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  ...!دغه ده نن د ټاکڼو رسوايی، او بيا زما وړانديز
 

  !ښاغلو او اغلو افغانانو
ست د مياشتې په شلمه نيته، اکنو؟ د تدوير سره د روان کال د ا ويا د ولسمشرئ د ټول  چې په هيواد افغانستان کې د 

مصادفه وه، ما دغه الندې ليکنه د هم هغې ورځې په ماښام، يعنی د دې رسوا بهير په پای کې، خپلو هيواد والو ته 
  :تقديم کړله
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  محمد اياز نوري
٢٠/٠٨/٢٠٠٩  

  
  

  ټولټاکنې او که يوه رسوايي؟
  

ه مصادفه وه زمونږ د ټپی هيواد افغانستان د ملت لپ٢٩ هجري لمريز کال د زمري د مياشتې ١٣٨٨نن د  اره له  ني
رو له خوا نيول شوی، او ...!!. توهينه ډکه ورځ ريزي چور په داسې حال کې چې کران افغانستان د امريکايي او ان

ړه په پوره زرب په کې روانه ده، خوهلته په هيواد کې د نوي ولسمشر  افغان ولس نه کوم اختيار لري، وسله واله ج
 يو شمير افغانانو، چې قومي بازار يې ښه تود کړی وه، خپلې رايې د ټاکلو لپاره د بهرنيانو د پيسو په مصرف؟؟،

نن سهار له اوو بجو څخه د دې موجوده حکومت پر ضد افغان وسله والو طالبانو !. ؟...صندوقونو ته ورواچولې
ډه وده او تخريب کړه ړه پيل کړه او تر څو يې چې وس الره، دا لړې د انتخاباتو يې    . ج

ډون وکړ او وې ويلنن ماښام بيا د    :حکومت مشر حامد کرزي په پرس کې 
هغه د خپل دولت مخالفين، .دا د وياړ او افتخار ورځ ده، چې نن د افغانستان ملت د ولسمشرۍ انتخابات تر سره کړل

جال، جال  حملې زمونږ په دفاعی !! ٧٣وسله وال طالبان، د دښمن په نوم ياد کړل، او وې ويل، چې نن هغوی 
ورپسې د حکومت د دفاع وزير رحيم وردګ، د .  تر سرې کړلې، خو افغانان د رايو مرکزونو ته والړلواحدو

دفاع وزير معترف . کورنيو چارو وزير حنيف اتمراو د ملی امنيت ريس امراهللا صالح هم کنفرانس ته حاضر شول
ړه روانه وه، او مونږ ١۵شو، چې نن په  ړه کې،  واليتونو يعنی نيمايي هيواد کې ج د دولت د مخاليفينو سره په ج

د کورنيو چارو وزير د . ملکي تلفات هم په کندهاراو خوست کې لرو.  کسه ټپيان ورکړل٢۵ پوځيان مړه او ٨
  . تنو ټپيانو خبر ورکړ١٧ مړه او ٧پوليسو 

ندوي، دا ښه، دا خو هغه ارقام د تلفاتو دي، چې دولتي مقامات يې پس له خپل مصلحته، افغان ملت او مي ډيا ته څر
  . مخالفيفو وسله والو طالبانو به هم مرګ او ژوبله ليدلي وي. چې رښتيا کوم شمير دئ، دا يو آهللا پاک پوهيږي
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نن په دواړو متاخصمو خواوو کې د افغان ملت بچيان . دلته بايد هر افغان د دې شيطاني توطعې عمق ته پام وکړي
آيا دوی ...!!  دواړه د يوه ملت څخه دوه وروڼه ول!!  بولي او که تروريست که ملي پوليس يې. مړه او زخميان شول

د ژوند حق نه الره؟ آيا دوی د کوم جنګ لپاره د چا لپاره، او د کوم ملي هدف لپاره؟ او چا دوی نن دې جنګ ته 
هغه بل چې ټپي شو، آيا هغه افغان طالب او د ملي؟ اردو عسکر او پوليس چې نن سا ورکړه ، او . سره مخامخ کړل؟

او اوس په روغتون او يا هم د غره په کومه څنډه کې په کټ کې پروت او بوغارې وهي، آخر ولې؟ آيا هغوی مور 
او آيا دا دواړه په  يوه واحد  !. ؟...او پالر، خور او ورور، کور او کورنۍ نه لرل؟ په هغوی به اس څه حال تيرېږي

تم، چې که په امريکا او يا هم په يوه اروپايي ملک کې د افغانستان غوندې ملت پورې مربوط نه دي؟ اوس زه پوښ
اکنې؟؟ به کوي ړه روانه وي، دوی به لومړی هرومرو جنګ ته پای ورکوي، او که ټول   !. ؟...توده وسله واله ج

له بلې خوا د ټاکنو شمير ال نه ده شوی، ليکن يو د قدرت ليوني عبداهللا عبداهللا ال له وخته اعالن وکړ، چې د ولسمشر 
بالمقابل د هغه بل د ارګ د ليوني حامد کرزي پلويانو هم وويل، چې !! حامد کرزي، کسانو ووټونه پټ کړي دي

روپ د درغليو په اړه يو لست ل   !!.رومونږ هم د عبداهللا د 
ه کيږي؟.  اوس به دا غوږ ملت د دې داړه مارو سره څه کوي؟؟ اکنې په . آخر د دې هيواد راتلوونکې به څن ټول

پس !. ؟...طبعي او قانوني ډول په يوه هيواد کې ثبات او سوکالي راولي، ليکن په افغانستان کې بايد ناورين راوړي
رار وکړي، چې لويه نړيواله ابليسي توطعه د دې تور بخته ملت په دلته ده، چې نوره هر افغان بايد په دې حقيقت اق

ريزي متجاوزينو په الس کې  ير او مسووليت يې د امريکايي او ان برخه ليک باندې روانه ده، چې د الرښوونې زن
ناه ولس د اوسني حال په ارمان شي  خدايا ، چې.دئ، او وضع به نوره هم د بدترئ خوا ته ځي، داسې نه چې دا بی 

  ...مه يې کړه
                       پای
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ه او پوره اويا ورځې د ټاکنو؟؟ د دايريدو څخه تيرې شولې، خو نه اوس دغه ده نن د نومبر د مياشتې لو مړی ني
د ټاکنو پايلې بې حده وځنډيدې، او باالخره د . ؟...!انتخابي ولسمشر معلوم شو او نه هم نوې کابينه او نوی حکومت

ن کې مجرم کانديدان زياتو غلطو رايو په تثبيت او درغليو، پروسه دوهم پړاو ته الړه، چې دوه مخکشي او په ضم
ډون څخه په انتخاباتو کې . حامد کرزی او عبداهللا عبداهللا بايد سيالي ته سره دريدلي وای اما نن کانديد عبداهللا له خپل 

رام خپل انتهايي رسوا کچې ته ورسيد زه دلته .د خپلو شرطونو؟؟ د نه قبليدو له کبله انکار وکړ، چې په رښتيا دا پرو
. اړخ سره تماس نه کوم، ځکه زه افغانستان نيول شوی او د نه ملي حاکميت د درلودو هيواد بولمد موضوع د حقوقي 

ريزانو ته وايم، چې ستاسو په ذريعه په  ه ٢٠٠١زه امريکايانو او ان  م کال کې د طالبانو د مسلط حکومت له من
) جرمني(و ورپسې په يوه بهرني هيواد وړل، هغه هم په داسې بی باکه ډول او د يوه مملکت د درست ملت توهينول ا

کې د افغانستان لپاره د ملت د رايې په غياب کې د يوه فرمايشي حکومت تاسيسول، هغه ستاسو بی سنجشه او تيري 
کوونکي اعمال ول، چې نن هم خپله تاسو په کې غرق او ناکام ياست، اوهم مو افغان ولس په سرو وينو کې 

 واضح حقيقت دئ، چې نن هر سياسي او حکومتي بهير دغه نه بللي ميلمانه، دا د لمر غوندې. غورځولئ دئ
ريزان مخامخ تر ادارې الندې لري ړه روانه ده، او . خصوصا امريکايان او ان نن په افغانستان کې وسله واله ج

ران افغانستان د دې غمېزې د پای لپاره. حکومتي اداره په بن بست کې لويدلې ده  امريکايانو او بناء زه بيا د 
ريزانو ته داسې وړانديز کوم، چې   :ان

ويه هيوادونه په سر کې او دا نور درپسې، زمونږ په هيواد کې پوځي شتون لرئ، نو که  له دې چې تاسو دوه زور 
غواړئ، چې په افغانستان کې دايمی سوله راشي، او هلته دوهم ويتنام درته جوړ نشي، دغه اوسني بن بست ته پای 

ړې موقتي حکومتي اداره دې په افغانستان کې جوړه شي، چې نه په . ئورکړ په دې معنی ، چې يوه داسې دريم
روپ يې په کې شامل وي دا موقت حکومت دې د مسلحو مخاليفينو .کې حامد کرزی او ټيم يې او نه دې عبداهللا او 
ل کړي، بيا دې په يوه هر اړخيز ملي بهير سره لومړئ اوربند تامين، د تور لست څخه د هغوی ايستل او مذاکرات پي

ړه ختمه او سوله تامين شوله، د بهرنيانو د قواوو د خروج د مسلې لپاره پريکړه او د ولس  او تفاهم کې، کله چې ج
  پای.    په رايه دې نوی اساسي قانون او دولتي چوکاټ افغانستان ته جوړ شي

  
 


