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   تلين ولمانځهدھٻواددښمنانونن د ملي خاين او ملت دښمن مسعود نھم
انځي  دګران افغانستان  آزادي  چې دھٻواد د ه  لم ال  ن ې  پرديپ ل  شوې وه اوس ي و ګټ ه وين واو لوڼوپ رښتينو زامن

ھيد داو ايې  د وخو ھغه چا چې له ولس او ھٻواد سره دستروجفاوپه سلسله کې د ش ړول غوښتل اوبي ام ن دخان  دنظ

وم   ه ن اد پ ات روسي واکمني دپراختيالپاره دجھ پٻتوزروڅخه  زي ه ش ې وران اول ل  ښار ي ې رانغښتې وې ،دکاب مټ

وي   ادي او معن واد م ومي ناندريوسره  مخامخ  اودھٻ ې اوق اتي، تجزي ې ثب ه ب واديې ل ړل، ھٻ ې شھيدان ک ښاريان ي

ه و پ و اوکرغٻړن ړو، پمن  شتمني يې  لوټ کړه دھغه جابر لمانځنه  نن  په کابل ښارکې پلن څټو، څٻسنو، خرخول ک

  .خورا زړه ورتيا سره وکړه 

وزول  شو خو د وخت   د ډول وال ه ناڅرګن پوره  نھه کاله  دمخه  روسانو ته الس په سالم  غالم  مسعود ظاھرأ پ

  .په تٻريدو سره  څرګنده شوه چې مسعود دنوي استعمار مکارو لٻوانو دپنجشٻر په شغاالنو وخوړ

انوني  ونډه ال په ھغو لمړيو ورځو کې څرګنده  شوه په ھر صورت  د دھغه  په مړينه کې دقسيم فھيم ، عبدهللا او ق

ومي  شخړو دمخکښ ) ج(ھغه  په  ورکه يو شمٻر کسانو دخدای  واد د تجزې  او ق شکر ادا کړ چې ګوا کې  د ھٻ

واد  ازموږ ھٻ ومي شخړوته لمن ووھي اوي ه شي  چې ق ه ن نځ  ت ل داسې  خاين  رامي وم ب له ورکٻدو سره به بيا ک

تجزې خوا ته کش کړي خو له بده مرغه نه  تنھا دھغودااټکل ناسم وخوت  بلکې  ښکٻالکګرو ځان ته د دې زمينه  د

و شمٻر  ه  ي اتلين ل م  داق برابره کړه چې دمسعود دقاتلينو په نازولو اولمسولوسره  ھم زموږ ھٻواد اشغال کړي او ھ
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ه رسولواود ه پ و ت ه نورو جنګي جنايتکارانوسره لوړوموقفون ه الرې  دې  ت و ل ه محکمې څخه  دژغورول  ولس ل

دۍ   ې ژون انو شخړې ي انو او کوچي زاره ګ ه اړباسي  دھ وھڅوي  چې يو ځل بيا زموږ  وروڼــه  قومونه  جګړو ت

  .بٻلکې دي 

ده  ه  څرګن ل او ګالبريت  پ ھمدا راز زموږ  دھٻواد دتجزيې  لپاره په ھند کې  دامريکا پخواني  سفير رابرت بلکوي

ه مکار ضيأ  د افغانستان  د تجزيې  وړانديز وکړ، ورپسې دامريکادسنامجلس افغان دښمنو سناتورانوپه برلين کې ل

  .مسعود، دجنبش  له وطنفروش ذکي، دملي خاين اوقاتل محقق  له استازو سره  دافغانستان  په  تجزيه سال وکړه 

ه والړل ددې افغان  دښمنوناستو پاستو په سلسله کې  ملي خاين عبد د ت تم  ھن هللا ، ضيأ مسعود، قاتل او وحشي دوس

ستان  ر څو د افغان او ھلته يې دشمال  ھٻواد دښمنې  ټلوالې دبيا غښتلتيا لپاره له  ھندي  واکمنانو مرسته  وغوښته  ت

  .تباھي او تجزيه ګړندۍ  کړي 

  ن  د شھيد کابل په ټټر ولمانځه،  ددا پاس يادو شووملي خاينانو نن  دخپل  ھمغاړي  اوجنګي جنايتکارنھم  تلي

و  ه   ي ز   ت يم   انګرٻ اريخي   غل واد ت سقأو دلمسيانو بدماشي، سپين سترګي اوھٻواد  دښمنې  روحيې  زموږ  د ھٻ

  :ځل  بيا دا جرت ورکړ چې ھمدا نن نن  په الندې ډول سره خپله افغان  دښمنه  ترحه  وړاندې کړي 

 يوې انګريزي څيړنيزې ادارې ھم د افغانستان د تجزيې وړانديز کړى دى 

  ړى چې ورسره بهد انگرٻزانويوې مخورې څٻړنيزې ادارې د افغانستان لپاره د يوې داسې طرحې وړانديز ک

ر ځاى " عمال ديځ عسکر ځاى پ ږ لوٻ ر ل ر اوسني شمٻر ډٻ ه ت جنوب طالبانو ته پرٻښودل کٻږي او په شمال کې ب

  .کٻږي

ا اوسنۍ طرحه  د ستراتيژيکو څٻړنو د نړيوال انستيتوت په نامه دا مرکز وايي چې د افغانستان د ودانولو او پياوړتي

دلى شي . کار نه ورکوي او پر دغه ھيواد له لگښت نه سپمٻدلې پيسې او ډٻپلماتيک زور په بل ځاى کې ال ښه کارٻ

در وه کمزوري ف الپه دغه طرحه کې د افغانستان لپاره د ي ديز شوى چې عم ه " ال حکومت وړان ره واک ن ه دوم ب

  .لري

  .د ستراتٻژيکو څٻړنو نړيوال انستيتوت د افغانستان په اړه د لوٻديځ په تگالرو کې د يوه بنسټيز بدلون غوښتنه کوي

ه ده، د  ت جوړون ا مل ه ي واد جوړون نۍ تگالره دې چې ھي اټو اوس و او } ترھگرۍ{ھدف دادى چې د ن ابو کول د ک

  .يوي په يوې روښانه تعريف شوې تگالرې واړول شيمخن

  :د انستيتوت مشر جان چٻپمن پر نړيوالو چارو د خپل کلني رپوټ د خپرولو پر مھال يادونه وکړه

و کوونکو  ه چمت و پ تونکى دى، د ځواکون ولې اوښ ر پ و ت سو کل ړکٻچ دا دى د ل رپوټ وايي اوس چې د افغانستان ک

  . کٻدو ته نور ولسي مالتړ په کمٻدو دىھيوادو کې د اوږدې مودې پاتې

ه منځه : ھغه وويل ډه وډه شي، را وپرځول شي او ل واد کې گ په لومړي سر کې ھدف دا و چې القاعده په دغه ھي

  .يوړل شي

ه  ه پرل دغه انستيتيوت په داسې حال کې دغه وړانديز کوي چې تر دې مخکې امريکايي او اروپايي ډيپلوماتانو ھم پ

  . يواځې ددغه ھيواد تجزيه کول په ګوته کړي وو افغانستان د حل الرې لپارهپسې توګه د 

ه د  ه مات خو افغان کتونکي وايي چې نړيوالو په افغانستان کې ماته خوړلې او په ورته وړانديزونو سره غواړي خپل

  . او يو وار بيا اوبه خړې او ماھيان پکې ونيسي   بدله افغانستان په تجزيې سره

  انستان له چلوونکو څخه په مننهدلوی افغ

  !ځورٻدلو ھٻوادوالو
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ه   ملي خاينانو ھم  لپاره زموږ دولس او ھٻواد دتباھي  م ل ه او ھ سې  په ھٻواد کې دنن ورتنۍ دسي ر پ واد څخه بھ ھٻ

  .دي  روانې کړې 

اران ان اوجنګي جنايتک ي خاين زو دامل ر اړخيزوم و دھ ه ورځ  ورځ   ترڅنګ چړچ ه  پ رو لخواپ ورا   ديرغلګ خ

ل  کومې ھٻواد بيا ھغه شپې راولې  تر څو زموږ په  نازول کيږي سپين سترګي سره  ه   چې شير پنجشٻر بز کاب  پ

   . اويا يمه لسيزه کې رواستې وې

   چې حيرانتيا ځای خو ال دادی  ددي   روانې  زموږ داساسي قانون او ملي ګټو پر خالف خاينانو ټولې کړنې ددې 

ه پوښتل چې زي له يوه څخه په ولس تپل شوي کر ې ھم ون ه   ول و سره پ ه ګټ ر سره  ټکر کې  دھٻوادل ال ت  اعم

  کوئ ؟

  :په يوو کې قرار لري  اوس نو ښاغلی کرزی له دوو حاالتو څخه 

ه   تٻرونھوکلونوپه دياخو دغوخاينانواوجنګي جنايتکارانوسره  څٻرل ه  ھم ره  پ سه کې ھ اړی  دسي   او جرمي  ھمغ

  . شخص حيثيت لري   خو د يو يرغملشريک دی او يا

ريکرزی  ه ل ه اړه ن شريح ت ې ت ږي لمړی حالت ي ل کي ه دواړوحاالتوکې ګنھکارګڼ م حالت کې ځکه   پ ه دوھ    پ

وي  او ھٻواد په وړاندې ګرم دی چې دولس ه ولس څخه پټ ې ھر څه ل ه ولس   ول ه يرغمل وي خو پ  دې غږ   ک

ه  زه يېدجنګي جنايتکارانو په الس کې دی   ټول واک  ووايي چې صفا دېاو  پاک  وکړي ښٻنولی  وچ   پ زور ک

  . بله چاره نشته بې له ملي پاڅون څخه   نور نو را والړ شئ يم

ده مرغه زموږ دردٻدلی ولس به بې تفاوته پاته نه شي  چې   زه باوري يم ه ب اره  خو ل اتلو لپ درت س چې کرزی دق

  .ھره بې ننګي مني 

م  داسې نه وای که ھغه  ه دې د  صادق وای اوپه رښتيا ھ الو افغانانوپ الو وي ې وي ه ي و ب ه  سوځولی   زړه  وين وک

  . به يې کړې وه خونور څه يې په وس نه وای نو استعفا 

  .دھغې ورځې په ھيله چې زموږ دکړٻدلي ولس په رسۍ ټول ملي  خاينان را ځوړند شي 

  ومن هللا توفيق

  
 
 
 


