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۰۴/۰۶/۲۰۱۷  خوشحال آصفي         

دسيسه روانه ده ېاندړخبردار ! د افغانانو پر و  

سلګونو افغانان د غم په ټغر کېنول؛ په سبا  وروسته له هغې چې د افغانستان او د افغان ولس دښمنانو تیره چهارشنبې په
یې څو پلورل شویو او جاسوسو کړیو په الریون کې د الریونوالو له سپیڅلو احساساتو  کرغیړنه استفاده وکړه او په 

د مشرانو لوی الس یې سوله ییز الریون سیاسي کړ چې په کې بیا هم عام ولس ته مرګ ژوبله واوښته. په الریون کې 
لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار د زوی محمد سالم ایزدیار په ګډون اووه الریونوال وژل شوي او تر لسو  جرګې د

ټپیان دي. بیا کله چې د محمد عالم ایزدیار د زوی د جنازې مراسم ترسره کیدل نو د جاسوسو کړیو د پالن مطابق په 
دفین په مراسمو کې هم د چاودنو له امله د لومړنیو جنازه کې هم پرله پسې چاوندې وشوې. د ایزدیار د زوی د ت

  کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. ۱۸معلوماتو له مخې 
اوس خلکو او ټول ولس ته جوته شوې چې د تیرې چهارشنبې د ورځې خونړی برید، بیا د حکومت پر ضد الریون 

د زوی د جنازې په مراسمو کې پرله پسې بریدونه چمتو کول او په الریون کې هم مرګ ژوبله او بیا د ښاغلي ایزیاد 
یو له بل سره تړاو لري او ټول د یوې ځانګړې کړۍ کار دی. څو پلورل شویو څیرو د منظم پالن له مخې د افغانانو 
تر منځ د بې تفاقۍ، تعصب او بدبینۍ پروژه پیل کړې ده. تیره ورځ هم دغو پلورل شویو څیرو چې ځینې یې پخپله د 

و حکومت جز دي؛ تیره ورځ هم هڅه وکړه چې د الریونوالو له احساساتو په استفادې الریون په کودتا بدل او دولت ا
 په اوسمهال کې نیم ژواندی حکومت راوپرځوي.

دوی څو ډلې دي. یوه هغه ډله ده چې په دنده کې د خپلو بې کفایتیو او ناوړه استفادې له امله د اشرف غني له خوا له 
شول او دولتي امکانات پرې قطع شول. کله چې دوی له خپلو دندو څخه د خپلو ناغیړیو او له دندې څخه د  دندو وشړل

ناوړه ګټې اخیستنې له امله وشړل شول نو دومره زور یې ورکړ چې حتی د قومي جنګونو د پیل خبرداری یې ورکړ. 
حکومت یې سره دښمني اعالن کړې ده او د دا هغه ډله ده چې اوس د خپل دولتي موقف د السه وتلو له امله له 

ولسمشر غني د استعفا غوښتنه کوي. دغه ډله اوس له هرې الرې کوښښ کوي چې پر حکومت فشار راوړي او یا د 
حکومت پر وړاندې د خلکو احساسات راوپاروي. دوی په ولس کې دومره منفور شوي څېرې دي چې څه موده 

سره کړ خو په الریون کې پرته له دیرشو هغو کسانو څخه چې دوی په کرایه وړاندې یې د حکومت پر ضد الریون تر
نیولي و؛ نور د ولس له منځه هیچا ګډون ونه کړ. دوی پوهیږي چې په یواځې ځان په دوی نور ولس نه راټولیږي نو 

 ځکه یې د تیرې ورځې له الریونوالو د خپلو شومو موخو د ترالسه کولو لپاره کار واخیست. 
ډله هغه څوک دي چې د افغانانو تر منځ د بې تفاقۍ، بدبینۍ، دښمنۍ، تعصب او تبعیض اچولو د پروژو سرالري او بله 

پلي کوونکي دي. دا ډله هغه څوک دي چې د پاکستان او ایران په اشاره د هغوی ګټې خوندي کوي. هغه ډله ده چې 
ره اچوي. دوی هغه څوک دي چې څه موده وړاندې یې خوري او څکي د افغان دولت، خو هګۍ د پاکستان او ایران لپا

د هیواد ستر قوم د یووالي او ډیرښت له امله یې د ډیورنډ کرښې د رسمیت او د هیواد ستر قوم په منځ د دوه ځایه کیدلو 
لپاره له حکومته غوښتنه وکړه چې ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. دوی هغه څوک دي چې د افغانان ولس د ذلیله 

ولو او د افغانستان د وروسته پاتې کیدلو لپاره پرې د ایران او پاکستان لخوا پانګونه شوې ده. دوی د همدې لپاره ک
ګومارل شوي چې فرصت ته په کتو هرې ستونزې ته قومي، سمتي، ژبني او مذهبي رنګ ورکړي او د قومونو، 

 سمتونو او مذهبونو تر منځ درز واچوي.
منځ د واټن رامنځ کولو او په افغانستان کې میشت قومونه په یو له بل سره په دښمنۍ اچولو  که څه هم د افغانانو تر

پروژه له وړاندې د ځینو مزدور څېرو پر مټ پلي کیدونکې ده؛ خو د ملي یووالي نیم ژواندي حکومت پر مهال په 
وس ځانګړې کړۍ د یو واحد هدف ځانګړې توګه د تیرې اونۍ راهیسې دغه پروژه په ډیره چټکۍ پلي کیدونکې ده. ا

لپاره سره یو ځای شوي دي او پیل یې د حکومت پر ضد د خلکو د احساساتو له پارولو کوي. که خدای مه کړه د دوی 
 دغه پروژه پلي شي نو پرته له شکه ورپسې بیا د قومونو او مذهبونو تر منځ به د نفاق لمبې بلې شي.

ده چې ولس په ځانګړې توګه ځوانان مو د دښمن له دغې دسیسې خبر واوسي او خپل مسولیت د پس الزمه او اړینه 
قومونو او ولسونو د اتفاق لپاره ترسره کړي. ځوانان مو باید د نورو پلورل شویو کړیو د  سیاسي موخو ښکار نه شي. 

غوښتنه ده چې په پوره دقت او تحلیل  په اوسنیو حساسو شرایطو کې مو له ټولو ځوانانو په ټوله کې له ټول ولس نه
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سره ګام پورته کړي او هڅه وکړي د قومونو او ولسونو تر منځ اتفاق او یووالی وساتي. که ځوان قشر مو د تعقل پر 
ځای له احساساتو کار واخلي نو پرته له شکه چې د افغانانو د دښمن شوم پالن به پلی او ا فغانان به یو ځل بیا د نفاق د 

 قرباني شي. لمبو 
 د واحد افغان ولس او واحد افغانستان په هیله 
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