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  دافغانستان ازادی سازمان: ليکونکی 

 ٢٠١۴ اگست ٢۴
  

 ال دادی چې څه بايد وکړو ؟ؤخو س
  دويمه برخه

  

 ددغه تحليل په نظر کې نيولو سره چې ،اع څخهضصی اوختحليل دمشلنين يوه مشھوره مقوله دی چې مشخص  د

 دوی . موږ افغانی اوسنی ټولنه مطالعه کوو دغه دولتي بيروکراټان ټول بايد محکمه او سرمايه يې مصادره شيکله

ګل  دھيچا زامن نه دی اودھرچا زامن دی په دې مانا چې خلک ددوی مالتړی نه دی تاسو دايساف مفتی رايی،

الدين ھالل رای وګوری دغه ډراماران حزب اسالمی نماينده قطب  د ھدايت امين ارسال رای او شيرزوی رای ،

بيا ډير ښه درته معلوميږی اودھرچا زامن ځکه دی چې دھرچا سره معامله کوی له امريکا نه پيل ترپاکستان 

ې ددوی پالرونه بيا ډير دی اومالتړی ډير قوي دی بيا دغه اکثريت نامعقول ملت ھاوايران پوری نو له دې وج

ولولی شي لکه اشرف غنی چې دغه روشن فکره طبقه وغولوله اوخپل مداريتوب يې بيا ډيره ښه ع) افغانی ټولنه(

اوس په پښتون اوتاجک باندی ويشل کيږی اوددغه کار له پاره لمن .مل نيولی دیغثابت کړ اودغه ملت يې ير

  .وھي

ه چې په  يوازينی دخالصون الردادی چې په لومړی قدم کې يو سازمان تشکيل که تشکيل وي دھغه سازمان سر

 او دھغه له پاره کاروشي خوستونزه دادی چی د قوي شي ، واقعي مانا په مبارزه باندي عقيده لری کومک وشي  ،

مل نيول دوی کوی دولت ته ازار دوی غکې دی ير غرونه ددوی په الس .دغه مبارزی الر ھم طالبانو نيولی دی

ھم دچپ مبارزينو ته نشته اوددعوت اوتبليع الر اصالح ټولني نيولی دی  نو ھغه الره .ورکوی انسانان دوی تښتوي

وانی ترينه جوړ شوی خوانيت ته په داسي شکل خلک رابولي چې څوک ورباندی نه پو ھيږی اواخھغوی خپل ا

وی اوپه ځنګ کې دامريکا، عربستان سعودی کومکونه ھم ورسره مل دی اود اصلي مبارزينو له پاره په نړيواله 

 باندی سره  »انديشه ونه دستماو د  او"ماويزم "لنينيزم، مارکسيزم ،«چه ساپنسر نشته اوپه داخل کې په ک

  .اختالفات لري

وليت ؤ ددغه ژغورل دھرافغان که داخل کې وي اويا خارج کې مس. نو افغانستان ډير دژوربحران خواته روان دی

ولو مھم چې نړيواله ټولنه يې مالتړ وکړي په دغو شرايطو دی که چيری داسي يوه ډله چې نا پيلی اوپوھه او ترټ

کې رامنځ ته شي په نسبی توګه حاالت له بحران څخه اوځي بيا به ددغو غلو سره چې يو څو باډيګارده ورسره مل 
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 په شمير کسان دی حساب اوکتاب وشي اوايله په بيله به دسياست اومبارزی له پاره الره ھواره شي او څوک .دی

  .تناقي حاالت دی بيرته راګرځم چې څه بايد وکړوخه کومه انديشه دی مبارزه وکړلی شي اوس خو اچې پ

ال جواب له پاره له ډير تفصيل نه تيريږم په ټول افغان ويب سايټ کې د ښاعلی زرعون شينواری يوه ؤ ددغه س

 کولی شي لوستونکی ھغې ترعنوان الندي په تفصيل سره ليکنه پري کړي دی بيا) مشکل څه دی ؟(مقاله دی 

  .ليکنی ته مراجعه وکړی په درنښټ 
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