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  آشـــــر ترټولو ولسمشرخو زموږ
  

  
  !گرانو لوستونوآو

  
ي زمازړه ه آې مې دمينې احمدزۍ ليكنه ولوستله بس نو خداى دې په مينه احمدزۍ مينه وآ  خو يې باغ په بېنوا ويبپا

خبره به ډېره نه اوږدوم پخپله يې مطلب ولولئ او منه ولسمشرله چوپانې راونيسئ زه خو  باغ آ بيا نوخپل افغان دو
لي قاموس آې دې بدمرغه ته داسې آوم نوم نه شـــم پيداآوالى چې دده له بې غيرتي سره  توپه سپي د  خوږې ژبې پ

ول آې برابروي، تون قام خودغه پك ال تباه هللا خودومره به صرف ا په ان ه پ تعالى ته ووايم چې ژريې ورك آ
  .اوبرباد آ

  !خوږو لوستونكو
م واى دخـــداى لپاره ستاسو دپارلمان ريس غل، ستاسو دولسمشر  ان نه پوهې داسې مې دا زړه په خوټېدودى چې په 

و ته خ م دا پلن ې چې يو څه خو تاسې مرستيال غل ستاسو اداره غله نو زه به په چاپسې ورسې له نارې آ و مې زر
  :هم وليكئ خوهغه فارسي متل دى چې وائې

  
  پهلوان زنده خوش است

  
و آې به دومره درته ووايم چې يوخوال هم په و آه پاته شئ آه نن راپورته نه شئ ، اصٌال خوهمــــدا اوس ملي هللا په لن

كاري،آال آې وشوډېراجو١٣۵٧قيامونوته اړه ده آوم قيام چې په  يوالـه ټولنه په  النه  ورېدلى ولس بايدنـ افغان 
ه او  ه آـــ ۍ آې ټي ي هم يې دافغان شمله په ن دې وپوهوي چې په غلط ادرس لگيا ده، غله يې په اوږو راسپاره آ

يوالې ټولنې سره ډغرې وهي، ېوال په شرمو وشرمول دا څه حال دى؟ دا غله هم له ن اى  .يس .اى هم د هم يې ن
ا ورځ آوي او يوالې ټولنې او يارانـه په ر ې دي، آه ن ې پورته ورجگې آ په خاص ډول  هم يې دآرملين اوږوته پ

تيني بچيان  تيا هم زموږ گران افغانستان يوه سـتراتيژيكه نقطه وي نوبيادې ددې خاورې ر غربي متحدينوته په ر
ي، و حمايه آ ـون وآ  چې واقعٌا دملي يوالي او خاورې دتماميت ارمان په آوم موږ بايد ديوداسي ملي شخصيت ل

ى يم او نه  پرديو دغالمانو ټغر ورټول شي، زړه آې ولري نور نوبايــــد د زه پخپـــله د آـــوم سياسي سازمان نه غ
پالنې سره په تضــاد آې يم، په ماگـرانوملگرو ل بيا د اغلي مينې احم به شم خو له هر ډول پنس ئ چې يو  دزۍ را

نه غواړم   :ليكنه دلته ولولو آه زه په حق نه يم نوبياب
  

  څوټکي داحمدضيا مسعود او قانوني دغال و په اړه
 

يي چې دپخواني ملي خاين او د ونکي احمدشاه  د افغانستان په دې وروستيو کې کره معلومات داسې  بدبختيو زي
ر غ ونو ډالرويمسعود ورور پوخ غل احمدضيا مسعود له اولس مل الوو پيسو سره دعربي متحده اماراتو په هوايي ډ

ی خو دعربي ه خلکو ته  کې نيولی شوی، لوم يوال غله خو ل تر ل متحده اماراتو دپوليسو دی کور ودان وي چې ن
ي په افغانستان کې خو چې څوک په لوکس موټر او بيا يې ال چې نوم هم غ وي، احترام ورپيژني، کله پوليس . کي
ي شخص موټر دې وکتل شي،ددې جرئ ان ده ت لرالی شي تر څو دوی ای پی يا   .بيکونه او بکسونه خو ال پري

ان سره اوه  خبره به بل لورته ته نه وړو، احمدضيا مسعود چې ي، له  ر ته رسي کله دعربي متحده اماراتو هوايي ډ
دوي ولې خدای يې شرموي او دافغانس لس ميلونه ډالره او پاک  وينو په برکت يې خدای تان دشهيدانو دالماس هم لي

وي، يونس قانوني چې دا مهال دپارلمان مشر دی هم دغالوو له ډيرو ې خ ي خو چاال پرې ستر  ډالرو سره نيول کي
ه تير ويستلی شي، قانوني بيا په خپلو خبرو کې دغالوو په  که او تيز يونس قانوني بيا افغانان ال څه چې بهرنيان هم

يي واييتور کې ون    .چې داپيسې مې لندن کې دکور اخيستو لپاره راوړی وی  غبر
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نده ده، د په هر حال داچې دوی دا پيسې ې وې دا څر بهرنيانو پريمانه ډالر چې په افغانستان را مات  له کومه ک
ل، خورد ظابط او دټوکو مارشال شول، انونه ماړه ک سيم فهيم خو ق پنجشيريزم او شمالي ټلوالې ترې له پوزی 

ل، په ده افغانانو کې يې د زوی په نوم لوی دسرو زرو مارکي  يوازې په کابل کې له سلو زيات کورونه جوړ ک
ې، دملي دفاع انې جوړې ک ونو اين جو  پيسو ويستلو لپاره خو يې ان لوژيستکي کمپن  وزارت نه د ورغاوه، په لس

ې، اسيايي بانکونه ای خو الڅه کوئ ار هم جوړې ک وپايي او امريکايي بانکونه کې يې هم په مختلفو نومونو ډالر 
ل په   .ای ک

ل خو يې په ډيره سپين ستر په حکومت کې دبيا ور  خو بيچاره ال موړ ندی له دی هم زياتې غواړي په وروستيو 
ه خورد ظابط قسيم فهيم خو تنه هم وک ي يدو غو مهاله ادارې طاليي  مهاله او من   .لن

ي دی هم هي صرفه نه کوي وار  دفهيم له لرې کيدو وروسته دملي خاين غل ورور احمدضيا مسعود واک ته رسي
ک جوړونې ي چې خبره غال ته ووته  دواره دس شرکتونه جوړه وي کار ورته سکرټر کوي خو چې کله په دی پوهي

ه ک او و ي چې لهغل ونه پيژندل شي، خپل سکرټر دخلکو غولولو لپاره له دندې  احمدضيا مسعود  وي، ويل کي
نده، هغه مهال چې دويم سقاو برهان الدين  سره په اماراتو کې الماس نيول شوي، دا خبره احمدضيا ته دومره نوی

ان نه يې ی وو هم احمدضيا مسعود په غال نيول  رباني په ارګ کې ناست وو او له  دافغانستان ولسمشر جوړ ک
ه يا ميرمن ده کاناډااحمدضيا شوی وو، هغه وخت ې البته چې د دويم سقاوو رباني ک ته تلل چې   مسعود له خپلې خوا

ي او خبره ر کې له څو مليونو ډالرو سره نيول کي ي دواړه دکاناډا په هوايي ډ ي   .غ
ه لري، پامير ايرالينز ويل ان ته يوه هوايي کر ي د احمدضيا مسعود دی، قان دا مهال احمدضيا مسعود  وني کي

ايونو کې دکورونو هي کمی نه لري کاکا خو په خيرخانه، شيرپور، شش درک او دکابل په    .نورو 
ه لکه ډالره هره مياشت دامريکايانو دساتونکو چې  ستر درستيز بسم اهللا خان خو بيا له رامه دامريکايانو له اډې پن با

هپنجشيريان دي الس ته راوړي، دويم سقاوو رباني خو معاف ټول ه څ که هغه خو غ   .ده  دی 
ي، بې  داده دشمالي ټلوالې په تيره بيا دپنجشيريزم دچور او تاالن اتلولي، دا ټول څه دبې کفايته ولسمشر له السه کي

رولوی  کفايته ولسمشر کيدای شي دافغانستان په تاريخ کې يوازی او يوازې حامد کرزي ته وويل شي چې نه طالب کن
ي او نه هم له خلکو خبر دی ه لهشي، نه شمالي ټلوال ان په زور پوهي وی شي، نه د ر  .غال 

انونه په ارګ کې ناست ماړه  رم نرم دچا خبره ساعت يې تير دی، له يوې خوا شمالي ټلوالې په ډالرو او وسلو 
ۍ مرکزي برخه واوسيدل يوالې توطيې اصلي ک ل او له بل خوا يې دن   .ک

ی وایخو داوه چې ولسمشر  په کار ه ک او يا يې ل تر  کرزي داحمدضيا مسعود او قانوني غالوې يې خلکو ته په ډا
ی وای تنه تر ک ه پو   .ل

    مينه احمدزۍ
  
 پای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


