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 2۲/1۱/2۱1۲          خوشحال آصفي
 

 تورونه خطرناک او بریدونه لفظي
 

 ورځ تیره دوستم جنرال مرستیال لومړي ولسمشر د چې کې حال داسې په
 تورن پالنې قوم په کې حکومت په عبدالله عبدالله یسئر یهئاجرا او غني ولسمشر

 په دوستم د ماڼۍ ولسمشرۍ ولګول؛ پرې هم یې تورونه نور شمیر یو او کړل
 یو د او شرایطو اوسنیو له هیواد د یې دا او دی ښودلی غبرګون څرګندونو
 جنرال .دي بللې کې ټکر په سره مقام له هغه د توګه په چارواکي دولتي لوړپوړي

 او واک ده د ولسمشر چې وویل کې غونډه په پلویانو خپلو د ورځ تیره دوستم
 ملي د ده .کوي نه مالتړ تمرکز د واک د نور دی او دي اخیستي صالحیتونه

 په کې قتل په رباني د دسیسې، په خالف ځان د ستانکزی ښاغلی یسئر امنیت
 ویلي هم دا نوموړي .دی کړی تورن همکارۍ په سره طالبانو له او لرلو الس
 امنیت ملي د اتمر، حنیف سالکار د شورا امنیت ملي د یوازې غني ولسمشر چې
 اوس .نیسي غوږ ته خبرو یسئر د دفتر خپل د او ستانکزي معصوم یسئر د

 قضایې او عدلي د تورونه دغه چې ویلي سره خپرولو په خبرپاڼې یوې د ارګ
 ورسره کې رڼا په قوانینو د او ډاګه په صحت نه او صحت هغه د څو لري اړتیا ته څیړنې اړخیزې هر لوري له ادارو
 .وشي چلند

 

 او ولسمشر د هم وړاندې دې له بلکې لګوي تورونه ستر بل پر یو چارواکي لوړپوړي چې دی نه ځل لومړی دا
 یهئاجرا وړاندې موده څه .دي کړي بریدونه لفظي بل او یو پر هم چارواکو لوړپوړو نورو ګډون په یسئر یهئاجرا

 کتلي، دي نه سره دوه له هم ځل یو یې کې میاشتو دریو په چې و ویلي او و کړی تورن کفایتۍ بې په ولسمشر یسئر
 په راز مداه .کړ تورن مالتړ په فاسدانو د او مخنیوي په اصالحاتو د یسئر یهئاجرا کې غبرګون په یې ولسمشر بیا
 کړي نیوکې حکومت ټول په او ولسمشر په کتو په ته فرصت هم استازي ځانګړي ولسمشر د کې حکومتولۍ ښې
 ولسمشر پر چې دی نه ځل لومړی هم ده د .راورسیده مرستیال لومړي تر ولسمشر د آن خبره دی دا اوس او .دي

 کې الس خپل په یې صالحیتونه نوموړي د چې و کړی پورې تور ولسمشر په هم یې دوړاندې له بلکې کوي نیوکې
 .دي اخیستي

 

 یې نظام او ولس پر او کیږي لګول ولې اخلي، سرچینه ځایه کومه له تورونه مشرانو د بل پر یو چې ده دا پوښتنه
 دی؟ څه اغیز

 

 مقابل له وغواړي یا او وشي زړه ته امتیاز چارواکي یو د چې کله اخلي، سرچینه عقدو شخصي له تورونه دا ډیره تر
 مقابل په لپاره کمولو د خطر دغې د نو شي کې خطر په امتیاز پخوانی کوم هم یې یا او کړي ترالسه څه ډیر لور

 هم څه که تورونه دغه .شي پیدا غبرګون وړاندې پر یې کې ولس په او کمزورې یې روحیه څو کوي نیوکې لوري
 منځ په ولس د دا کې حقیقت په خو کاروي یې توګه په نقطې تضعیف د رقیب خپل د او ښکاري عادي لپاره چارواکو

 مسوالنه غیر ډول دغه چارواکو د شیندي، تخم نفاق منځ تر ولس د څرګندونې ډول دا .دي پاشل زهرو د کې
 فاصله دولته له او کوي باوره بې نظام خپل په ولسونه تورونه ډول دا .کیږي سبب کیدو پارچه د ولس د څرګندونې

 .اخلي
 

 دښمن چې پوهیږو ټول .دي اچول الستی ته تبر دښمن د الس لوی په بریدونه لفظي او تورونه چارواکو د بل پر یو
 نو کوي پیدا ځای نوک د کې مونږ په که دښمن دی، انتظار په موکې د فقط او دی ناست راته کې کمین په تیار مو

 چې پوهیږي نه دې په لګوونکي تور دا آیا .جوړوي پالنونه لپاره بربادۍ د زمونږ لحظه هره او ځایوي کې په سوک
  لري؟ اړیکه هم سره ولس له مستقیما   بلکې دي نه منحصر پورې دوی یوازې یې تورونه او څرګندونې
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 سبب کیدو ویشل د ولس د څرګندونې ډکې تعصبه او غرضه شخصي له دوی د کتو په ته شرایطو اوسنیو هیواد د
 شوم د دښمن تاریخي د ولس افغان د برابروي، زمینه ته تعصب سمتي او مذهبي ژپني، قومي، کې ولس په کیږي،
 او چارواکو ټولو له مونږ فلهذا .وهي ټیل ته کندې نفاق د هیواد الس لوی په او کوي، مرسته کې کیدو عملي په پالن

 توګه په افغان یو د او توګه په غړي یو د ولس دې د توګه، په بچي د خاورې دې د چې کوو غوښتنه څېرو سیاسي
 نه کې خطر په ولس خاطر په غرضونو شخصي خپلو د دې نور او کړي پیاوړې ستنې یووالي د کې ولس په دې

 .وکړي کار لپاره یووالي د ځای پر بیلوالي د ولس د دې نور او کوي عملي نه پالن دښمن د نور دې دوی اچوي،
 پر بدبختۍ د ولس دې څرګندونو مسوالنه غیر ډول دا په او کړي حل الرې له خبرو د ې د ستونزې شخصي خپل
 .بیایي نه لور
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