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  ته  پرانستې ليکد افغانستان  ولسي  جرګۍ 
  
  

اغلو اواغلو د ولس استاذو   !د ولسي جرګۍ 
  

نی ستاسو له . هيله لرم چه  دا ليک په پوره ژور سوچ  او اند ولولی  تاسو چه د خپل  بيچاره ولس په هوډ او يا هم 
خ ليسي،  پاکستانی  او    ايراني ه د روسي مافيا، امريکايی ،ډلی  ه  ان استخباراتو په زور  پارلمان  ته  الر  پيدا ک

ي؟  تاسو  د ولس  د استاذو  ه  ورک ی ، بيکاري  نور   په دغه  موده کې  تاسو  خپل  ولس ته غير  له مرګ ، ول
مکني  عملياتو په   وړاندی  چه  د طالب  او القاعده  په  نوم  ئی سر ته  رسوي  او په  صفت  د امريکا د هوائی  او 

؟   ايا  ولی کوم  ملي  دري  غوره ک تون  عام  وژنه  ئی  خپله  ستراتيژي  ګر ددی  هيواد دنوميالی قوم  يعنی  پ
اغلی  قانوني   ر  بر عکس  تاسو او ستاسو  مشر   ل  کومه  ورځ  دی  پارلمان  احتجاج  وک ؟  م هر  ربع  يو 

ي  خه په  احتجاج  و و په  خاطر د پارلمان     . دخپلو تنظيمي  ګ
اغلي  د  دوبی  !  اغلو او اغلو استاذو تل  چه  دۍ   خه  په پارلمان  کی وپ تاسو  د  خپل  مشر  يونس  قانوني  

ای  د هيواد  ملي  ش يوال  هوائی  ډګر  کی  داحمد ضيا  مسعود سره يو  تمني  په قاچاقي  ډول  چيرته  او د  په  ن
اغلو دوله؟  زه  فکر کوم   اغلي  او  ور سره شريک  جمهور ر!  ه  لپاره  لي ی  ئچه دا  دوه   يس   استحضا  ک

يواله  کچه  د افغان  ملت  سپکاوی  دی بهتره  به وي   نسبت  دی ته چه  خوارکي وزيران    .استحضا شي  که  دا په ن
وان  ژوناليست  پرويز کامبخش  د اعدام  مسله  بله خبره چ ه غواړم  ستاسو جدي پام  ورته راواړوم  هغه  دا چه  د 

تنه  لرم  چه  ايا تر   .چه اسالم  ته دسپکاوي  په  تور د جنا يتکار  اعطا محمد په بند کی ناست  دی خه  پو ستاسو 
، هلمند دی  به  لوی  سپکاوی  اسالم  او افغان  ولس  ته  بل  کری  په  کون ليسي  ل ه  وي  چه  امريکايی  او ان  

او نورو  والياتو کی  قران  مجيد سوزوي  او  زمون  ناموس  بی عزته  کوي ؟  ما خو يو  ورځ  ونه  ليد  چه  يو د 
يکدار لکه  سياف، ی وي  اسالم   ای . رباني ، خورد ظابط مارشال فهيم  د جهاد فتوا  ورک ي  تر کوم  چه ليدل  کي

تم  چه  کامبخش  د  خه  پو په پارلمان  کی  اکثره زمون د ولس  دجهاد  د دوران  فتواګر  ناست  دي ، زه ددوي  
ه   ه  وينی  او د دالرو په خاطراوس  سر چپه فتوا ګانی  د امريکا په  ګ اعدام  سزاوار  دی  که تاسو؟ چه  هر 

  .صادروی 
  

ر تاسو عبدا لرشيد!  استاذو په پارلمان  کی ناستو   دوستم  ديو  جهادي  مشر په  توګه  پيژنی  او يا تری لکه   م
ی ؟ چه ستاسو مشر قانوني  د اکبر  باې  په مسله  کی مداخله کوي او امنيتيی  قواوی  چه ددوستم  کور  کرزی  ډاري

خه  دفاع  د  هي ی وه  رخصتوي   ايا د غله  او بلواګر   واد  سره  خيانت  ندی؟  ايا که  کوم  عادي   ئی محاصره ک
تو  چغی و نه  وهي؟     افغان  د چا په کور بلوا يوسي  يونس  قانوني  به  د  عدالت  د غو

يدل  که  ! اغلو خه  دفاع  او  دپردي  ګوډاګي  رژيم  په  مقابل  کی جن د  هيواد، اسالم   نن او  ناموس  
که  دوی  هم  يو وخت  د همداسی  تروريزم  وي  نو  په  پا رلمان  کی  ناست  کسان اکثريت  تروريستان  دي  

يدل  او هغو  ورته  اشرار  ويل، زه حيران  يم  دی  وکيل  صاحبانو ته  او  بيا  ګوډاګي  رژيم  په مقابل  کی  جن
به  دوی  زمون  د هيواد اصيل  او په  سياف او فهيم  او ددو په شان نورو ته  چه  په کومه  ژ رباني، خاصتأ قانوني ،

خه  دفاع کوی  دتروريست  په نامه   رو په وړاندی  د هيواد او نن  ناموس  خپلواکی  مېن بچي چه نن  د ايرغل
وي و دالرو لپاره  ولس خر   .  .يادوي  لعنت پر داسی  انسانانو چه  د 

تنو استاذو پام  راواړوم  هغه دا چه امريکا او  بله مهمه مسله   چه  غواړم  هغی  ته  په پارلمان  کی   د ناستو پ
ی ،  و لوالی  سره په زدو بند کی غواړي زمون  هيواد و په خاطرد شمالي  ولنه  د خپلو ستراتيژيکو  ګ يواله   ن

ي  او د ډيو ی واله کچه رسمأ سره بيل ک ريز  پر خالف  په ن ل  د ان تون قوم  دا   ي  او پ ی  ک رند لعنتي و
ه  په پارلمان  او حکومت  ومني ي  هم الس  لري . کر نی د پارلمان  غ   .پدی زدوبندونو کی  

زه خو چه  وينم  د حکومت د سلطی الندې ساحو کی د ارګ  او شيرپور په شمول ساحو کی  زمون خلک  د ! اغلو
خه  مري  او د ملي  مقاومت  په ساحو کی بی امنی، نو تاسو ، دحکومت      په امريکائي بمونو ،لوګی او يخنی  

ه شي مصروف  ياست  ؟   يوال  داړه مار ائتالف  په    لوړ پوړي چارواکي  او ستاسي  ن
منيی  کوي  ولی  پدی نه  تون  قوم  سره د زه ددي  هيواد د يو بچي  په توګه  دا  اعالن  کوم  چه  امريکا د پ

ان ته  تاريخ   ي  چه دا قوم  وي  پوهي کله  هم دا قوم له خپلی  ارادی  را ونه  ګر او غرور لري ، زور به هي
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ل له اسکندره  بيا  تر  روسه  تاريخ ته نظر  واچوي  بيا دی خپله سترا تيژي  ددی  قوم  په  . اغلی بوش  دی يو 
اکي ر په خاپوړو  و وتل .  وړاندی  و و  راغلل  م و .  دی خاوری  ته  ډير په  پ که  وليکلی  چه دا  ليکی  می  

ی  وي  لو  کی  خپل  د ولس  تاريخ  هير ک نی  وکيل  صاحبانو هم  دشيرپور په ګر  مو بن يو شې  چه  . کيداشي 
ا ده ډيرو د وخت  سياستوالو به  ويل چه روس  چه . غواړم  په جرئت  ئی  ووايم  چه د هری تياری شپی  پاې  ر

ه  چيرته تللی  بيا ندی وتلی   ودله  چه  افغان هغه  نه تنها وباست  بلکه ګورستان  د تاريخ ته ئی  ولي ر  تاريخ  و م
که  چه پردي د خپل  مقصده در سره دي  ی     .داسی  يوه ورځ  بيا راتلونکی  ده،  د خپل ولس  سره  ودري

                           
  د خپلواک  افغانستان  په هيله

  
  

 


