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 هسول او ېټاکن
 

کي د ټاکنو او سولی پروسه پر مخ وړي، زه غواړم   ل کال۱۳۹۸گران هېواد افغانستان ولسونه په 
  :همو مسلو خپل ځغلنده نظر څرگند کړمپر دی م

ځله د طالب  ۹امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمي خلیل زاد  درنو دوستانو اول سوله د
نه درلوده، د روسی، چین ، پاکستان یې خو پاېله استازو سره په دوحه کې ناستی تر سره کړی 

شمیر کور ناستو افغان مخکنیو چارواکو سره د طالبانو په گډون بی پاېلی لیدنې  ویهیوادو هم د 
اوس بیا چین، پاکستان، روسیه او ایران پر امریکا  ؟وی حکومت څنډې ته ونولی افغان اوس وکړی

هیواد کې ناسته کیږي که خبره را  په  چیند  ونېزور اچوي چی افغان سوله پېل شي راتلونکی ا
تر څو چی ددی سولی اصلي   ټوله کړو هغه دا چی تر هغه دا ناستی منډې ترړی پاېله نه ورکوي

خواوی یانې افغان منتخب حکومت، د ملگرو ملتونو امنیت شورا، امریکا، او نور زیدخلی خواوی 
د اوربند او مخامخ بین االفغاني خبرو زمېنه برابره دافغان سولی د باعزته تل پاته سولی له پاره 

که هر څوک دافغان با عزته سولی غوښتونکي وي نوبیا د خپلو    نکړي دا یي سمه او دره نه الره ده
کلن ناورین د هر هغه هېواد چی خپلی شومې  ۴۱شومو مخو د عملي کولو کوښښ نه کوي په تیر 

ه بشریت اود انستانیت موخی وي نو سوله هم اسانه او موخې درلودی ټولې نړې ته بربنډې شوي ک
شوم پالنونه عملي کول هدف وي بیانو تش ناستی کومه گټه نه لري  لباعزته کیدای شي او که خپ

  .یوازی دوخت تیرول دي او بس
دافغانانو خپل روا حق دی هر افغان کوالی شي خپل د خوښې نومان ته رایه ور  ېټاکن ، ېدویم ټاکن
هغه څه لیکم چی زما د سترگو لیدلی حال بیانوي زما په اند په دی نړې کې موږ ژوند کوو   کړي زه

دافغان ټاکنو بهیر تر هر هیواد په اوسني مودرن تخنیک والړ وو زه چی کله په احمد شاه بابا مېنه د 
ته خپل احمدشا بابا د نجونو لیسی ته ورداخل شوم موخه مې د خپلی رایي استعمالول وو ځکه ما هل

م اول توری   سټیکر وهلی وو هتله په څؤ خونو کې دالفبا د تورو په شکل خونی وی زما نوم یانی
وو پر دوه خونو کې د م توری کسان وو په یوه خونه کې زما نوم لست کې پیدا نه شو بلی خونۍ ته 

او نور شیا  ټیکمار شو بیا زما تذکره کي عکس، سټیکر م ورهنمایي شوم هلته زما نوم وو اول ن
عکس برداري شول، بیا می گوتی ولگولي بیا زما عکس بایومتریک شو وروسته د رایو په پاڼۀ 

شفافه پروسه  یتر د هکړه ما دا کار وکړ رماکسټیکر نصب او ماته وویل شول د الماری شاته رایه ټی
الر تر ټولو  زه وایم که څوک په دموکراسی، ولسواکۍ باورمند وي نودا ې کې نشته دیړن یپه د

غوره او رڼه ده که څوک ولسواکي په زور او زرو تر السه کوي د بل په لمسون پروسه بلی خواته 
بیایي نودا بیا ښکاره دولس او خلکو سره دښمني اودبل د شومو موخو د عملي کولو اود هغوی غالمي 

دوی نور د اسالم  . داولسونه نور ویښ او بیدار شوي دوی ددوست او دشمن توپیر کوالی شي  ده
مقدس نوم څخه د جهاد او ناوړه استفاده کونکي پیژني اوس ددی وخت را غلی چی ټول ولسونه د 

  .گټو د خوندیتوب له پاره سوله وکړي اودا وران هیواد بیارغونه ترسره کړي ملي
  دم اقا شیرزا
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