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 انجنير سيد عبدالقادر

                                                                 ٢٠١۴ اپريل ٣٠ 

  اشغال پنځم پړاو  داستعماريټولټاکني که
 :دټولټاکنو لوبو ته يوه لنډه کتنه : رخه لومړي بــــ

  :    د امنيتي تړون دالس ليک  په اړوند دنوماندو بي له شرطه  وعدي : وھمه برخهدــــ 

           :                                                                                      داشغالي ځواکونو احتمالي ستنيدل :  دريمه برخه ـــ

   
   ــ          په امريکايي اشغال کي ھيروئينو اخته افغان ماشومان       ـــ دامريکايي  استعمار اړتيا او ټو لټاکني  يي ـــ      دغربي استعمار او جھادي غلو دجناياتويوه بيلګه  

                                                                                                                                                             

الندي دڅو مياشتوراھيسي  ھغه لوبه  چی  دامريکا اوغربي نړي د اړتيا  له مخي دټولټاکنو تر نامه   : لومړي برخه

 نيټه  په داسي حال کي يی  لومړي پړاوپاي ته ورسيدي، چی  دتبليغاتي کمپاين له پاره ١۶شروع سوي وه ، دوري پر 

 چی اصلي مخه يي زموږ دھيواد  دواقعيتونو څخه  دافغان اونړي دولسونو ليري ساتل ٠سلګونه ميليونه ډالره ولګيدل 

ره نه يوازي  غربي رسنيو بلکه  کورنيو  رسنيو ھم دملي ګټو سره په تقابل کي  زموږ دولس  نو ددې  لوبي له پا٠وه 

 غربي او کورنيو  ٠څخه نه يوازي  اصلي الره بلکه  د ټولټاکنو دورځي دپيښودڅرګندونو ډيره فيصدي ھم  پټه وساتله 

د آزاد ، مستقل ، با امنه ،  ولس واک ،  او رسنيو  ددې لوبي په ھکله داسي څه ليکل او تبليغول ،  چی ګواګي دا ھيوا

سفانه داشغال په  اوسني أ مت٠ريښتينه ډموکراسي پکښي  شتون لري ، او دالوبه يي دډموکراسي يوه ښه بيلګه بلله 

 حالت کي افغان  جمعي تبليغاتي رسنۍ  ، ځيني په پټه او ځيني بيا په يوه او بله بھانه دبھرنيو استخباراتو له خوا څخه 

 ځکه نو افغاني رسني دغربي نړي درسنيو د ھغه تبليغاتي فرھنګ څخه کار اخلي ، کوم چی دولسونو پر ٠تمويليږي 

دبيلګي په ډول دټولټاکنو په دې لوبه کي  افغاني  ٠ضد  داستعماري او نامشروع حاکميتونو د ګټو منعکس کوونکي دي 

اکنود لوبي  په ھکله يي کولي ، کټ مټ دوي په خپلو  رسنيو رسنيو داستعماري واکمنانوھغه څرګندوني ،  چی  دټولټ

 او دارنګه ځينو دحاکميت سره ھم ګټو  افغانانود سياسي شنونکو تر نامه الندي پر تلويزوني  ٠کي ھم انعکاس ورکاوه 

 فرصت چی افغان ولس ته يو تاريخي:  صفحو باندي ھم داسی  دحيرانتيا څخه ډکي څرګندوني کولي ،او ويل به يي 
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 کلونو څخه په مسالمت آميزه توګه ديوه شخص څخه بل شخص ته دسياسي ١٢په الس ورغلي ،  چی ھغه پس له 

دوي دادشرمه ډکي څرګندوني  ٠قدرت ليږدونه ده ، چی په دې کي افغان ولس بايد  خپل رول په پوره توګه ولوبوي 

 او په ٠يکا تر استعماري ولکي الندي راغلي دي   کلونو راھيسي دامر١٣په داسي حال کي کولي  چی زموږ ھيواد د

 بايد وويل سي چی په الس پوڅي ٠ښکاره ډول دوي پر دي واقعيت باندي دخپلو شخصي ګټو له پاره  سترګي پټولي 

کم کښينول ،  دولس د اړتيا له مخي نه ،  بلکه داشغالګرو داړتيا له دھر نوي حارژيمونو کي ، دپاچاھي پرتخت باندي  

  ځکه نو په داسي رژيمونو کي الس پوڅي نه سي کوالي چی دخپلي ھيلي سره  په خپل ٠ تر سره کيږي مخي 

      ٠زوردحاکميت پر چوکي باندي پاته سي  

او ھم دارنګه تر ټولټاکنو تر مخه ھم داسي وړاند ويني  کيد لي ،  چی رژيم  به د خپلي بقا او غربي نړي دګټو له پاره 

 که په رشتيا سره نيژي اوه ٠فوي ، او په رسنيو کي به دخلګو دګډون کچه  لوړه ښکاره کوي دخلګو  اراده تحري

ميليونو افغانانو خپله رايه کارولي وي ،  نو بياولي په واليتونو کي په دغه ورځ خلګو خپل نورمال  کارونه نسواي تر 

دخلګو نورمال ژوند ونه کړايسواي چی  او حاکميت ھم په خپلو تصويري رسنيو کي په ښارونو کي  ٠سره کوالي 

  يوازي يي د ټولټاکنو دھغو مرکزونو انعکاس خپراوه ،  کوم چی تر امنيت الندي دخلګو درايي ٠ښکاره يي  کړي 

  دبيلګي په توګه  دکندھارپه ښارکي په عادي ورځو کي   خلګ دشمير دډيروالي له کبله ٠اچوني ليکي ښکاره کيدلي 

، دټولټاکنو په ورځ دبي بي سي دخبلایر له قوله دکندھار شکله باندي تګ اوراتګ کوي پر الرو باندي په م

 دبي امنيوتر څنګ چی وسله وال ٠ دانو دکوم حقيقت ښکارندويي کوي ٠پرقيرسړکونو باندي ماشومانو فوټبال کاوه 

 او په لس ګونو ٠ حملي په دغه ورځ ترسره کړي دي ) ۶٩٠( مقاومت دملي دفاع دوزارت دڅرګندونو له مخي 

  ښکاره خبره دا ده، چی  ولس په دې ورځ خپل انتخاب ھم  ٠امنيتي او ملکي کسانو خپل  خوږ ژوند له السه ورکړ 

اشغال تر څنګ  دنوماندو ګروپونه داسي جوړ سوي وه ، چی يانوماند لوي بشري او اقتصا دي   د٠نه درلودي 

 چی ولس يي ٠وماند اومعاونين يي دواړه بشري او اقتصادي جنايتکاران وه جنايتکار وو ، او يايي معاونين  ، اوياھم ن

  ځکه نو ولس ددوي په وړاندي ښه قضاوت وکړ ٠په تيرو دولسو کلونو کي دنړيوالو څخه دمحکمي غوښتنه کړي وه 

سي  ويل ،  چی   ولس  تر ټاکنو مخکي  ھم دا٠،  او دايي دځان له پاره ښه و بلل ،  چی په خپلو کورونو کي کښيني 

داشغالګرو  او الس پوڅي حاکميت کومي ښي ګڼي موږ و مخ ته کښيږدو  ، چی دھغو  په ليدو او احساس سره بيا 

ځکه نو دامنيتي کسانو په شمول  دادزرګونو کسانو ليکي نه سي کيدالي چی ٠دټولټاکنودمرکزونو پرالر ورروان سو 

 دي نظر دي چی ددې ټولټاکنو دلوبي په پايله کي چی امريکا ھر څوک ولس په٠دميليونونو افغانانواستازيتوب وکړي 

ټاکي ، ددې وڅنګ ته چی  په وطن کي به جګړه زوراخلي ، دملي شتمنيو د چور لړي  به بيا ھم دبھرنيو او کورنيو 

 به اشغالګر جھادي او تيکنوکراتي غلو له خوا په ډيره بيړه مخ ته ځی ، د بي  ګناه ولس پرکورونو او پټيو باندي

ځواکونه  دترويزم دمنځه تلو تر نامه الندي به  خپل بمباردونو ته ادامه ورکوي ، ماشومان ، ښځي ، زاړه او ځوانان 

به په شھادت رسوي ، يو شمير ځوانان به خپلو شخصي بند يخانو کي دنامعلوم وخت له پاره تر شکنجو الندی ساتي  ، 

 څيرپه ځينو محالتو کي   دکورونو دتالښيو پروخت  دجنسي تيريو تر څنګ يو او ھم دارنګه دتيرو دولسو کلونو په

   ځکه نو  داسي  ټولټاکني افغان ولس ٠، دولت اورسني به خپله چپتيا اختياروي  شمير ښځي به  دځانه سره ھم وړي

و په  ګډون  ، چی دجګړی د دواړو  اړخونته کومه صلح نه سي راوستالي ، يوازني الره ھغه  سياسي حل دي

دملګرو ملتونو تر مشري الندي داسي  يو نړيوال کنفرانس جوړ سي ، چی  په ولس کي قبول سوي شخصيتونه او يو 

 چی دکنفرانس په ٠شمير په وطن او بھر کي دولس دګټو سره شريک مستقل سياسي کارپوھان ھم ګډون پکښي وکړي 

 د کنفرانس د ميکانيزم او لنډ ٠وه لنډ مھاله اداره رامنځ ته سي پايله کي ،  دافغان ملي ګټو په نظر کي نيولو سره  ي
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                     ٠مھالي اداري دعمومی دندو  په ھکله ما خپل نظر  په تيرو ځينو ليکنو کي  په لنډه  توګه ليکلي او نشر کړي دي 

  تمت باالخير 

                          ٠دښاغلو ويب پاڼو دچلوونکو څخه ، ھيله مند يم چی دغه ليکنه دعکسونه سره يوځاي نشرته وسپاري  په احترام  

 

     ٢٠١۴ ــ ۴ ــ ٢٩


