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  دګران افغانستان تجزيه ټوکه مه ګڼئ
  

 !درنو افغانانو
  

ښنې  »  ويلرابرت بلک« طرحه ھغه ھم بيا ديو امريکايي پخواني سفيردافغانستان د تجزيې  له خولې  خورا داندٻ
و ښي  ړ بلکې ځين ا خوار اوستومان ک ه تنھ ان ولس ن وړ ځکه  ګڼم  چې له دريو لسيزو څخه اوږدې جګړې افغ

و دوروڼ و ټپل دونو اونوروډل ه  اسالمي  ګون ه نام و تش پ ه اړخو او کيڼ اړخو په تٻره بيا ځين رمينځ پ و ت وقومون
رانس کې لنګه  او  ه محکوم  کنف ن پ وره بالدب ا دات ه بي ړه چې البت ه ک ال بالرب وره ب لوی الس دکرکې اوتبعيض ت
ري  دادي ه الس کې ل صادي واګې پ ستان سياسي او اقت ن سبا دافغان  داسې  بې حيا حراميان يې وزٻږول  چې ن

ل اوس  ددې تورې بال کاږه واږه بچوڼي نږدې لس کل ز تموي ني ته  رسيږي  ددغوغدارانو روزنه، پالنه اوھراړخي
  . دامريکاپه  مشري  په اصطالح نړيواله  ټولنه کوي  

ړه  ترڅو  ه الس  ورک ه  پ دړې  قبال ه  داسې  دګي ا ت ه  ملګرو ملتونوامريک ه کبل دسپتمبر  د يوولسمې   ډرامې ل
وږ زموږ   بې ګناه ولس  په سرو وينو کې لت پت، ھٻواد او  ھٻوادوال مو يرغمل  له انګرٻزانو سره يو ځای  زم

رو  ارولې چې  اوس  اکث په کليو او بانډوکې دنفاق اوناامني لمبې پورته، په يتيم اوبٻنواولس  يې داسې وسلې وک
وب ماشومان  ددې  ځوروونکې  خلګو ته  دسرطان اونورې  ډول  ډول  ناروغۍ پيدا او له ميندو څخه ډٻری معي

  .  سترګې پرانيزي  نړۍ په مخ
وبې  دحيرانتيا وړ ده  چې يرغلګرو د دې  ټولونارواوو او اخالقي جرمنو ترڅنګ ګڼ  شمٻر په  وسلوبار د پخواني
واو  زموږ   ه  مينځه  وړل غيرتو سوسيالستې ھٻوادونو اجير چرګوړي  د ديموکراسي  د دود او ودې، تروريزم  ل

ره د ھٻواد دسوکالي او پرمختګ  په  پلمه   م  د دوم ا ھ ژول  خوبي زموږ  د زخمي زخمي ھٻواد په  ځګر ور وخٻ
سې   زه پ وږ غمي ابللو زم و ن د راغل زيات پوځي پرسونل او زياتو وسلوله کارولوسره سره  حاالتو بدلون ونه  مون
وی الس ه ل ې  پ ا خو ي ه کړي  ي نځ   ت ات  رامي ـوله او ثب ه  شول چې ســ  وغزوله  دوی  په  دې الس  بري  ن

  .دجګړې  دواړه خواوې  تمويل اويوې اوږدې جګړې ته اړ ايستې  چې غالبأدادوھم نظر زيات صدق کوالی شي 
دای   ي درٻ ه ش ښو ن ه پ ٻدونکي  پ يمو اوس و س ا ارام ه  او  د ن وري روان الوم ل و نام ه ي ړه پ ې  جګ اوس  چ

ورې داسالمپالو پخواني ياران؟؟ غواړي چې زموږ  وروڼه  او مسلمان قومونه سره اھي پ ر وروستۍ تب ل او ت  بٻ
انود شتو افغان رت بلک« سره وجنګوي  له ھمدې کبله  په ګرده نړۍ کۍ دلمړي ځل لپاره موږ جرمن مٻ لراب  »  وي

  : د ظالمانه طرحې په وړاندې خپل کلک غبرګون وښود چې  بيا په دا الندينيو ويبپاڼو کې خپور شو 
html.mabismel=milliyawwalaighwaru/socialpolitics/com.talafghan://http  

  
Y%20Meeli_ABesmal_Lekany+Magali/Lekany+Maqali/com.salgay.www://http

html.awali  
  

18643/posts/com.tolafghan.www://http  
  

pdf.Waale-awY-Meli-Besmel-071010/Siasi/com.afgazad.www://http  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  
  :له موږ  څخه وروسته  په الندينيو پتو کې زموږ نورو با احساسو افغانانو خپل غبرګونونه وښودل 
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ې وړاندې په  مخامخ   نګ مو درۍ ور دآزادي  راديو ډول  د دې تر 
رام کې ولس  پو پرو  دې لويې توطيې ته متوجه کـ اوس دآزادي په 

ه  را نـه   ولوافغانانوده  چـې  پـه  تـوده کـې سـ نو په  موږ  
ـولبهر خه  وادې ه لهدننه او  کې واد ې همانا په ولو ي سياسـ  

ۍمدني، فرې، ولنيز  ،وندونه ي ک نه  شخصيتو  خپلواک اومنلي، هن
ولوداو وو دې ته  چلوونکي  رسينيو   ظالمانـه ،  دا خاينانه چېوه

ـوک  د کوم  چـې بيـاطرحه  دومره وغندي او احمقانه  داسـې  بـل 
ي   .حماقت جرئت ونه ک

ـــهموږ ـــو با ل ولوهغ ـــساسو، هېوداپالو  ـــدرمنو افغانانواح اوق
ونونـه چلوورسينيو خه بې له حده مننه کوو کومو، چې خپـل غبر نکو

ي  دي ودلي او ولو افغانانو ته  غ خپاره ک    او عذرکوو  نورو 
ي  توطيه له داچې  دغليم   . خاورو سره خاورې ک

 
 :ه ــــــــــــــــــــــــه يادونـــــــــــــــــيوه ترخ

  
 بـې  تـه  ان  اوس هم  چې  يو شمېر هغو افغانانو ته کوم  زموږ

و  يو افغا  او ايه   مغرور  ه وي  افغانستان ن هم پاتوايي چې 
 چې نور په  يرغوي کـې شرشـم مـه زرغونـوئ مـه به متحد وي  وايو

وهـئ     تـورې  هـم په يو افغـان اوس انونه غولوئ او مه نور تاسې 
ل؟ ه مو وک  همدا اوس چې  شا اوخوا دٻرش ميلونه ياست  

رونننيو ـــومره مکر،نيرنـــګ، ـــکېالک   ډول مهـــارت اوډول پـــه 
واديرغمل  او هره ورځ مو په  وينو کې لمبوي   ستاسو اسوهېستپلمو

؟ و لپاره  الريون يا دنه خوړلو اعتصاب وک و ور رو د يو   و مل
وده ؟  کوم  واليت له کوم واليت سره  خواخوږي و

رو     د غلـو يـوه  داسـې  منفـوره  ډلـه پـه نـوم حکومت  ديرغل
ه  درباندې  وس هم پـه وينـو  زامې  يې ترغوږو پورې اچې حاکمه ک
لې دي  په خپلـو کـې  نامه  په  قوم دمذهب او يې اغلييني  ، ل

ول   شـکمنو پـه نـوم  د هم  يې النده  کې په وچو،واچول سره  وسـو
ي ياست  خو بياهم نارې وهئ دی ې دااوس ي وروست حاللې ته برابر ک

 چې  نه بابادا
 ار دوسـتم،غـد دادی چـې  ته مو پام نه دې خو  ديهسې هوائي خبرې

ـه قانوني،غبرګ عبدهللا اودافهيم، پدرام ، محقق، کالي د  نوراسمان 
  چاغوي؟ درته لپاره

ه  ه دي خو روان عيني واقعات بل   هيله ده چې زمـوږ  احساسات يو 
 زموږ پـه   خوابدي نه  شئ  اوس حاالت  خورا  يادونه  ترخه دې په 

ئ چې يو او بل وزغمو او په هره ـه  بيه  چـې زيان دي  را وي ورو
ه  قومونه  ـ ينګ او دغليم مخ  په  وو چې ملي  يووالی  دې ته وه

و  .ور تور ک
خه مو مننه  له حوصلې 

 


