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 ېد تاریخ په محاکمه ک
  

 
تجربې ښیي چې ملی خائنین او د بشر ضد جرمونو مرتکبین له مرګه وروسته هم   تاریخ هیڅ نه هېروي . تاریخی

ړلی وي ، له یوې  وخو هغه ټپونه چې د جنایتکارانو له السه هېوادونو او خلکو خ  . تعقیب شوی او محاکمه شوي دي 
و پړاؤنو او کړاؤنو زمونږ لرغونۍ هېواد ګران افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له سخت  کیږي. رمودې وروسته ټکو

  . تېر شوی دی
د خپل مورنی هېواد د دفاع او ننګې  لت وزمونږ هېواد د کړنګ په غاړه ښکاري . د هېواد اصلی بچیان مه نډېرو ته ن

زه په دې ویاړم چې زما د هېواد ولسمشر دوکتور اشرف غنی د  . په الر کې مختلفو ګواښونو ته سینې سپر کړي دي
وخت د ډزو په وړاندې د هېواد د اتلو او زړه ورو سربازانو په څېر خپل ټټر سپر کړ او لکه غر  تحلیف د مراسمو په

زما  . تس نس کړه   له ځایه و نه ښورید او د خپلې میړانې او شجاعت په پلوشو یې د ویرې او ترس غوړیدونکی وریځ
ن واحد کې ځانونه راورسول او به هېر نه شی چې د ولسمشر مرستیاالن امرهللا صالح او سرور دانش په آ

  ! سې ويا د یوه باتور ولس ولسمشر باید همد . ولسمشر تر څنګ لکه د پوالدو مټې ودریدل لخپ د
د لسګونو زرو خارجی سربازانو د وتو په مهال دوکتور غنی وویل چې زه باور لرم چې که خارجی سربازان وی او 

شی تحمیل کوالی . ځکه یې د خارجی سربازانو د وتلو او اتل وسله که نه وي ، هیڅوک پر افغان ولس خپله اراده ن
  . وال پوځ ته د هغو د دندو د انتقال مسؤلیت په غاړه واخیست

ولسمشر د پاکستان ، ایران ، روس او د هغو د تالی څټو د سولی ضد تورونو سره سره د هغو هڅو او الو ګولو په  
تش په نامه ملی  هواکنو پر ضد ددې له پاره کیدې ، تر څو طالبان د یوړاندې لکه هندوکش ودرید ، کومې چې د ټ

ولسمشر هغه وخت وویل   . وحدت ، خو په اصل کې د ملی نفاق او پاشلی حکومت سره په مذاکراتو کې مخامخ شی
جبران   چې مونږ نور نه غواړو اساسی قانون مات شی او مونږ د اساسی قانون څخه د تېریدنې او اغماض پایلې نه شو

خلیلزاد ، طالبانو او داخلی  دټاکنو پر ضد  د . کوالی او دا چې د دوهم وار اشتباه به ال ورانوونکی پایلې ولري
د اساسی قانون د احکامو   ټد پوالدی عزم په م ېقاومت ، خنډونو او ځنډونو سره سره ی مګوډاکیانو د پرلپسې 

 عبدهللا د مؤقتی حکومت د ریاست له پاره د نویو دریشیو  ټاکنې دایرې کړې . په داسی حال کې چې عبدهللا مطابق
د امریکا ، پاکستان ، ایران ، روس   د خپل ولس په مرسته او مالتړ فرمایشونه اروپا او امریکا ته لیږل ، دوکتور غنی

   . او د هغو د داخلی ډنډورچیانو مؤقت حکومت ، د ټاکنو په ذریعه ګور ته وسپاره
د یوه نه بښونکی تاریخی خیانت په  تد عبدهللا عبدهللا موازی حکوم تاریخ به د پاکستان ، روس او ایران په لمسون

د تاریخ په حساسو او برخلیک  هڅنګ وچې خراسانیانو او افغان دښمنه وطن پلورونک او دا توګه هیڅ کله هېر نه کړي ،
، تر څو یو بی سنجشه امریکایي جوبایدن افغانان د ملت جوړونې کې زمونږ پر ویاړونو ملنډې ووهلې  ټاکونکو شیبو

  . له پاره بی استعداده وبولي او زمونږ د تاریخی او لرغونی هېواد د هرو مرو تجزیې وړاندوینه وکړي
تاریخ به هغه تورمخي وطن پلورونکی سیاسیون ونه بښي کوم چې غواړي اوبه خړې کړي ، د ځان ، خپلې کورنۍ ، 

ماهیان ونیسی هغوی ښه پوهیږي چې آخوندی فاشیستانو او ځان غوښتنې د عبدهللا   لی او خارجی بادارانو په ګټهخپلې ډ
ی او وحشی آس غد ځان غوښتنې یا   سترګې ړندې کړی دي . تور مخي سیاسیون د عبدهللا عبدهللا  د واقعبینۍ عبدهللا

قواعدو پر خالف مختوری  واصولو ا ونړیوالو منل شوکړي . د ټولو  او د غرو یرغه ېته متروکی ورکوي چې ال ی
مختوری له   . د دولت مذاکراتی ټیم نه منی او غواړي د دولت مرکزی نقش تضعیف کړي د طالبانو په څېر نسیاسیو

  . مرکزی دولتی واکه او قانون له واکمنۍ وېره لري . تاریخ د دې مختورو سیاسی تجارانو په اعمالو ګواه دي
د مرستو   وپمپئ ره د خلکو او تاریخ هېر شی چې د افغانستان قانونی ولسمشر ته د امریکا د خارجه چارو وزیدا به څنګ

خو دوکتور  . پر ځای شو هایله بیل ګد کمولو ګوتڅنډنه وکړه او د عبدهللا عبدهللا » بیګانه پرست خودفروش « الوتی رن
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د سقوئ   ! توګه به له پښو ونه غورځو و او د ژوندی ملت پهغنی خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې مونږ به الرې چارې ولټو
نا اهله پاتې شونی په دې تمه دی چې ګوندې د انګریزی استعمار توطئه د آمانی نیمګړی فصل د پوره کوونکی دوکتور 

ن ځان اشرف غنی په تړاؤ په یوویشتمه پیړۍ کې عملی شی . دې ناولیو موخو ته سقوی عبدهللا عبدهللا غوښتل په فیش
  . باالخره یې د رسوایي تشت له بامه را پرېووت ی دا د وورسوي . خ 

د آزادي  هتاریخ به هغه منافق » روڼ آندی « هم هېر نه کړي چې د آی اس آی د اجنټانو په څېر یې هغو طالبانو ت
، افغان پتمنې میرمنې  دود او لوګی کړه په باروتو کې هبښونکی غورځنګ نوم ورکړ، کومو چې د معصوم بودا مجسم 

السونه   ،په کوتکو، کیبلونو او درو وهلې، د منځنیو پیړیو وحشت او سنګسار یې را ژوندی کړ  ېعام ک ییې په مال
لخ ، هېواد یې په ګورستان او د تروریستی القاعدې په مرکز اړولی او سرونه یې پرې کول او غازی ستودیوم یې په مس

   . وو
مزدوران یو وخت د عدالت میز ته راکش کړي کوم چې د   یلعنت ههمدارنګه تاریخ به هغه خراسانیان ، ایرانی پلو

ن د تجزیې او ویش  افغانستا  نپښتون قوم په وړاندې تر آخوندی فاشیستانو زیاته کرکه او دښمنی لري او د ګرا ممظلو
  . دا په ژبو تېره خو په وجدانونو پڅ او بی ضمیره پردیپال د تاریخ تر نظارت او تعقیب الندې دي . خوبونه ویني

  .زمونږ د مظلوم او رنځیدلی هیواد رنګا رنګ دښمنان دې د تاریخ بی رحمه او نه ګرځیدونکی محاکمې ته منتظر وي
 

 ! ژوندی دی وي ویاړلی افغانستان
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