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 ۱۱/۱۲/۲۰۱۷                محمداقا کوچی شېرزاد
 

 د محکومو ولسونو د خالصون په خاطر
 

فلسطین ازادي ټوک ټوک کړه زکال سیهونستي ځواکونو د خپلو متحدو ملگرو په مرسته د  1967په 
د مینځني ختیځ زیاتره مستقل هیوادونه ېي وگواښل د سوري د سینا لوړی څوکې د مصر یو شمیر 
ځمکې د لبنان ، اردن د خاوری موهمې برخې اشغال کړې اود مصر هوایي ځواک له مینځه یووړلو 

فیصدو زیاته  70المقدس تر  د بیت او نور دا داسرایلو د سیهونستي رژیم د موخو لو مړنۍ گام وو،
 برخه دوی اشغال کړه. 

 

له همغه وخت نه تر اوسه فلسطینیان د سیهونیزم تر فشار او ناروا کړنو الندی ژوند کوي ددوی پر 
ځمکه یې کورونه جوړکړه او یهودي کورنۍ پکې ځای پر ځای شوي د ملگرو ملتو دامنیت شورا 

خپلو سیهونستي انډیوا النو په مرسته د نړیوالو قوانینو گونو پرېکړو ته غاړه نه ږدي دوی د  15
منلو ته تېار نه شول ورځ تر بله خپلو ځلمونو ته دوام ور کوي .د سهیونستانو ملگرو پر منځني ختیځ 
کې داور تنارو ته باروت ور پاش کړل د یمن، لیبیا، مصر، سوریي ، عراق ولسونه سره په جنگ 

 جگړو اخته کړه.
 

د متحدو ایاالتو د وسلو جوړولو فابریکو فرمایشونه زیات او هر یو هیواد کوښښ کوي نن دامریکا 
زکال له امریکا  2017چی د وسلو داخستلو په نوبت کې ځای ونیسي یوازی سعودي عربستان په 

څخه د سل میلیارده ډالرو وسله واخستله په سوریه کې د زرگونو خلکو ژوند له مینځه والړ او په 
 کډوالی ته اړ شول. سلگونوزره

 

زکال دامریکی مشر ډونال ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسریلو د مرکز په  2017د ډیسمبر پر اتلسمه 
توگه اعالن شو د اور لمبو ته بل ډول اور غورځونکې باروت ورواچول شو چی د نړې زیاتره 

 :خلکو یي مخالفت وکړ
 

د افغان ولس د نړې ستر ښکیالک گر ځواک برتانیا بیا سل کاله وړاندی دافغان ولسونو تر مینځ د 
ډیورنډ توره کرښه وباسله اوس د همدوی په سال پر دغه توره کرښه اغزن تار کښل پېل شوي افغان 

کرښه له ولس به هیڅ کله دا توره کرغېړنه کرښه ونه مني د برلین داستعماري دیوال په شان به دا 
 مینځه یوسي د افغان ولسو یوالی به ژر تامین شي. 

 

د کشمیر النجمنه ویش هم دبرتانیا د ښکیالک گر ځواک میراث دی چی د هند له پاره د منلو نه 
دی.په نړي کې ټولې ستونزی اود ولسونو د نفاق المل همدا لوی ځواکمن نظامي طاقتونه دي چی د 

ه جنگوي او خپلی منافع لټوي. خو اوس د نړې ټول ملتونه ویښ اود خپلو منافعو له پاره ولسونه سر
خپلوملي منافعو له پاره د بل د شومو موخو منلو ته تیار نه دي.دوی دسولی الر غوره گڼي او ډېر 

 ژر به د یوالي السونه سره ور کړي او هر محکوم ملت به د خپلو هیوادونو خاوندان شي.
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