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 ۲۱/۰۲/۲۰۱۷          خوشحال آصفي
 

 د ایران پیسې هضموي؛
 

 د تورتم غورځنګ بیا ښکرې وکړې
 

کیلو ولټ برښنا د لیږد پریکړه وکړه؛ د تش په نوم  ۵۰۰وروسته له هغې چې افغان حکومت د سالنګ له الرې د 
روښنایې غورځنګ )جنبش روشنایې( ډلې د ایران د اهدافو د ترالسه کولو لپاره له هیواده د باندې د افغان ولسمشر 

کنفرانس کې د ګډون په موخه جرمني ته والړ. سږکال د سپکاوي ته مال وتړله. تیره ورځ افغان ولسمشر د مونیخ په 
استازي ورغلي او په کې په هغو امنیتي ګواښونو خبرې کېږي چې  ۵۰۰مونیخ نړیوال کنفرانس ته د نړۍ شاوخوا 

دامهال د افغانستان په ګډون د سیمې ځینې هېوادونه ورسره مخ دي او نړۍ ته دا ګواښ په بدلېدو دی. دغې کنفرانس 
ولسمشر غني د خبرو پر مهال د ایران لخوا مالتړ کیدونکي روښنایې غورځنګ چې په حقیقت کې د تورتم ته د 

 .غورځنګ دی؛ غړو یې یو ځل بیا د ولسمشر غني سپکاوی کړی
د تورتم غورځنګ په مونشن کې په کنفرانس ته څېرمه الریون وکړ او د دغې غورځنګ یو تن مشر داود ناجي 

کې ویلي چې ته دروغجن یې، ته دلته له نړیوالو پیسې اخلي او په کابل کې پرې ترهګر خوشې ولسمشر ته په خطاب 
کوې. د ناجي اشاره له اسالمي ګوند سره د افغان حکومت ترسره شوې هوکړې ته وه چې پر اساس یې افغان حکومت 

مرستندویه هیوادونو ته په خطاب  له زندانونو د اسالمي ګوند بندیان باید خوشي کړي. همداراز دغې ګوډاګي اروپایې
کې ویلي تاسې چې زمونږ د امنیت لپاره پیسې ورکوئ په دغو مرسته مو له سره غور وکړئ، ستاسې مرستې او 
پیسې له زندانه د هغو کسانو په آزادولو مصرفیږي چې هلته د ستاسې د میشتو عسکرو وینې یې تویې کړي دي. دلته 

 .ه د اسالمي ګوند د بندیانو ازادولو ته وهد ناجي اشاره بیا هم له زندان
په دغې الریون کې یو بل ګډونوال د دې لپاره چې په یاد کنفرانس کې د ولسمشر غني دریځ کمزوری کړي او له 
افغانستان سره د نړیوالو په مرستو سیوری وغوړوي؛ ولسمشر غني ته په خطاب کې ویلي؛ تاسې د کومې السته 

ه خبرې کوئ، د ناامنۍ د زیاتوالي چې ځان دې د ارګ په دیوالونو کې حصار کړی او خلک راوړنې او امنیت په اړ
کابل پل سوخته الندې په نشه یې توکو روږدي کیږي؟. په ټوله  په ځانمرګو بریدونو کې وژل کیږي او نور ځوانان د

د تورتم غورځنګ هدف یواځې کې د مونیخ کنفرانس ته څېرمه له الریون کولو او دغه ډول کرغیړنو شعارونو څخه 
کیلو ولټ برښنا  ۵۰۰د ایران لخوا دوی ته د ورکړل شویو پیسو هضمول، د ولسمشر غني سپکاوی او له تاجکستانه د 

 .پروژې بندول دي
دا لومړی ځل نه دی چې د روښنایې غورځنګ تر نوم الندې د ایران څو تنه السپوڅي په نړیواله کچه د افغانستان او 

لسمشر غني حیثیت ته د صدمې په خاطر خپل کرغیړن اعمال ترسره کوي بلکې له دې وړاندې هم په لندن د افغان و
ته د وینا پر مهال یې هم د ولسمشر غني په مقابل کې بد او رد ویلي و. په « سلطنتي متحدو خدماتو انستیتوت»کې د 

اد پر ضد خپل ترسره شویو کارونو او نویو هغه کنفرانس کې ولسمشر غني غوښتل چې په افغانستان کې د اداري فس
پالنونو په اړه خبرې وکړي خو د تورتم غورځنګ غړو د ټولو اسالمي، انساني او افغاني اصولو خالف د ولسمشر 
سپکاوی وکړ. د دې تر څنګ یو شمېر نورو لنډغرو یې بیا د الریون په ترڅ کې په انځورونو کې د ولسمشر غني په 

 .وهلې او له هغه سره یې پرتله کړی وتندي د هتلر ټاپه 
اوس پوښتنه د تورتم غورځنګ لخوا د الریونونو په ترسره کولو او د دوی په اعتراضونو په اړه راپورته کیږي چې 
دوی څه غواړي؟ آیا دوی په خپله خوښه الریونه ترسره کوي او که ورپسې د نورو د پیسو زور دی؟ په داسې حال 

ې د ټوټاپ برښنا لین د انتقال پریکړه خو پخپله د دغې غورځنګ د یو تن مشر کریم خلیلي د کې چې د سالنګ له الر
دویم مرستیالۍ په وخت کې شوې ده، ولې یې هغه وخت خپل اعتراض نه ښودلو؟ دوی ولې د ښاغلي کریم خلیلي او 

سالنګ له الرې د بریښنا  ښاغلي محمد محقق د دفترونو یا کورونو مخې ته الریون نه کوي چې په تیر حکومت کې
 لین د سروې پر مهال او له هغه وړاندې په واک کې و؟
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د اساسي قانون له مخې هر افغان حق لري چې د خپل حق د غوښتلو لپاره بې وسلې او سوله ایز الریون ترسره کړي، 
د غني سپکاوی لري. د ولسمشر د سپکاوي حق هیڅوک نه لري. په حقیقت کې  خو الریون او اعتراض خپل اصول

د ولسونو، ملي هویت، انسانیت، مسلمانیت او د خاورې او مشرتوب سپکاوی دی. په مونشن کې د ولسمشر غني په 
مقابل کې الریون کول او ورته د دروغجن او تروریستانو د مالتړ کوونکي خطاب کول؛ د تورتم غورځنګ په 

داللت کوي. په دغې کرغیړن کار سره د تورتم غورځنګ پردیتوب او د ایران او نورو هیوادونو په السپوڅي توب 
یو ځل بیا ثابته کړه چې دوی د ایران په غوښتنه د ټوټاپ ملي پروژې د مخنیوي لپاره هر کار کولو ته چمتو دي. 
دوی چې د خپل ملي هویت یعنې ولسمشر سپکاوی وکړ نو دا حقیقت په ډاګه کوي چې د څو روپیو په خاطر هر کار 

 .چمتو دي. حکومت باید ژر تر ژر په یوه الره د دغو ډول السپوڅو د هر ډول حرکت مخنیوی وکړيکولو ته 
 

 پای
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