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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بسمل

  ٢٠١٢ جوالی ٠۵

  

  ه دهړد ھر ناورين او بدبختی مسؤوليت د امريکا په غا
  

  .وسپاره اسامه کبانو ته ور دا دی له امريکايي اشغال څخه لس کاله تٻراو ايله يې په لسم کال 

داډول  و او نه يې    دنيويارک دبرجونو دنړٻدو طراح  اسامه زه فکر کوم اوس ھر چاته روښانه ده، چې نه خو

  .امکانات درلودل 

  .رسوي   موږله ځان سره د رازونو تر حريمه پورې  پخپلو قدمونو کې  دا خو وخت دی چې

  .چې دا لوبه پخپله امريکا کړې ده  دنړۍ مطلق اکثريت باوري دی  مانا دنيويارک په ډرامه اوس

  .مسعود والوت  دنيويارک له پٻښې څخه دوه ورځې مخکې 

 شورای نظاریوٻل کيږي ، چې دمسعود په الوزونه کې قسيم فھيم، غبرګ عبدهللا، يونس قانوني او يوڅو نورو 

  .قوماندانانو الس درلود

  .پورتنۍ غبرګې پٻښې دننني اشغال لپاره پلمې وې 

  ر سينه الندې کولو لپاره دامريکايانو خيال پلو رښتينې بڼه غوره کړه خوتر انجامه به ال ډٻرې کوڅېدسيمې ت

  . ځکه چې پخپله امريکايانو زموږ خاورې ته نړيواله جګړه راوړه   ولړي

ځينې  څو اړخيزه جګړه دوام لري په دې جګړه کې يو شمٻر بھرنيان او   په دې مانا چې په افغانستان کې  نړيواله 

  . څٻرې دخپل عمر بقأ ويني   ناولې کورنۍ

دا يو نيم کال نغارې وغربولې څو ددې   په مټ    دخپلو مزدورو ډنډورچيانو  لپاره  امريکايانو دستراتيژيک تړون

  .دافغانستان اشغال ته مشروعيت ور وبخښي  په نوم   تړون   

    ديو کال و دمخنيوي لپاره يې دپوځي اډو خبرې دا تاريخي جنايت وکړ خو دولسي پاڅونون  دکابل پٻزواني ادارې

  .لپاره وځنډولې 

سيسات آن ال په ھغه وخت کې ترنيمايي أدپوځي اډو ت دا په داسې حال کې ، چې ال وار دمخه دامريکا په خوښه

  د تجزيې لپاره دوستم، محقق،   روھاباکر دافغانستان  پورې رسٻدلي وو کله، چې افغان دښمن امريکايي سناتور

  .ضيأمسعود او يو څو نورې منفورې څٻرې دالمان برلين ښار ته را غوښتې وې 
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ليت سره دومره عرض کوم، چې و په مسؤ   يوازې  ستاسو دوخت په پام کې نيولو سره خبره نوره نه اوږدوم

پسې وځپل  النور ھم  مغرورو او سرټمبه امريکايي سياست والو له السه به نه يوازې زموږ ګران ھٻواد  ديوشمٻر 

  . به ھم برابر کړي   امکانات  شي ، بلکې ددريمې نړيوالې جګړې

ه مخې نه دي دا د امريکايانو  ل   په امريکايانو ملنډې وھې او ترانزيتي الرې ورکوي دادخپلوي  اوس چې روسان

  . لپاره دي  دتباھي

  .ځان ته    اوس يو څه په ځان پوه شوي دي له ھمدې کبله دخټې پوزه جوړول غواړي امريکايان ھم

 کورنۍ   له بده مرغه بايد وليکم زموږ په ملک کې به دوی به په داسې حال کې خپلې پښې سپکې کړي، چې

  .جګړه پيل شوې وي 

 تيار ګوګړ په الس کې   د لس کلن اشغال يو بل افت به زموږ کورنۍ جګړه وي چې ال له اوسه يېدامريکايانو 

  .ورته نيولي دي 

  .ليت دامريکا پــــــــه غـــــاړه دی ولنډه يې دا، چې دھــــــرناورين او بدبختي مســـــؤ

  : ستاسو خدمت ته وړاندي کيږي   ستاسو دال پوھاوې لپاره دا الندې مطلب

  "ی لپاره تياری نيسیړبسم هللا محمدی در کورنی جگ: نيويارک تايمز"

 کال کې د بھرنيو ځواکونو ٢٠١۴په پرونۍ ګڼې کې ليکلي، چې په ) نيويارک ټايمز(د امريکې مشھورې ورځپاڼې 

  .تر وتلو وروسته يو ځل بيا په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته

خوانی جنګساالر او د کورنيو چارو اوسنی وزير ھڅه کوي د بھرنيو ځواکونو ورځپاڼه ليکي چې د شمال ټلوالې پ

  .تر وتلو وروسته د يوې کورنۍ جګړی لپاره ځان تيار کړي

د ورځپاڼې په وينا بسم هللا محمدي چې پخوا د دفاع وزارت لوی درستيز و، يو زيات شمٻر پښتانه پوځيان له 

وروسته ولسمشر کرزي د .  تاجٻکانو کې خپل پلويان وګومارلشمالي سيمو څخه لرې کړل او پر ځای يې په

ھمدې اندٻښنې له امله نوموړی له دفاع وزارت څخه لرې او د کورنيو چارو وزير وټاکه، خو نوموړي په کورنيو 

  . چاو وزارت کې ھم پخوانۍ تګالره غوره کړه

لومړي مرستيال مارشال قسيم فھيم ته د يادونې وړ ده چې ولسمشر کرزي د ټولو امنيتي چارو واګې بيا خپل 

سپارلې دي، چې ھغه بسم هللا خان او د شورای نظار نورو قومندانانو ته ازاد الس ورکړی دی او د ولسمشرۍ په 

  .ماڼۍ کې د ھغوی له کړنو دفاع کوي

 له د امنيت په رياست کې که څه ھم تر ډٻرې مودې وروسته يو پښتون رييس شوی، خو نوموړي ھم د مارشال

  .وٻرې تر اوسه په دغې ادارې کې اړين سمون نه دی راوستی

 


