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 Political سياسی

  

  بسمل
  ٢٠١١ می ٢١
  

  ھرڅوک چې افغانستان خپلواک بولي ھغه ملي خاين دی
  

  !درنو لوستونکو

  :راځئ چې لمړی خپلواکي تعريف کړو

اسوھم  ورسره اشنا ياست  په  فردي  لحاظ  خپلواکي ھغه لوی نعمت خپلواکي عام  اوخاص  تعريفونه لري  چې ت

ګڼالی شو  چې انسان  دھغه  په لرلوسره  جسمي او رواني  ھوساينه احساسوي  تبه يې برابره او دخوښي احساس 

  .کوي  

د سمون،  اقتصاد، له  ټولنيز اړخه  خپلواکي بيا دومره لوی  نعمت  دی  چې  ديوھيواد په  دننه کې د ټولنيز ژوند 

سياست  ، امنيت ، پرمختګ،  حاکميت ، ملي حاکميت، فرھنګي،  اداري ،  فني او مسلکي  چارو واګې  د ھغه  

  .ھيواد دوګړو په الس ورکوي  

دا چې  د کرزي امنيتي سالکار سپنتا افغانستان  يو خپلواک  ھيواد بولي لوی  خيانت  کوي  زه  د پورتنيو اړينو 

  :ړوند له  ده او د ده  له بوټپاکانو څخه  دتٻرولسو کلونوپه اړوند يوازې دا الندې لس پوښتنې کوم څانګو په ا

ــ دحامدکرزي  تر مشري؟؟ الندې  دکابل لنډ غرحکومت  په  دا لس کلنه  دوره کې  دھيواد د سمون  او ١

  ه و؟سرلوړي لپاره  ھيڅ  ھم ونه کړای  شول  آيا په  وس يې نه  و که  خپلواک ن

ــ په اقتصادي  برخه کې ولې حکومت  مھمې توليدي موسسې اوپروژې  رامينځ ته نه کړې  څوولس مشغول او ٢

  خوښ وساتي دايې ھم  په وس نه و اوکه  د خپلواک نه و؟

  ــ تاسو له سياست اوسياسي خپلواکي له کوم څه  چې بې برخې ياست  څه مفھوم اخلئ ؟٣

  کومه  توره وکړه  آيا دافغان  وګړوسر، مال  او ناموس خوندي  دی؟ ــ دامنيت  په برخه کې مو ۴

 ــ دملياردونو ډالروله لګولوسره سره  دپرمختګ  څرک ونه لګٻدبيا ھم  تاسې ښاغلي خپلواک نه  ياست  او که  ۵

  نااھل او نااليق  ياست؟

  ھيواد په څومره برخه حاکم دی ؟ ــ دحاکميت په برخه کې  راته وواياست چې ستاسو دا تش په نامه حکومت  د۶

  ــ دافغانستان  په  ملي حاکميت  څه لوبې  روانې دي وينئ  يې  نه او که سترګې نه لرئ؟٧
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ــ ستاسو نامشروع  اداره  په  فرھنګي  برخه  کې کومې الس  ته  راوړنې  لري  آيا دبيان  د آزادي  او د بې  ٨

 پلمه افغان کولتور او ارزښتونه  ستاسو له  السه  دمرګ  سلګۍ نه شمٻرو تلويزويني، غږيزواو چاپي  رسنيو په 

  وھي ؟

ــ  په  اداري  لحاظ  ولې او د چا په  دستورځينې ولسوالۍ  په  نامشروع  ډول  واليت  ته  ارتقأ کوي  په عين ٩

دالنه  او حال کې دشمال نازولي جنګي جنايتکاران  دقومي  اوژبنيز  تعصب له مخې دولتي چوکۍ په غيرعا

ظالمانه   ډول  يوه  په  بله  پسې غصبوي  ژوندۍ  بٻلګه  يې  د جنګي  جنايتکار بسم هللا  محمدي  لخوا دکورنيو  

  چارو په  وزارت کې ادلون  بدلون  درښيم؟

ــ دفن اومسلک په برخه کې موڅه وکړل کوالی يې نه  شئ،څوک مونه  پرٻږدي اوکه  په  چورمصروف ١٠

  ياست ؟

تنيولسوپوښتنيوځوابونه له  تاسوسره  نشته  خوزه به  يې  درنولوستونکو ته  په داالندې دوو ځوابونو کې د پور

  :خالصه کړم 

  . لمړی دخپلواکي دلوی نعمت نشتوالی 

  .دوھم دکرزي  دبې کفايته، ګوډاګۍ  او پوډري  ادارې  ھر اړخٻزې کمزورۍ 

ې برخې  ده نوپه حقوقي اواخالقي لحاظ  دھيواددملي ګټو او کله  چې داګوډاګۍ اداره له  دې لوی نعمت څخه ب

  .سرنوشت  په اړوند له  بھرنيانوسره دھيڅ  ډول  تړون  صالحيت نه لرئ 

کرزی يو سمبوليک شی دی  مشر ھم نه شم ورته ليکالی  که  مشر وای جان کيري به دخونړي عطأ په ځای 

  .يوازې له ده سره ليدلي و

ولوچارې  دامريکا له سفارت  څخه  تنظيميږي که دامريکاسفير وغواړي  په  يو تيليفون  په حقيقت کې ستاسو ټ

  .سپنتاګی له  دندې ګوښه کوالی  شي 

کله  چې افغان  چارواکي ؟؟ د پرديوپه مالحظه اوحکم نصبيږي ، پخپله  ځمکه او اسمان واک ونه لري  ھمداراز 

ښکاره خبره ده چې دخپلواکي  له لوی نعمت  څخه  افغانستان   بې  ټول  افغان  وګړي  داشغالګرو لخوابرمته وي  

 له نا اھلو، ٩٨برخې دی بايد داھم زياته کړم  چې دکرزي  تپل شوې اداره نه  تنھاخپلواکه نه  ده بلکې په سلو کې 

  .نا اليقو،جنګي  جنايتکارانو ،قاچاقبرو، مجرمينو اوغير مسلکي کسانو څخه ډکه ده 

ورځ کې چې ديوې غالمې اومزدورې  ادارې منفورچارواکي خپل ځان او ھيواد په  دروغو اوسپين په داسې بده 

سترګي سره خپلواک بولي داله مملکت اوملت  سره لوی  خيانت  دی  د دې  ډول خيانت  مرتکبينو ته ملي خاينان 

 .ويل کيږي 

  !درنو ھيوادوالو

غانستان يواشغال شوی اومستعمره ھيواددی  دافغانستان له دپورتني متن له مخې وٻيالی شوچې له بده مرغه اف

  :اشغال سره سم اشغالګر دا الندې دوه مھمې جبھې په مخ بيايي 

  :لمړۍ جبھه 

دحکومت  په حيث  دشمالي جنايتکارې اونا اھلې   ټلوالې حاکمول  او په  لوی الس  اداري  فساد، د شخصي  او  

ړولو او تل  پاتې ناسور لپاره دمظلوم او بې ګناه پښتون قام  ځورولو او دولتي ملکيتونوغصبولو،دولسي وګړوک

وژلو ته  ددې  جاني ټلوالې  ھڅول   ترڅو جګړه  اوږده او دوی  دستراتيژيکو ھمکار يو په  پلمه  دتل  لپاره   په  

  .افغانستان خٻټه واچوي  
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  :دوھمه جبھه 

طالب  په نوم  دھغومرموزوکسانو ځای  په  ځای کول او تمويلول کوم ،  چې  دوسلوال  مقاومت  په مينځ  کې د

په پښتون مٻشتو سيموکې  د ښوونځيوسوځولو، د پښتون  قومي  مشرانو او مخورو  وژلو،  د عامه  شتمنۍ  تباه 

  .  ته کړل کولو او په  نھايت کې  ټول افغان  ولس ته  د روحي ستونځو دايجادولو لپاره  اشغالګرو را مينځ

پورتنۍ  غبرګې جبھې  زموږ  د ولس،  تاريخ، ملي ګټو او ھيواد په  بربادولوکې  پوره  ھمغږي  لري  که  داسې 

  .نه وي  نو دا ځانمرګو خو تراوسه  د شمالي  ټلوالې  يو چرګه  الھم  وا نه  الوزوله 

  : بٻلګې په الندې ډول سره را اخلم دخپلواکي د نشتواي په اړوند ستاسو دال پوره قناعت لپاره  څو ژوندۍ

لکه  پاس  چې  اشاره ورته وشوه داجرايه،قضأيه  اومقننې قوانصبول  داشغالګرو په  اختيارکې دي حامد کرزی  

پخپله ديوتوت  صالحيت ھم نه لري  دولسي جرګې په خطرناکه ډرامه کې چې ال اوس ھم روانه ده کرزي خپله 

لواک نه  دی  په زور يې کښٻنولی  خو  په  عين  وخت کې  تر  ټولو لوی  بې وسي  وښوده مانا کرزی  خپ

ګناھکار ځکه دی چې له خپل ولس څخه ھر څه پټوي  دبھرني اوکورني دښمن په ھر پالن کې شريک دی خو 

  .ځان نا ګاره اچوي 

يا رغونې  په نوم  ځانګړې  که  د اقتصاد اوبيا رغاونې اړخ  ته  يوځل بيا سم ځير شوھلته  بيااشغالګرود واليتي ب

  .موسسې فعالې کړې چې پخپل سر لوبې کوي يعني دافغان چارواکو؟؟ په کيسه کې ھيڅ  نه دي 

  :دملي حاکميت په اړونديوځل بياتاسوته يوازې دوه بٻلګې  رااخلم خو لمړی بايد تاثف پرې وکړو

ي  چې الوتکه  دې ژر   ټيټه  کړه مانا دا لمړی  دا چې دحامدکرزي دالوتکې افغان  پيلوټ  ته  اشغالګر امرکو

  چې

  .ولسمشر؟؟ پخپله  خاوره کې دالوت  صالحيت نه لري 

دوھم ديوافغان قھرمان  پيلوټ  احمدګل  تره خٻل دتٻرې مياشتې کيسه ده چې پخپل ھيلي کوپترکې  يې افغان    

ې د کښٻنستلو اجازه نه ورکوله  احمد ګل  زخميان کابل  ته  را نقلول  خو اشغالګرو  پخپل  پلرني  ھوائي   ډګرک

پخپلو سترګو افغان  زخميان  په داسې حال کې ليدل چې دژوند وروستۍ سلګې يې وھلې خو بيا ھم اشغالګرو څو 

څووارې  پخپله  پلرنۍ ځمکه   د راښکته کٻدو اجازه نه ورکوله  اخير احمدګل د خپل  افغاني  ھمت  له  مخې   

 په ټاټوبي ناسته کوي او دخپل پاک ايمان او وجدان  په امر  نابللي  او شرمٻدلي  اشغالګر په پخپل سر د خپل بابا

  .رڼا ورځ  دکالشنکوف  په وسيله غلبٻلوي خپل ژوند ھم بايلي خو تاريخ ګټي 

  .دملي اتل احمد ګل پيلوټ روح دې ښاد وي

   :اوس به راشودسپنتابلند پروازي ته  چې  په اشغالګرو شرطونه  ږدي

وا وا دا نو واقعأ دخندا ځای  دی  وايي  پک چا په  ورا کې نه  پرٻښود ده ويل چې اس مې دخان په تبيله وتړئ  

  .وا وا سپنتا بيا ھم وا وا 

اوس نو ته  لمړی   دا راته ووايه چې دا ستاسو ګوډاګۍ ادارې ته ھم چا د شريک په سترګه کتلي دي چې ته اوس 

  شرطونه  پرې  ږدې؟

کابل دګوډاګۍ ادارې تر څنګ اشغالګرو موازې حکومتونه نه  دي جوړ کړي که  يې  نه وي  جوړ کړي نو آيا د

  بيا کرزی ولې نارې وھي او که يې جوړ وي نو بيا ستاسو حکومت  دڅه لپاره دی ؟

تي چارواکو به دا ځل به په مرکزيت اويو ځل بيا د ھيواد په اداره  وغږٻږو که افغانستان واقعأ خپلواک وای نو دول

يې  دملي وقارله مخې ملي پاليسي لرله او دمرکزي ادارې  دمشرله اوامروسره به برابرله بھرنيانوسره برخورد 
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صورت نيو خو دا دی  څو ورځې مخکې مو پخپلو سترګو دامريکا لوړ پوړی استازی جان کيري  وليد چې بې له 

ال  بدنام جنګساالرعطأ  ته ورغی او خپلې  نا ولې غوښتنې ويزااوبې  دکرزي  له ليدلو او مشورې  مخامخ  د شم

  .يې ورسره شريکې کړې 

دښاغلي او رټلي سپنتا بلند پروازي ته  دومره اشاره کوم چې بايد له ھرڅه لمړی  لږ وشرميږي چې د يو خورا 

 سلوکې پنځه ٪٩۵مھم  ستراتيژيک  تړون  دمنلو صالحيت  ديو داسې نا مشروع  ارګان  په واک کې ګڼي چې  په

نوي  يې دپرديو په پيسو رامينځ  ته شوي  دي سپنتا صاحب مھرباني کړې او دامريکا دستراتيژيک  تړون  

صالحيت يې ټول دايران جاسوسانودافغان ولسي جرګې مختورواستازوته ورکړی دی عنعنوي لويه جرګه يې ھم 

رکوي مانا دمنلو  واک نه لري  اوس  نو راشئ  که  شرمولې او دومره يې وٻلي چې دا لويه جرګه به يوازې سال و

  .تودٻږئ 

دخپلې ليکنې په اخٻرو کې دومره ذکر کوم چې په  شخصي لحاظ  نه کرزي ظلم  را سره کړی نه  دشمال ټلوالې  

نه امريکا او نه کوم  بل چا خو دخپل وجداني مسؤليت له مخې دا په ځان پور ګڼم چې دخپل ولس  او خپل پلرني 

  .واد ګران افغانستان دښمنان بربنډ کړم ھي

  حق دې بريالی  او ګران افغانستان دې آزاد وي

  


