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 دافغانستان دازادی سازمان :ليکونکی 

   ٢٠١٧ جون ٠٧
  

 داخرنيو پيښو په اړه دافغانستان دازادی سازمان اعالميه
 زورازموينه دي اوپه داخبره دافغانستان ټولو وګړوته معلومه ده چې په افغانستان کې روانه جګړه  دلوړو قدرتونو

دې خاوره کې نيابتی جګړه کيږی اوموږ بې وزله ،غريب اوبيچاره خلک په نا اګاه توګه قربانی ورکو اوچې 

ټول په ........څوک دلوبی اصلی لوبغاړی دی ھغه دپردی ترشاه الرښونکی دی طالب داعش حقانی اوحکمتيار او

يزم ھغه تلی څټي دی چې ددوی په ډوول ھررنګي اتڼ کوی حقيقت کې يو دی شکل يې بدلون کوی دوی دامپريال

  .اودامپرياليزم اخرنی کړنی ھمداوی چې دمذھب اوقوم په نوم يو بل سره وجنګوی اوخپل ماھيان ونيسی 

 په دغو اخرنيو مسلسل پيښو کې ټولو قربانی شويو ته تسليت غواړو دتاسف ځای دلته دی چې دھرې پيښي 

اراتی کرغيړن السونه پراته وی اوموږ دلنځکو په څير ناڅاوی اوجعلی جوړشوی اوغميزي ترشاه پټ استحب

،مصنوعی رھبران يې راته وړاندی اوموږ ورپسی روان و دشاه شھيد پيښه په خپله حزب اسالمی پرغاړه واخسته 

دې خاطر بې وزله انسانان په کې ژوبل اوشھيدان شول نن يې راته راوسته ديو پښتون په نوم خلک ډلی ډلی پر

  .....ورځي چې سبا به کومه لويه چوکی ورکړی چې موږ بې برخی نشو تملق اوچاپلوسی

ترھغه وخت پوری چې ټولنيز شعور بيدارنشی خاين په دار  نشی اوپردی استحباراتی السونه کټ !ای ويده ملت 

لوړه ده حتاداشرف غنی له نکړی نو دغه تصادفی مرګونو ته سمه تابياونيسی داحقيقت دی چې لوبه زموږ له کچي 

سطحی ھم لوړه ده خو موږ خو ھم کوم مسوليت لرو خپل مسوليت بايد په خپله ترسره کړو که دغه مسوليت مو 

ترسره نکړ بيدارنشو خپلو ملی منافعو ته ژمن نشو نو پرون دغه اور دافغانستان په جنوب اوپښتنی سيمو کې بل وه 

تعداد انسانان په خپلو مزو اوبلډنکونو جوړولو رشوتونو اوقاچاق کې پښتنی ميندی بوری اوکونډی شوی خو يو

بوخت و خو دغه سلسله اوندريده دافغانستان له شمال نه وزيرستان جوړشو اوجوړيږی به دغه غم به دافغانستان 

ګوټ ګوټ ته رسيږی ھيڅوک به تري په امن کې پاتی نشی حتا يو کورھم نو چې موضوع دومره پيچيده کيږی 

راځی له جنوب اوشمال شرق اوغرب پښټون اوتاجک ازبک اوھزاره نه تيرشو يو موټی ديو ملی ھدف له پاره نو

الس په کار ،مصنوعی او جوړشوی شخصيتونه پريږدو د يوه ملی رھبری دملت په کچه رامنځه ته کړو اوددې له 

ه به ھم مرم اواخرکی به لوی قدرتونه پاره پوره ھلی ځلي وکړو اوکه ھمداسی الس په زنه کينو نو تابه ھم مری ز

چې دمنافعو پرسره پايلی ته رسيږی ھغوی به باداری کوی لکه څرنګه چې ھمدا اوس روان حاالت دی اوموږ به 
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غالمی يوه اوبل ته به وايې چې ګوره زما غالم دتا له غالم څخه ډير بھادر دی شجاع دی وياند دی نو راځی چې 

  ی ځلی وکړو اودھمدې ورځي داميد په ھيله ديو موټی ھيواد له پاره ھل
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