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 شیطاني کړي ! اوسوله 
 

هغه عملیي ته ویل کیږي « باطل َدور»دایره( یا په بل عبارت ) کړي ، شیطانيکې سیاسي اصطالحاتو په قاموس د

 ود وو. جچه په پاي کې هغه ناوړه حالت ته ورسیږو چه په پیل کې مو

پرتله تاکنې ته لومړیتوب ورکوي په واقعیت کې د انتخاباتو د پایلې نه چه د ده په ګته پایته کله چه ولسمشر د سولې په 

رسیږي دادمن ښکاري. دا ځکه چه د تاکنو په پروسه کې مخکې نه مخکې د اِعمال نفوذ دولونه او د دغه الرې تاکلې 

 موخې ته د رسیدو پروګرام مهندسي شویدي.

کې لري چه د دولتي امکاناتو په ګته اخیستو سره د تاکنې په پروسه کې د اِعمال نفوذ ولسمشر او د ده ملګرو په نظر 

 له الرې د انتخاباتو پایله پخپل ګته واړوي. سوله د انتخاباتو قرباني کړي.

 .ولسمشر پخپله کاندید ديشفافیت تر پوښتنې الندې راځي چه په کې انتخاباتو  د هغه

هغه  غانستانافترسره شي،  که تاکنې سره ستونزوپولي  تخنیکي، سیاسي او، يامنیتشمیر  اصلي خبره دا ده چه د ګن

اکنو په د ت د خپل بریالیتوب زمینه برابره کړیده،: ولسمشر چه مخکې يقرار لر په کې چه اوسمهال يحالت ته رسیږ

ارګ ته نیم  ور؟ زه د جان کیري په اوږو سپ ي: ملت ماته راي ورکړیدجه تکراروي  په چیغه شعار مخکني پاي

 : موږ د اشغال محصول ولسمشر سره خبرې نکوو.چه  ځواب تکراروي پخواني پخپل وارطالبان  راغلې . . .

و تنه راي سلهاود ننه سوله ایسار شوې  دشیطاني کړي چه په کې  د سیاسي تعامالتو په ستیچ کې یو وار بیا پدې دول

 پهاو سولې زخمي  دپدې دول  .سر راپورته کويپه بیه  لګښتایه ځبې  و پهملیون دالر 120 او ود وږل ېورکونک

 .قرباني کیږي ېاو ځان غوښتن کاروان د لجاجت  تپه دریدلې

 تاکنو د اوسني دوزخي حالت د دوام په المل بدلیږي.

تاریخ په اوږدو  د .ګنل کیږيپیږندل شوې تعامل په سیاسي قدرت باندې منګلو شخول د افغانستان په سیاسي تاریخ کې 

طر خ مرګد  د هغه نه په بنه کتل چه بایدملکیت  موروثياو شخصي  د مقبوضه ته سیاسي قدرت د ارګ خاوندان کې

 :میدان حریفانو ته ندي خوښې کړې پخپله خوښه  واکمنهیڅ یو  .دفاع وشي په منلو سره 

د  تنه ۷،په موده کې لونو ک 2۳یعنې د  (199۶) کال يد لمړ طالبانو د راتکد  نه (19۷۳)د محمد داؤد د کودتا 

 کال یو کس(. دري وږل شوې دي )اتکل په هر  دولت رئیس یا لمړي وزیر
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 د ورځني واقعیتونو او پیښو په بنست باندې ولسمشر چه يي حالت کې قرار لرئپه یوه استثنا افغانستانخو اوسمهال 

غال الندې نه هیوادونو تر اشلسهاوو بهرنیو د  هیڅکله پخپل معاصر تاریخ کې افغانستان ي:استثنایي پریکړه وکړ باید

 دخیل نه وو. د جګړې له الرې په کورنیو چارو کې زموږ هد سیمې هیوادون وو. هیڅکله

داسې  او ترویج بیسارې توکواداري فساد، کورني او بهرني کدوالیتوب، د نشه یي تلفاتو شمیر،  ورځني د تنه ۵00

 دولت رئیس په غاړه ایښي. المر او دا یی د اول مسئولیتآسماني او ځمکني قوانین  چهتریخ واقعیتونه دي  . . . نور

امل چه په تع سیاسي د مخکني ولسمشر اسالمي، سیاسي او اخالقي مکلفیت لري چه اوسني ناورین ته په پام سره ء  بنا

 په ولس باندې .وږغورينه ځان  قبضېد  دلالمل ګرځییوازې د واکمن وږنه د سیاسي قدرت د انتقال  څ کې یې تر

د یو واکمن زیرکتیا او معقولیت په  پدې باندې ځان پوه کړي چه له بی ځایه لجاجت نه الس په سر شي. ورحمیږي.

عقالني   او د اوسنیو واقعیتونو په بنست لرې وساتيه د زاړه سیاسي دود او دستور د اسارت نه ځان چ هدې کې د

 لتول د لیونتوب نښه ده. الرې حل ستونزو ته د اوسنیو الرې متروک تکتیک له او زوړ د پریکړه وکړي.

  .ده اجف رهـو او وطن سـد خلک ولـاني کـقرب کنېد تا ولهـ، سهـیـپه ب اديـبرب الزیاتې او د وطن د وـد وینې د سیالبون

 «پاي»
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