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 د وطن  راتلونکې و ټولو افغانانوته  ږغ کوي
 

و په هکله عجيبه او يعني .  نادره تحليلونه خپروي چې د تأمل وړدي دامريکا مطبوعات  د عراق او افغانستان د ج
ونه   کېدای  و او په زرهاوه ميليارډه  ډالرو مصرف  اوس  وايې چې  دغه دواړه جن و او م وروسته ددې دومره ج

ل سي او يا دا چې هم وباېلل سي  ه مانا !! سي چې هم و  ور ورکول  ي چې د وضعي دا شاني يو ان وک نه پوهي
ېدلی دی او په ورکوي ؟  ر ناه انسانانو د تباه المل  يئ چې د بې   آيا دا که ديوې خوا پخپله د ورکي الري  تورتم  

يني را وزي  نده  تحليل سره په لوی الس زموږ خوار او د ! پای کې  د  ترپانو سرونه  ر خو  د بلي خوا د داسي يو نا
يانو په اصطالح  وايې چې تاسو مو په دې موده کې ديوه سره  په  بالوو و مخته پروت مظلوم ملت ته دغه   ها د کابل

ي واست او دا  موږ يو چې په دې ډول   خپلي نخشې در باندي عملي کوو ؟  !نخود سياه پسې روان ک
 

ن دلته په افغانستان کې د حکومت د بې کفايت مسئله هم  ې د باېللو د پاره د زياتو نورو عواملو تر  هغوی د ج
ودلی، خو دا نه وايې چې دا مط واکي په دې موده کې يې  چنداني اهليت ندی  ه پر افغانانو اچوي چې  رح کوي او دا پ

ه په وسه ندي پوره، او ولي د  و کالو په تېرېدو سره ولي بې کفايته وو او اوس يې هم  ی اجير حکومت ددې شپ السپو
خ ي کال د حالته   ه نده راوتلې؟ارګ ما ال تر اوسه د يوې جن

 
رو دراتلونکې پروژو د تطبيق يوه  ي نو  دغه بې کفايتي  خو پخپله د امريکايی يرغل  دبې کفايت خبره که مطرح کي

ي  تله بالربه ک تله او نه غواړي دغه بې کفايته حکومت . برخه ده چې کرار کرار يې و غو يعني امريکا پخپله نه غو
خه هغه تاريخي فرصتونه واخيستل چې بايد د وطن د ملي شپ کاله يې. د کفايت خاوند سي  انو   زموږ د ولس د مخک

ي وای  يعني  هغوی  د چپ نه را نيولې بيا پخپله . و او ملي حاکميت په خاطر يې پر يوې ملي اجنداء باندي راغون ک
خه   د يوه سره  په سمتي،ژبني کونکو  ل او د همدې امريکايانو او ناټويي کورني مالت  او قومي ناندريوپسې روان ک

لې  زموږ خلک خو ړانده ندي چې همدت اوس دحکومت په دننه کې نور .  هر يوه ته يې د بهشت موعود وعدې ورک
دا حکومتونه  وسله واله  ډلي لري چې بايد بې وسلې . حکومتونه جوړ دي  او په سپينه ورځ يوه اوبل ته دمک ورکوي  

و قدمي کې پر يوه جنايی . ه پوري تر ملي اردو ډير پياوړي او يک لوخته پاتې دي شوي وای خو ال تر اوس د ارګ په 
ي او د شمال د واليتو د تجزيې اخطارونه ورکوي  ددې سره  دغه . عمل باندي راک النچري اوټانکونه را ايستل کي

ريزي، الماني رسنيو او ژبني، قومي، سمتي، ديني او مذهبي اوسانې او تحريکات   چې په لوی الس د   امريکايي، ان
يانو لخوا لکه بي بي سي، دالمان ږغ او د هغوی  کورني  اجيرانو لخوا را  وډا انو او  نوروايراني دولت پلوه راډيو
ي، کله پر دري  تانه سپک ک تو او پ ي  او دايراني، روسي او پاکستاني  نوکران  و هغوی ته پکه وهي کله پ پورته کي

ه کي وړونه قومونه د مورن ژبي په نامه  پر دې ولس  ژبه  ب ي او ل ي يرغل ته الره هواره ک اندي د ايران فرهن
ساالران په امريکايي ډالري معاشو يوه اوبل ته  ه  راو پاروي  ، کله پارلماني جن باندي په بې شرمانه او مزورانه تو

ي   ببرکي او کله بيا د واليت واليان ان ددولت د بهرني پاليسيو جوړونکي  و  د خپل کاري صالحيت نه د باندي  
ني د يوه جال دولت دو ياند په حيث  ووايې که  ان   د پلرو په  هيواد کې  ي ، خارجي سفرونه او مصاحبې وک

ه  هاسي  ي نو داسي به سي، او که يې داسي وک تانه کې داسي تاسو و خدای يو چا په دې. کرزی داسي و نک ته پ  پ
لی ليدلی دی چې د امريکا او ناټويی قواوو په موجوديت کې دي و داسي يوې انارش ته الره خالصه    خرلو ډ

ودل سي  او هغه ته دي  بيا د ډيموکراسي  نوم هم ورکول سي  لي  پخپله د حکومت . پرې آيا دغه شاني شرم آوره هلي 
امونه  ندي چې همدغه امريکايان د تضعيف کېدو د پاره د يوې مخکې  ني  تر مخي پراخي  جوړي سوې پروژې لوم

ي   رېزان يې غواړي  دخپلو راتلونکو اهدافو د تطبيق د پاره و هغه ته  الره  خالصه ک ي . او ان بې کفايته دولت، جن
ۍ وال م وندونه  جنايت کاران،  مافيايی  لويه شبکه، وسله واله باغي ډلي،  د مخدره موادو د ن ان، سل  ارکي  اجن

ي  دي  هغوی ته وايي  تاسي خپل کار کوی او موږ به د جوړ  ای   زموږ په هيواد کې سره ايله ک داټوله يې يو 
کی يې  زموږ په الس کې دی خپل کار کوو خو په  پای   رول وا سووطالبانو  او القاعدې سره  چې د سازمانده او کن

ل سي او يا هم و باېلودل سي کې  بيارا ته وايي چې دا ايي  هم و   !!!لوبه 
 

و،ملي يو والی او د خپل ملي حاکميت د ساتني، خپلواک او د خپل وطن د ارضي  افغانان دلته بايد د خپل وطن د ملي 
ي او د خپل ياری او تدبير سره يو  او مسؤالنه  دري غوره  ک خه دد فاع او ساتلو د پاره په هو  هيواد و تماميت 

ي په خپل انسجام او  خپلواک  مستقبل  ته چې د هري خوانه  د مارانو سرونه  ورته  را پوته سوي  دي اوغمجن مالوي
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ه خپل ږغ را پورته او غم يې وخوري   دا وطن مو په داشاني اوسانو، په دې سلو . يو والي سره په مسؤالنه تو
ي او ډالر خور  وندو، په دې السپو ي جنايت کارانو په شورا، په دې  بې شماره مفتنه اوشراچونکو معاشخوره  ه  د جن

تلوېزيوني چينلو د افغانستان غوندي  سنتي هيواد ستونزي، په دغه شاني غربي ديموکراس سره زموږ  دجن وهلي 
ي  په داسي شيطاني بازيو دا وطن په لوی الس  وال نوري تباه.  ټولني دردونه  نه شي  دوا کېدالی    .  ته ټيل وهل کي

وي او ولسونه يې  په نخود  و  په خاطر ټوله سيمه د اور په لمبو کې وسو امريکا غواړي د خپل سيمه ايزه  هدفو او 
ي   و هغه ته ورسي ي تر  ه پوهه روشنفکران په دانشکده او پوهنتون .  سياه پسې روان ک اوس يې دادی زموږ په 

ي ي ان کې  اخته ک ي کې پخپل  ه سم  په درب سره ولوي و او دواړو خواوو ته وعدې ورکوي چې د  يو او بل سر ه 
و د تأمين د پاره  په يوه واقعي دوږخ   و سبا  و دوی  ته موقع برابره وي زموږ  هيواد او ټوله سيمه د خپلو  ، تر 

 .باندي  واړوي   
 

 د وطن و ملي مسئلو ته بايد  مسؤالنه، افغاني او يو موټی  زموږ د  وطن  راتلونکې و ټولو افغانانوته  ږغ کوي چې
ه ترېنه واخلي  لي احساسات د پردو په دسيسو جريحه داره او هغوی بيا  دي د ملت سپې  .عمل وسي  او پرې ن

 
         

 
 

 


