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 30/12/2018                          سلطان جان کلیوال
 

 

راغلی فساد، چور  په افغانستان باندی د امریکا د یرغل اوه لس کاله پوره شول، د غربی دموکراسۍ سره زمونږ وطن ته د

تښتونی، د انتحاری حملو د رواج کیدو، د  چپاول، د نړیوالی مافیی د کنترول الندی د مخدره توکو د نړیوال تجارت، د انسان

رنګ خبیث او بد و تریخ،، تر ټولله کبله کلچر رواجیدلو نوید  کولو (نانو د بی عزتۍ اود درویزی )سوالنړۍ په سویه د افغا

  کال و.

ل. په دی بدرنګ کال زمونږ بیچاره ولس ته هم د سر او هم د مال ډیر زیانونه او تاوانونه ورسید کال نه په دی کال کی د بل هر

 د هغه د انډیواالنو او او بانډو کی تر نورو ټولو تیرو کلونو چی د امریکا د زبرځواک ستان په ټولو والیاتو، کلیو، دروافغانکی د 

 ی ستونزی دوه برابره شویدی.خزمونږ د خلکو د ژوندانه د هری بر ناپاکه قدم هلته ایښودل شویدی، 

کال کی تر نورو  ، په دیرانو تر نورو ټولو کلونو نه خپل ولس او ملت ته ډیر دروغ ویلی دیواکدا یپه دی کال کی دولت

سرکی، د وزیر، وکیل، والی او قاضی  ټولوتیرو کلونو نه، په نظام کی ورګډو بانډونو، ډلو او غلو د هماغه دولت چی دوی په

امکانات یی په الس کی وو، د خپل دولت او ملت په وړاندی  لیت په غاړه لروده او ټول دولتیومسؤ ءپه توګه د وظایفو د اجرا

او دومره یی د عامو خلکو د ورځنی ژوندانه په الره کی خنډونه جوړ کړیدی،  اخستی دومره د ټولنیزو قوانینو په خالف ګامونه

معنوی دی نه زیات د دوی خوایی دی بیچاره خلکو ته د ملیاردونو افغانیو خساره رسولی، له بلی خوایی له  چی که له یوی

 سپکاوی کړیدی.

 وا اوسیدونکو په حیثیت د دی کال په همدا پرون کی د پارلمانی ټاکنو د سرته رسولو په بهانه د دی وطن د وږو او رنځورو

 ل د پارهپه توګه د خپلو غالګانو د پروژو د تکمی باندی د همدی زورواکو او غلو له خوا چی ځانونه یی د دوی د استازو غرور

یوی مړۍ ډوډۍ په ورکولو سره، دومره ملنډی و وهلی شوی چی په ټول ، د یو څو افغانیو په ورکړی او یا د وبیا نوماند کړی و

الخره افغان ولس ته د همدی بد مرغه کال په اوږدو کی، د لومړی وار د پاره د اشوی. او ب تاریخ کی به نه وی پری وهل

کرښی ته د  کرغیړنی فرضی ( کلنی12۵)  زه ) تحریری یا شفاهی ( ور کړله شوه چی د ډیورنډدولت ته د دی اجا پاکستان

 پښتون قوم د جغرافی په سینه باندی د اغزن سیم د تار غزولو کار په عملی توګه پیل کاندی.

اکستان ښکاره توګه د پ مخالیفینو ته پهد همدی کال په اوږدو کی د افغانستان د ال خرابی او بر بادۍ د پاره د افغانانو وسله والو 

 نه پرته د ایران، چین او روس د هیوادونو غیږه هم بیرته شوه.
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نشی هموارولی نو د  د دی تغیراتو سره سم د امریکا دولت هم په ظاهره کی دا ومنله چی د افغانستان مسئله د جنګ له الری 

ورسوله چی د افغان موجوده دولت، نه د  په دی کار سره یی دا په اثبات طالبانو سره یی د مخامخ خبرو سلسله را پیل کړه او

ټاکنی په هکله مستقل تصمیم و نیسی او نه د دی صالحیت لری چی  دی صالحیت لری چی د ګاونډیانو سره د خپلو سرحدونو د

خبرو له مخی د روانی جګړی د بندیدو الری چاری د افغانی کودونو په رڼا کی و لټوی. زه  د خپلو مخالیفینو سره د مخامخ

 خبره ټینګار وکړی ) په دیکوم چی طالبانو ته هم د پاکستان د دولت په ذریعه د امریکا له خوا ویل شوی وی چی  داسی ګمان

ولی نو ځواب واضح دی، ځکه چی که  تنه وشی چیچی مونږ د افغان دولت سره د سولی په هکله خبری نه کوو(، که پوښ

خارجی قوت ته هم دا موقع په الس نه ورځی چی دوی په دښمنو  افغانان په خپلوکی ، روغی جوړی ته سره ورسیږی نو بیا یوه

نه رسیږی او  الس کی ورکړی تر څو هیڅکله  هم د ملی تفاهم له مخی ملی یو والی ته و ډلو  وویشی او هره ډله د یو بل چا په

 .ورنکړ شی چی په سیمه کی د یوه باثباته  او کامالً خپلواک هیواد په توګه سر را پورته کړی دا وخت

 نتایج ال د غوایی په ښکر دا دی د همدی کال په وروستیو کی د  نورو ګډوډیو تر څنګ په داسی حال کی چی د پارلمانی ټاکنو

منلو په بهانه هر ډول تخریبی اعمالو ته تیارسۍ  ته په ټاکنو کی ناکام نوماندان د نهکی دی، ) که اعالن هم شی له اوس نه ور

د مبارزی میدان بیرته شو. دا ټولی مانوری د دی د پاره په الر اچولی  کښینول شویدی( د جمهوری ریاست د ټول ټاکنو د پاره

 ی په تر ټولو مهمه مسئله باندی خبری وکړی. پیدا نشی چی د طالبانو سره د سول کیږی چی افغانانو ته د دی وخت

رو او د خب مخ روانی وی زه فکر کوم نتیجه به همداسی را وځی څه چی پاکستان غوښتی وی په هماغه بڼه به د سولی خبری په

وګه انډولی تپه  روسانو، چین، ایران او پاکستان منافع  اصلی او محوری ټکی به هم همداوی چی څنګه په منطقه کی د غربیانو،

 خوندی پاتی کیدلی شی، نه د افغانانو.

 کال او تریخ نه ډکمرغیو له بد تکال نه را وروسته، د افغان ولس د پاره ترټولو نه زیا 2001کال د  2018له دی کبله ماته د 

سل کاله پکی پوره کیږی، داسی یو کال   خپلواکۍکال چی زمونږ د هیواد د  201۹خو هیله ده چی راتلونکی د  .بریښیدلی دی

ووالی ملی ی ی سولی اولواک هیواد په بڼه د مکملد یوه آزاد او خپ  تسلط نه ملت د ټولو زبرځواکونو د اجوړ شی چی یو وار بیا د

 بدمرغیو ټه پکی د پای ټکی کیښودل شی. پای  ټولوسر راپورته کړی او  سره

 

 

 
 یادونه:

 
نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، او لیکوال  که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 

د او مطالب مقالی په اجرا کولو سره د لیکونکی  «کلیک»د نو کوالی سی چی، پر انځور باندی 
 الر ښودنه تر السه کړی! ،ته فهرست «آرشیف»
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