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 Political سياسی

  

  بسمل

 ٢٠١١ می ١٥

  ال اوس ھم دافغانستان دګټو غم دی  درسره؟
  

  !عزتمنو لوستونکو

  :ه نظره تٻر کړئ مخکې له دې چې زما ليکنه ولولئ لمړی  دا الندې  خبر چې روھي ويبپاڼې خپور کړی ل

 جان کيري دبلخ له والي عطا سره وليدل

. نن ورځ دامريکا په کانګرس کې دبھرنيو اړيکو دکميسون مشر سناتور جان کيري مزارشريف ته تللی و  

کيري له والي سره دامنيت ، ديموکراسۍ ، له مخدره موادو . نوموړي دبلخ له والي قومندان عطاء سره وليدل

موږ غواړو ،چې دسولې په راوستلو کې دبلخ له : برخه کې مفصلې خبرې وکړې کيري وويل سره دمبارزې په 

  .والي سره مرسته وکړو او په دې برخه کې له ده ځينې مشوره واخلو 

په دې سفر کې له نوموړي سره دامريکا سفير ايکن بيري ھم ملګری و دا افغانستان ته دبن الدن له ترور را 

   .يکايي مسوول لومړی سفر دی وروسته دلوړيوړي امر

  !ګرانو خويندو او وروڼو

  .ھيله ده چې دجان کيري په عوام فرٻبي مو سر خالص شوی وي 

  .جان کيري  دبلخ له والي عطأ  دا د امن له  دښمن سره دامنيت  په باب خبرې کړې دي 

  .ې دي  جان کيري له عطأ دا د ولسواکي له  دښمن سره  د ولسواکي  په اړوند خبرې کړ

  .جان کيري له عطأ دا دمخدره موادو له لوی قاچاقبر سره دمخدره موادو سره دمبارزې په ضد خبرې کړې دي 

جان کيري دا ھم وٻلي دي، چې موږ غواړو دسولې په راوستلو کې دبلخ له والي سره مرسته وکړو د شرم  او خندا 

لو په برخه کې دسولې له لوی دښمن عطأ دا وړخبره خو يې ال داده  چې  جان کيري  صاحب دسولې  رواست

ف ځای أسدغبرګ عبدهللا له بوټ پاک څخه  مشوره غواړي  وا وا ورته  وخاندئ  بيا ھم ورته  وخاندئ  واقعأ دت

  .دی 

  . له جان کيري سره په دې سفر کې دافغانستان  دغالم  دولت مشر ايکن بيري  ھم ملګری و

 باټولو لپاره ځانونه مزارشريف ته وررسولي وو تر څو ھغه ته ډاډ ورکړي زماپه نظردې جوړه مارانودعطأ دال

چې ته به په ھمدې سيمه واکمن يې النوربه دې ھم غښتلی کړوخوڅومره چې ژرکيږي داسې بحران رامينځ ته کړه 
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  زموږ  د چې ھم  له  افغانستان  څخه زموږ  دپوځيانود وتلوپه وړاندې خنډ شي اوھم  په  افغانستان کې نړيوال

  .اډومالتړ وکړي  پوځي

د شمال  جنايتکاره ټلواله په سرکې يې دنظار ځناور خو ھسې ھم دسبوتاژ ماھرين دي دا ځل  به داسې نادودي تر 

سره کړی  چې خورا بدې  پايلې به ولري  البته  دوی خو لکه  شغاالن  دپښې  په  يو درب  ترکوالبه  ځغلي خو 

نوغبرګ عبدهللا  اوامرهللا  ناصالح  به  ھيڅکله ھم دسولې په وړاندې مخالفت نه وای پردي يې حمايه کوي که نه 

  .کړی 

يو ځل بيا راګرزم  جان کيري ته دا ښاغلی چې ظاھرأ  دديموکرات ګوند غړی خو په حقيقت کې تر خونخوار 

  . وزي  بوش څخه ھم جاني ښکاري په ډاګه وايي، چې امريکائي پوځيان دې له افغانستان څخه نه

جان کيري  داوباما د پخواني  ځانګړي استازي  ترخاوروالندې  ھولبروک نقشې په سرکې ګرزوي  ترڅودعطأ په  

  .شان  جنګي جنايتکارانو په نازولو سره  افغانستان  ټوټه  ټوټه  او دملي يووالي کډه بار کړي 

ومونو ترمينځ لمبې بلې کړې  دي قدرت ته دبلخ والي عطأ چې دجھاد؟؟ له برکته يې په شمال کې زموږ د وروڼوق

په رسٻدو سره تر ټولو لمړی  داخپله  اوږده  ږيره خرخول کړه ورپسې يې دجنګي جنايتکارانو له ډلې څخه ځان 

ته ورته کسان له  ځان څخه را تاو کړل  ددې تر څنګ يې دخپلې کورنۍ غړي ھم  په  دولتي چوکيو سپاره کړل  

  .دونو انحصارپخپل الس کې ولري تر څو دلويو لويوقرادا

  . درۍ اونۍ مخکې په يوخبرکې راغلي  و، چې عطأ  ھمدا اوس يو مليارد ډالر  په واک کې لري 

  ښه نو تاسو وواياست،  چې دايو مليارد ډالرله اسمانه  پرعطأ را وورٻدل؟

ٻری کوم،  چې ستاسو ھره ټنګه عطأ  په دومرو خبرو نه  ارزي  خويوازې  په  ده او ده ته ورته غلوباندې  دا ز

څارله کيږي  دھغې ورځې انتظار باسئ  چې  دادجنايت له الرې ترالسه کړې پيسې به موداسې کنګل شي لکه  

  . داسامه 

  ديادولو ده چې اسامه بن الدين ھم امريکايانودعطأ په  ډول نازاوه  تر څو دھغه په وسيله خپلو موخو ته ورسيږي

    په جھاد څه؟که نه نو د امريکا يې

زموږ  په بډايه سيمه  ددائمي  تسلت اواسيائي شتمنوھيوادونودچور لپاره افغانستان  دامريکا لپاره ھم  لمړنی ھدف 

  .و او ھم وسيله  

دې ارمان ته درسٻدولپاره امريکا په ھرنيرنګ الس پورې کوي نږدې لس کاله پخوامړ شوی اسامه يې يوځل بيا 

  .په څو شٻبو کې يې  داسې په  درغو مړ کړ چې نه يې چا سر  وليد او نه  تنه راژوندی او

لس کاله  خو يې داسامه  په لټون  دنړيوالو په سترګو کې خاورې  وراچولې اوس به لس کاله  نورپه الظواھري  

حال کې به او نورونوروپسې ګرزي  په افغانستان کې به  په سلونوروپلمو دجګړې عمر اوږدوي  او په عين 

  .دجګړې دواړه خواوې لکه پخوا مې چې وٻلي و تمويلوي 

ھمداراز مې  څوځلې  په  راديويي بحثونوکې ھم  وٻلي و، چاچې جګړه راوړې  ده ھغوی سوله  ھم راوړی شي 

خو ھغوی سوله نه  غواړي  داځکه چې ھغوی دجګړې په دوړوکې خپل ھدف ته ځانونه  رسوي که چٻرې سوله  

  .ا به  دوی دلته په کومه پلمه  پاتې کيږي راشي نوبي

اوس نو دپورتني  منطق له  مخې وٻيالی شوچې دسولې او امنيت  په اړوند دجان کيري  خبرې له عطأ سره 

  .صرف  يوه عوام فرٻبي او په افغانانو مسخرې وھل  دی نور څه نه 
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ن  بايدد افغانستان  دګټو درناوی وکړي  زه  له دا چې  په  بلخ کې  ژورنالستانو ته  جان کيري  وايي، چې  پاکستا

ال اوس ھم  ړ جان کيري  څخه  پوښتم، چې  ھغه  روغ  جوړ افغانستان  خوتاسو د پاکستان  له الرې کنډر کنډر ک

  د افغانستان دګټو غم دی  درسره؟

اھي غندم ځکه،  چې  زه  دبشري  حقونوديو سر سخت  مدافع او طرفدار په  حيث  دامريکا داجفاکاري او خودخو

  . بشريت  نورتردووسپوږمو رارسٻدلی دی زماپه  فکر ددوی  دسرزوريو پايله به بالخره دريمه نړيواله جګړه وي 

دا چې روس او چين موقتأ دخير په غونډۍ ورته ناست دامريکايانو ننداره کوي  داپخپله نړيوالو ته دامريکائي غلط  

  .روسه ده سياست او سياستوالو دال شرمولو پ

روسانو ھم افغانستان دخپلو موخو لپاره اشغال کړی و خو دومره نادودې يې زموږ له ولس سره نه  دي  کړې  

  .لکه امريکائي سياستوالو 

روسانو موږ  ووژولو، کلي او بانډې يې  راوران کړل  خو زموږ  دودونو او وياړونو ته يې په  دومره سپکه 

  .نو سترګه  ونه کتل لکه امريکايا

داالرچې امريکايان  پرې  روان  دي کعبې ته نه بلکې په  ترکستان به ورسميږي ځکه ، چې په سيمه اوافغانستان 

کې يې غلط اوناوړه سياست  په مخ بوت په عراق اوافغانستان کې ناروا لوبې، داځل بيا په ليبياکې  په بله پلمه  

  . په وړاندې کرکه  زٻږوي  دسيمې بحراني کول  دنړيوالو په ذھنيت کې دامريکا

لکه مخکې مې چې وليکل افغانستان دامريکالپاره ھم لمړنی ھدف او ھم وسيله  و  خو د امريکائي سياستوالو کمی 

په دې کې  راغی،چې  افغان وياړلي  تاريخ  اوشاھکاريو ته يې  په ډٻره سپکه وکتل  دافغانستان په اشغال سره يې  

مولمړنی  ھدف  ترالسه   شواوھم به  داالس ته  راغلې  وسيله  پخپله  خوښه داسې  فکر وکړچې بس نوھم 

  .کاروو 

دوی په جګي جنايتکارانواتکأ  وکړه او دا دی ال کوي  يې دوی دافغان ولس زړه مات کړ دوی دھر ټپي افغان  په 

  .ق ھم لري زخمونو ھره ورځ  مالګې  دوړوي  له  دې  ټولو جفاوو سره سره  د دايمي پوځي اډو شو

وړمه ورځ يې  يو بل سرټمبه  وٻلي و چې که په افغانستان کې موږ اډې نه لرالی  نو بيا به  ھيڅکله  ھم  موږ 

اسامه نه وای نيوالی  مانا امريکايان به ھر وخت يو اسامه  را پيداکوي اوبيا به  دھغه  دنيولو په  پلمه  په 

  .افغانستان کې دايمی پوځي اډې پسې تمديدوي 

دکندھار د زندان  پٻښه، داسامه  له  ډرامې اوورځنۍ خرابې امنيتي اوضاع سره تړاو لري تر څو دخپلو پوځيانو 

  .دنه وتلو لپاره پلمه وړاندې کړي نوربه يې ھم پسې  وګورو چې جان کيري  داځل په عطأ باندې کوم ګالن کري 

ينواستازوسره يوه مشروع معامله کړې  وای ، زموږ لنډه يې دا، چې که امريکائي واکمنانو دافغان ولس له  رښت

اصل  توکم  يې  په لوی الس دومره نه وای  ارزښتونو ته يې  په درنه سترګه کتلي وای، زموږ  د ھيواد

زھيرکړای ، په افغانستان کې يې داوسنۍ انارشي په ځای ديورښتيني رياستي نظام  اومرکزي حکومت لپاره 

 به  امريکايان  دکسپين  تربحيرې ھم ور اوښتي ووخو دوی  دبې ننګو تر څنګ ګامونه اوچت کړي وای اوس

ودرٻدل  ھر غل او راه زن يې ونازاوه دھر ډول جنايت مخه يې ورته پرانستله يوڅورټل شوي ھوټلچيان اوټکسي 

يې خپل ځان وانان يې له جنګي جناينتکارانو سره يوځای دتش په نامه اسالمي جمھوريت په  ګدۍ سپاره کړل ھم 

  .پرې وشرماوه ھم ديموکراسي 

  


