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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  بسمل

 ٢٠١١ اگست ١٩

 

 آيا موږ خپلواکي لرو،چې ويې لمانځو؟

  تاسوخپلواکي څه ته واياست؟
  

  

نن به  زيات  څه  نه  ورباندې ليکم  په مخکينۍ ليکنه کې مې خپلواکي  تاسو درنو لوستونکو ته  تعريف کړې  وه 

  :يوازې  تاسوقدرمنو لوستونکو ته يوڅو لنډې پوښتنې عرض کول غواړم 

  ؟ــ تاريخ  څه  او کوم  څه  پکې  راغونډٻدالی شي ١

وي موقعيت کې ، چې پٻړۍ پٻړۍ له سلګونو زرو تر ميليونونو پورې نفوس  وجود ولري   ي ــ په يومعين جغراف٢

 ؟يخ  به ونه لري نو آيا تار

  ؟ ــ زموږ افغان وياړلی تاريخ، چې  ډٻر پرې وياړو ولې يې په ساتنه کې پاتې  راغلو٣

 ــ دتاريخ، اوتاريخي اثارو دقٻمتي خزانې ساتنه په لمړي ګام کې دولس دنده ده اوکه په ھغه ولس حاکم يا تپل ۴

   ؟شوي دولت

  ؟ ــ دولت  څه ډول تعريفوئ ۵

  ؟راضي دکنترول ساحه، ملي حاکميت، اداره او خپلواکي يې څنګه ارزوئانو د  دولت لري  ــ که افغانستان۶

 ــ په افغانستان کې دنړيوالو زوزوروباوجود ديوې لسيزې له تٻرٻدو سره سره نظام جوړ نه  شو نوآيا  ديوګډوډ ٧

  ؟او منفورنظام  دناکامواو ګمراھو ارګانونومجموعې ته دولت ويالی شئ

اد په ھوائي اوځمکني حريم دپر له  پسې تٻريو د نه مخنيوي پړه دعادي وګړوپه غاړه ده اوکه ددولتي ــ ديوھيو٨

  ؟ارګانونويا دھغه تش په نامه دولت دبادارانوپه غاړه

 دنظام جوړونې  او  زموږ  سوکالي  ته  راغلي ؟؟ ــ آيا  تاسو اوس ھم  په  دې  باور ياست، چې نړيوال دوستان٩

  ؟اق اوال نورې  تباھي  تهکه زموږ  نف
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 ــ کله ، چې  د يو ھيـــواد په  دننه کې  د بھرنيانولخوا بمورۍ ، پرله  پسې  وژنې،  تاالشۍ  او نورې   ډول   ١٠

ډول  ځورونې  ديولړ مرموزواوناولو موخو لپاره  ترسره  کيږي آيا تاسو ھغه  ھيواد د ادارې  څښتن  اوخپلواک 

 ؟ګڼئ

  !درنو لوستونکو

پورتنيو پوښتنوځوابونه  له  تاريخ، خپلواکي  او ملي حاکميت سره مخامخ  اړيکې لري  پوھٻږم، چې  ځوابونه د 

به يې له  چا سره  په يو ډول  او له  چا سره  په بل  ډول  وي ، دغم  په  ټغر ناست  په  ھيواد او خپـلواکي ميينان  

غال الندې  بولي  خوھيواد پلورونکي او بې ايمانه کسان  به او با احساسه کسان به  افغانستان  محکوم  او تراش

  .کوم، چې په نننۍ  رسوأ  اداره کې په لوړو څوکيوسريښ اودمافيا ځانګړې کړۍ تشکيلوي  په بل نظر وي 

ستاسو دوخت  په پام کې نيولو سره نه غواړم پورتنۍ پوښتنې پخپله وسپړم يوازې دومره وايم، له بده مرغه بيا ھم 

 بده مرغه ،چې موږ خپلواکي نه لرو زموږ په ھوائي اوځمکني حريم شپه اوورځ  تيري کيږي خودومره څوک له

  .نشته ، چې يا يې مخه ونيسي اويا خوکم له کمه له خپلې شرمٻدلې څوکۍ څخه استعفأ ورکړي 

يانه لري دا ښاغلي  په په افغان ولس ددولتي واکمنانوپه نوم  تپل شوې مافيايي څٻرې ھيڅکله دنظام جوړونې وړت

لوی الس دبې ثباتي او ھيواد ورانولو لپاره په قدرت نازول شوي  او ھريويې دبھرنيو مزدور او جاسوس ګڼل 

  .کيږي 

دکابل  د تش په نامه  ادارې  د درۍ ګونوقواوو بدمعاشيو، مسخره بازيو او سپين  سترګيو وښوده، چې  دوی د 

  . مکلفيتونو دسرته  رسولو له وړتيا څخه  مطلق محروم  دي مملکت په کچه  داداري  اوحقوقي  

که  تاسوزماد پورتنۍ جملې منطق  راسره  منئ  نوداھم  ومنئ، چې زموږ دملي ګټو په پام کې نيولوسره  پورتني 

 پرديپال د ھيڅ   ډول  رسمي  تړونونوحقوقي  صالحيت  نه  لري  داکه  دامريکايي پوځي  ھډو په  اړوند وي  او

 .په  ھکله  وي بن  په  راروان  دوھم مرموزکنفرانس کې د کومو نويو دسيسو که  د

زما په  نظر داډٻر د شرم  ځای  دی، چې  ديوتاريخي اونامي ھيواد دملي ناموس  او حاکميت  ساتنې لپاره   زموږ 

ديوې لسيزې  په  تٻرٻدوسره  دپوځي ھډوپه  پلمه  له  ھغه  چا سره معامله کوي، چې ) ١(يو څوبې ايمانه  پلنڅټي

يې داسې ناوړه  وسلې زموږ  په بٻګناه ولس وکارولې، چې  اوس دھغو سيمواوسٻدونکي له ګڼ شمٻرخطرناکو 

  .ناروغيو سره الس ګرٻوان  او يو په بل پسې له نړۍ سترګې پټوي 

ی  په افغانستان کې له يو دحيرانتيا اوپوښتنې  وړ خو دا ده، چې امريکاھمدا اوس اوس  دناټوله  غړوسره يوځا

لک اوپنځوسو زرو څخه  زيات  پوځيان لري  خو ددومره فزيکي اوتخنيکي حضورباوجوديې زموږ دخلګو امن 

تامين  نه کړای  شوپه سويل ختيځو سيموکې يې  دزرګونو توپچي  حملو په وړاندې ھيڅ  غبرګون ونه ښودنوکه 

وزي  بيابه نو څنګه  ديوڅومحدودو پوځي  ھډو ھغه  ھم  ھوائي   ز کال کې  د دوی  دا پياده قواوې  و٢٠١۴په 

  ؟او کوماندويي  پرسونل  اوپخپل سروبموريو سوله  تأمين کړي

  .راګرزم خپلواکي او بلواکي ته 

داليکنه  په  داسې  وخت  کې کوم، چې  د امريکا غږ  راديوله  الرې  مې  د اوبا ما لخوا کرزي  ته  دخپلواکي د 

  . کليزي دمبارکي  دپيغام  خبر واورٻد نويمې٩٢

  .ھم په غوسه شوم ھم خندا راغله کرزي بٻچاره او ټول افغان ولس ته مې دخپل ځان  په ګډون زړه بد شو 

کرزي  ته  د اوباما پيغام  داسې  راته  ښکاره شولکه کرزی ، چې  ماشوم  اوپه  عين  وخت کې  معيوب  ھم  

  وي  او
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يې ديوې  تورې  دسيسې له الرې  مور اوپالردواړه  ورته  وژلي  وي اواوس ورته وايي، دسپينې ماڼۍ واکمنانو 

  .چې د مور او پالر مړينه  دې مبارکه  شه 

  .تاسو په  خدای باور وکړئ، چې  د اوباما دې سپين سترګي  ته  حيران  پاته  شوم 

يل، چې موږ دکرزي دتصميم ھرکلی د دې  ترڅنګ  مې  دمٻرمن کلينتن  خبرې  ھم  واورٻدې ھغې اغلې وو

  .کوو، چې ولسمشري ته  د دريم ځل لپاره ځان  نه نوماندوي 

  !وه ګرانو خويندو او وروڼو

چې داپه افغانانو او د افغانستان  په اساسي قانون  ملنډې نه  دي، چې مٻرمن کلينتن يې ) ج(اوس نوتاسواوخدای 

  ؟پرې وھي 

  افغانستان  ترمرۍ نيولی، داساسي قانون  په لويه  جرګه يې  د خپلې  خوښې امريکايانو دا لس کاله  زموږ ګران

  .مواد ومنل  ولسمشري  ته  دنوماندي لپاره يوازې  دوه  دورې ومنل  شوې  خو مٻرمن کلينتن ال نه  ده خبره 

  .اچوي ) ٢(په  حقيقت کې ټول  ښه  پوھيږي خوځانونه  ناګاره 

  .ې ته  مټې رانغښتي دي ياوتاريخي  ھيوادتجزدې ظالمانو زموږ دګران 

که زموږ  وروڼه قومونه  پخپله  سرښندنه  ملي يووالی تأمين  نه کړي ھر يو به لکه  تنکۍ لښته  په مال مات  

  .مات شي 

تاريخي پټان خو دپخوانيو اشغالګرو په  شمول  داده يوه لسيزه لوٻديځ  ته د ډال په  شان  ټټر نيولی خوخدای مه 

کړه که  داتاريخی  پټان مات شوبيانوزموږ دانوروروڼه قومونه په  يوه اونۍ کې  ويلې کوي ځکه دګرانوتاجکو، 

ازبکو ، ھزاروو، ترکمنو او نورو ګڼو قومونو له  روڼ  اندو څخه  ھيله کوم،  چې له بل ھر څه  دمخه دملي 

  يووالي 

راغلي نابللي  به زموږ په  پلرني  ھيوادګران  افغانستان   غم وخوري که  نه  نوموږ به  يو ھم  پاته نه  شو خو 

  .باندې  تر پٻړيو واکمن  پاته شي 

دا، چې  د روژې مباره که  مياشت  ده نه غواړم څوک وځوروم اوديوشمٻر تپل  شوو افغانانو نومونه  ذکر کړم  

  .خو له  اختره وروسته به له خيره سره بيا  په بله ليکنه کې پرې  غږيږو 

زه ھغه  چاته وايم، چې سرونه يې ټيټ  وي که دچاغاړه  ھرڅومره نرۍ  ھم وي خو، چې پلن څټي ) ١(

  .سرځوړندمانا دغالمي  پٻزوان  په  پوزه کړي بيا يې نو دا نرۍ غړۍ  پلنه  ښکاري 

 . ځان ناخبره اچولو ته وايي ناګار )٢( 

قناعت  درکړم، چې  موږ نه سياسي خپلواکي لرو، دخپلې ليکنې  په اخٻرکې غواړم  په مصوير ډول  تاسوته 

  .نه  اقتصادي  او د تش  په  نامه  بيان  آزادي له  السه  خو مو  آن  فرھنګي خپلواکي ھم سلګۍ وھي 

که دافغان ويبپاڼودرانه او زړه ته رانږدې  چلوونکي  د تخنيکي ستونځو له مخې دا الندې تصويرونه نه شي 

  :کي  دې ياد تصويرونه  بيا وروسته  دنښتر او سولې  په ويبالګونوکې  وګوري خپروالی  درانه لوستون

  :يادونـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

له   خپلودرنوافغان  ويبپاڼو چلوونکو څخه  په درناوي  ھيله کوم، چې زماليکنه تبصرو ته کښې نه ږدي، که 

  .تصوير او مکمل شھرت سره دې  ډګر ته  راووزي څوک زما دليکنې ځواب لري له  خپلې  ليکنې ، 

  مننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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 د کوپي شوپ  په  ډول کومه   ډرامه پورتني ځوروونکي  تصويرونه  نه  ما اخيستي او نه  داسامه  تصويرونو
ده، داھغه تصويرونه دي، چې زموږ عدم خپلواکي په ثبوت  رسوي  په اخٻر کې مو دالندينيولينکونوکښٻباسلو 

څخه  خپل ګران او پلرنی ھيواد دزړه سر افغانستان  خپلواک، سرلوړی، ھوسا او )  ج(ته  رابولم او له  خدای 
  .بسيا غواړم 

  

             

  

  
  
  
  
  


