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  له پيشرو خپرونې

٢۴.٠٣.٠٩  

  

  !څوك بيګانه پاله دى، ولسمشر كه مرستيال يې؟
  

    

نې په ناسته كې لفظي په دې وروستيو كې رسنيو خبر وركړ چې د حامد كرزي او احمد ضيا مسعود تر منځ د كابي

دا لفظي شخړه وروسته له ھغې . خطاب كړى دى... شخړه شوى ده چې په ترڅ كې يې يو بل ته بيګانه پرست او

شوى ده چې احمد ضيا مسعود په پنجشير كې رابلل شوې ناستې ته په وينا كې خپل حكومت يو كمزوره او له فساد 

  .ډك ګڼلى و

 بيګانه پرست او د خارجيانو لمسونكې وايي او دا چې ولې مرستيال يې ھغه ھم دا چې ولې ولسمشر خپل مرستيال ته

په  بيګانه پرستۍ تورنوي او د بھرنيانو په زور د واك پر ګدې ناست سړې يې بولي، د اوسني دولت ماھيت او 

  . مضمون ښكاره كوي

سي نظام كې مطرح شو چې د احمد ضيا مسعود چې د شوراې نظار غړيتوب لري، ھغه وخت د افغانستان په سيا

 الوتكو پر افغانستان بمباري پيل كړه او په پايله كې  د شمال ټلواله له كوالب څخه ۵٢امريكا او نړيوال ائتالف بي 

ھمدا ډول حامد كرزى ھم ھغه مھال په سياسي جوړښت كې مطرح شو چې امريكا پر . پالزمينې كابل ته صادره شوه

بن كې د حكومت جوړونې چنې وھل كيدې، چې د دې چنو وھلو په ترڅ كې حامد ارزګان بمونه غورځول او په 

كرزى د خليلزاد او لخضر براھيمې لخوا د دولت رييس او د شوراي  نظار پاتې استازي د دولت مھم غړي وټاكل 

  .شول

ندې او د بھرنيانو په  د الوتنې تر ال۵٢په تيروو اتو كلونو كې وليدل شول چې د افغانستان ټولې مھمې پريكړې د بي 

د افغانستان د انتقالي دورې او د اساسي قانون لويې جرګې او د ولسمشرۍ او پارلمانې ټاكنې . پيسو تر سره شوي دي

ټول د نړيوالو پوځيانو په شتون كې تر سره شوې او ټاكل شوې ده چې د راتلونكې ولسمشرۍ ټاكنې ھم د څه باندې 

  .  سره شي او نړيوال ھيوادونه يې لګښت په غاړه واخلي سرتيرو په موجوديت كې تر٨٠٠٠٠

د ولسمشرۍ د ټاكنو په پايله كې حامد كرزي او احمد ضيا مسعود ظاھرا د ھيواد د ادارې چارې په غاړه واخيستې 

 ملكي ١۶٠٠ زندانونه جوړ كړل، يوازې په تير كال كې ٢۴او په دې موده كې امريكاييانو په خپل سر په ھيواد كې 
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ه بكوا، زرمت، لغمان، جالل آباد، تګاب، پنجوايي، ژيړې، كسان ووژل، د شيندند په زير كوه او عزيز آباد، د فراه پ

لي، ھسكه مينه، شاه ولي كوټ، ارزګان، پيچ دره، د ھرات ګذره، لوګر او په لسګونو نورو ځايونو كې په عدنا

سلګونه افغانان په بمباريو كې ووژل، په خوست كې ماشومان او ښځې په سپو وداړل، د افغانانو غوږونه يې پرې 

و د خلكو يې سپكاوې او توھين وكړ، خو دواړو، ھم ولسمشر او ھم يې مرستيال، يوازې دا كارونه وغندل او د كړل ا

  .امريكي جنراالنو پر ټټر يې مډالونه وټومبول

 ھيوادونو حضور اشغال ګڼي او د كاناډا لومړى وزير سټيفن ھارپر ۴٠كله چې په خپله اوباما زموږ په ھيواد كې د 

 كه چيرې دا فكر كوو چې د افغانانو لپاره پر افغانستان حكومت وكړو نو تيروتلي به يو او د افغانستان د په ډاګه وايي

 او لوديځې رسنۍ په تيره بيا  دولت د بھرنيو چارو وزير استقالل يوه زاړه مقوله ګڼي او پر نړيوالتوب ټينګار كوي

ه ډاګه ښكاره كوي چې نه ولسمشر غلط دى او نه يې ھم سي ان ان د افغانستان لپاره د اشغال كليمه كاروي، دا پ

  .مرستيال

په يو اشغال شوي ھيواد كې د خاورې د تماميت تر څنګ؛ سياسي، اقتصادي، فرھنګي او ټولنيزې برخې ھم 

 نو كه چيرې اوباما افغانستان. اشغاليږي او دولتونه ھم د واكمنۍ د سياسي ارګان په توګه د اشغال په الس كې وليږي

 باور استقالل پر وزير چارو بھرنيو د او ڼييو اشغال شوې  ھيواد ګڼي، ھارپر  پر افغانستان حكومت كول تير وتنه ګ

 چې ولري امكان به څنګه نو ګڼي، (INVASION)  اشغال شتون ائتالف نړيوال او امريكا د رسنۍ لوديځ د او نلري

 چلوي؟ ونه واك مټ پر پرديو د او وي خپلواكه يې چارواكي او دولت او ھيواد زموږ

  

 


