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 امريکايي اسارتنامه:

  د جنگ او وينو تويولو اساسي عامل
 

 پوھٻدل، چي امريکايي يرغلگران به زموږ ھوښيار او دراک ھيوادوال خو پخوا ال په دې روښانه واقعيت ښه

ھرومرو د کابل پر مزدورو واکمنانو خپله استعماري اسارتنامه تپي؛ خونه په دې شرمناکه او خندنۍ بڼه؛ ځکه 

ھيچا تصور نه کاوه، چي د سپيني ماڼۍ بې زړه واکمن به پر خپل ټول وحشتناک جنگي ماشين اوبي شماره حشم 

ي اډه کي، غله غوندي له الوتکي څخه را کښته کيږي؛ او د سختو پوځي تياريو په وخدم سربٻره، د بگرام په ھواي

  حامد کرزي سره پر ھغه کرغٻړن او شرمناک سند السليک کيي، چي تر اوسه -ترڅ کي به له دريم شاه شجاع 

  . يې نه يوازي افغان اولس، بلکي د دوی د مزدور پارلمان غړو ھم مخ نه دئ لٻدلئ 

په وياړلي تاريخ کي د الھور، کندھار، گندمک او ډيورنډ په شان ډٻر استعماري تړونونه السليک د افغانستان 

سوي دي؛ خو زموږ خپلواکو، سرلوړو او زړورو خلگو ھيڅکله د پردو تاړاکگرو وتپل سوو اسارتنامو او 

مريکايي يرغلگرو ودې توري دا پال به ھم د سر، مال او ناموس په ښندلو سره د ا. تحديدناموته غاړه نه ده ايښې 

  .او شرمناکي استعماري اسارتنامې ته غاړه کښې نږدي 

پښتو او ( د امريکايي چوڼييو د تورو او کرغٻړنو نخشو پر بٻالبٻلو اړخو مو پخوا د ھيواد په دواړو ملي ژبو 

» لر او بر « ، »ن    آزاد افغانستا-افغانستان آزاد «  پراخي خبري کړي دي، چي گران لوستونکي يې په ) دري

امريکايي چوڼۍ او استعماري « او » لشکرگاه ھای امريکائی و نقشه ھای استعماری « ويبپاڼو کي د » بٻنوا « او 

په دې ځغلنده ليکنه کي افغانانو ته د اوسنۍ امريکايي اسارتنامې د . تر عنوانو الندي لوستالی سي » نخشې 

  .ه کووراتلونکو عواقبو په باره کي لنډه اشار

امريکايي او ايتالفي لښکرو څه دپاسه لس کاله مخکي په افغانستان او سيمه کي د خپلو اوږدو سياسي، اقتصادي او 

په دې ظالمانه او انساني . ستراتيژيکو پالنو دتحقق دپاره زموږ پر وياړلي او سرلوړي ھيواد پوځي يرغل وکئ 

اړو خواوته د لکو بې گونا افغانانو پر وژلو او ټپي کولو د ډيورند د منحوسي کرښي ودو) کي يې( ضد يرغل کې 

د . سربٻره، د خپلو زورو پوځيانو ويني توی کړې؛ او په زرو ميليارډ ډالره يې د جگړې په اور کي وسوځل 
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جگړې ھمدې انساني تلفاتو، مالي تاوانو او سياسي مخالفتو له ډٻره وخته امريکايي ستراتيژيسټان دې ته اړ کړي 

البته داسي ژغورنه، چي نه سيخ وسوځي نه . چي له دې خونړي ناتار څخه ژر تر ژره ځانونه وژغوري دي، 

ياني له يوې خوا د خپلو زياتٻدونکو پوځي تلفاتو، مالي زيانو او سياسي مخالفتو مخنيوی وکي؛ او له بلي . کباب 

  .  او شاوخوا سيمي څارنه او کنټرول ھم له گوتو ونه باسي خوا د اشغال سوي افغانستان 

د امريکا و راتلونکو انتخاباتو ته تياری او د سوريې او ايران پر خالف د جنگي عملياتو په مقصد د پوځي او مالي 

انو د تلوار امکاناتو برابرول، پر افغانستان باندي ددې شرمناکي اسارتنامې د تپلو په کار کي د سپيني ماڼۍ د واکمن

مالوميږي، چي د ھمدغو دوو لويو او اساسي عواملو له مخي د امريکايي . دوه لوی او اساسي عوامل گڼل کيږي 

نوره پاته برخه يې د کابل د مزدور پوځ د روزني او له . لښکرو ډٻره برخه په نيژدې وختو کي له افغانستانه وزي 

لښکرکوټو يا چوڼييو کي ځای پر ځای کيږي، چي له تٻرو لسو تروريزم سره د مبارزې تر پردې الندي په ھغو 

  . کلو راھيسي يې د ھمدې استعماري نخشو دپاره د افغانستان په گوټ گوټ کي جوړي کړي دي 

اما د امريکايي لښکرو عددي کمښت او نظامي تمرکز به ھيڅکله د افغانانو روان خونړی ناورين ختم نه کي؛ ځکه 

سيمو کي مٻشت امريکايي پوځونه به دپخوا په شان د کابل د مزدور او فاسد رژيم و مالتړ او د ھيواد په بٻالبٻلو 

زموږ د بې گونا خلگو و بې رحمانه وژني، اختناق او سپکاوي ته دوام ورکيي؛ گاونډي ھيوادونه او د سيمي نور 

 ھر بل وخت په څٻر خپلي بې مغرض دولتونه به د امريکايي لښکرو د حضور او مزدور رژيم د واکمنۍ په پلمه د

د کابل د مزدور رژيم واکمني، د امريکايي پوځو بې مسووليته حضور او د پردو . شرمانه السوھني پر مخ بيايي 

داويني، . ھيوادو خاينانه السوھني به ھر يو په خپل وار سره د افغان وژني و رواني جگړې ته ال زور ورکي 

، مذھبي، ژبني، سمتي او تنظيمي تضادو لمن نوره ھم پراخه کي؛ او په دې لمبې او ورانۍ به بٻله شکه د قومي

  . توگه به دا وياړلی گډ تاريخي ھيواد د تجزيې له جدي خطر سره مخامخ سي 

په دې ډول گورو، چي د امريکايانو استعماري اسارتنامه په افغانستان کي د جنگ او وينو تويولو اساسي عامل 

په ھيواد کي پردي پوځونه او د ھغو مزدور حکومت په زور او جبر د خلگو پر ژوند، تر ھغه مھاله، چي . دئ

  . مال او ناموس واکمني چليي، د سولي او امنيت راوستل خيال، محال او جنون ښکاري 

په افغانستان کي د دايمي سولي او امنيت په مقصد بايد سمدستي د ھيواد د وروڼو قومو او قبيلو د پوھو، نٻکو او 

يوازي دغه راز نٻکنام، . زړه سواندو ملي شخصيتو په گډون د يوه موقت  ملي حکومت پر جوړولو َغَور وسي 

ُمخلِص او سپٻڅلي ملي شخيصتونه کوالی سي له وسله والو او غير وسله والو مخالفينو سره د خبرو اترو پر ټغر 

  .  ي ټولني ھر اړخيز باور تر السه کي کښٻني؛ او پر خپلو وطنوالو سربٻره د ھمسايه ھيوادو او نړۍ وال

 

 

 

 

 

 

 


