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 ېخلک او ټاکن
  

 
د ټولواک اعلیحضرت  . ید واکمنۍ د مشروعیت بنسټیز اصل بلل کیږ په خالصو او دموکراتیکو ټولنو کې ټاکنې

محمد ظاهرشاه د دموکراسۍ له طالیي لسیزې غیر افغانستان تل د استبداد او زورواکۍ په منګولو کې کړیدلی دی . 
له هغې زمانې را دیخوا نږدې نیمه پیړئ افغانستان د نړئ د زبرځواکونو او ګاونډیانو د نیابتی جګړو ډګر ګرځیدلی 

هر څه په خاورو ایرو بدل کړل . د امریکائیانو او لویدیزوالو له یرغل وروسته دلته جهادی او طالبی ناتار  . دی
  . سیاسی واک ته د رسیدو الره د پخوا پر خالف د زور او زرو پر ځای ټاکنې وټاکل شوې

 
او ټاکنې پر واکمنۍ او واکمنی پر خلکو او ټاکنو متقابل آغیز شیندي . هر څومره چې په ټاکنو کې د خلکو   کخل
ون پراخ او آګاهانه وي ، هغومره د واکمنۍ د مشروعیت کچه لوړه وي . ولې په افغانستان کې د ټاکنو یوه دوره  ګډ

له اړخه کمزوری وي ؟ ځکه خلک وینی چې واکمن د خلکو او عامه شتمنیو په   د خلکو د ګډون ېک وتر بلې په ټاکن
و محرومیت ورځ په ورځ زیاتیږي . د حامد کرزی چور او چپاول اخته شی ، واکمنان ورځ تر بلی بډای او د خلک

دیارلس کلنه واکمني د ټاکنو سره سره یوه تپلي جهادی واکمنی وه او واکمنانو یې له مرګ وروسته هم چور او غصب  
ملیون  ۱۲په مهال له  وکړ. د خلکو او جهادی غلو تر منځ د توپیر واټن ورځ تر بلې زیاتیده . ځکه د لومړیو ټاکنو

ر شوو کسانو له جملې نږدې نهو ملیونو کسانو په ټاکنو کې ګډون وکړ. په دوهمه دوره کې د خلکو ګډون راجست
کال کې نږدې څلورو ملیونو ته را ټیټه شوه . د دوکتور اشرف غنی  ۲۰۱۴ملیونه کسان وو . دا شمېره په  ۶نږدې 

. د چور او چپاول د زیاتیدو مخه ونیول شوه  شو بلکې یواځې لچور او چپاول ونه درو لد څلور کلنې واکمنۍ په مها 
   . وروستیو ټاکنو ته دا شمېره نوره هم راټیټه شوه

 
جهادی او فلج وو . د اشرف غنی  ٪۵۰د خلکو هیلې له دوکتور اشرف غنی زیاتې وې ، خو د اشرف غنی حکومت 

  . ودچیلک اندازانو کار ته پرې نښ ټوله دوره په داخلی جنجالونو کې تېره شوه او
اوس دادی مجاهد عبدهللا عبدهللا او مجاهد ګلبدین حکمتیار د ټاکنو پایلې نه منی او هیواد په بحران ګواښي . د دوی له 
خوا د ټاکل شوی د ټاکنو کمیسیون او د هغه پرېکړې نه منی. د ټاکنو کمیسیون خپل کارته نه پریږدي . زور است یا 

  ؟کچالو
 

د خلکو د رایو ادعا کوي . دوی ته خلک ړانده ښکاري . آیا دا عبدهللا عبدهللا نه وو چې د  عبدهللا عبدهللا او حکمتیار 
تلویزیون له غره نه یې د کابل په خلکو د توپونو ګذارونه کول او آیا دا حکمتیار نه وو چې هم د ربانی صدراعظم 

بدهللا عبدهللا فکر کوي چې د افشارو فاجعه ړندو راکټونو باران جوړ کړی وو . ع دوو او هم یې پر کابل له چارآسیابه  
او د جنرال ضیاءالحق د  له خلکو هېره ده . جهادی تباهکاران فکر کوي چې خلکو د کابل پاټکونه هېر کړی دي

اې د -آی-سی عبدهللا عبدهللا فکر کوي چې د . فرمایش مطابق یې د کابل سوځول او خاورې ایرې کول هېر دي
ارنګه د یوه وفادار اجنټ په توګه د سی آی اې مرکزته د احمدشاه مسعود د زخمی کیدو او  او همد وملیونونو ډالر

سره سره څنګه د ولسمشری مقام ته نه ټاکل کیږي؟ دا  وژل کیدو د خبرونو د رسولو او امریکایي قوتونو د حضور
خلکو له همدې امله د ګلمرجان ټولې ټاکنې او د هغو پایلې نه مني .  وخ  هځک . د منلو وړ نه ښکاري هورت ههیڅکل

  . لقب ورکړ
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حکمتیار فکر کوي چې جهاد یې تر انتحاری بریدونو ورساوه ، په جهاد کې یې ځان د رسول هللا )ص( له امت توبه  
ویوست او اوس د امریکایانو سره یو ځای په کابل کې اوسي . ټول ژوند یې د خلکو د غولولو د پاره د دین ټیکه 

عبدهللا مجاهد او حکمتیار مجاهد  . وس دا بی پاسه مسلمانان رایې نه ورکوي ، دا ورته د منلو نه دهداری وکړه او ا
د دوکتور اشرف غنی پر ضد سره یو دی ، هسې لکه چې د کابل ورانیدو ته سره یو وو او د افغان ملی پوځ له منځه 

  . وړلو ته سره یو وو 
 

محاکمه غواړی او دوی غواړي خپل آس د خان  هنړیوال وپر ضد د جنایاتعبدهللا عبدهللا او حکمتیار ته خلک د بشر 
  ! دې ته وایي انصاف . کره وتړي
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