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  دافغانستان دازادی سازمان :ليکونکی

 ٢٠١۴ اگست ١٨
  

 لوی مداری مو وپيژنده؟

١ 
ليو اواغليو په افغانستان کې دټولټاکنو له پيل کيدو له مخې دافغانستان دازادی سازمان يوه اعالميه خپاره کړی غښا

نن ديو لوی مداری اواحمق خلک سو په ھمدغه پورتال  په ارشيف کې ليدلی شي چې عنوان يې وو وه چې تا

پخواني غټ بريتي خلقی سره مخ شوم راته ويل يې چې اشرف غنی لوی مداری دی موږ يې وغلولو په خبرو يې 

 ديو ھيواد مطالعه لط شو داچې حلقی دعمر له نظره مشر وو نو په ډيرو ژوروادبياتو کې مې ورته وويل چېغ

لی استاد غاوپه ټول افغان ويب سايټ کې مې دښا. دډيالکټيکی قوانينو له نظره که وشي نو انسان بيا نه تيروځي 

عيد دې مبارک ( سازمان رھبر مقاله وليده چې ليکلی وو .....پوھنوال اسماعيل يون دې ژوندون تلويزون مشر اود

نتونونو استادان اوپه نوم روشنفکره چې په ښاعلی فيلسوف باندي راټول اويو لړ دپوھ) شاه ناکامی دمبارک شاه

شوي وو اوس پيښمانه دی چې ډيره غلطي مو وکړه دغه مداری موږ نوو پيژندلی په ښکلو الفاظو يې غلط شو په 

  .تحول اوتداوم شعار مو بازی وخوړه خو پيښمانتيا يې ګټه نه لري 

رف غنی څخه متاثروو دټولټاکنو په ورځ يې مجبورکولم چې رايه ورکړم ما زما يو ډير نږدي دوست ھم له دغه اش

ورته وويل چې زه يې مخالف يم دواړه ډاکټران دملت دردونو دوانشي کيدای اوانتخبات دخرابی لوری ته روان دی 

ع دی موږ ياضزه ورباندی عقيده نه لرم نو بناء رايه ھم نه ورکوم اوزما رايه کومه ګټه نه لري يوازی دوخت 

د مبارزه کوو دقصابانو په چاړو ځان نه حاللوو چې دابراھيم ضدپوھی او علم له پاره مبارزه کوو موږ دظالم پر

دزوی په شان قربانی ورکړو اودخلکو پرګټه ھم نشي ھغه څه بايد وکړو چې دخلکو پرګټه وي اودغه دواړه 

ښه پوھيږي خو چې څومره دغه ملت په دردونو کې ونو ډاکټران نه دی دملت په دردونو ضډاکټران د ټولني دمر

  ونوکې دی  ضوي ھغومره دوی خوشال دی ددوی خوشالتيا دملت په مر

که چيری اشرف غنی يو با جراته سياستمداروای ،مستقل وايې ،خپلواک وايی اوپه دغه ملت يې زړه خوږيدای نو 

بات که په رښتياوو که په خاھورريس شوم انتدافغانستان ټول ملت ته به يې وينا کړي وايې چې زه منتحب جم

دروغو ما وګټل داچې امريکا او شمالی ټلواله مې ورته نه پريږدي نو زه سھامی شرکت نه غواړم له دغه حکومت 

کودتا پرته راننوځي اوزه به مبارزه کوم ترڅو ددې يس کيږی ارګ ته دې له ئڅخه تير يم ھرڅوک چې جمھور ر
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توان اوقدرت پيداکړم چې دظالمانو څخه دمظلوم حقوق واخلم اوخپله مبارزه به يې پيل کړای وای نو دغه کار به 

دته ګاندی ته ورته شخصيت ورکړی وای خو دغه جرات يو دامريکا تلی څټی نه لری کله چې جان کيری ورته 

 يې څرنګه غلی کړ داوباما په يو تيلفون سره يې سر ښکته واچوه ځکه چې دوی سرکوزی دی او راغی ډبل عبدهللا

اشرف غنی ھم دروانی له نظره په مخ کې ھيڅ وينه نه ليدل کيده زه په ھغو روشنفکرانو افسوس کوم چې ټولټاکنو 

لويزون تبليغات ټول ن تکې ورسره منډی وکړی ستړی شول داسماعيل يون ټول پرسونل ،ميرمن يې  او ژوندو

مون بيا ضداسماعيل يون م.سرت الدنيا واالخرة دده دليکلو سره سم  بوره ھم شوم او بدنامه ھم خرايګان الړل 

  وګوري په ټول افغان ويب سايت کې نشر شوی دی

ی ايی ارګانونه دلومړقضاساسي مسله دادی چې دکرزی په حکومت کې ھم دولت ويشل شوی وو امنيتی ،عدلی او

يس سره وو اصل مسله دادی چې په ئمعاون فھيم سره وو تجارتی له دويم معاون سره وو او بھرنی له جمھورر

افغانستان کې زياترو انسانانو پيسي دسياست له الري پيداکړی دی اوساتنه يې ھم په سياست کوی که دغو غلو ته 

دخپلی سرمايی دساتلو له پاره په دولت کې په سياست کې ځای ورنکړی قدرت ورنکړی دوی بيا پيسي نشی ساتلی 

ځای غواړی اودا په پښتون اوتاجک اوازبک پوری اړه نه لري دايوازی سياستمداردي چې دغه خبره راپيداکوی 

 ظالم په .اود ځان پلويان پيداکوي خو حقيقت دادی چې انسانان په دو کتاګوريو ويشل شوي دی يو مظلوم اوبل ظالم

ظلوم په ھرځای کې مظلوم دی نوعيت يې شايد بدل وي که دغه نظر ته دقيق شو بيا موږ نه ھرځای کې ظالم دی م

غوليږو اوبايد دھمدغه اصل له پاره مبارزه وشي داچې اشرف غنی پوخ سياسی سړی نه دی جرات نه لري يوازی 

 ټيپه ډله ھم ورسره ښه مداری دی نو ډير په نوم روشنفکران يې په ځان باندي راټول کړی وو اودغلو يوه غربي

مل وه چې په ترکيب باندي دير نه غږيږم او دډبل عبدهللا سره خو دسړی ځوی له سره نوو کوم پښتانه چې ورسره 

وه يا پخوانی جمعتيان وو اويا دپيسو سپي اوډيره بده تاريخي سابقه يې ھم درلوده لکه په خوست کې غازی نواز 

چې يو څو ټکي ذدکړل نو دعبدهللا سره مل شو ځکه چې ھغه مرغان تڼی چې کله ھلک وو نو رقاص وو اوس يې 

  .سره الوزی چې بڼکی سره ورته وي 

  خو سوال دادی چې څه بايد وکړو ؟ 

   ادامه لري 

 

 


