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  ۱۲/۰۲/۲۰۲۰                 نم رواحکی 

  
  

 ! سترګې خالصې کړئ
  

نیټې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې له زیات انتظار وروسته اعالن شوې . د ټاکنو مستقل  ۶کال د میزان د  ۱۳۹۸د 
د ټاکنو د   ، دوهمه ورځ کمیسیون د دولت جوړوونکی ټیم مشر دوکتور اشرف غنی د ټاکنو ګټونکی وباله او په

لیک ښاغلی دوکتور غنی ته رکې ټاکنیز باود ځانګړو مراسمو په ترڅ  کمیسیون د مشرې آغلې نورستانی له خوا
  . ووسپارل ش

له اوږدو تروږمیو او څلوېښت کلنې خونړئ جګړې وروسته د نېکمرغۍ لمر په راختو دی . د ټاکنو د دواړو مستقلو 
  دا په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو د  . زمونږ تاریخ اوس په جوړیدو دی . کمیسیونونو مشرانې افغان میرمنې وې

په ولسمشریزو   . په حال کې دي ود را پاڅید وبی مثاله ثبوت دی . د افغان ټولنې ټول اقشار له درنو خوبون تاریخی نقش
ا علم نورستانی او میرمن شینواری مدبرانه الرښود  ومیرمن ح  د هد جهادی غلو د ګواښونو سره سر ېجنجالی ټاکنو ک

خو مختورو تورفکرو او سړي   ، يرمخ بیولو توان او صالحیت لرپ دوښودله چې افغان میرمن د فوق العاده چارو 
ساالره ضد انسانی تفکر دهغوی د سرشاره استعدادونو د ظهور مخه ډب کړیده . د افغان ټولنې له تیارو څخه د وتلو  

شي یو اساسي او غوره ځواک افغان میرمنې دي . ځکه باید سړي ساالره ترقی ضد ، استبدادی کړۍ له مخې ایسته 
، تر څو د هیواد د پرمختګ او غوړیدو ځواکونه په شریکو هڅو سره د روښانه راتلونکی په لور اوچت ګامونه پورته 

افغان ټولنه باید سترګې پرانیزي او د افغان ښځو د ستر او جوړونکی ځواک په وړاندې د تعظیم سر ټیټ   . کړي
  . غان میرمنو د معنادار حضور الره هواره کړيکړي ! او په ټولو مهمو سیاسی او ټولنیزو چارو کې د اف

د ولسمشریزو ټاکنو د کمیسیونو غړي چې د مختلفو تنظیمونو او د ټاکنو د نوماندانو له خوا ټاکل شوی وو ، نه شوای 
کوالی چې د یوه کاندید په ګټه ګډ دریځ ولري . ددې کمیسیونونو ترکیب او د میرمن نورستانی او میرمن 

د   کړه چې د کمیسیونو په چارو کې د همپالنې او ثبات د ټیمود دې چارې سره مرسته  دنه چلنمسؤال شینواری
   . سره سره د ټاکنو اصلی ګټونکی په ګوته شي واو پلم وورانوونکو مداخل

نه منل یو منفی عادت ګرځیدلی دی . مخکې له دې چې د ټاکنو پایلې اعالن شی ، د نه منلو اتالنو د نه منلو سورې  
نارې خورې کړې . کله چې لوبې ته ځې ، باید د لوبې قواعد ومنې ! په لوبه کې پریوتی او نسکور بیلې دې چې 

نلو چیغې وهي . په چیغو څوک ګټونکی کیدای نه شی ژوري ) د لوبې قاضي یا څارونکی ( ته غوږ ونیسی ، د نه م
. د څو واره نه منلو وروسته خو کله د منلو اخالق او فرهنګ هم باید ولرئ . بازی کوونکی باید د ماتی د منلو جرأت 

چلوي . آیا په یوویشتمه پیړۍ کې دا و په خپل سر خپل واک يغواړ یاو شهامت هم ولري . خو جهادی زورواک
   ؟؟؟؟ ممکنه ده

هغه کسان چې د فتنه اچوونکو تش په نامه جهادی رهبرانو ) عبدهللا عبدهللا ، خلیلی ، محقق ، دوستم ( خبرې د هللا 
اکبر په نارو بدرګه کوي ، باید سترګې خالصې کړی ، چې دا قومی او دینی تجاران ستاسو په قصه کې نه دي ، 

که ستاسو نمایندګان وای ، دوی به هم ستاسو په شان وای ، خو  دوی د پردو سره له تاسو پټې معاملې لري . دوی
خه له دې امله وېره لري ، چې د دوی څ يی ، او له دوکتور غنددوی د عامه شتمنیو چورګر دی ، دوی ملیونران 

  .سره د حساب او کتاب او محاکمې نیت لري
د کابل د قتل عام مسؤلین څوک دي ؟ د افشارو    له هللا اکبر ویونکو پوښتنه کیږي چې د کابل ورانوونکی څوک وو ؟

؟ د هزاره قوم مدافعین )   ړک د قتل عام عاملین ) عبدهللا عبدهللا ، خلیلی او محقق ( ولی د افشارو د وینو حمام هېر
خلیلی او محقق ( څنګه د افشارو د قاتل عبدهللا عبدهللا تر څنګ والړ دي ؟ خلیلی او محقق د شریف هزاره قوم 

فعین نه ، بلکې د خپلو ګټو او منافعو مدافعین دي ! زر ځله دې قومی ټیکه دارانو پر خپلو قومونو د قوم په نوم مدا
معامله کړیده ، تر څو د دوستم په قول )موقوفونو ( ) موقفونو ( مقامونو او چوکیو ته ورسي ، خپل جیبونه ډک کړي 

  ! اره وروڼه باید سترګې خالصې کړيزه . به ګل و ګلزار ويهر څه  ! نه قوم وي او نه د قوم محرومیت ه. بیا ب
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زه له هر  طالبانو او »جهادی« غلو دریځ یو دی ، ،د افغانستان د ټولټاکنو په اړه د پاکستان ، ایران ، روسیې 
ونو  لوستونکی او هر افغان څخه پوښتنه کوم چې د څلوېښت کلنې جګړې ، دریاب دریاب وینو، زمونږ د ځوانانو د لک 

همدې قاتلینو او  هسرونو ، ملیونونو یتیمانو او کونډو مسؤلین څوک دي ؟ آیا جګړه مونږ ته له آسمانه راغلی ده ؟ ک
زمونږ داخلی او خارجی دښمنان زمونږ ټولټاکنې د   نن زمونږ » مدافعینو !!!« پر مونږ د جګړې وحشت تپلی وو ؟

ي . نو د ړږ ملی برخلیک د ګواښ سره مخامخ کناو زمو  نظامپوښتنو الندې راولي ، په لوی الس غواړي زمونږ 
   ؟په څېر زمونږ دنده څه ده  واو احاد تیو مل

د پردو د اجنټانو  . افغان ملت باید سترګې خالصې کړي ، له هر ډول توپیرونو پرته باید یو بل ته السونه ورکړي
ندې باید د جګړې او جګړه مارانو پر ضد د د خپل ولسمشر تر رهبری ال نفاق اچوونکی هلی ځلی حنثی کړي ،

داخلی او خارجی دښمنان په سنګر کې ناست  . طالبانو سره د واقعی او دایمی سولې د راتګ له پاره هلې ځلې وکړي
د دغو نامردانو تر اور الندې ، د خپلو سپیڅلو ملی موخو  هپه زیان نه منونکی او اوسپنیز یووالی سر ددي ، مونږ بای

برابر  ، م، ټولنیز عدالت ، اساسی قانون ، سیاسی نظا  ګالل ، ملی واکمنی ، ځمکنۍ بشپړتیا ، ملی پرمخت) استق
  . ښاروندی حقوق ( په لور نه راګرځیدونکی ، پاخه او اوچت ګامونه واخلو

 

 ! ژوندی دې افغانستان
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