
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   

  له پيشرو خپرونې څخه
٢٧.٠٨.٠٩  

  

  !نه احمدي نژاد، نه موسوي
  

  
سمشر يو وار بيا په دې وروستيو کې د ايران د ولسمشرۍ ټولټاکنو لسم پړاو تر سره شو چې په پايله کې يې پخوانی ول

د احمدي نژاد بيرته واک ته رسيدل د ھغه د مخالفينو د ميليونونو مالتړو له پراخو الريونونو او . واک ته ورسيد

د احمدي نژاد مخالفين په دې باور دي چې په ټولټاکنو کې درغلۍ شوي او د ھغوی رايې . مخالفتونو سره مخامخ شو

د مخالفينو په اعتراضونو او الريونونو کې څو تنه ګډون وال . نو پايلې نه منيکمې شميرل شوي، نو ځکه د دغو ټولټاک

په وينو کې ولمبيدل او لسګونه نور د آخوندي رژيم د زندانونو د تورو تمبو تر شا بندي شول چې ال تر اوسه د زياترو 

ر ټولو لوی او پراخ الريونونه وو چې د ايران له اسالمي انقالب راپديخوا دا ت. نيول شويو کسانو برخليک روښانه نه دی

  . د لومړي ځل لپاره د اسالمی رژيم د مشرتابه په منځ کې د درز څرګندونه کوي

 کال کې د اسالمي انقالب په تر سره کولو سره کله چې د امريکايي پلوي شاه، واک پای ته ورسيد، له ھغې ١٣۵٨په 

ن دی چې د شاه د واکمنۍ د مھال زورزياتی، ظلم او ستم يې د مودې راپديخوا په ايران کې داسې خونړی رژيم واکم

د ايران اسالمي آخوندي رژيم، واک ته له رسيدو وروسته تر نن ورځې پر خپل اسالمي . خلکو له ياده ويستلی دی

سياست ټينګار کړی او ھيڅ مخالف او سيال ته اجازه نه ورکوي له دغې چوکاټ څخه بھر خبرې وکړي او يا په کوم 

په ايران کې ھر څه بايد د رھبرۍ د مقام له اصولو سره سم وي، که نه نو د فعاليت اجازه ورته . عمل الس پورې کړي

نه ورکول کيږي او ھر ھغه څوک يا کړۍ چې له دې دايرې څخه بھر فعاليت وکړي، ھغه ته ډيره سخته جزا اورول 

ز، وھل او ټکول، زورزياتی او له زوره کار اخيستل د شکنجه، اعدام، وژل، بندي کول، ترور، سپکاوی، تجاو. کيږي

 کال راپديخوا لسګونه زره آزادي غوښتونکي او ١٣۵٨له . ايران د آخوندي رژيم له ورځنيو کړنو څخه شميرل کيږي

 د کروبي چې د ايران(بې ګناه انسانان د ايران د اسالمي رژيم په زندانونو کې اعدام شوي، پر سلګونو پيغلو تيری شوی 

اسالمي رژيم يو تر ټولو لوړپوړی چارواکی بلل کيږي، څو ورځې مخکې د يوه ليک په ترڅ کې د ايران اوسنی رژيم 

، )تورن کړی چې د الريونونو په ترڅ کې پر نيول شويو پيغلو او ځوانانو د زندان د ساتونکو لخوا جنسي تيری شوی

  .زرګونه خلک تري تم شوي او تر شکنجو الندې نيول شوي
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ِپه ايران کې يوازې يوه مرجع د ايران د ټولو اوسيدونکو پر ځای تصميم نيسي چي اسالمی رژيم ورته مقام معظم  ِ
ام معظم رھبري د يوې بال حيثيت لري چې نه يوازې د ايران عام وګړي بلکې لوړپوړي چارواکي ھم مق. رھبري وايي

د يوې پيښې په ھکله د دې مقام . ورڅخه ځان ليرې ساتي ځکه له داسې لوړپوړي مقام سره ټکر د ژوند خطر لري

له دې کبله که مقام معظم .  راوليتصميم وروستی او نھايي ګڼل کيږي او بل ھيڅوک نشي کوالی چې په ھغې کې بدلون

رھبري وغواړي چې ايکس يا وای ولسمشر شي، ھغه پرته له کوم خنډ ولسمشر کيږي او بيا د خلکو رايه او نظر دوه 

دا چې احمدي نژاد څومره رايې ګټلې وې . توته ھم ارزښت نه لري، لکه څرنګه چې مو په وروستيو ټولټاکنو کې وليدل

ُ شميره اصال ارزښت نه لري، ځکه مقام معظم رھبري تصميم نيولی و چې احمدي نژاد يو وار او موسوي څومره، دغه

  . بيا د ولسمشر په توګه وټاکل شي

دواړه د يوه رژيم د ساتلو . احمدي نژاد د تندالرو استازی ګڼل کيږي او موسوي د منځالرو يا اصالح طلبانو استازی

دغه دواړه ھيڅ يو يې د خلکو پر رايې باور نه لري او يوازې . قيه رژيم دیِلپاره ھڅې کوي چې آخوندي يا د واليت ف

که څه ھم دواړه ډلې د ټولټاکنو له تر سره کيدو وروسته . ھغه څه غوره ګڼي چې د اسالمي رژيم ګټې په کې نغښتې وي

څخه يو يې له صحنې ) تندالرو او منځالرو(له يو بل سره ښکر په ښکر شوي او داسې ويل کيږي چې ښايي د دواړو 

  . تندالري ال تر اوسه په واکمنۍ کې برالسي دي او ښايي اصالح طلبان تر زيات فشار الندې ونيسي. څخه وويستل شي

په اوسنيو حاالتو کې چې د ايران زياتره اوسيدونکي د اصالح طلبانو پلوي کوي، دوی نه يوازې له تندالرو څخه زيات 

د خاتمي اته کاله واک په ډاګه کړه چې اصالح طلبان . رژيم عمر نور ھم پسې اوږدويتوپير نه لري، بلکې د آخوندي 

خلک د دې دواړو اړخونو په . او تندالري دواړه د يوې سکې دوه اړخه دي چې غواړي اسالمي آخوندي رژيم وساتي

 لږ تر لږه د احمدي د ايران خلک په دې باور دي چې که منځالري واک ته ورسيږي،. منځ کې د قرباني حيثيت لري

نژاد په څير واکمنانو څخه به خالص شي، غافل له دې چې اصالح طلبان ھم د ھمدې رژيم د ساتلو ھڅه کوي او که 

داسې نه وای ھيڅکله به د مقام معظم رھبري لخوا ورته اجازه نه وای ورکړل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته يې 

 کوالی شي تر يوې اندازې ايران ته د امريکا د ننوتلو لپاره الره پرانيزي د منځالرو واکمني. ځانونه نوماند کړي وای

او د ايران عام وګړي داسې فکر کوي چې د امريکا په راتګ سره به ايران له اوسني حالت څخه رابھر شي او د سوکالۍ 

که ھغوی . ر څخه درس واخليد ايران ملت بايد په افغانستان او عراق کې د امريکا له حضو. پر لور به ګام پورته کړي

ته سترګې » ژغورونکو«په افغانستان او عراق کې د سوکالۍ کومې نښې نښانې ليدلي وي، نو حق لري چې امريکايی 

په الر وي او که نه نو نه امريکاييان د ھغوی پر ټپونو پټۍ ږدي، نه احمدي نژاد د ھغوی د دردونو پټۍ ده او نه 

واک کوالی شي په ايران کې اصلي بدلون راولي، نه امريکاييان، نه احمدي نژاد او نه يوازې د خلکو رښتينی . موسوي

  .موسوي

  

  


