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 !درغلۍ به ملې پاڅون وپاروې  او  ټګۍ ټولټاکونوکې په راتلونکو
  

ه که راتلونکې پن ه کاله دافغانستان دپاره ډيرحساس اوډيرمهم دې  کوالې سې چی افغانستان يا  کاله   راتلونکې پن
ېسمې خواته بوزې اوياېې نورهم دخرابې خواته ک خوداخبره په دې پورې اړه لري چی راتلونکې ټولتاکنې  . ش ک

ې ې کوم لورې ته  اودخپلې کمزورې   ملت مطلق بې وسه دې  چې  ،خودخلګودمايوسې اوناهيلې نه داسې مالومي
ې چيچې  کال په ټولټاکنوکې .نه يوازې خپلې شون ورې چی دس يوڅه ل هيله چی ېې سته هغه داده چی خل دې ته 

ې   بازې ترسرهه يواله ټولنه اوامريکا.  کي کوالې سې چی افغانستان دمافيا له  څنګه اوڅومره  ن
 دټولوخلګوسره  چی متاسفانه په تيرواووکالوکې په دې برخه کې ډيره غفلت اوبې باکې سويده . منګلووژغورې

ټه وې اوي ه چی دملت په  تنه مطرح ده چې په تيرواووکالوکې هي داسې  ديموکراسې دپرمخت  ا دې دداپو
نګه داسې معجزه وسې  نه دې ترسره سوې وې  اوحماېې دپاره يوالې ټولنې . نواوس به  ؟ دې کارخل دن

يد ې  وړو ډيربی باوره ک  اوهم دخارجی فشاراوبې  دداخلې اوسياسې لوبو  هم پخپله ملت. اوامريکاپرک
کارسويد ې ، باکې ل نه يوازې يوه فاسده اداره پر.  تحميل سويده بلکه عمال ېې سرنويشت دمافيا په زندې کې ت

دخلګوسره داويره ده چې هغه . کوم کمکونه چی راغلې دې ډيره برخه ېې دمافيا اوغلوجيب ته تللې ده . سوې دي 
 اومسبت رول په ضد وکارول سې ولس  پيسې اومرستې به يوواربيا په راتلونکوټولټاکنوکې دخلګودسرنويشت

لې پاته سې  النو به ې اوخل به داوږدې مودې دپاره په زندې اوزوالنه کې ت وسره مخامخ ک په خاص . ردستون
ې چی اوسنې  ډول که چيرې په دې اوسنيوټولټاکنوکې دتيرپه شان درغلې اوټګې وسې غله اوداړه ماران موقع پيداک

ې چی نوپيلې به ېې حاالت هم داسې شاهدې ورکوې  ندې سې اوپه دې  داسې حاالت رامن ک  هم به جنګونه ډير
ون يا قيام ته  ه نه طمه خيژې اويا به يوسراسرې پا ه اړوې اونورېې دهر ن خاطرچی نورنودخلګودصبرکاسه پر

يواله  .نازکې مرحلې ته ننوزې چی هسې يوها غواړې  شرايط داسې.  سې  خل په لوې الس مجبوره که چيرې ن
ېدافکرکوې چی دلته به ش  ټولنه ل دپاره . داهسې يوخوب وخيال دې  فافې ټولټاکنې کي ې  که دلوم

ودل سويدې دااوس اوس هم دپخواپه شان خبره دپيسواورشوتواومعامله  رې اورشوت اي دټولټاکنوبنس په معامله 
ی رې  کاره ډيره توده بري ې چی دمخ دليدونه خل استفراق کوې   اوډيرداسې کسان سحنې ته را  کي

ل خودا. ې ولې دا يده اوس بيا غواړې هم هغسې وک ل ېې ددې کارنه فايده اوچته ک کارهغه خل کوې چی تير
يوخوخل ناهيلې سويدې ، بل ولس نوردلوږې ، بی کارې ادارې فساد . دهغه وخت سره ډيرتغيرات راغلې دی 
ې وندې په دې نه سخت په عذاب سويدې يوازنې هيله ېې   اودخارجی قواولخوادخلګودکورودتال همداده چی 

ن ته سې اوکه داکارهم ونه سې نوبياخل مجبوره دمافيا اوفساد له منګلونه په يوډول تغيرات رام ټولټاکنوکې يوڅه 
ان وژغورې ې دډولو اې کي ې يابه د دمسلح مخاليفينوسره يو ه به   نوورته دوې الرې پاته کي ې جګ  اوډيرخون

ان جوړوې ې والې  چی په دواړه حالتوکې خبره نه دافغا پيلوې اويابه يوه سراسرې پاڅون ته  نستان دخلګواونه دن
که داخبره تيره پالتجربه سوه کله چې ټولټاکنې ترسره سوې خلګووليدل چی ټه ده  ، هم په  په پارلمان هم ټولنې په 

ه کې اوهم په دولت داسې کسان راغله چی  اکثره داسې کسان وه چی دخلګوپه  زاره وه خل ترې بې مشرانوجر
همداوجه وه چی دپارلمان ترجوړيدووروسته دستې امنيت اوحاالت خراب . ؤ  یمال اوناموس اوشرف ېې تجاوزک

ه خلګوعمال  ه روڼ اوهر ل خوهر سوه داچی هغه وخت ېې خالې دهغوې دمخونوپه ليدلوخلګوتورواخيستې نودا
يوالې  پيلې به ېې هم ون  تحوالت راسې ،که رانه سې  ددې دباه چی يوڅه مسبت وليدل اودابه اخرينې چانس وې

يدلوخلګودپاره يواله ټولنه   ډيرې ترخې ټولنې اوهم دفغانستان ددريدلواوک  اوخطرناکه وې په دې خبره کې هم بايد ن
منان ډيرمجهز په کمين کې ناست  ې اودافغانستان داوسنې نظام اوامريکا د اوهم دافغانستاه خل په ډيرغورفکروک

يوالې ټولنې اودولت دواړو په خلګوک .دې  يدې ن ه موقع په الس   ې خپل اعتباردالسه ورک منانوته ېې ډيره  ود
ې امريکا اوملګرې ېې په دې پوه  ورغلې ده چی په افغانستان کې امريکايان داقتصادې اونظامې مشکالتوسره مخ ک

وليحاظه وتلې ده له وسه  سې چی په افغانستان کې مسبت تغيرات دخلګواوعام ولس داچې ولس ئ  لوم په 
ريوان دې ، دبلی خوادوې عمال وليدل چی دبن ترکنفرانس د اقتصادې مشکالتو، لوږې اوبې کارې سره الس و

ې  ه چی وسوه دډيرغلطيوډک وه اوامريکا يانوېې مخه ونه سوه نيوالې اونه ېې خبلې وعدې عملې ک راوروسته هر
تلې مافيا مسلطه برعکس په افغانستان ه   دخلګوپرسر داسې يوغ ې ترهره کنجه غزيدلې دي چي  چی  ک ی دن ري

من کاردې  ، اودافغانانوترتوان وتلې دې ډيرافغانان الداسې فکرکوې چی داکاردامريکا دپخوانې  وهل ېې ډيرستون
 زموږ ولس سره هي توان نسته که مظاهرې کوې اوکه  نن.ولس مشربوش دغلطوپاليسو په نيتجه کې ترسره سو
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ېدولتې م. سالح ته الس اچوې  ې  ېې په القاعده اوطاليبانو افيا ېې ک ې اوزندانوته ېې لي نوددې مشکل .   پورې ت
ې مظلوم افغانان اوخپل بچيان يواله ټولنه خپلې تيرې غلطې تکرارنک  اوخپلې  نه دراوتلويوازينې الره داده چی ن

و داسې کسانو ې  پيسې دمافيا اويا  يدې قربانی نک ې اودنااهله  چی نورېې خپل امتحان ورک ه زده ک دتيرونه 
لوکسانودحماېې نه الس واخلې اوديوه مسبت تغيرته الره پرانيزې ،  اوپه فسادل
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