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  ۴١نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١١ دسمبر ٢٨

  

  ستراتيژيک تړون،

 که ملي اسارت؟» ملي حاکميت «
 

 زره سرتيري ١۵٠وادونو نږدې  ھي۴٩لس  کاله کيږي چې افغانستان د بھرنيانو په ولکه کې دی او دا وخت د 

وسله په الس، زموږ ولسونه وژني، پر کليو او بانډو مو بمباري کوي او له ھيڅ ډول جنايت څخه ډډه نکوي؛ ان تر 

دې چې د افغان زيارکښو پرګنو مرګ او بيا ورباندې ملنډې او له جسدونو سره يې لوبې او د سپکاوي په توګه له 

 . جنايتکارانو ورځنۍ بوختيا جوړويھغوې سره عکس اخيستنه د دې 

 کال د اکتوبر په اوومه نيټه زموږ پر ھيواد يرغل وکړ او په مستقيم ٢٠٠١امريکا د نړيوالې امپراتورۍ په توګه د 

بشري «، »ترھګرۍ ضد جګړه«که څه ھم دا يرغل د . او ښکاره ډول يې زموږ ټاټوبی په ښکيالکمينه بدل کړ

لمه تر سره شو، خو په اصل کې د امريکې له ھغه آسيايي ستراتيژي سره تړاو لري په پ» دموکراسۍ«او » حقونو

وال سټريټ «امريکا د دې لپاره چې د . چې د خپلې امپراتورۍ د پراخوالي لپاره يې د پلي کيدو په حال کی ده

لو ال ګټه تر السه فريادونه دننه په کور کې غلي کړي او د بيوزله زيارکښو ولسونو د وينو په زبيښ» اشغال کړئ

د ھمدې موخې لپاره، امريکې . کړي، بله ھيڅ الره نلري، مګر د استعمار ناوړې، خونړۍ او له جنايتونو ډکه الره

په درشل کې ) د ميشته کيدنې لسيزې(زموږ پر ھيواد بريد وکړ او له يوې لسيزې وروسته، اوس د دويمې لسيزې 

، چې د ھمدې کار لپاره يې له ډيرې مودې راپديخوا د افغانستان له کړي» قانوني«ده او ښايي دا ميشته کيدنه 

 .اوسني دولت سره د اوږدمھال ستراتيژيک تړون د السليک کيدنې تبليغات پيل کړي دي

د افغانستان د دولت لوړپوړي چارواکي، تنظيمي جنګ ساالران، سرکاري تکنوکراتان، مدني ټولنه او فرمايشي 

، »د ھيواد د ملی حاکميت«دي، » دوستان«او په ځانګړي توګه د امريکا » الې ټولنېنړيو«چې د » کارپوھان«

تر شعارونو الندې په يوه خوله او په ښکاره » نړيوالې ټولنې ته د اړتيا«او » د ګاونډيو د السوھنې د مخنيوي«

کا د ګټو خونديتوب او د د امري. توګه له امريکا سره د اوږدمھاله ستراتيژيک تړون د السليک کولو غوښتونکي دي

د دايمي منافع تضمين د دې تړون اصلی منځپانګه ده، له ھمدې امله د حامدکرزي دولت د لومړنۍ » دوستانو«
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 کسان چې ټول د دې ستراتيژيک تړون د السليک کولو مينان وو، راغونډ ٢٠٣٠ مه، ٢۵ھڅې په توګه د لړم په 

وړاندې کړې او د دې لپاره چې » مشورې« مادو کې ٧۶په » دېملي حاکميت تر نامه الن«کړل او ګډونوالو د 

د ورکولو پريکړه وکړه، چې عمالً د ) پوځي اډو(» پوځي تاسيساتو«وساتي، امريکې ته يې د » زمريان«امريکا 

 چې د ولسمشر لخوا منل شوې» مشورې«ټاکل شوې دا !!! ھيواد د پلورنې بيه يې په کال کې يو مليارد ډالر وټاکله

 سلنه يې بشپړه ٩٠دي، د پارلمان لخوا تصويب او وروسته له ھغې له امريکې سره ستراتيژيک تړون چې دمګړۍ 

 .شوې، خو جزييات يې ال څرګند نه دي، السليک شي

. د دې دوديزې جرګې پايله چې له لومړيو شيبو څخه له فرمايش سره مل وه، ټولو زيارکښو ولسونو ته څرګنده وه

ه ګړۍ په بمباريو کې وژل کيږي، کورونه يې تالشي کيږي، اوالدونه يې په اسارت کې ژوند ھغه ولس چې ھر

 ميليونه يې له لوږې او فقر سره مخ دي خو بھرنيان ورته د اسارت په موخه مدرن او عصري زندانونه ٩کوي، 

ً نشي کوالی له دا سې ستمګرو سره د او جيلونه جوړوي او خويندې او ميندی يې په سپو داړل کيږي، منطقا

دا کار يوازې ھغه کسان کوالی شي چې د بھرنيو په شتون کې په ناز او . الس ورکړي» اوږدمھاله دوستۍ«

نعمت کې ژوند کوي، مقام ته رسيږي، سرکاري ګوندونه جوړوي، ائتالفونه رامنځته کوي، پانګې اچوي، د خلکو 

ري، له دې يا ھغه سفارت سره دوستي لري، د بھرنيو شتمني لوټي، انجوګانې لري، بانکونه جوړوي، ښارګوټي ل

 ...چارو وزيران يې سفارتونو ته رابلي او

د افغانستان زيارکښه او نيستمن ولس د تاريخي تجربو په رڼا کې په دې ښه پوھيږي چې ھيڅ استعمارګر، ھيڅ 

په پوځي اډو او په ، »پوځي تاسيساتو«بھرنی ھيواد او ھيڅ بھرنی دولت نشي کوالی په خپل شتون، په 

سره ھغوې ته آزادي، ھوساينه، ځمکنۍ بشپړتيا، خپلواکي، ھوساينه او ښيرازه » اوږدمھاله ستراتيژيک تړون«

ژوند ورپه برخه کړي، دا يوازې ولسونه دي چې کوالی شي د استبداد او استعمار بالګانې په خپلو السونو تري تم 

و سره مرسته وکړي څو ژر تر ژره دا بالګانې په ګونډو کړي، ھر ھغه څوک چې د دې پر ځای چې ولسون. کړي

په بيالبيلو عباراتو او جملو ھڅه کوي دا دوه بالګانې سينګار کړي، ھغه غالم ته پاتې کيږي چې پر خپلې غالمۍ 

 .وياړي

ه راغلی ھيڅوک د دې لپاره ګناھکار نه دی چې برده نړۍ ت«:  يو انقالبي او ولسي ليکوال او الرښود ليکلي دي

دی، خو ھغه برده، چې نه يوازې د خپلې آزادۍ لپاره کوښښ نه کوي، بلکې خپله برده ګي موجه ګڼي او ھغه ته 

ً په انسان کې د قھر او کرکې او سپکاوي حس  زيب او زينت ورکوي، ھغه پست فطرته نوکر دی چې طبعا

 ».راپاروي

ې آزادۍ لپاره کوښښ وکړو او په سينګار شويو نو د دې لپاره چې له برده ګۍ څخه خالص شو، بايد د خپل

عبارتونو او غولونکو جملو برده ګي سينګار نه کړو، که چيرې ھر څوک داسې وکړي، ولسونه حق لري ھغه ته 

په کرکه وګوري، سپکې سپورې ورته ووايي او د پست فطرته نوکر په توګه يې ورټي، تحقير يې کړي او د قھر 

 !په لمبو کې يې وسوځي

 


