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 Political سياسی

  
  بســــــــــــــــــــــــــــمل

 ٢٠١١ جون ٢٠

 

  افغانستان  قطعأ خپلواک ھيواد نه دی
  

  !درنو خويندو او وروڼو

 ناخوالې  وليدې  خو په  تٻره بيا په  دا وروستۍ لسيزه  کې  د موږ او تاسو په  دا تٻرو دريو لسيزوکې  رنګارنګ 

  .داسې شرموونکو او ځوروونکو پٻښو شاھدان يو، چې قلم  يې  په ليکلو له  خولې  قطره  قطره  وينې غورځوي  

 کومې کرغٻړنې چارې چې په تٻره لسيزه کې تر سره شوې  نه خوزماپه  ننني مطلب کې ځايږي او نه  غواړم  د

ھغو په  ليکلوسره تاسو ودردوم  خو په  لنډوکې دومره وٻيلی شم، چې  داوروستۍ  توره لسيزه  دانسانيت، عدالت، 

  .عقايدو او ديموکراسي  دسپکاوي لسيزه وه 

زموږ په بډايه سيمه ددايمي تسلط په منظور نړۍ خوار امپرياليزم په سر  کې يې خونړۍ امريکاديو غولوونکي 

په لمړۍ نيمايي کې جنرال مشرف  المان ته  راولٻږه په ھغه ٢٠٠١لپاره  ددې  لسيزې  په سردتياتر برابرولو

و دغو دوو ښاغلو د واشنګټن، لندن  او فارس په  سپارښتنه  ګيرھارد شرودير  وخت کې دالمان   صدراعظم 

  .  سال وکړه دطالبانو داسالمي  عمارت  د راپرزولو لپاره  په امريکايي  توره نقشه  له ناچاري 

دا داسې وخت و، چې طالبانوديو شمٻر خود سريوله کبله نړيوال  ذھنيت  دخپل ځان  په  ضد راپارولی و د دې تر 

  . دتٻلوکمپنيو په ټس کې ھم  طالبان  الوزولو ته  برابر شوي  وويونوکال  اوبريداسڅنګ  د

ختوشرايطوکې کشاوه البته داھغه  شپې اوورځې  داسامه بن الدين  مسئله  يو بل  دروندبارو، چې طالبانو په س

 اويوولسمې  نٻټې ته  درۍ  څلورمياشتې پاتې وې مانادطالبانود )١(زکال  سپتمبر نھمې  ٢٠٠١وې، چې الخود

  .راپرزولو نقشه  دنيويارک له  پٻښې څخه  ال دمخه  پالن شوې وه 

سوسياليزم نړٻدلو امريکا دې  ته  وھڅوله، چې  خبره ډٻره نه اوږدوم  راځم  اصلي مطلب  ته  ھغه دا،  چې  د

دنړۍ په ګوټ ګوټ کې  دنيواک نقشې يوه په بله پسې عملي کړي نودنړيوالود مالتړاو خواخوږي لپاره يې خپل  

جګ جګ برجونه  پخپله وران  خو په اسامه بن الدين  يې  ورتاوان  او ورپسې يې  د ملګرو ملتونوله  سازمان  

رګو پرافغانستان  ديرغل  اوھلته  د حاکم نظام  د راپرزولو اجازه واخيسته  چې دا تر اوسه بٻلګه څخه  په  پټوست

  .نه لري  
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   وحشيانه  ٧ زکال اکتوبر په  اوومه ٢٠٠١داسامه  بن الدين  دترالسه کولو په پلمه يې زموږ په ګران افغانستان د

 او په  ځای يې دجنګي جنايتکارانوھغه تر ټولو بدترين بمورۍ او راکټ ورۍ پيل کړې دطالبانو رژيم يې ونړاوه

  .او جاني ترين کسان زموږ په بٻګناه ولس وتپل، چې بايد ال دمخه دولس په  رسۍ غرغره شوي وای 

 راغله  ؟؟دافغانستان له  اشغال سره سم په ټوله امپريالستي نړۍ کې نغارې  وغربٻدې، چې افغانستان ته ديموکراسي

الف زرما ټول يې  زما   د بدنام کنفرانس بند او بس وشو په  دې کنفرانس کې بنپه ورستيوکې  د  زکال  ٢٠٠١د

بس ھر څه يې ځکه  جنګي جنايتکارانوته  په واک کې ورکړل، چې دا جنايتکاران  دافغانستان  له ھوساينې او 

  .پرمختګ سره ال په نطفه کې وران وو

تر څنګ  ديو داسې  پړي سر ھم په الس ورکړ چې د پړي  دا بل سر د امريکا پورتنيو جنايتکارانو ته  دواک 

  .حامد کرزي له غاړې څخه تاو و

  ؟خبرې مويادې وي، چې کرزي ته يې وٻيل ماتورا اورديم  توچه کاره بودی) يونس غيرقانوني(که دتيمورلنګ 

لوموخو لپاره سره  تړلی دی او ول نو باور به  مو راشي، چې دالعنتي  ځنځير کړۍ  په کړۍ  امريکا  د خپلو ناو

  .په غاړه کې وراچولی دی )  شمالي جنايتکارې  ټلوالې(ول يې دافغان  د پاکې خاوري غليمانو

  !عزيزانـــــــــــــــــــو

لس کاله  تٻر  شول  خو دسل ګونو زره بې ګناه افغانانو له قرباني او بې کورٻدو سره سره نه يوازې سوله  رانه  

   ؟ې  راتګ يې ھم محال برٻښي  دا ولېغله بلک

 زکال په يو څو مياشتو کې طالبان  ديو مذھبي خوځښت  په نوم دومره ژر وسلوال  ١٩٩۴ښه مې په ياد دي، چې د

  .اوبيايې  ديو پوځي ځواک  په څٻر په لنډه موده کې له  خپل غليم  څخه  له نيمايي زياتې مرچلې ونيوې 

ه  کابل  اوورپسې  يې  په خورالنډه  موده کې خپل بيرغ  داموسيندپه غاړه ورپاوه   زکال کې يې  پالزمين١٩٩۶په 

منظور دادی، څومره   ژرله  طالبانو څخه  يو داسې غښتلی  پوځ  جوړ شو، چې  ھم  يې  ربانيان   ترکوالبه   

، چې دنړۍ ھغه ښکروروښکرورو په پورې وځغلول اوھم يې  ھلته  په ايران سړه  تبه  راوسته خوداعجيبه ده 

  ؟داپوره يوه لسيزه کې دافغانستان  دساتنې او ملي حاکميت لپاره  ديو غښتلي  پوځ  غم ونه خوړ 

يا په  بل عبارت  ولې  داد نړۍ  ښکرورو د يو رښتيني ملي  اردو اوملي  پوليسو د رامينځ   ته کٻدو په  ځای  

  ؟ه تخرګ کې ساتلې دي ھغه تښتٻدلې  او ډارنې قومي ملٻشې  پ

  .ځواب  روښان   دی،  اشغالګر زموږ  په  پاکه  خاوره او زموږ  په  بډايه سيمه  د دايمي تسلط خوبونه ويني 

امريکا لمړی داسامه په پلمه  دملګرو ملتونوله  سازمان  څخه  په پټو سترګو پرافغانستان  ديرغل جواز تر السه 

پين سترګي دستراتيژيک تړون  په پلمه دتل لپاره دافغانستان اشغال ته زړه کړ دا ځل يې په خورابې شرمي  اوس

  .ښه کړی  دی 

پرون  ورځ  مې چې  دا ظالمانه  تړون  ولوست  تاسو باور وکړئ  چې تر سھاره خوب نه  راته  اوس نو دحامد 

  :کرزي  امنيتي سال کار سپنتا او بوټپاکانو ته  يې يوځل بيا وايم، چې 

مياشت  مخکې تاسودکوم حقوقي موقف له مخې  نغاره  وغربوله، چې  افغانستان يو خپلواک ھيواددی   ــ يوه ١

  ؟ کوالی  شي  له  ھر چا سره يې چې خوښه وي  تړونونه  السليک کړي 

 ــ  اوس نومھرباني وکړئ  ددې کرغٻړن  ھغه  ستاسو په  اصطالح  ستراتيژيک  تړون  له دانھو مادو څخه ٢

   ماده  د افغانستان  په ګټه  ده؟کومه يوه
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 ــ امريکادنړۍ په نوروبرخوکې ھم پخپله سپين سترګي او دسيسه سازي سره دستراتيژيکو تړونو په نوم  خپل ٣

غوږونه  ھلته  ور رسولي  خوداراته وواياست، چې په کوم بل ھيواديې  ھم  داسې  يوطرفه  شرطونه  منلي لکه  

  ؟په دا تاسو يې  چې مني 

ــ آياتاسوښاغلو د دې  سوچ  ھم کله کړی دی، چې امريکابه  دسيمئيز فشاراويا دسيمي له  پوره لوټ   او تاالن   ۴

   ؟څخه  وروسته خپلې پښې سپکې او افغانستان به  خونخوارو ګاونډيانو ته  ديو بٻوزره  مرغي په  څٻر پرٻږدي

يوازې  دھيواد په سطحه  ديادولو وړ څه ونه  شو  ــ د حامد کرزي  تر مشري الندې ستاسو ناولې ادارې نه ۵

کړای بلکې دډٻروعادي مسئلولکه دحاجي بھاوالدين  کالپه زندان کې  دتخار د بٻګناھوپښتنوکډوالو او دکوچيانو او 

  : ھزاره ګانو دمسئلې د حل جوګه ھم نه شوه  نو بيا په کوم زور او صالحيت کرزی وايي چې 

  )خوب دست وپايش بسته کرديم، منافع ملي را در نظر ګرفتيمخوب سرش شرطھا مانديم،  (

 ــ اوس  نو يو ځل بيا په  رڼو سترګود خپلو بادارانو دستراتيژيک تړون  دغه نھه  سره مادې  ښې  په  غور ۶

  ؟سره له نظره تٻرې او ملي ګټې پکې وګورئ  زه نه  پوھٻږم  دا ملي ګټې تاسو څه  ته واياست

سوددرۍ ګونوارګانو په  ننداره ده، ولس ستاسوله  السه تر دوسپوږمو رارسٻدلی په ھر واليت  ــ ټوله نړۍ ستا٧

کې ھرغل دخپل سرباچا دی،نه دچا مال په امن دی او نه ناموس  نو په داسې حال کې داتاسې  څه کاره ياست چې  

  ؟ديو تاريخي ھيواد اوبا شھامته ولس  په سرنوشت لوبې کوئ 

ځکه، چې په  سياسي، اقتصادي او آن  افغانســـتان  قطعأ خپلواک ھيوادنه  دی  بايد ووايم، چې ــ له بده مرغه  ٨

فرھنګي لحاظ  د پرديو تر محاصرې  الندې  دی  د دې  تر څنګ  دکرزي  د تش  په نامه  حکومت  سره  نور 

ايت کړی دی  آياپه  موازي  حکومتونه  ھم جوړ شوي  دي چې وخت په وخت  پخپله  حامدکرزي  ورڅخه  شک

داسې  برګ  غوبل کې به دا نور موازي حکومتونه  ددې  منحوث ستراتيژيک   تړون  په منلو کې  سؤاستفادې 

  ؟ونه کړي 

)  مسعود(پاس په  ليکنه کې د سپتمبر نھمه  ذکر شوې  ده  په  دې ورځ  يې  د روسانو لوی ګوډاګی  )  ١(

 زکال سپتمبر ٢٠٠١ې  ھم دې نٻټې ته اشاره کړې يوځل بيا يادوم، چې دوالوزاوه لکه په پخوانيوليکنوکې مې چ

نھمه او يوولسمه يوه له بلې سره نه شلٻدونکې اومنطقي اړيکه لري، چې راتلونکی  تاريخ به يې النوره ھم  

  .روښانه کړي 

  :يوه دوستانه ھيـــــــــــــله 

  !قدرمنو افغان ويبپاڼو چلوونکو

لوقدرمنو له  ھمکاريوڅخه ممنون يم دا ځل له تاسو څخه ھيله کوم، چې دا الندې لينک زما له زه بار بار ستاسو ټو

ليکنې سره  خپورکړئ  څوزموږ قدرمن  ھيوادوال  ددې کرغٻړن تړون  په وړاندې  زماغږيزغبرګون ھم واوري 

:  

http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/١٥٩٢٤  

 له حوصلې څخه مو مننه کوم

 

  


