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 !غم بل ال یې قرض
 

 .شي ورکړای پورونه خپل چې ولري اړتیا ته کلونو سوه دوه به افغانستان
 

 او هېوادونو یوشمېر د ډالر ملیارده ۰۷ کې کلونو ۸۱ وروستیو په انستانافغ چې راغلي کې رپوټونو یوشمېر په
 او لګېدلي دي نه ځای پخپل پورونو دې د ډېری چې ویلي هم دا رپوټونو دغه دی. شوی پوروړی بانکونو نړیوالو

 .دي اچولي کې جېبونو پخپلو زورمندانو او چارواکو حکومتي
 او مالیات ټکسونه، خپل که لري، عاید کم ډالرو ملیارد دوه تر کې کال هپ دولت افغان چې ده کې حال داسې په دا

 پور دغه شي وکوالی حکومتونه راتلونکې چې ده اړتیا ته کلونو سوه دوه کمه تر کم نو کړي، هم برابره درې عواید
 .شي کړای ادا یې سود او
 حکومتونو افغان د امریکا کلونو ۹۱ تېرو له ځکه وپوښتي، امریکا او کیري جان لومړی باید حساب خیانت لوی دغه د

 پرخالف قانون ټاکنو د او واچولې ته سیند یې رایې ولس افغان د چې وو کیري جان دا او ده ښکېله کې جوړولو په
 .کړل پورته السونه کسانو دوو د لپاره ولسمشرۍ د یې
 امریکې د بلکې دی، ناراضه او کوي اعتراف تېروتنو پر امریکې د کې افغانستان په چې دی نه ولس افغان یوازې دا
 ورکړل؟ څه ته افغانانو دوی چې پوښتي، او وایي کې کانګرس په هېواد هغه د او دي ناراضه هم استازي ولس د

 .و غل رسمي یې بل او قاچاقبر یې ورور یو چې وایي او اخلي نوم کرزي حامد د هغه
 یو مالتړ امریکې د جاسوسانو او چارواکو فاسد زورمندانو، له کې افغانستان په چې پوهېږي دې په نړۍ ټوله نن

 د شو. سبب ناکامۍ د امریکې او والي وروسته محکومیت، د ولس افغان د کې نتیجه په چې و، مالتړ شرمېدلی
 امریکه شي کوالی چې شته چانس یو هم ال خو شي، نه پاکه مغزه له ولسونو د نړۍ د هېڅکله به تېروتنه دغه امریکې

 افغان او وتل دوی د افغانستانه له کې مقابل په تضمین باوري نړیوال یوه د چانس هغه وژغوي. تېروتنو نورو له
 او جوړ پخپله حکومت او دولت راتلونکی خپل شي وکوالی چې دي، ورکول اختیارات او خپلواکي دوی د ته ولس

 .وکړي مرسته سره نظام افغان راتلونکي له کې راکاږلو په فاسدانو او زورمندانو د ته محکمې هم او وټاکي
 ټولې له او ولري حکومت السی پاک باید دولت دغه شي. جوړ وروسته سولې تر باید نظام او دولت افغان راتلونکی

 .وي ممثل اړیکو ښه د سره نړۍ
 .راکاږي ته محکمې هغوی کې صورت په فساد د او وڅېړي کړنې چارواکو پخوانیو د باید حکومت دغه

 او وي نه ځای ته جاسوسانو بهرنیو او مفسدینو کې حکومت راتلونکي په چې دی شونی کې صورت هغه په کار دا
 عدالت د لري، مکلفیتونه اساسي څلور حکومت او زعامت اسالمي یو ځکه، شي. ټینګ نظام اسالمي واقعیي یو

  ساتل. نوامیسو او پت عزت، د خلکو د او ولک پیاده حاکمیت)شریعت( الهي د ټینګښت، امنیت او امن د کول، رامنځته
 شتمنۍ ملي او خلکو د کسانو یوشمېر ګټه په نه ټوپک او واک له کې کلونو ۹۱ وروستیو تېره په او ۰۴ تېرو په

 ولس د او حرمتي بې قانون او شریعت د ناامني، بېعدالتي، یې کې ټولنه په توګه دې په او رامنځته یې فساد ولوټلې،
 سترګه په فرصت د هېوادونو نورو یوشمېر او امریکې ته کسانو دغو کې تېر په چې دې له سره کړل. دود عزتي بې

 په ورسره هم یې دسیسې بهرنیانو د او کړل لعنت او وشرمول رسوا، ج هللا خلک دغه چې دی دا واقعیت خو کتل،
 او ولس افغان چې کړي، پاک ځان شکه دې له چې ده کار په ته ټولنې نړیوالې او امریکې اوس کړې. الهو ور اوبو

 او امریکه که، اوس درلوده. یې بڼه عمدي او تللي ته مخ اشاره په دوی د ټول کارونه دغه ګوندې کوي، فکر نړیوال
 دا کمه تر کم نو کوي، مرسته سره حکومت راتلونکي افغان له کې راکاږلو په فاسدینو د ته محکمې ټولنه نړیواله
 .وه نه سال دوی د کې کارونو دې په چې شي اخیستالی براات
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