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  بســـــــــــــــــــــــــمل

١٩/٠١/١١  

  

  دکابل دولت درۍ ګونې قواوې دايران  په ولکه کې دي
ی دافغان او ايران  په  تاريخ  پاڼو کې به  ھيڅ  داسې کرښه ونه وين ستان سره  ښه نٻت لرل ه افغان ران  ل ئ چې اي

  .وي 

م   ه ھ ا ب ر شو بي ه ځي که د صفويانو، نادرافشاراو ګورګين  وختونه اخوا پرٻږدو او دا شاوخوا تٻرو څلورو لسٻزو ت

  .ښکاره کړې ويداسې  څه  ونه ګورئ  چې ايراني واکمنانوله افغان ولس سره مرسته،  زړه سوی او خواخوږي  

روسي  اشغال  په وخت کې يې يو شمٻر افغانانو ته  پناه ورکړې وه ھغه ھم له غرض څخه ډکه وه زموږ دا چې  د

ه  چې   ه  څنګ ړل  لک اني ک اره  قرب و لپ ي ګټ و مل ې دخپل ړه ک ل شوې جګ ه  تپ راق  پ ې د ع ان ي مٻره افغان ې ش ب

ان پنجابيانو د ا کشمير په مسئله کې دخپلوموخو لپاره  افغانان  وسوځول، افغ ه  ي ې يک ګان ه  ي ه ګوندون  ھفت  ګان

  .دوګانه نه کړل ھمداسې  د ګورګين لمسيانو افغان سه ګانه ګوندونه  يک ګانه  يا حتی دوګانه  ھم نه کړل 

وم اوس  خو  ه غوښت  فکر ک والی ن داچې زموږ دغو دوو تاريخي  دښمنوګاونډيانو ولې زموږ  دافغان  ګوندونو ي

 .ن  ھم  پوھيږي به پدې  مسئله زموږ ماشوما

ې   ه مجددي څخه ي کله  چې مسعوداو کارمل  د روسانو په دستور دملګروملتونو دسولې پالن سبوتاژ او وروسته  ل

و  ه لمب اق  پ نځ کې دنف ه مي و پ په زور د رباني واکمني ته الر پرانستله له  ھغه وخته  ايران  زموږ د وروڼو قومون

   .دتٻلو شيندلو ته ال نور زور ھم  ورکړ

ه  اني پ ه  د رب ه کول اره شوراھم حماي ايې ترڅنګ  دنظار جنايتک و دحم زاره وروڼ ايراني واکمنانو به  زموږ  د ھ

  .دوره کې ايرانيانو په شمالي ټلواله کې ټول سست  عنصر ه او افغان  دښمن  کسان  پٻژندلي وو 

سې م  پ ور ھ اڼۍ سره  دطالبانو له  را مينځ   ته کٻدو سره  سم  دايران سياست  ن پينې م ه  س ران  ل ی  شو، تھ  پٻچل

ړ ګ  وک ا ت ه  ش ره  پ دې  دوم ه  وړان انو پ شوره  دطالب ه  م وز پ و مرم ې د خپل ې  ي ريف ک ه  مزارش ې  پ  و  چ

  .ديپلوماتانو؟؟ د مرګ  غچ  ھم ونه شو اخيستالی 

اره کړې وه ممکين  ډه اش توال دوه اونۍ مخکې مې ھمدې خبرې ته دآزادي په راديو کې يوه لن وږ ځيرک سياس زم

ايي  يمه کې دامريک ه س ره وه چې پ وه داسې خب ه ي وه  شوي  ھغ پرې  پوه  شوي وي  خوکه  څوک نه وې پرې پ
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ه  ر ن ه  ډٻ اوږدې ستراتيژي  يوه مھمه برخه  ايراني واکمنانو ته ورلوڅه  شوې  وه  چې  ګواکې  دطالبانو عمر  ب

  . آزاد الس ولرئ  وي تاسو به په راتلونکې کې په افغانستان کې

ه  ھمداسې وشول ديونوکال اوبريداس دتٻلو کمپنيو په ټس کې دطالبانو نظام  په لوی الس  را وپرزول شو دشمال غل

مالي  ران  د ش ړه  اي ه وک اره  ورت ښٻنول شول لکه  مخکې مې چې اش او ھٻواد دښمن عناصر دقدرت  په ګدۍ ک

واد دښمن ټلوالې په مينځ کې  ټول سست عنصر ه او افغان ه  ھٻ ې ھمھغ  دښمن  کسان  ښه  پٻژندلي وو نو دا ځل ي

  .را تاو او دکابل دولت  په  درۍ ګونو قواوو مسلط کړل  له شااوخوا) حامدکرزي(کسان دخپل خواھرزاده 

اره  ا لپ ران   څوک او دچ ور وزي ي ن ين  او ځين ر مخدوم  رھ آيادکابل کابينې  يو شمٻر وزيران لکه  دکولتور وزي

   کوي؟کار

  دکرزي پخواني او اوسني  دوه مرستياالن څوک او دچا لپاره يې کار کاوه او يا يې اوس کوي؟

  دولسي جرګې په ورستيو جعلي، تحميلي او شرمٻدلو ټاکنو کې څوک او دچا په مرسته ومنل شول؟

شيي اردو له  يونيم لک بھرنيوسرتٻرو سره  يو ځای  دکابل  ادارې  اجرايه  قوې  په  ځانګړې  توګه   پوليس اوملي

ه   ه  مصنوعي  ډول  دشمال پ ې  پ ا ي ه  شوای ساتالی  او ي ه  ون اکنو مرکزون اره  ګڼ  شمٻر د ټ د چا اود څه  لپ

  پښتون مٻشتو سيمو کې  نا ارامی جوړه کړه ؟

  والی ؟دقضايه ارګان ځانګړې  محکمه په څه لګيا ده چې التراوسه  دمعترضو وکيالنو په اړوندپرٻکړه نه شي ک

  .له پورتنيو جملواو پوښتنو څخه  څرګنده  ده چې دکابل دولت  درۍ ګونې قواوې  دايران په ولکه کې دي 

ې  دايران  دنورو بې شرمانه  مداخلو په اړوند مې تٻره اونۍ دآزادي  راديو ترشنه  اسمان الندې  پروګرام کې  خپل

  .راسره موافق  وي غاړې خالصې کړې ھيله  من يم  چې  زموږ  ھٻواد وال  

  http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/13405                        ومن هللا توفيق

  محمدامين بسمل          

 

  

  

  


