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  د پيشرو له خپرونې څخه

١٧.٠٨.٠٩ 
 

  د سرتيرو زياتوالى د ستونزې د حل الر نه ده
  

ه په افغانستان كې پراته دي او دا  امريكايي او ناټويي پوځيان د ترھه ګرۍ ضد جګړې په نام٩٠٠٠٠دا وخت څه باندې 
پوځيان په ھر ډول بريد، بمباري او د ولسونو په ځورونې كې خالص الس لري او د افغانستان دولت دا صالحيت نلري 
چې د ناټويي او امريكايي پوځيانو څخه د دې ناوړو كارونو په اړه پوښتنې ګرويږنې وكړي او تل د دې ناوړو چلندونو 

  .د زاريو او آن د ژړا سره مل وي" اعتراض"رواكو  په وړاندې د چا
 په امريكا كې د اوباما د واك ته رسيدلو سره سم د بدلون په نامه پاليسي مطرح شوه چې له مخې يې افغانستان د امريكا د 

ې په  سرتيري افغانستان ته د جګړ٢٠٠٠٠پاملرنې په محراق كې ځاى ونيو او اوباما اعالن وكړ چې ډير ژر به نور 
موخه واستوي او وروسته بيا د جنرال ستنلي مك كرستال مشاور، انتوني كردسمان په افغانستان كې د ترھه ګرۍ ضد 

ھمدا ډول انګليسي جنرال ډيويډ ريچارد ويلي دي .  سرتيرو د ليږلو وړانديز وكړ۴۵٠٠٠جګړې د دوام لپاره د نورو 
 په افغانستان كې شتون ولري او د حكومتوالۍ تر څنګ به نورو چې انګلستان به تر راتلونكو څلويښتو كلونو پورې 

  .بنسټيزو پروژو كې افغانستان سره مرسته وكړي
كه چيرې دا انتوني كردسمان وړانديز ومنل شي نو په افغانستان كې به د امريكايي سرتيرو شميره څه باندې سل زره 

نديتوب او د ځورونې كچه ھم لوړه شي او دا به د ولس د ال كسانو ته ورسيږي چې ورسره سم به د بريدونو، بمباريو، ب
تيرو كلونو ښودلې ده چې ھر څومره بھرني سرتيري په افغانستان كې ډير شوي دي ھومره د . كركې او تنفر المل شي

 زيږديز كال وروسته كله چې ٢٠٠۴د . امنيت وضعيت په ھيواد كې خراب شوى او ترھه ګر ال پياوړي شوي دي
 سلنه خراب شوى دى او د جنايتونو او ۶٠و د دويم ځل لپاره په پياوړي توګه سر راپورته كړ، امنيتي وضعيت طالبان

  .بريدونو اندازه ھم پى بي ساري ډول لوړه شوى ده
د بھرنيو د الس وھنې محصول دى او ھر څومره چې دا السوھنه ) ترھه ګري او بنسټپالي(د افغانستان اوسنى وضعيت 

د سرتيرو په زياتيدو سره ورځ تر بلې زموږ د ھيواد خپلواكي په .   ھماغه اندازه وضعيت نور ھم خرابيږيډيريږي، په
جدي توګه تر پوښتنې الندې ځي او زمونږ ھيواد د داسې ناوړو موخو د الس ته راوړلو ډګر جوړيږي چې شا ته يې 

زموږ ولس او خلك د داسې سياستونو او تګالرو بلھاري كيږي چې ھدف يې  د افغان ولس  ؛ښكيالكي ګټې پراتې دي
  . اقتصادي ګټو خونديتوب  دى–ھوساينه او آزادي نه، بلكې د اوسنۍ نړيوالې امپراتورى د سياسي 

ړه به ھم تر ھغه چې دا ناوړه مقصد او ھدف د ترھه ګرۍ ضد په نامه جګړه كې نغښتى وي، ترھه ګر به ھم وي، جګ
په رښتيا " نړيواله ټولنه"كه چيرې . ادامه ولري او افغانستان به په سيمه كې د بھرنيو سرتيرو يوه لويه پوځي اډه وي

ښكيالكي سياستونه نلري او افغانستان د خپلو شومو اھدافو ډګر نه ګڼي، نو ښايي چې د سرتيرو د زياتيدلو په ځاى، د 
اتو پر ځاى، د لسګونو جاسوسي جالونو د جوړولو پر ځاى، د خلكو د داړلو پر ځاى، پړانګ د منګولو او د خنجر د عملي

د وسلو د آزمويلو پر ځاى، د دروغجنې دموكراسۍ پر ځاى او د بنسټپالۍ د روزنې پر ځاى يې د افغانستان ولس ته د 
ې دا ګړۍ د نړيوالې ھوساينې، ښيرازۍ، زده كړې او نورو انساني ارزښتونو په ډګر كې مرسته كړى وى؛ څه چ

  .امپراتورۍ څخه له تمې ليرې بريښي
 مليارده ډالرو ته ٢٢٣ زيږديز كال څخه تر اوسه پورې څه باندې ٢٠٠١ويل كيږي چې  د امريكا  پوځي لګښتونه د 

تان ته  مليارده ډالره افغانس٣٢رسيږي او ھمدا ډول امريكا او د افغانستان په چارو كې نورو ښكيلو ھيوادونو څه باندې 
مرسته كړى ده، خو دې لګښتونو تر اوسه پورې د افغانانو په ژوند كې كوم خاص بدلون نه دى راوستې او ال ھم افغانان 

صادقه نه ده،  " نړيواله ټولنه"دا شميرې ښكاره كوي چې د افغانستان د جګړې په اړه  . د بيوزلۍ او نادارۍ ښكار دي
نستان كې د سالم او روغ سيستم پر ځاى د اقتصادي مافيا تر څنګ، سياسي، ځكه چې په تيرو اتو كلونو كې په افغا
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فرھنګي او انجويي مافيا واكمنه شوى ده، څه چې په خپله د افغانستان د ادارې مشر ھم ورته په كراتو اشاره كړى او آن 
  .د بھرنيو ھيوادونو الس يې په دې مافيايي فساد كې ښكيل گڼلى دى

اتو كلونو د وضعيت په ارزونې سره دې پايلې ته رسيدلې شوو چې د سرتيرو زياتوالى نه يوازې چې د افغانستان د تيرو 
د ترھه ګرۍ په نامه جګړې ته د پاى ټكى نشي ايښودلې، بلكې د افغانانو خپلواكي غوښتونكي احساسات ھم راپاروي او 

  .وړوي، څه چې افغانان يې په ھيڅ توګه نشي منلىزموږ ھيواد د آزاد ټاتوبي پر ځاى د پرديو د موخو د پلي كولو ډګر ج
په افغانستان كې  د سرتيرو زياتوالى يوازې د كشالۍ د اوږدولو او د دې الرې په سيمه كې د خپلو جيوپولوتيكو  او جيو 
 اكوناميكو موخو ته د رسيدلو معنى لري او تر ھغه چې دا ناوړې موخې وي نو د ترھه ګرۍ ضد په نامه جګړه به ھم

  .زموږ د خلكو د قتل عام او د خويندو او ماشومانو  د داړلو سره مل وي
     
  


