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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2/1۹۱/۴۱1۲          شاه ولی آرین دنمارک
 

 بیرغ فضا تر ټولو لوړ هیواد پر د
 (ګیره زما واک یې دمال:)وایې چې

 

 ورپاوه،بیرغ  لوړ وزیرمحمد اکبرخان پر غونډی دهیواد تر ټولو فیسبوک په پاڼه می ولیدل چې ښاغلی کرزی د د
هغه تپوسونه چې زما په ذهن کې شتون لری او هره ګړی می هوساینی ته نه  خو کارترسره کړ لوړ دا خو یې ډېر

 .خپل اند ورسره شریک کړم مخی ته کیږدم او د پریږدی غواړم د هیوادوالو
 هیواد ځمکنۍ بشپړتیا خوندی ده؟  ب په حاکمیت کې دحکرزی صا د یاآ -1
 ملی نوامیس خوندی دی؟ سیاسی حقونه او او ټولنیز مدنی،ولس  هیواد او د -2
 ارګ جمهور رئیس دی که دهیواد؟ ښاغلی کرزی د -۳
ته جوته ده چې په هیواد کې د  هیوادوالو ټولو هیواد اساسی قانون پرټولو هیواد والویوشان پلی شوی دی؟ یا دآ -۹

 هیوادو ګاونډیو هیواد پرهوائی اوځمکنۍ حریم د خوا دله  هیوادو ګاونډیو د کلنی واکمنۍ کې وار وار 1۳کرزی په 
 هاوپاکستان له لوری په سل له خواتیری شوی سرحدی پوستی په کیلومترونو راوړاندی شوی په خاص ډول د

دولت له  زموږ د مګر راکټونه ویشتل شوی چې زموږ بی وزلو هیوادوالو ته یې مالی او ځانی تاوانونه رسولی دی،
پلوماتیکی هلی ځلی نه دی ترسره شوی، او یا دا یخپل ځای پریږدی حتی چې د ال پر رته ځواب خوخوا هیڅ ډول و

دولتی په دی هکله کوم  د امنیت لوی ریاستیا  چارو وزارت نه د کورنیووزارت ، دفاع د چې تر ننه پوری نه 
 بنسټ افغان دولت ملګروملتونو او یا دافغانستان د بهرنیوچارو وزارت ته سپارلی چې د دی سند پر  السوند د لیکلی

 چې زما له انده دا د. پاکستان تیری په کی څیړل شوی وی هیواد پرحریم د یا د او داسی السوهنی ته امنیت شورا
کلکی استخبارتی کړی وجود لری او یا هم دغه بین  دی ښکارندوی دی چې د دولت په دستګاه کې د همدی هیوادونو

له بله پلوه همداالمل دی چې . دی کړکیچ مخه ډب کړی اد کې واکمنه ده نه غواړی چې دالمللی ټولنه چې هیو
هیواد امنیتی ځواکونه سم اوپه بشپړډول پوره او  چې د کلونوکې ونه غوښتل1۳بی نړی په دیامریکا اوورسره غر

اساسی  اصلی او یو د دښمن نه دوست او اکماالتی بیزونونه موجودیت د د هوایې پوځ پوره نه شتون د.بسیا کړی
بی باوری  یوی ستری غمیزی او هیوادوال د شتوالی هیواد اوی نژالزمی ستراتی پوځی سمی او د تعریف نه شتون،

ولس او دولت تر منځ ستره فاصله رامنځ ته کړی او حتی چې  سره الس او ګریوان کړی چې همدی بی باوری د
هیله شته که نږدی راتلونکی حکومت .ولس ته له السه ورکړی دی موجود نظام اوامنیتی ارګانونویې هم خپل باور

لرنه وکړی او د هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د خوندی دغی تشی ته پام یوه حقیقی تعریف په لرلو دپورتنیو ستونزونه د
 1۳په تیرو. د پاره چې دیوه قانونی دولت د موجودیت اصلی بنسټ او ستنی جوړوی جدی پاملرنه وکړی کیدو

مقامونو اوڅوکیو  لوړو هیواد د مافیایې اوسمتی ویش پربنسټ د ګروپی، تنظیمی، ،قومی ملی مشارکت، کلونو کې د
داخلی السپوڅو او  خپلو یومنظم پالن پراساس هیواد د د خباراتی اومافیایې کړیوبهرنیوښکیالک ګرواست ویش د

 او دومره اقتصادی او سیاسی امکانات یې دغه زورواکو وویش او منځ په قومی او تنظیمی زونونو تر ګوډاګیانو
او  والیوولس بانډو، په کلو،. کې ورکړل چې همدا اوس یې خپله امریکا هم کابو کولی نه شې په اختیار مافیایې کړیو

هغه څه چې  باندی دی هر دولت د کې دولت حاکمیت نه لری زورواکان که په دولت کې دی او که یا د والیتونو
په سلګونه داسی  شاقه کارونه او ودونه، زور د غصب، ځمکو د جنسی تیری، غواړی ترسره کوی زورزیاتی،

لنډه  شمیر وهمدا د زورواکو یونوری منفی غیرانسانی پدیدی چې د ولس مدنی حقونه اوغوښتنی یې تری اخیستی ا
عطامحمد نورخپل  د شجاعی ظالمانه وحشت، غراوکوڅه ډبی دی چې هرڅه غواړی ترسره کوالی یې شې چې د

 دهشت او همدا ډول د او حضرت علی د لوټمارانو انجینرغفار کې د غری په ننګرهار شمالی ټلوالی لنډه د سری،
یا ورسره شریک  یا توان نه لری او مهارولو ت یې دولسوالی وروستی ناورین هغه څه دی چې افغان دول پغمان د

بیرته  قضایې څیړنو عدلی او له خوا پرته د زور واکو داسی ناوړو پیښوعاملین د کې د کلونو 1۳په تیرو  .دی
دی ستونزو په  هیله ده چې راتلونکی حکومت د. په خوله پاتی شوی دیولس غوښتنو ته چ   خوشی شوی او دولت د

الملونو پر بنسټ په ډاګه  پورتنیو د. ولس دغه تللی باور بیرته تر السه کړی و دڅ هکله کوټلی ګامونه واخلی تر
ارګ جمهور  هیواد جمهور رئیس نه دی حتی ویلی شم چې ممکن د ویلی شم چې کرزی صاحب نه یوازی دا چې د
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ورواک مرستیاالنو چې ده په خپله ټاکلی هم دی حکومت نه شی کوالی ز خپلو رئیس هم نه وی دا په دی مانا چې پر
 .چارواک خو ال په خپل ځای پریږدهاو بل 

له  لنډه غرو شمالی ټلوالی د مرکزی حکومت نه سرغړونی، د خپل سری او د والیانو شتون د کمتونوموازی ح   د
 جمهور د بل شخص انځور لګول او پرځای یې د پښوالندی کول او کته کول تر انځورونو ب دحکرزی صا خوا د

امنیتی موسساتو او  او دولتی ارګانونو هیواد پر سیاسی حزب بیرغ د یوه رئیس په نامه یې اعالنول همدا ډول د
 او ځان سره ګرزول ډزی کول انسانان وژل ډار او ویره چور کې د په ښارونو ناقانونه وسلو ټومبل د موټرو

کرزی  یا مرسته ورسره کول د امنیتی ارګانونو ورته رډ رډ کتل او اما د ،بدمعاشی په خالص الس ترسره کول
 کورنیو بهرنیو او زورواکو څو پرته د اوارادو غوښتو بیلګی دی چې د ولس د تی واک ویشلوب دهغه مصلححصا

چې دا اوس یې هم دولت نه شې کابو کوالی او هم  .ترمنځ په غیرعادالنه توګه ویشل شوی وو او دی مافیایې کړیو
 وروستیو هیواد د چې د پاره پری ټولیز بندیزونه، نه شې لګولی ساتلو د د خپلوغیرعادالنه ګټو لمللی ټولنه دا بین

سیاسی  که چیری راتلونکی دولت پورتنیو اړینو ټکو ته پاملرنه ونه کړی د. ټولټاکنو ناندری یې روښانه بیلګی دی
 ب حکومتحکرزی صا په بنسټ جوړشی د السوهنو دبهرنیو او  فشار ،قومی او تنظیمی مشارکت زور مصلحت،

 .به تری خورا بریالی حکومت وی
له خوا تپل شوی جګړی د هیواد مادی اومعنوی ارزښتونه خورا  بهرنیو موده تیریږی چې د دریولسیزونه زیاته د

 د نظام یې مات اوتاال وال کړ نیتی، دولتی او ام، سیمه ایزطبعی جوړښتونهقومی تاال کړل ټولنیز، زښت زیانمن او
کې روزلی  اونډیو هیوادوپه ګ هیواده بهر چې دوی په خپله د له خوا ګروپونو حلقو او توندالروالسپوڅو  هغو

هیواد  د نیټی پیښی امریکا اوغربی نړی ته ښه پلمه په الس ورکړه ترڅو 11ووتری القاعده وزیږیده چې دسپتیمبرد
نه زیاته موده کې لیدل کیږی چې  کلونو ودادی تر دیارلس .مرستی تر عنوان الندی راودانګی پاره د ښکیالک د د

داسی ویل کیږی چې اساسی  .زور زیاتی نور څه ورپه برخه نه کړل هیواد اوهیواد والوته یې پرته له درد غم
داسی نوری الس ته راوړنی یې  زادی اوآبیان  رسنیو او عدالت د دموکراسی، پارلمان، ټولټاکنی ټولنیز، ،قانون

 پاره، چا د زادی دآ رسنیو عدالت او د ،دموکراسی ووینو چې قانون، غواړم .افغان ولس ته ورپه برخه کړی دی
غربی  وژنه روانه وی او یو وار پاسه دیرش کاله جګړه ورور په داسی هیواد کې چې څه د. کیږی څنګه پلی

 ، دولت اوی کیږی پایلی به یې داسی پارلمانکې نیولوپرته عمل په نظر ذهنی شرائطو عینی او ټولنی د دموکراسی د
ی کله چې یوی رسنی د یوه وار وار لیدل شوی د .قانون وی چې همدا اوسنی نظام یې ښه بیلګه په ګوتو کوالی شو

 تره ټل شوی او مرګ ترکچی تهدید او یا خپاره کړی د سرغړونی په هکله څه ویلی او یا قانون نه د زورواک او
 د لوړو ګروپونو او مافیایې ډلو پر قاچاق او مخدره توکو د پرغصب کونکو، ځمکو د. حتی وژل شوی هم دی

 خپلوانو، او د ورونو مرستیاالنو هوررئیس اوجم د وکیالنو پارلمان د مافیایې پروژوچې ډیری یې د قراردادیانو
ولس د ولږی .یا قانون دوی ته دا اجازه ورکړیآ .تر انحصارالندی تر سره شوی نورو لوړ رتبه چاراکو او وزیرانو
دوبی کې بلډینګونه  ډوډی او کور نه لری اما دولتی چارواکی چې پرون یې هیڅ نه لرل نن په غربی هیوادو، مری،

واد په یوه مظلوم او هی تطبیق معافیت یې تر السه کړی ولی که چیری د قانون د تی دبانکی حسابونه پرانیس او
شکایت حق هم  السه پری قانون پلی کیږی او د سم د یا ناحقه ورپوری شو که په حقه وی او کوم تور بیچاره وګړی

وی چې په دا هغه څه ووچې له یوی خوا داجوته .که چیری یې مقابل لوری زورواک وی .ورته نه ورکول کیږی
دولتی بنسټونه هسی په نوم شتون لری چې په ټولیزه توګه  نور دموکراسی او او واک ګوډاګیو حکمتونوکې قانون،

دزورواکواوالسپوڅودګټودساتلواودبی وزلو ولسونودتهدید،فشاردوسیلی په توګه تری کار اخیستل کیږی اوولسمشربه 
 زورواکی امریکا او ن المللی معیارونو نه به هربی پرته د ارګ د واک نه عاجز وی او ب دحهم لکه کرزی صا

ترمنځ ستونزی به  هیوادوالو د به رادرومی او داسی نور لیفونونه کوی جان کیړی اوټ غربی هیوادوته په خپل سر
 (ګیره زما واک یې دمال:)دی مانا لری چې هواروی چې دا په خپله د

 پای


