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 Political سياسی

  
  بســـــــــــــــــــــــــمل

 ٢٠١٢ دسمبر ٢۵

  وطن فروشـــانولـــــږحيأ وکــــړئ
  .تاسواوستاسو پلرونوله دې پاکې خاورې خوړلي،څښلي اوددې پاکې خاورې اکسٻجن  مو تنفس کړی دی

ـت نه روسان  نه امريکايان نه  دسکندرمقدوني اوالده  او نه کوم بل څوک تاسو زموږ  تاسې نه انګرٻزان ياسـ

ھغه ګمراه اوکبرجن وروڼه ياست چې ديوڅوډالروپه لمس سره مودمغزوپه فضأ تورې پردې دراوښتې دي بس 

  .يوازې خپل ځان مو تر پام درځي

 !وملي ناموس موپه رڼا ورځ تٻری کيږي ھودپرديوبنګودومره مست کړي ياست، چې نه پوھٻږئ دکورپه حريـم ا

  .تٻری بل څه نه ځکه چې تاسو پخپله دتٻريو وسيله ګرزٻدلي ياست

دکابل دګوډاګۍ ادارې په وړاندې چې کوم وسلوال جنګيږي ھغه به اخواپرٻږدوھيله ده چې ھغوی خپله  پوځـــي 

  .اوسياسي  مبارزه يوازې دملي ګټوپه محور راوڅرخوي

نه اوږدوم راځم دې ته چې ولې اودچاله السه دګورګين بچوڼي دومره  زړه ورشول چې دابدالي خبره به ډٻره 

  ؟سينې  ته راننوزي

ھمداشٻبه چې يوڅو کسه درانه مٻلمانه راسره ناست اوډوډۍ النه ده تياره له انترنيت څخه مې دتاند يونوی خبر په 

  :الندې ډول ولوست 

  نښې له منځه وړيايران له افغانستان سره خپلې سرحدي

 د افغانستان د سرحدي ځواکونو يوه قومندان وويل چې ايراني سرحدي ځواکونه له افغانستان سره خپلې سرحدي نښې له -تاند

 .منځه وړي او تر اوسه پوري يې يو شمٻر نښې يو مخ ويجاړې کړي دي

د : په لشکرګاه کې خبرياالنو ته وويل/ شنبهدو/ په ھلمند کې د سرحدي ځواکونو قومندان سمونوال سلطان محمود محمود نن

افغانستان او ايران ترمنخ پوله په خاصو نښو، نښاني شوې ده خو د ايران سرحدي پوليسو د دغو نښو د ورانولو ھڅې پيل 

 .کړي دي

 .د ده په وينا ايران د دې لپاره چې خپله پوله د افغانستان خوا ته راوړاندې کړي سرحدي نښې له منځه وړي

ر دې مخکې پاکستاني پوځيانو له خوسته رانيولې تر کونړ او نورستان پوري په ټولو ھغو سيمو کې خپلې پوستې د ت

 .افغانستان خوا ته راوړاندې کړي چې نښې پکې نشته

د ننګرھار په ګوشته او ځينو « :د افغانستان د ملي اردو يوه سرحدي قومندان، چې اوس يې کار پرې ايښی، تاند ته وويل

دوی افغان ملکانو . نورو سيمو کې پاکستاني پوځيان د افغانستان ډٻرو سيمو ته راوړاندې شوي او پوستې يې جوړې کړي دي
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ته معاشونه ټاکلي، خلکو ته يې شناختي کارډونه ورکړي، سړک او برٻښنا يې ورکړې يا يې د ورکولو ) قومي مشرانو(

 ».وعدې ورسره کړي دي

په لشکرګاه کې سمونوال محمود وويل چې ايران د افغانستان د نيمروز او د ايران د سيستان او بلوچستان واليت ترمنځ 

 .سرحدي نښې ورکې کړي دي

ايراني چارواکي سرحدي نښې د دې لپاره له منځه وړي چې له يوې خوا ځان د «:ده د ايران د دې کار د ھدف په اړه وويل

 ال زياته برخه مسلط کړي او له بلې خوا د پولي کرښه له اصلي ځايه د افغانستان خاورې ته دننه ھلمند سين د اوبو پر

 ».راوړي

د سياسي چارو د ځينو افغان کارپوھانو په نظر ايران غواړي چې په دې ډول افغانستان د اوبو د وٻش پر سر په ھرراز نوې 

 .معامله کې تر فشار الندې راوړي

تان کې خپل منځي جګړه روانه وي تر ھغو به ګاونډيان د افغانستان له دې ضعفه د خان په ګټه کار تر څو چې په افغانس

  .اخلي

  !درنولوستونکو

تاسوښه  پوھٻږئ  چې زه د شمالي ټلوالې له جنايتکارومشرانواوکابل له پردۍ پالې ادارې سره مخالفت لرم  خو 

ٻوادلوړې ګټې دي چې له غمه يې موږ د جرمني په يوارام دامخالفت  په کوم شخصي بنياداصأل نه دی والړ دادھ

اوھوسا ھٻوادکې په ځان شپه اوورځ يوه کړې  آن تر دې حده چې مٻلمانه راته ناست اوزه داليکنه کوم دلته دکوم 

باج  اخيستنې اوشخصيت لوړونې خبره نه ده مطرح خوددغه ډول حالت زغمل راته ځکه ګران برٻښي چې له 

ږ تٻری  روان دی اوس تاسوپخپله وواياست  چې دپورتني خبرلوستل به په کوم  رښتــيني افغان ھرې خواپه مو

  ؟اثرونه کړي

زه چې دخپل مظلوم افغـان ولس په وينودھٻوادپه دننه اوبھرکې  روزل شوی يم داراته نمک حرامي ښکاري چې  

وســــيله لمړی په نننيووطن فروشانوغږ ددې  ډول تٻريوپه وړاندې خاموشي اختيارکړم ځـکه مې ددې ليکنې په 

وکړ چې لږ داخپل ګرٻوان ته سرټيټ کړي اولږ څـه حيأورته ودريږي چې دنړۍ دزوروروله حضوراوملګرتيــا 

سره سره زموږ په پاکه خاوره پرله پسې تٻري کيږي اودوی الځانونه دحاکميت مشران بولي يايې په مصنوعي 

  . وھلي دي ډول په اپوزيسيون کې خپل ځانونه

اوس که څوک دحاکميت اواســـــتقالليت دعوه کوي نودايراني تٻري ځواب  دې ووايي اوکه څوک داپوزيسيون 

  .دعوه ګر وي د حاکميت په وړاندې دې اعطراض وکړي 

موږپه دې پوره باوري يوچې په افغــان ولس تپل شوې  اداره اومصنوعي اپوزيسيون دعياشي اووطنفروشي په 

  .ې د افغان ولس او ھٻوادله ھر ډول پلورنې صرفه نه کويمارکيټ ک

  دافغانستان دخپلواکي اووطنفروشانودمحاکمې په ھيله

 


