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  دګلخانې د ماڼۍ خوزنده بت؟؟
  
ستان  او ١١ زکال کې  دسپتمبر ديوولسمې٢٠٠١په ه مخې دافغان الن ل نٻټې  پٻښه  د يو منظم او سنجول شوي پ

م ويالی  سيمې داشغال واد دی، دا ھ و اشغال  شوی ھٻ ستان ي و چې افغان د ومن  لپاره تر سره شوه ځکه  خو باي
  .شو چې  دسيمې  داشغال په منظور افغانستان  ھم  وسيله  وګرزٻد او ھم ھدف 

  .له  ھمدې کبله  له  تروريزم سره د مبارزې  په نوم  راغلي  وسلوال کسان يرغلګر او اشغالګرګڼل کيږي 
  داسي نه  وي نو بيا ولې داښاغلي  په لوی الس  امنيتي ستونځې   ورځ تربلې  پسې زياتوی ؟که 

ل ښکٻالک  دوره  له  امنيتي ستونځو څخه  مې ھدف  دا دی چې اشغالګر پخپله  د سولې مخه  نيسي  تر څو دخپ
  .نوره ھم اوږده کړي 

ات  زموږ  اودا نور تش) حامدکرزی(په افغان ولس تپل شوی سمبوليک مشر  ل  ھر چازي  په نامه  چارواکي تر ب
  .د ملت او ھٻواد دښمنان  او تاريخ  ته  پړه دي 

سادودې، د مخدره  که  داسې نه وي نو بيا ولې دا چارواکي  د شخصي  او دولتي  ملکيتونو د غصب ، داداري  ف
  م ورکوي ؟توکو قاچاق، قانون ماتونې  اوھر ډول  نورو ټولنيزو نارواوو  لړۍ  ته  دوا

و  ابللي د سيمې  ټول وراغلي ن ږي څ ول کي اره لوب ان جګړې دواړه خواوې دښکٻالکګرولخواتمويل اوددې لپ دافغ
  . زٻرمو ته ځانونه ورسوي 

و برخو  که تاسې يې نه منئ نوبيا ولې په څرخکوکې دھٻواد شمال ته دطالب په نوم خلګ وړي اويادھٻواد په ځين
   نوکانتينرونو  وسله ورته ښکته کوي؟کې له څرخکو څخه په کانتينرو

  .پدې وروستۍ لسيزه کې له بھرنيوڅخه کورنيو غليمانوزموږملي يووالي ،ولس او ھٻواد  ته  ډٻر  زيان واړاو
ل   ه  دکاب وي او کل رمينځ  اوربل انو ت زاره ګ انو او ھ منظور مې  دجنګي جنايتکارانو بې شرمي ده چې کله  دکوچي

  . ګونې قواوې  دولس په خالف  کاروي د تش په نامه دولت  درۍ
  که داسې نه وي نو بيا دا ولس  ناراض  په  څه دی؟ 

ې ؟؟ دپورتني منطق پر بنادارګ بھرني دوستان  ستان  دتجزي ه ځای  اوس  دافغان زموږ د پرمختګ  اوسوکالي  پ
  :لينکونه کښٻباسئ او يا خو په افغانستان کې  د دايمي پوځې اډو غوښتنې کوي مھرباني وکړئ دا الندې 
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واکې   ي کوي  چې ګ ان  معرف ه سپين  چرګ دسپينې ماڼۍ ننني  واکمنان  په خورابې باکي سره  نړيوالو ته  ځانون

ه  تراتيژي  ٢٠١۴پ ې ددوی س ې چ ال ک ې ح ه داس ق باسي داپ ه مطل ل  فوځون ه خپ ستان  څخ ه افغان ې ل ال ک زک
ه وزي دکسپين  بھيرې  تراشغال  ه سيمې څخه ون ه  ل ه وخت  پورې  حتمي  ده داما نا چې امريکايان  به  تر  ھغ

ه  ور ھٻوادون و شمٻر ن تر څو چې زموږ دسيمې  ټوله  شتمني يې نه وي لوټ کړې او يا خود چين او د سيمې  ي
  . عمأل په جګړه کې نه وي ورسره ښکٻل شوي 

ي  دورستيو اوکره شواھدو له مخې داسې مالوميږي   ه  عمل اڼۍ دستراتيژي  پ ستان  دسپينې م چې  ايران  اوپاک
  .کولو کې  پوره ھمکار دي ځکه خو دا دواړه ھٻوادونه په افغانستان کې  دجګړو په  لمبو تٻل شيندي 
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ستان کې  ه  پاک رزوي او پ وځي اډه وګ ه  دايمي ف امريکا غواړي  دسيمې د ھميشني کنترول لپاره افغانستان  خپل
ر ځای کړي  دسفارت  د پ اره ځای   پ و لپ راختيا په پلمه  خپله  څارګره  اداره  په  سيمه کې د نورو اړ او دوړون

  :تاسو کوالی شئ  دا الندې لينک کښٻباسئ اونور ھم  په جريان خبرشئ 
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ه  خالص  ران  پ ران  او اي ه اي وږ اوب انمنوي  زم صادھم زي وږ اقت ګ زم ر څن ل ت وځي يرغ ي اوف الس دفرھنګ
  .پاکستان ته د کابل ادارې د بې غوري او بې ھمتي له کبله  ھمداسې مفتې  وربھيږي 

وی   اره ل و لپ ي ګټ و مل دھر ډول جفاوو او نادودو په پراختياکې ھمدوغو دوو ھٻوادونو په  داسې  وخت کې  دخپل
ده  بت ولوباوه  چې دکابل رول  نځ کې خوزن ه مي اڼۍ پ انې م دکرزی  (ګلخ ه  خوښ  دی چې ) حام وازې دې  ت ي

انو ښتنو(ايران  دګران افغانستان او افغان اني ) پ سوکڅوړې  ورکوي مھرب ې  دپي ال کې دوه ځل ه ک اره پ اھي لپ دتب
  :وکړئ  پدې الندې لينک کې په افغان ولس تپل شوی حامد کرزی وګورئ 
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و  وي، دتٻل اوړه سلوک ک ورا ن ره  خ انو س ه  افغان ران  ل ې اي رې  دي  چ ارې اوسورې  خپ ای  ن باھر ځ ن  س ن
  .نه له پولې  څخه نه را پرٻږدي  ترڅودبيو دلوړوالي په  صورت کې زموږ ولس نورھم وکړيږي  ټانکرو

ښتورګي ھمدايران  واکمنان  زموږ افغان  زندانيان اونور ې زړه، پ ه  وژلوڅخه وروسته ي ي، ل ان   وژن اجر افغان
اھم د رې کوي خوبي واري زده کړې پ ه او داسې نوردبدن غړي راباسي  اوخپلې البرات وډاګۍ ادارې غوږون ل ګ کاب

ه  ور  ادارانو ت و ب واد څخه بھر  خپل ه  ھٻ ي پانګه ل ر څوزموږ مل ه  ډکوي  ت ل جٻبون وازې خپ مړه نيولي دي ي
ي  ه  د دوی ننن وباسي  خود دې  شعورورسره  نشته  چې يوه ورځ  به  دا له ھٻواد څخه  ولجه شوې پانګه ټول

  .ورڅخه کنګل کړي ) ښکٻالکګر(ياران
  هللا توفيقومن 

  د يو پياوړي او خپلواک ھٻواد ګران افغانستان په ھيله
 
 
  
  


