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 ۰۴/۰۴/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی

 

 !سوله د افغان ولس حق او غوښتنه ده
 

د بندولو  د جکړی ،بس کړیدی جنګ باید ترهر څه د مخه رښتیا ځان افغان او مسلمان بولی په  چیری که طالبان
 ،. په افغانستان کښی د پاکستان او عربو په شان سره بد چلند پریږدیاوربند وکړیسمدالسه  دپاره دی ژر تر ژره

افغان وژنه په بیړه سره که اسالم رښتنی باور لری مرسته وکړی،  د ولس سرهد کرونا د مرض د مخنیوی لپاره 
 دی. کار خالف  او اسالمیت څخه افغانیت ورور وژنه د اکه د بند کړی چی

 

  :پواسطه دولت نه جوړیږی ونومذهبی توپیر دپه اوسنی پر مخ تللی نړی کښی د مذهب او  -۱
 

ژوند کوی، هغوی هم لکه د هم اوکه په هیواد کښی یو څو سوه کورنی سیکان او هندوان  ،ټول مسلمان دیافغانان 
 حق ژوند برابرد  کښی افغان سیکان او هندوان په خپل پلرنی هیواد دی وطن بچیان دی. دپه شان نور هیوادوالو 

خوانی د پستاسو  .افغان تابعیت حق نشی اخستالی دوی مذهب بیلوالی د دوی څخه د د افغان سیکانو او هندوان د .لری
ه ت افغانی عزت ،ژړ کالی اغوستل مو په دویپه زوره چی  سرهسیکانو او هندوان  توپیری چلند د افغانحکومت 
   .یبلل کیږجرم حقیقی او  وه سرغړونه په ښکاره ډول بشری حقوق څخه د او سپکاوی

 

  
 

په زرهاو کړنی د  او داس نور، د پردیو په حواله راپرځولګناه څه وه چی تاسو  د بامیان د بی ژبی تاریخی بتان
 ملی خیانت دی. اسالم او افغانیت دی

 

  
 

. که چیری په جکړو او تند الری باندی اسالمی یږیجوړنه اسالمی حکومت باندی  کړنو او تند الری هپه جکړ -۲
افغان ولس ستاسو تند الره  که .نولس کاله د مخه چپه سو (1۹) امارت «اسالمی»ستاسو  نو ولی حکومت جوړیدای
 په کوالی.چ شوای نه همحکومت هیچا موجود وای نو ستا  مالتړ ولس افغان دسره ستاسو ، او حکومت منلی وای
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ملل  د مریکیا د ونه منل.سوله ایز ژوند تاسو  مګر ،وکړیپه سوله ایز ژوند کښی ستاسو مرسته غوښتل امریکا 
  .درکړی الس و استازو ته د دوستی متحد استازی ریچاړسن ستاسو

 

  
 

 یی برخه ګوانتانمو کښی بندیان پاته شویاه کرود دوی په یملګری که ستاسو یو تعداد کوچنی جزیره ده  هکیوبا یو
هم لږ دی، کیوبا لکه افغانستان د مرمرو کانونه هم نه لری چی پاکستان ال نفوس د افغانستان تر نیمایی  یاست. کیوبا

پیکپ موټران د هیواد د ورانیولو د جګړی د پاره  یچاپانیو څو د هغه په بدل کښی  بیا ځنی چور کړی او کانونه
 ورکړی.

ه تړ زورور وای نو بکه چیری د امریکا مخالفت د خلکو تر مال .دیپروت  نږدی واټن کښی امریکا پر بغل کیوبا د
نه  هپه جګړ یواځی غښتلوالی چپه کړی وای.را  څو واره به یی حکومت کیوباشپتو کالو کښی  (۶۰) دیامریکا پ

 معلومیږی. متل وایی چی د خلکو زور د خدای زور دی. 
 

 
 

په درشل کښی کیوبایی ډاکټران په میړانه سره د چین او هغه کوچنی کیوبا نن ورځ د نړی د لوی آفت کرونا مرض 
اروپایی او نورو هیواد کښی د انسانانو سره مرسته کوی. همدا اوس د کرونا د مرض مریضان و کیوبا ته د درملنی 

 .میړانه، خدمتونه او ملی افتخاراتدا دی د کیوبا انسانی غښتلتوب، د پاره ورځی.
 د هغه آفت له السه مری. چی افغان بیچاره خلک بیله درملنی څخه ده خبره مګر دا تاسو ته هم دا شرم

 د کرونا مرض ییله بلی په حواله خپل بیګناه هیوادوال وژنی او  او نورو خود غرضو تاسی د پاکستانله یوی خوا 
 ه باسی،ته غوږ م او خبرو ود نورو دښمنانو تحریکاتد پاکستان، عربو او نور که تاسی ځانونونه افغانان بولی ی. وژن

 د . د مال قلم الدینحکومت غواړیباندی  ولسپر افغان  بیا د پردو په زور جګړه کوی او یتاس تر کومه وخته به
بس دی نور افغان میندو او خویندو د وحشی عربو په سترګه  وخت تیر دی افغان د میندو او خویندو د وهلو او ټکولو

  .ه ګووریم
تر څو چی حتی افغان  چی بهرنیانو درته ټاکلی دی وارمانون وشوم خپلو هغه د ییقین لری چی تاس افغان ولس

  نه ترسره کیږی. ژوندی وی کښی په هیوادهم میرمنی 
 د افغانی دود او دستور سره غواړی حکومت کولپه هیواد کښی  سره ډولرښتنی  په ستانافغانپه  تاسی که چیری

 دی. کیږغاړه ته  قانون حکومت افغانی اصولو پر بنیاد -اسالمی سم
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تاسو س اړیکی پری کړی چی ټولی سره خپلی د بهرنی تروریستانو او القاعدیمسلمانان ندی. بهرنی تروریستانو 
 په جګړو کښی وران کړیدی. یی ښکلی افغانستانهیواد 

 په مستقیمه توګهدی  پرګنو تهو اافغان ولس  ،سوله غواړی دولت او حکومت هم که چیری رښتنی فغانا -۳
 کړی.سره او الندی ټکی دی په عمل کښی تر .مراجعه وکړی

 

  واخلی. کار چه پکار پوه او مسلکی وی بچیانو څخهصادقو وطنپالو  دخلکو د لومړی: 
رهبرانو څخه چی د ایران او پاکستان او نورو بهرنی هیوادو السپوچی دی "جهادی"  د هغو دیافغان دولت  دوم:

وران  سرهاو لمسون په څو لسیزو کښی د پردیو په مرستو  د جګړو "جهادی" رهبرانو دا وطن ځان لری وساتی.
  کړیدی.

 دی دژر او ډیر  ل شیلکی کارپوهانو څخه وټاکسډیر ژر د وطنپالو او م باید د حکومت د کابینی غړی دی :دریم
  چارو پکار پیل وکړی. عاجلو روغتیایی او نورو

الث ث د سولی د هیأت په ډله کښی باید غیر دولتی او غیر حکومتی د سولی د بریالی سرته رسولو د پاره د :څلورم
قامی  هغه کسان شامل وی، چی د جګړی د دواړو خواؤ د منلو وړ وی. د هیأت په ترکیب کښی بایدډیر البلخیر 

 .چه په خلکو کښی د ښه نوم خاوند وی او نفوذ ولری څخه دینی علما او پیران شامل وی همشران او بیله تعصب
و ځان په دی تخنیکی اشکالد سولی په نامه نه پیژنی،  ړیکیا رښتنی سوله مذهبی، قامی، ژبنی، نر او ښځهم: پنځ 

  مه غولوی.نور باندی 
دولت افغان که چیری  مړونه د غم په وخت غم لری او د ښادی په وخت کښی په مسکا و میدان ته وردانګی. :شپږم

 ودواړد  کړی. نځ تهم ورووالی د باور فضا دی راد  او طالبان دواړی خواوی په رښتیا سره سوله کوی، د سولی او
د طالبانو د بندیان دری کسیز تخنیکی  دا دی چی یی بد مثال ژوندی او ډیرشتون نه فضا  د سولی او د باور د خواو

او کوربه  میلمه دی. میلمانه کښی سفارت پهد قطر  چی د ټولو افغانان کور دیکابل کښی پایتخت  خپل هیوادهیأت په 
 کورته وپردیو د نه بولی او  و کښی ځان بیګانه او کور وطن خپل پهنو افغانان بولی  ونهځان سره یاپه رښت دواړه که
 نه ځی.  په توګه میلمهد 

 لوی شرم دی. ډواړو ته دا کار د افغانانو د دود او دستور میله پالنی څخه خالف کار او
 تر چټد دوی خواوی دی باید و شرمیږی چی ترکومه وخته پوری به افغانان بهرنیان  هافغان دولت او طالبان دواړ

 او تاریخ جهادی رهبرانو زموږ د هیواد میړنيدی په  یی کښینوی.سره یوځای و خبرو ته دوی ونیسی او  او السونه
  شرمیږی مګر دوی نه شرمیږی.

 

  
 

 ددی نو پاچاهی غواړیخپله باندی او مظلوم ولس هیواد دی په  چیری که دولت او طالبان دواړی خواویافغان 
 پند واخلی.  او جنایات څخهبدو تیرو د  وساتی او نور او ناموس دی په میړانه سره عزت ونوولس زیارایستونکو

  .مننه
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