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 رایو بیه( ۷۰۰د اوه سوو )
 

ولی یواځی او یواځی د انتخاباتو اوه سوه پرافغان مظلوم ولسونو باندی زرهاؤ راکټونو او بمونو د ویشتلو مزد 
 بایومتریک رائ وشول؟

ښاغلي حکمتیار د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون تور پورې کړ چې د ده رایې یې غال کړې دي او زیاته یې کړه چې 
دغه کاندید  د ولسمشرۍ مرکزونو کې دې بیا ټاکنې وکړي ۲۴۰۰کمیسیون باید ټولې رایې له سره وشمېري او په 

خبرداری ورکوي که د ټاکنیزو درغلیو په اړه پلټنه ونه شي نو په هیواد کې به لوی الریونونه وکړي: ))که قضایوې 
 ، عراق او لبنان په څیر داسې وضعیت راپورته شي.((لیبیاپه سم ډول حل نه شي ، ممکن د 

 

 
 

 د یتعابی ډلی مشر ګلبدین حکمتیار چی څو موده مخکښی د افغانستان د اسالمی جمهورد انش "اسالمی ګوند"د 
لغمان والیت د غرونو له الری په ټناکو پښو د  ته افغانستانریاست د څوکی د ګټلو لپاره د پاکستان څخه  جمهوری

 ه ګټلو سره بیا هم بریالیریاست په انتخابات کښی د اوه سوو رایو پ د جمهوری پلی کابل ته راغلی ؤ، د سږ کال
 نشو. 

ریاست د انتخابات په هکله د پام وړ دوه لوی تشویشونه لری چی په الندی  جمهوریافغانستان د د  ګلبدین حکمتیار
 ډول یی یاد ؤ.

 لومړی: 
ده  دد ګلبدین حکمتیار لومړی تشویش دا دی چی ولی د افغانستان د انتخابات بایومتریک کمپیوتران موږکان لری او 

او د پاکستان آی. اس. آی کرنیالنو  په وخت کښی د القاعدی مشران "جهاد"ده ته خو د  رائ یی ولی غال کړیدی.
 ته روا دی. "مجاهد"حرام دی مګر غال یواځی او یواځی و  بلکلو نورو خلکو ته دواړو ویلی وه چی غال

  دویم:
 ده د جهاد د راکټونه او بمونه د ویشتلو د شمیرڅخه دشمیر  رایه ده د ګلبدین حکمتیار بل تشویش خو دا دی چی ولی د

نو ځکه ګلبدین حکمتیار دا انتخابات نتایج نه منی. ګلبدین حکمتیار وایی چی باید د سره انتخابات  پر کابل باندی کم دی.
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څو  تر ،ویزیات باندی پر کابل ده د راکټونه او بمونه د ویشتلو تر شمیر  ده د رایو شمیر د د ده چی وشی. حتمی
  ننوځی. ته بیخاره ریاست چوکی وګټی او ارګ د جمهوری یتچی دی وکوالی شی د افغانستان د اسالمی جمهور

ده دا دوه غوښتنی و نه منل شی، ده ګواښ کړیدی چی دی به مجبور شی چی بیا به د داراالمان ماڼی او  که چیری د
لوړو هغو د پاره دوباره د لغمان والیت د  "جهاد"معاشونه او امتیازات سمدالسه پریږدی. دی بیا به د ډالری ټول 

 غرونو له الری و پاکستان ته ځان ورسوی. 
رئیس نشی خپل جهاد ته به  جمهوری یتګلبدین حکمتیار قسم خوړلی چی تر څو دی د افغانستان د اسالمی جمهور

 دوام ورکوی. حتمی 
 

 !کمتیارښاغلي ح
وار وارو ویلی دی چی تاسی یو وار بیا خپل سر و خپل کریوان ته ټیټ  په افغان مظلوم ولسونه تاسو ته په ډاګه

  څومره جفاوی کړی دی.او دی مظلوم ولس په حق کی څنګه  د چی تاسی کړی، وګوری
ل افغانستان وران او ټوټی ټوټی په نامه ټو "اسالم"پنځه څلویښت کاله کیږی چی د پردیو په لمسون د ( ۴۵تاسی )

کړی دی. ستاسو له السه افغان مظلوم ولسونه د ټول عالم بیساری غمونه او تکلیفونه ټول ګاللی دی. د برهان الدین 
 ربانی په دولت کښی د صدراعظم چوکی مو هم ونه منل او د جګړی الره مو وټاکل. 

ی یو خارجی عسکر هم موجود وی، جهاد به دوام ورکړی او وار وارو ویلی وه که چیری په افغانستان کښ پهتاسی 
مګر بیا څه وشول چی تاسی ولی کابل ته راغلی یاست. اوس تاسی د هغوی خارجیانو چه نه  کابل ته به نه راځی.

  ارجیان په پیسو او ډالرو سره د داراالمان په ماڼی کښی ژوند کوی.ځمو غوښتل چه په هیواد وی مګر اوس دهغو 
میلیونی نفوس کښی په اوو سوو رایو باندی تاسی بیاهم جمهوررئیس نه شوی، ټول افغانان ( 3۰فغانستان په دریش )د ا

رئیس  جمهور کالو جهاد باندی( ۵۰مه کوه. چی په ) نور جګړه درته وایی نور نو د میرتالم بابا و رویه ته وګوره،
 نه رسیږی. نه شوی اوس نور نو ناوخته د جمهوری ریاست چوکی ته 

پر وخت د پردیو خونړیو جګړو کښی د هیواد د " جهاد"پنځه څلویښت کالو ( ۴۵) لپخپه افغانستان کښی د تاسی 
 چی یو څو مثالونه دادی:  ویجاړولو زیات برخه مو درلودل. کیدای شی د ویجاړو نتایجو ته یی په ځیر سره وګوری

 

ستان پر ښارونو او کلو باندی بی هدفه وویښتل، ډیر انسانان او حیوانان مو په میلپونونه راکټونه او بمونه مو د افغان -
 مړه کړل ستاسو جګړه او جهاد ال بس ندی.

 

او د هیواد شتمنی مو سوځلی او ویجاړ کړی  کلی، ښارونه، مکتبونه، شفاخانی، مسجدونه د ګران هیواد مو ډیری -
 مو دی ال ستاسو جکړه بس ندی.

 

 تاسو دا جهاد د ډبرو تاسو په میلپونونه بیګناه هیوادوال په دی خونړو جګړو کښی مو وژلی اوهم اوس وژل کیږی. -
 لپاره کوی؟

 

په میلیونونه بیګناه هیوادوال د جګړی له السه خپل د پلرنی هیواد څخه وتلی دی، د هیواد اګثرو کلی او کورونه  -
 ؟خالی پاته دی ال ستاسو جګړه بس ندی

 

د نړی په لوی سمندرونو کښی ډوبیږی. د سمندرنو ماهیان او د غرونو لیوان د  هر کال په زرها د هیواد وګړی -
 ؟افغانانو د مړو په غوښو باندی ماړه شول ال جګړه بس ندی

 

 ری الالسه م د هیواد ناموس او میندی د یونان د ځنګلونو په کمپونوکښی خپل ماشومان زیږه وی د ګرمی او ساړه -
 ؟ستاسو جګړه او جهاد بس ندی.

 

 ؟نور د مړو د ښخیدو لپاره ځای نشته ال ستا جهاد بس ندی  د وطن ټولی مځکی او غرونه په شهیدان ډک شویدی. -
 

 ؟د پاکستان او ایران د استخباراتو سره ستاسو نږدی اړیکی ټول افغانستان وران کړیدی ال جهاد بس ندی -
 

ډ د کرښی څخه په دی خوا کښی د افغانستان د خاوری په زړه کښی خپل اغزن دیوالونه جوړ کړ پاکستان د ډیورن -
 ؟ال ستاسو جګړه د افغان مظلوم ولس سره نه خالصیږی

 

 .او د جمعیت د ډلی د اختالفاتو په نتیجه کښی ټول افغانستان وران شول ال ستاسو جهاد بس ندی ستاسو د ډلی -
 

ډبره او درخته نشته چی د پردیو په خونړو جګړو د بی ګناه هیواد والو په وینو رنګ شوی نه په هیواد کښی داسی  -
 ؟وی ال ستاسو جهاد بس ندی
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پنځه څلویښت کالو خونړو جګړو کښی چی د شهید محمد داود خان له ( ۴۵په افغانستان کښی تاسی د پردیو په ) - 
ټولی نتیجی لکه لمر روښانه دی  ادت سره سم پیل شوی دی. هغهوزیر شهید علی احمد خرم د شه وخته څخه د پالن

 ؟بس ندی
ستاسو دا کارونه جهاد نه دی بلکه د ګران هیواد افغانستان د پردیو په غوښتنه ورانه وی ال نور هم ستاسو جهاد  -

 ؟بس ندی
 ! حکمتیارښاغلی 

ولسونه په ډاګه تاسی ته وایی واوری. که چیری دا ستاسو دا  دا هغه روښانه حقیقتونه دی کوم چی د هیواد زوریدلی
جګړه او جهاد نه وی، په هیواد کښی بهرنی قواوی هم نه وی، که یو میلیون افغان هم په دی غمځپلی هیواد کښی 
سوله ژوند ولری، د ایران او پاکستان د السپوڅی تنظیمونو رهبران ستاسو په شمول نه یواځی دا چی هیڅکله به 

  په عادالنه محاکم کښی په دار ځړول دی. لسمشر ونه ټاکل شی بلکه ستاسو جزاو
 

که چیری اوس دم کړی د افغان مظلوم ولسونه پر ضد ستاسو د راکټونو او بمونو د ویشتلو، د هیواد د ښځو پر مخ د 
اؤ جنایتونه زره ستاسو نور په تیزابو د پاشلو، د ملی مخورو نامتو شخصیتونو او دهاتی مکتبونو د ښوونکو د ترور او

ستاسی د خپل ګوند  خبری پریږدو، یواځی او یواځی د جهاد پر وخت ستاسو خپل د رهبری رول په هکله وګورو،
لوړ پوړی غړی یو هم د هیواد پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت او بل ستاسو د سروبی د پاټک قوماندان زردار 

ه ځیر سره وکتل شی دا اوه سوه رائ تاسو ته د ولس د هغو بیسوادو او ناپوهو هیوادوالو و ژوندی خبرو او اسنادو ته پ
راۍ دی چی تاسو ته یی په انتخاباتو کښی د ښکاره ناپوهی له مخی درکړی دی. په سوله ایز حالت کښی تاسو ته د 

 افغانسان زوریدلی خلک رایه نه ورکوی. 
ت د بلکه تاسی د افغانستان د دول و هیواد ته د سولی لپاره نه یاست راغلی،تاسو د افغانستان د ولس په غوښتنه اوس 

 یوی امتیازی قرار داد او د پیسو او ډالرو په بدل کښی هیواد ته راغلی یاست. 
 تاسی پخپلو بیانات کښی دا خبره مو د راتګ څخه وروسته څو ځلی همیشه ویلی دی چی تاسی به نور جګړه نه کوی،

 څه د آسمان ټکه وشوه چی تاسی پر خپل قول نه دریږی او د افغان مظلوم ولس تهدید وی.  مګر بیا اوس
 تاسی ولی ودی حقیقت ته نه ګوری؟

د جمهور رئیس د پاره په هر هیواد کښی فقط یوه چوکی شته او یو سړی به په هیواد کښی جمهور رئیس وی او بس. 
 ټول کاندیدان جمهور رئیسان کیدای نشی. 

نستان د جمهوری ریاست اوسنی لنډغرو کاندیدانو ډله اوس په ډیر بیشرمی سره یی یوه د غلو د جزیی اخیستلو د افغا
یو فیصد رایه نه ده ګټلی، اوس د ( ٪1په انتخابات کښی حتی یو یی هم ) شورا جوړ کړی ده. ددی شورا ټولی غړی

ه نوی حکومت کښی په شریکه هم خپله برخه انتخاباتو څخه هر ورځ چیغی وهی او د ځنګلو د لیوان په شان پ
 غواړی. 

تاسی به تر کوم وخت پوری پر چوکیو باندی جنګ کوی، د قدرت او چوکیو د پاره مو دا وران هیواد ال نور هم 
د پردیو په لمسون ډیری  ورانوی. تاسی په څلورو لسیزو کښی هر څه چی مو په وسه وه د هیواد د ملی کټو پر ضد

 رسولی دی نور بس ندی. ورنی سر ته 
 ! حکمتیارښاغلی 

تاسو ته پر کابل باندی د راکټونو او بمونو د ویشتلو، د هیواد د ښځو پر  اوس چه افغان مظلوم او مسلمان ولسونه
 او حتی دهاتی د مکتبونو مخونو باندی د تیزابو د پاشلو، د افغانستان د ملی مخورو او نامتو شخصیتونو ترورول

ونکو د وژلو په مزد کښی کمی یا ډیری رائ درکړی دی د تشویش وړ خبره نده. تاسو په دی خاصو بیچاره ښو
لومړی ستاسی     مهارتونه چی اوس یی لری هروخت د مقرری ټولی دروازی او الری درته خالصی پراته دی.

وی ن ډیورنډ د کرښی د اغزنډیر نژدی ملګری د پاکستان آی اس آی کرنیالن د افغانستان د خاوره په د ننه کښی 
 جوړ شوی دیوالونو تر شاه تاسی ته انتظار باسی. 

په پای کښی دا خبره یو وار بیا واوری چی نور افغان مظلوم ولسونه د عراق، لبنان، لیبیا ستاسو د مثالونو په ویلو 
محشر  د یارانو له السه ښکاره سره بیخی نه ډاریږی. د افغانستان غم ځپلی ولسونه ستاسو او د ستاسو د بهرنی پټ او

هغی بدی ورځی لیدلی دی چه عراق، لبنان، لیبیا، سوریه او فلسطین مثالونه هم ورته د غوماشو او پیالنو په شان 
 ښکاری.

 د افغانستان دا زخمی پیالن اوس د دښمنانو بیری ونکی مثالونو ته دغوماشو په سترګه ګوری بیکل نه بیریږی.
 پای
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