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  سرزورې دوه مخي
  

په تٻره د بھرنيو پوځونو قوماندان پر دې ټکي ځانګړی ټينګار   له څو مياشتو راھيسې د افغان مشرانو تر څنګ

ته  مخالفان يوازې په دې شرط له دولت سره يوځای کٻدای شي چې د افغانستان اساسي قانون وسله والکوي چې 

خو د حٻرانتيا او ان خندا وړ خبره دا ده چې ايا په افغانستان کې دبھرنيو پوځونو شتون په رښتيا ھم . غاړه کيږدي

 او په ځانګړې توګه د پوځي عملياتو د ترسره د خپلو دندو د افغانستان له اساسي قانون سره سمون لري؟ ايا دوی

د  افغانستان کې نافذ قانونونه په پام کې نيسي؟ ايا د بھرنيو ځواکونو جګړه ييز عمليات کولو پرمھال په رښتيا ھم په

ھيواد کې روانه لس کلنه  تر الرښوونې الندې ترسره کيږي؟ ايا په» ستر مشر«افغانستان د وسله وال پوځ د 

  اساسي قانون سره سم افغان ولسمشر اعالم کړې؟جګړه له 

وي، نو ايا دا کار پخپله د افغانستان له اساسي قانوننه څرګنده سرغړونه او د » نه«پورتنيو پوښتنو ته ځواب  که

  ھيواد د ملي واکمنۍ تر پښو الندې کٻدنه نه ده؟

ھيواد د مدني او  لوری دې پخپله د يوه» متمدن او ديموکرات«کٻدای شي چې د النجې يو لوری او ھغه ھم   څنګه

ارزښتونه تر پښو الندې کوي، خو د ھمدې  جزا قانون په ګډون ګڼ شمٻر قانونونه، دودونه او کولتوري ـ فرھنګي

تا موږ ھغه وخت منو چې اساسي قانون ته ! يره وروره: ډلې دٻوغواړي چې) مخالفې(ھيواد د وګړو له يوې بلې 

  غاړه کٻږدې؟ 

افغانانو ته مالومه . د بربنډ مالتړ او د ھغوی د نه ځپنې خبره نه د پاکستان» حقاني شبکې«له طالبانو او پاتې شوه 

بلکې د  ده چې د ترھګرۍ دځپنې ټيکه خو ان لس کاله پخوا ال امريکا په غاړه اخيستې او دا کار په يوازې سر نه،

مخکې، کله چې امريکايي مشرانو د  ھمدا څو مياشتې. څو څلوٻښتو ھيوادونو د پوځي ټولګيو په مالتړ ترسره کوي

بن الدن پر خالف عمليات کول، نو د ھغوله پاره يې د يوه  ـ اسامه» مشر دښمن«پاکستان په ايبټ اباد کې د خپل 

  .چارواکو نه اجازه و نه غوښته خپلواک ھيواد ـ پاکستان له

 نو د افغانستان نړيوال دوستان ولې د دې عملياتوله پاره ځپنې ته رارسٻدلې،» حقاني شبکې«خبره د  اوس چې

  رسمي بلنې ته سترګې په الر دي؟ 
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د پوځي شخړو د له منځه . او پوځيزور له الرې ھواره شي» ځپنې«موږ نه وايو چې ھره النجه دې ھرو مرو د 

و يو ميکانيزم شته چې تر ھر چا وړلو له پاره، د ساري په توګه، دملګرو ملتونو امنيت شورا او د نړيوالو بنديزون

امريکايي مشران له ترھګرۍ نه د پاکستان .  او لوٻديځو چارواکو ترې په وار وار ګټه اخيستې ده مخکې امريکايي

فشار د زياتٻدو  د مالتړد غندنې موضوع ولې امنيت شورا ته نه وړاندې کوي او په دې توګه پر پاکستان د نړيوال

  .....ي؟ د دغه دوه مخي چلند تر شا څه شی پټدی؟له وسيلې نه کار نه اخل

نور ھيوادونه لګيا دي د افغانانو د . کړکٻچ ښکار شوي دي»پردي«دا خبره روښانه ده چې افغانان ھسې خوشې د 

 ھغو د خپلو شخړو په بھير کې د امتيازونو ترالسه کولو ته. د رسٻدو په لټه کې دي قربانيو په بيه خپلو ګټو ته

په دې کې شک نه شته چٻځينې افغانان ھم په دغه . ر موندلې او ھغه د افغانانو سرونه او خاوره دهارزانه ال

  ......  سوداګرۍ کې ښې ګټې کوي

  

خو . افغانستان کې د پوځي اډو د اجازې ترالسه کول دي امريکا اوبه خړوي چې کبان ونيسي او کبان يې په

 ځکه نو امريکايي. ه د افغانانو پاکستاني ضد احساساتو ته اړتيا لريکولو له پار امريکا د دغه امتياز د ترالسه

نوموړو اوس د جګړې په دې پړاو کې دافغانانو ملي ولولو ته د . کارپوھان لګيا دي اوس ھمدا کار پر مخ بيايي

ونود ګټلو مخه کړې  او دا ځکه چې د افغانانو د زړ لوري ورکولو او د ځان په ګټه د ھغو د راڅرخولو تاکتيک ته

  . جګړه يې ان څو کاله مخکې ال بايللې ده

  :يوه دې بله ورپسې وي او ھغه دا چې

  

او بدلون له پاره پوځي ـ » سياسي انقالب«ديموکراسۍ د  د ليبيا زړه بوګنوونکو پٻښو وښوده چې لويديځې

  !!!!مشروعيت ورکړ وسله والې الر ته بٻرته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


