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 ۹۰/۷۰/۲۰۱۹                  یحیات پیاوړ

 

 يلر ملي ګټې او ارزښتونه لومړیتوب
  

 (يیړۍ کې د متقابلو اړیکو درلودلو اړتیا ده، خو د وابستګۍ اړیکې مردودې دپ ه اوسنۍ نړۍ اوپ)
 

د نړۍ د نورو هیوادونو واقعي سیاسی مشران او دولتي چارواکي خپل سیاسي باورونه او کړنې د هغوی د خپل 
مذهبې، ملي او سیاسی باور درلودلو تر څنګ د هماغه هیواد او ولس د ملي ګټو سره په همغږۍ کې تنظیمیوي، خو 

له الرې خپلې شخصي او ګروهي ناولې  زمونږ سیاسي سوداګر بیا کوښښ کوي چې د پردیو د ګټو سره د همغږي
جوړ « سیاسي دالالن»او حریصې ګټې تنظیم کړي. زمونږ د دې تش په نامه سیاسیونو څخه سیاسي کمیشن کاران 

شوي دي. دا ډول شرمیدلې او بې ننګه څهرې خپل سیاسي باورونه او کړنې هم د پردیو د ګټو سره همغږي کوي، 
برکته یا واک تر السه کړي او یا د واک درلودلو په صورت کې د تل لپاره پاتې شي تر څو دوی د پردیو د مالتړ له 

   .ياو جمهوري نظامونه هم په موروثي نظامونو بدل او په هر څه کې خپل اوالدونه شریک او برخمن کړ
د خبر له پیل که مونږ په قطر کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د امریکایي لوړپوړو سیاسي او نظامي چارواکو 

څخه را په دې خوا مسکو، اسالم آباد او دوحې ته د ملي وحدت د ادارې سره په واک شاملو او د مستقیم واک څخه 
محرومو سیاسي کمیشن کارانو او کړیو تلولۍ منډو او ترړو ته پام وکړو، نو دا خبره به راته د لمر په څیر ښه 

  .يروښانه او څرګنده ش
 

کوي؟ دوی دا سې ځکه کوي چې له یوه پلوه له بهرنیانو څخه خپل کمیشن څه د نغدو ډالیو او دوی دا کارونه ولې 
سپینو چیکونو په بڼه او یا هم پر واک د قابض کیدو څخه وروسته د ملي او شخصي شتمنیو د لوټ کولو او د عام 

 .يولس د وینې د زبیښلو له الرې تر السه کو
 

سب »څخه وروسته د پاکستان پوځي دیکټاټور جنرال مشرف و ویل چې:  (۹/۱۱)د  دلته یو څو بیلګو ته نغوته کوو.
یعنې دا چې تر هر څه لومړی مونږ د پاکستان بقا او ګټې مهمې دي. مونږ ګورو چې د پاکستان «. سی پهلی پاکستان

همدا د اسالم د جعلي  چارواکي رښتیا هم دا کار کوي. هم د طابانو مالتړ کوي او هم طالبان په امریکایانو خرڅوي.
قلعه پنجابي چارواکي هم دا نن د امریکا، چین او روسیې سره جال جال او بیلو بیلو کچو او برخو کې متقابلې اړیکې، 

  .يتړونونه او همکاري لر
که چیرې تاسې د منځني ختیځ ملي، اسالمي او د نورو افکارو درلودونکي مشران او چارواکي )پان عربیزم( و 

نو هغوی ټول همدا ډول چارې تر سره کوي. د ایران اسالمي اخوندي رژیم د پخواني شوروي اتحاد او ګورئ، 
اوسني کمونیسټ چین سره د خپل نړیوال دښمن سره د مقابلې په موخه دوستي، اقتصادي او نظامي معاملې کوي. 

امریکایي مشران ور سره مذاکرات  امریکا یو مهال شمالي کوریا ته د اټومي خبیثه مثلت یوه ضلعه ویله، خو اوس
  .يکوي او شمالي کوریا ته سفر کو

په پایله کې ویالی شو چې د افغانستان په صحنه کې مطرح وګړي او ډلې ملي مشران او ډلې نه بلکې سیاسي سوداګر 
  .يد

  

   نۍ ديـه دښمـتۍ کـه دوسـړۍ کې کـه نـپ
  ې محور دیـې یـلې وټـپـې، خـټـلې ګـپـخ

 

   خپلې ښې او خپلې خوښې، خپل مرادونه
  ې دا معیار د خیر او شر دیـر کـشـه بـپ

 

  دپوهاند رشا
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