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  ټولټاکنې او که يوه رسوايي؟؟؟
  

پی هيواد افغان٢٩ هجري لمريز کال د زمري د مياشتې ١٣٨٨نن د  ه مصادفه وه زمون د  ستان د ملت لپاره له  ني
رو له خوا نيول شوی، ...!! توهينه ډکه ورځ ريزي چور په داسې حال کې چې گران افغانستان د امريکايي او ان

ه په پوره ضرب په کې روانه ده، خوهلته په هيواد کې د نوي  او افغان ولس نه کوم اختيار لري، وسله واله ج
اکلو لپاره د بهرنيانو د پيس ی وه، خپلې ولسمشر د  ه تود ک و په مصرف؟؟ يو شمير افغانانو، چې قومي بازار يې 

خه د دې موجوده حکومت پر ضد افغان وسله والو ! ؟...رايې صندوقونو ته ورواچولې نن سهار له اوو بجو 
ه ه وده او تخريب ک ې د انتخاباتو يې  و يې چې وس الره، دا ل ه او تر  ه پيل ک   . طالبانو ج

ون وک او وې ويلنن ما   :ام بيا د حکومت مشر حامد کرزي په پرس کې 
ل هغه د خپل دولت .دا د وياړ او افتخار ورځ ده، چې نن د افغانستان ملت د ولسمشرۍ انتخابات تر سره ک

ل، او وې ويل، چې نن هغوی  من په نوم ياد ک جال، جال  حملې زمون په !! ٧٣مخالفين، وسله وال طالبان، د د
لې، خو افغانان د رايو مرکزونو ته والړلد ورپسې د حکومت د دفاع وزير رحيم . فاعی واحدو تر سرې ک

دفاع . وردګ، د کورنيو چارو وزير حنيف اتمر او د ملی امنيت رئيس امراهللا صالح هم کنفرانس ته حاضر شول
ه روانه ١۵وزير معترف شو، چې نن په  وه، او مون د دولت د مخالفينو سره  واليتونو يعنی نيمايي هيواد کې ج

ه کې،  ه او ٨په ج يان م ل٢۵ پو پيان ورک د کورنيو . ملکي تلفات هم په کندهار او خوست کې لرو.  کسه 
ه او ٧چارو وزير د پوليسو  پيانو خبر ورک١٧ م   . تنو 

ندوي، دا ه، دا خو هغه ارقام د تلفاتو دي، چې دولتي مقامات يې پس له خپل مصلحت افغان ر يا ته   ملت او مي
ي تيا کوم شمير دئ، دا يو آهللا پاک پوهي   . مخالفيفو وسله والو طالبانو به هم مرګ او ژوبله ليدلي وي. چې ر

ي نن په دواړو متاخصمو خواوو کې د افغان ملت بچيان . دلته بايد هر افغان د دې شيطاني توطئې عمق ته پام وک
ه او زخميان شول ه ول!! که ملي پوليس يې بولي او که تروريست . م خه دوه ورو آيا ...!!  دواړه د يوه ملت 

ره، او د کوم ملي هدف لپاره؟ او چا دوی نن دې جن دوی د ژوند حق نه الره؟ آيا دوی د کوم جن لپاره د چا لپا
ل؟ پي . ته سره مخامخ ک ه ، او هغه بل چې  آيا هغه افغان طالب او د ملي؟ اردو عسکر او پوليس چې نن سا ورک

ه کې په ک کې پروت او بوغارې وهي، آخر ولې؟ آيا هغوی  ن شو، او اوس په روغتون او يا هم د غره په کومه 
يمور او پ ه حال تيرې او آيا دا دواړه په  يوه !. ؟...الر، خور او ورور، کور او کورن نه لرل؟ په هغوی به اس 

تم، چې که په امريکا او يا هم په يوه اروپايي ملک کې د افغانستان  واحد  ملت پورې مربوط نه دي؟ اوس زه پو
ی هرومرو جن ه روانه وي، دوی به لوم اکنې؟؟ به غوندې توده وسله واله ج ول  ته پای ورکوي، او که 

  !. ؟...کوي
، چې د  اکنو شمير ال نه ده شوی، ليکن يو د قدرت ليوني عبداهللا عبداهللا ال له وخته اعالن وک له بلې خوا د 

ي دي ونه پ ک بالمقابل د هغه بل د ارګ د ليوني حامد کرزي پلويانو هم !! ولسمشر حامد کرزي، کسانو وو
روپ د درغليو په اړه يو لست لرووويل، چې مو   !!.ن هم د عبداهللا د 
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ه کوي؟؟ ي؟.  اوس به دا غوږ ملت د دې داړه مارو سره  ه کي ن اکنې په . آخر د دې هيواد راتلوونکې به  ول
س پ!. ؟...طبعي او قانوني ډول په يوه هيواد کې ثبات او سوکالي راولي، ليکن په افغانستان کې بايد ناورين راوړي

يواله ابليسي توطعه د دې تور بخته ملت په  ي، چې لويه ن دلته ده، چې نوره هر افغان بايد په دې حقيقت اقرار وک
ريزي متجاوزينو په الس  ير او مسؤوليت يې د امريکايي او ان وونې زن برخه ليک باندې روانه ده، چې د الر

ي، داسې نه ناه ولس د اوسني حال په ارمان شيکې دئ، او وضع به نوره هم د بدترئ خوا ته  ، چې . چې دا بی 
ه   ...خدايا مه يې ک

  


