دهیواد د ملي ارزښتونو دسات د ېسد ملي پرو ېلا سته د سواړتی 
  .یوالي کي مو خیر دی ئسپه خپلو کي یو  !کړئ
 

او امن په   ېلسو ېت دولس دا خفګان هیواد ته دتل پا  د  خفه کړ هیله ده ېدمارشال کړ ولس   ېدولسمشره! دوستم  
  .ېړک ېرراویستلو سره لی

 په درنښت
 تحافظ احمد نصر
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