
 

 وژنې،  توکمیزېپالن شوی 
 کیدو یوه دسیسهد هیواد د ټوټه

 

تنه  ۴۱وژونکو طالبانو په غور والیت کی زمونږ زمونږ د لسګونه هیوادوالو وینې نه وی وچې شوی چی سړي کی په ارګون
 غریبان وو چی له میاشتو سختو کارنو وروسته یی هګناه هیوادوال په ډزو وویشتل. ددی ناورین ډیرۍ قربانیان زیارکښبی

غوښتل د اختر ورځی د خپلو خپلوانو سره تیری کړي. لطیفه او نوروز چی نوی یی واده کړی وو، غوښتل یی د ژوند په 
 وو د هغوي يجسدونه یی د کورنۍ دری تنو سره چی په ځناورتوب سره وژل شو ،يلومړۍ ورځو کی بند امیر ته والړ ش

 نو ته وسپارل شول.خپلوا
یزاب نیټه هم د ارزګان والیت په ګ ۷۱پدی جرم چی هزاره وو ووژل شول. د روان کال د جوزا په د غور قربانیان یوازی 
ځوانانو سرونه ددی لپاره چی هزاره وو ددغو خبیثو قصابانو له لوری پری شول. یوازی څو  تنو ۷۱ولسوالی کی د دایکندی 

زارشونه ګوال په مرمیو وویشتل شول. ددغه ځناورتوب او زور زیاتی وطنکسه ازبک کی زمونږ بیورځی وړاندی په فاریاب 
 جوش ټکی ته رسولی دی. درارسیږی د ملت زغم او صبر یی چی د هیواد له ګوټ ګوټ څخه 

وړجاړي کی ج وجدانه چارواکي د ټاکنو پهبرسیره پردی چی په هیواد کی د وینو لښتی بهیږی، د افغانستان فاسد او بی
بوخت او د خلکو په برخلیک قمار وهی. نور نو د ارګ لخوا تسلیت ویل او کمیسیون جوړول د خلکو ترمنځ په یوه ټوکه 

 بدله شوی ده.
وژونکو قومندانانو لخوا ترسره کیږی چی د کرزی د مالومات ترمخې، ډیرۍ دغه وژني او تاوتریخوالی د طالبانو هغو انسان

چوپړانو  ی ترهګروآآی.ایس.د ولې شورا په لطف پرته له محاکمی او سزا له بند څخه خوشی کیږی او بیا او تش په نوم د س
ی الس لری جنایات ک يبوږنونکنو خپله کرزی او د هغه ګردچاپیره سینګار شوی طالبان په دغه زړهپه کتارونو کی ننوځي. 

 او باید حساب ترینه واخیستل شي.
شی چی ددغو کرغیړنو پیښو ترشا، د بهرنیو نیواکګرو الس دی. ځناور طالبان چی په درواغو  زمونږ خلک باید پردی پوه

ناه خلک ګکونکو ځواکونه سره هیڅ کار نلری  او زمونږ بیسره د نیواکګرو پر وړاندی د جهاد ناری وهی په عمل کی تیري
ږی د افغانستان ویجاړۍ لپاره تمویل او تجهیزی دوی د نیواک د ذخیری په توګه چی د پاکستان لخواغم په ټغر کینوي.  د

پاره الره ل امنه کړي، ترڅو امریکا او متحدینو ته یی د افغانستان د لوټلویواځی یوه کړنالره لری چی افغانستان ناآرامه او بی
 هواره کړي.

وهی ختالفونو ته لمن ود نیواکګرو او د سیمی د څارګرو شومو دسیسو خنثی کول دنده چی غواړي توکمیزو او مذهبی ا
ده چی پر  غوښتونکو عناصرو پر اوږواو هیواد د ټوټه ټوټه کیدو لوری ته بوځي، یواځی د افغانستان پرمخللی او دیموکراسۍ

 مخ یی بوځي.
هڅه کوی چی د افغانستان د خلک د قوم  ې ادارېله ډیرې مودی راپدیخوا طالبي جالدان او د پاکستان او ایران څارګر

می لسیزي د ځناورتوب او شډلتوب تکرار ته الره هواره کړي.  ۱۷او مذهب او قبیلی په نوم له یو بل څخه لری کړي او د 
په ه او د پکتیا وژنپه څو موردو کی د هزاره وطنوالو ټولځنې کرغیړنی کړۍ د افغانستان ټوټه کیدو لپاره فعاالنه کار کوي. 

م د هیو شمیر په اصطالح مرتجع شنونکي  ته رسیدو لپاره ترسره شوه. ارګون کی د تاجیکانو وژنه همدغو شیطانی موخو
 .او تاوتریخوالی ډیر کړي تازهاو هڅه کوی ترڅو د دوو ملیتونو ترمنځ د جګړې اور ته  دښمنانو دغه دسیسو ته لمن وهي

طئو تر اغیز الندی رانشي. هغوی باید پدی پوه شی چی نه طالبان، نه ضد توملیولی ولس باید را ویښ شي او ددغو 
ماران او نه هم هغه حاکمان چی د خلکو د استازتوب دعوا کوی، هیڅ یو د خلکو استازي ندي، بلکه د هغوی د جګړه

وهی ترڅوه لمن ومرتجعې او د پردیو چوپړې ډلې کوښښ کوی ترڅو ژبني، مذهبي او ملیتي توپیرنو ته بدمرغۍ عوامل دي. 
ځپلي خلک ددغو دسیسو قربانیان دي. افغانستان یواځې د خلکو په خپل کرغیړن ژوند ته ادامه ورکړي ولی زمونږ غم



انستان د افغغوښتنې، یووالي او ملی پیوستون سره کوالی شی له دغې روانی بدمرغۍ څخه ځان خالص کړی او بس. آزادی
او خلکومینو عناصرو چی غواړي  کی ګام پورته کول د خاینو او پر وطن هپه الر دود یووالی ساتنه او دغې موخې ته رسی

 هیواد د پرمختګ او هوساینی لور ته بوځي، ترمنځ د توپیر نښه ده.
څوکیو  دارانو ترمنځ دنمایشي او ملنډو ډکو ټاکنو ته قومی بڼه ورکول او د امریکا په منځګړتوب ددی او هغه قوم ټیکه

امنۍ، فساد، د مافیا واکمنۍ او د خلکو له بدمرغۍ څخه حکایت کوي. ولی هغه ټولی هغه کړنې دی چی د بیویشل، دا 
ړن جیب پرته له خپل کرغی ه کړيخلک چی واک ته رسیدو لپاره ځانونه د یو او بل قوم استازي بولي، کله چی واک تر الس

 او مافیایی سوداګرۍ څخه د بل څه په اړه سوچ نه کوي.
نیواکګرو او د سیمی د څارګرو شومو دسیسو خنثی کول دنده چی غواړي توکمیزو او مذهبی اختالفونو ته لمن ووهی د 

ده چی پر  غوښتونکو عناصرو پر اوږواو هیواد د ټوټه ټوټه کیدو لوری ته بوځي، یواځی د افغانستان پرمخللی او دیموکراسۍ
او شوونیست  آندیباید هغه روڼاو پیوستون لپاره تل د پوهاوي کار وکړو.  مخ یی بوځي. باید د ټولو ملیتونو خلکو یووالي

پالونکی ډالرخواره چی د ملی ځناورتوب لپاره الره هواره وی او تیوری ورکوی د ملی خاینانو په توګه خلکو ته او قوم
ونکي جهادی څښکو پسمداني وینهډیر شوی او د فالنی اوروپیژنو. پدی ورځو کی ددغو عناصرو شمیر په ټولنیزو رسنیو کی 

 قومندان واک ته رسیدو هیلې کوي.
ی وژنې په کلکو ټکو غندي او له کړیدلو خلکو په درناوټول ېدغه توکمیز پالن شو« افغانستان د همبستګۍ ګوند»د 

کړي. نډې ش ئېپلورونکو توطهیله کوی ترڅو د یووالي او پیوستون پر ساتلو، دغه غټ ویر په ځواک بدل کړي او د وطن
د کورنیو چوپړانو سیوری د خلکو له سره لیری نشي، په هیواد که  يڅو د نیواک او د هغوهغوي پاید پردی پوه شی چی تر

 ولس تورې ورخې به پای ته ونه رسیږي. د وینو روان لښتی او فساد او بدمرغي او د
 

 ګوندد افغانستان د همبستګۍ 
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