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  دافغانستان دازادی سازمان: ليکونکی 

  ٢٠١۴ فبروری ٢٣

 دټولټاکنو په اړه دافغانستان دازادی سازمان ابالغيه

  احمق خلک لوی مداري او
وبونه يې خ باندي يو مضمون وليکم چې درياست جمھوري خوبونه ويني اودغه غوښتل مې چې لومړی په خرش پرش

يس جمھور ئر) ګل اغا شيرزی( چې خلک ورته    له ھغه وخته پيل شول چې کله اوباما دکرزی پرځای خرش پرش

ډوزر دي زه ورته خرش پرش وايم انتخابي نښه يې ھم بيل ورته محمد شفيق او کرزی ورته بيلډورز اوخپل شھيد پالر

چې په ملي لباس کې عکسونه ووينۍ دقندھار ھغه لوچک اوسپي جنګونکو په څير معلوميږي  له ھغوی يې ډير توپير 

نه لري او که رسمي لباس ته يې ځير شي نو بيا خپله قضاوت وکړی زه ورته خرش پرش وايم دې تاسو خوښه خو 

ري ټولنه نه دی پښتو کې متل دی چې څرنګه خاوره مالمت نه دی ځکه چې دغه افغاني ټولنه کومه علمي اومعيا

ھماغسي کربوړی دا ډير بې تفاوته او چاپلوس خلک دي ھرچاته چاپلوسي کوي اوبيا ھغه څوک چې دوه ټنګي ولري 

نو دوی چې دغه بې وقوف اواحمق قوم ته ګوري نو ځان ورته ريس جمھور معلوميږي اوبيا داخو برحق ځکه دی 

يس اوباما  ننګرھارته ورغلو اومالقات يې ورسره وکړ اوپه غوږ کې بنګ بنګ ورته وکړل ئچې دامريکا جمھور ر

........ لي سره مالقات کوم خو تا سرهاچې په حقيقت کې اوباما دکرزي توھين کوه چې دې تا يو احمق اوبې وقوف و

ځان يې نوماند کړ چې په دباندي ډير نو داھم داوباما دبنګ بنګ له برکته خپل ملي لباس په نيکټی اوپتلون بدل کړ او

  نه غږيږم يوازي په لوی مداري باندي لږ راڅرخم 

لوی مداري په لومړی بيانيه کې ډير ټکي داسي دي چې بايد په ھغه باندي بحث وکړای شي خو په کلي توګه !ليو غښا

اريتوب ورته ښايې او خلک زه ورباندي راڅرخم کله چې مداري خلک خپل ځان خواته متوجي کوي نو يوه نمونه دمد

تر اخر پوري ورته منتظر وي اوپه منځ کې خپل بزنس کوي دا ھم ھمدغسي وکړل لومړی په ازبکي ژبه بيا په دري 

 بيا په پښتو ژبه يې خلکو ته ښه راغالست وکړل اوخلکو ورته چک چکي وکړي  دغه کار کرزي ھم کړی وو اودا

يې ژبه ھم زده کوم دا ھم دخلکو سره وعده وکړه چې دريمه ژبه  به ھم وعده يې خلکو سره کړي وه چې زه به پشه 

رسمي ژبه کوم خو دا په خپلو خبرو کې په دې ټينګار وکړ چې موږ مسلمانان وو ،مسلمانان يو اومسلمانان به وو دا په 

 نه پوھيږي چې خپله ځانته مفکر وايې انانسر ورته فيلسوف اولوی متفکر خطاب وکړ داڅرنګه تفکر دی چې په دې

دانسان فکر بدليږي يو حديث دی  محمد وايې چې داسي يوه زمانه به راشي چې سھار به سړی مسلمان وي اوشپي به 

کافر وي خو دغه حديث لوی مداری نه دی ليدلی؟ اوداوايې چې موږ به مسلمانان وو داسالميت ګرنټي په اسالم کې 

خو په ھندويزم کې پيسي نشته نو څوک نه ورځي زموږ خلک ھم دغو نشته دی نن مسلمان سبا عيسوي بله ورځ ھندو 
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خبروته چک چکي وھلي ځکه چې ديو مداري خبري وی لکه څرنګه چې ديو مداري خبرو ته خلک چک چکي وھي  

خو کله چې ګاندي مړکيږي دھغه څخه يو ويدو ګيتا کتاب اوچشمي اويو څوډيري .... دا دګاندي پيښي کوي ګاندي ھم 

يسي تري پاتی کيږي خو ښاعلی اشرف غنی خو په کور کې دمرغانو ښکلی باغچه لري اوډيري پيسي که په کمی پ

رښتيا سره يې په دغه ملت باندي زړه خوږيږي خپله سرمايه دې ملي اعالن کړي خو ړزه يې ورباندي نه خوږيږی 

ه پوھيږي چې دغه ملت يوازي په يوازي مداريتوب کوي اوپه ھمدغه چل نوره پيسي ھم الس ته راوړي اوپه دې ښ

اسالم کليمي باندي غوليږي نو ھمدغه يې خپله کړي دی که چيري ده په ملت باندي زړه خوږيدای نو ازاد بازار تاييد 

به يې نه کوه موږ وروسته پاتي ساتل شوي ھيوادونو له جملي څخه يو دخپلو خبرو دتاييد له پاره يې احدي ھم ځان 

 دافغان ملت ګوند پخوانی رھبر اوسنۍ غړی چې داحدی کوند افغان ملت تګالره پخوا سره شريک کړ چې احدی

سوسيال ډيموکراسي وه اواو س يې ھغه تګالره بدله کړه په ليبرل ډيمو کراسي باندي چې سوسيال ډيمو کراسي ھم 

خ روزي خوري خو اشرف کوم جدا مکتب نه دی داھم ليبراليستان دي خو بڼه يې بدله دی افغان ملت ھم دورځي په نر

زه دې ازاد بازار مالتړی يم اودغه ازاد بازار يو قانوني ! غني په خپلو خبرو کې قوم ته وښوده چې ای قومه 

اواصولي کړه وړه دي چې احدي ھم مالتړ کوي نو له يوې خوا دخلکو سره زړه خوږی اوله بلې خوا دازاد بازار 

 مداريتوب ی دی خو بيا ھم ھمدغه خلکو ورته چک چکي وھلي   دا يوازچيغي وھل دغريبو دڅرمنو ايستلو په مانا 

ت ورکوي چې زه په کوم چور اوچپاول کې الس نه لرم نو داھم دکرزي په ئڅخه کار اخلي اوبس که دوی ځانته برا

و دوره کې وو په دغه فساد کې ورسره شريک دي اوحکومت ته يې قانوني بڼه ورکړي دی ټولو نوماندانو خبري ا

نيک  اوطرح باندي يو ھم نه غږيږی چې دسولي په خ لري ټول دسولي خبري کوي خو په تشعارونه ډير توپير سره نه

اړه ما يو جدا مضمون ليکلی دی په ارشيف کې ليدلی شی نو ډير ورباندي نه غږيږم  که په رښتيا سره يې په خلکو 

 خو په خلکو کې ځکه ژوند نه کوي چې دامريکا ھغه زړه بديږي نو مھرباني دې وکړي په خلکو کې دې ژوند وکړي

  ښکلی ژوند په خاورو ژوند باندي نه بدلوي 

دغني يوه بله خبره داوه چې زه به ټولو محاکمو ته ھدايت ورکړم چې فيصلي نشر اوخپاري شي که کومه فيصله غير 

  قانوني وه نو قاضی به له قضاء څخه لري کړم 

تم شي دمحاکمو له پاره دفساد حتميدو په صحيح مانو سره غني ھم بيان نه کړل داډيره ښه خبره دي چې فساد ح

اويوازي دانش ته يې اشاره وکړه چې دا ورباندي پوھيږي خو کله چې دانش دعدليه وزير وو دده په دوره کې ھم 

کو څخه رشوت ر وايې نو ولي دده الندي مامورينو دخليمحبوسينو رياست دخلکو څرمنه ايستله که دسره کوم تدب

په محاکمو کې څرنګه فساد .......اخسته خو نوموړي سره کوم اصولي پروګرام نوو نو غني خو ورباندي نازيږی خو 

تم شي ماسره يې يوه نسخه شته چې په وخت سره سم پري بحث وکړم دلته خبره دمداريتوب روانه ده په مداريتوب خ

  خبري کوم 

ډبل عبدهللا ھم يوازي متملقانه خبري کوي دپښتنو سره ځان قندھاری بولی اوتاجکو سره تاجک له دوه رګي توب څخه 

څوک چې چاته کار کوي دھغوی له جملي (سياسي ګټه کوي خو قدرت هللا حداد فرھاد په يو کتاب کې ليکلي وو چې 

نو خبري ) وه دانګلستان په تاريخ کې نوم نشته دی څخه شميرل کيږي موھن الل ھندوو خو کاريې انګريزانو ته کا

ډيری سر يو دغه ټول نوماندان  ازاد بازار ته کار کوي يو څو سرمايه دارو پرګټه دی غريبو سره تړون نه لري نو 

پدرام ولي چوپ دي ھيڅ نه وايې  عجبه خبره خو دادی چې دشمالي ټلوالی دمسعود بلبل قانوني ، دغريبو پرګټه نه دی

ه چې په دوی باندی امريکا داسي اسناد ټول کړي چې که څه ووايې نو دغه وروسته پاتي ساتل شوي خلکو ته به ځک

يې خپاره کړی نو له دې امله چوپ پاتي اوپه ډبل عبدهللا اومريم په اړيکوباندی  اسناد کابل پرس کې ليدلی شي چې 

اومنل  دايساف مفتي دږيري په يوه ويښته کې سل اخر اړ شو په کابل کې کور ورته واخست او مصارف يې ورته 
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شيطانان زوړند دی چې په اړمې  يو جدا مضمون ليکلی دی ھغه ليدلی شي  چې ھغه شيطانان دنوموړی شاګردي 

 چې په تاريخ کې شمالي ټلواله دروس غالمان پاتي شوي دي اوداسي ويل کيږي  کوي ډبل عبدهللا يو ازي دجمعيت دی

يس ئر له بله پلوه  امريکا نه غواړي چې دروس تلي څټی د........دمسعود بچه بې ريش وو نو تاسف چې ډبل عبدهللا 

 په ډمتوب دھلکانو په ګډولو ، يوازيزی ګل اغا شيريس جمھور نه شي  ئجمھور شي ولي دامريکا تلي څټی ر

څه باندي سره الس اوګريوانوو ؟ پوھيږي اوبس نه تعليم لري اونه تحصيل دظاھر قدير او شيرزي په ننګرھار کې په 

خبره واضح دي چې جواب يې ګټي دي په ګټو باندي سره بدوو اوبس قيوم کرزي خو دليکلو له مخې ھم لوستل نشول 

چې نه يې تراوسه څوک ) ھدايت امين ارسال(نثی مشکل خني په کلي توګه کولی نه يې پښتو لوستلی شوه اونه دري  يع

يې کوم نرتوب شته اونه په خبرو پوھيږي خوامريکاکې دوخت دتيريدو له امله ده ته ھم ځان له نوم سره اشنا دی اونه 

يس جمھور معلوميږي که چيري په ټولټاکنو کې چرګانو ونډه ھم وايې نو دخنثی مشکل سور چرګ چې په ارګ ګې ئر

 ،)ډبل عبدهللا (مسعود بلبل ، د)زلمی رسول ( ځان سره ساتلی وو که ژوندی وي نو يوه رايه خو به وګټي غالم بچه

پروګراموونه يې سره ...، نعيم او نور يو ھم )رحيم وردګ(لوی خنزير  ، قطب الدين ھالل ،)سياف(ايساف مفتي 

الندي باندي دی اوبس داسي يو څه چې دخلکو ترجماني وکړي اوخلک په ځان باندي راټول کړي نشته اونه کوم ملي 

ګرام کې بيا ځای نه لري و ځان له پاره اجنډالري چې دغه خاينان په ملي پرګراموګرام لري ځکه چې ملي پروپر

په ظاھره توګه داسي معلوميږي چې اشرف غني اينده  او ددوی ځای بيا دارګ دماڼي پرځای پلچرخي محبس دی ،

ا يې په د تعليم نيمکړتي يس جمھور شي اويو معاون خو يې دومره سپيڅلی دی چې ميږی ھم نه دی ازار کړی اوئر

فرښته نو څوک دوستم  ې خپله بله يې د لومړي معاونلري يوغني کې پټه دی ځکه چې اشرف غني دوه ډوکتوراوي 

پښتون ، ازبک په کې شامل دی څه تاجک  به ووايې چې داشرف غني ټيم کمزوری دی ښه ملي دي ځکه چې ھزاره ،

 کوي او بې ګناه ھم دی دھرې خبري سره سم اسالم ھم ورسره ملګري دی دپوھنتون يو تعداد استادان يې ھم مالتړ

بې ګناه ھم دی ځکه چې جنبش اوحزب وحدت خو ھيڅ  ملي لباس باندي ھم ځان برابر کړی دی او کليمه ھم وايې او

باندي خلک مجرم ) کروت اوکورت ( کړی اونه يې انسانان وژلي اونه يې  په »رقص مرده«ھم نه دی کړی نه يې 

 بايد دوی دمحبس يمو کې ژوند کوي نو ايا دا ملي ګيرای نه دی ؟؟؟خسبا اوبيګه درک لګيږي په اونه دپيژندلي  

  پرځای په ارګ کې کيني 

رد انسان امريکا خوښ نه کړي نو که په غالمی تشايد چې دمداري په شان رد سړی دی تخو دومره دی چې مداري يو 

دربارغالم بچه اوخرش پرش ښه ورته  د نثی مشکل،کې خوښ انسانانو له جملي څخه څوک خوښه وي نو بيا خ

  مناسب شخصيتونه دی 

لوی خنزير باډيګاردانو ته دارګ له خوا څلورزره افغانی حواله وي يوه ورځ يوه باډيګارد ورته ويلي ووچې زموږ 

ي پيسي  جواب کې ورته ويلي وو چې که کارکوی ډير ښه کيني پيسهھغه څلورزره افغانی خو څوک نه راکوي ده پّ 

يوازي دارګ پرځای دتشنابونو پاکوکو سره جوړ دی چې  وبونه ويني داخنشته دی نو په کوم فکر دجمھوري رياست 

  غوښي اوبه شي 

  !ای غافل اوويده قومه 

اسالم په نوم غوليږی که خبره دنه پوھی شي خو دپوھنتون استادان خو ناپوھه ھم نه دی خو بيا ھم   ترکله به تاسو د

  ھيږم شايد زما فھم اودک به لږ وي  زه نه پو

 د تاسو ھمدغو خلکو ښه پيژندلي ياستی که رښتيا څوک درته وايې نو ھغه په دويمه ورځ ترور کيږي او!ای بې وزلو 

کفر په نوم بدنام کيږي که ھمدا اوس يو داسي انسان چې په واقعي مانو سره دخلکو خدمت وکړی خو دڅو دالالنو 

  ا امريکا به په جعلي توګه څومره اسناد پري راټول کړي اوتاسو به پري خبري کویدګټو پرضد وی نو ھمد
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وی لري  اشرف غني له کرزي څخه دوه کوتي وړاندي دی ځکه چې کرزي يوازي ماسټری درلوده اودا دوه دوکتورا

ونه يې په خپل ځان يوه ځان له پاره بله يې لومړی معاون له پاره ځکه چې ھغه خپل نوم ھم نشي ليکلی اودھغه ګناھ

اودويم معاون کې پټ کړی دی نوبنا ء دپورته دليلونو په رڼا کې دافغانستان دازادی سازمان دغه انتحابات چې په 

غربي ډيموکراسي باندی والړه دی تحريمي او دخلکو پرګټه نه دی او ديو نوماند مالتړ ھم نه کوي ځکه چې دوی نه 

اردی او نه خلکو ته يوازي خپل بادارته وفاداردی اوخپلو شخصي ګټو ته بس خپل وطن ته وفاداردی او نه ملت ته وفاد

  مضمون داجمل خټک په دې شعر باندي حتموم 

   څوک چې له موره جنتيان پيدادی- خانان خانان غټان غټان پيدادی     

     ھغه چې موره دوزحيان پيدا دی-راځی دې خواروله جنت وګټو     

  

  ازماندافغانستان دازادی س

  

 


