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  !!د ولسمشر د سپرلۍ الوتکه ولې ترگواښ الندې راغله ؟
  –د يوه عينې شاهد په قول 

 
ې وړاندې ه کې دېيزې همکارۍ په اقتصادي درئسيمه ا د   چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزيو ور  يمه غون

، د بگ ته داخله  که د کابل حدودوه د سپرلۍ  الوتيرته را ستنيدو پر مهال يې چې کلون لپاره اسالم آباد ته سفر وک

دېرنه يوه جنگي الوتکه وي ډگريشوه د بگرام له هوا  شوه او د ولسمشر د سپرلۍ الوتکې ته يې گواښ وک چې ي

ي   .ارتفاع کمه ک

و په رايه عادي خبره نه ده، د خپلو خلکل لوتکه پسې د جنگي الوتکې را الوزودغه گواښ او د ولسمشر د سپرلۍ په ا

ه انتخ  هي ډول دېده په وړان اب شوى زعيم، په خپل هيواد کې د بهرنيو الوتکو تر گواښ الندې دى او داو خو

ي، بيا  پروتوکول او ه درد به د باالبلوک او عزيز آبمنل شوي اصول نه مراعات کي کې تويول  اد پر شهيدانو او

اى    شي؟دوا ک

ول په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر د سفر پر مهال تر يوه لې وې   ساعت پورې د هيواد هوايي ميدانونه ت

واکونو په شمول پرې خبر وي يوالو  په دغسې حالت کې د ولسمشر الوتکې ته گواښ . دولتي او امنيتي ارگانونه د ن

لواکۍ او ملي حاکميت او په هغو پسې د الوتکې را الوزول يوازې د اصولو او نورمونو ماتول نه دي، د افغان ولس خپ

هاښ دى، او ولس مشر حامد کرزى ته دته گو ولو  ايي هغه پخپله تر  ي، خو تر ا يو پيغام دى چې   پرې وپوهي

ى پيغام لري چې هيواد يې له يوه ناوړه برولو زيات د انگ ل . خليک سره الس او گريوان دىا هر افغان ته يو  يو 

واکون ه د افغانستان د مطلق حاکميت او ملکيت دعوه دار شوي دي او هغوى اوس هي بيا د دوستۍ په نامه راغلي 

ه چې په هيواد کې د ولسمشر ژوند تر گواښ الندې وي . ډول نورمونه او اخالق نه رعايت کوي ما مخکې اشاره وک

واکونه هي ډول قوانين او اصول نه رعايت کوي نو د عام ولس ژوند  او د به په کومه کته هغه په وړاندې بهرنې 

   کوو؟گورى کې ارزيابي

دغه بهرنيان اوس دومره سپين سترگي شوي دي چې په گيلو او شکايتونو يې چاره ناممکنه ده، د دوى د دې روش په 

ى او په يوه ملى ول شي، د يوه تاريخ پوهوړاندې بايد افغانان يو مو  وينا ده چې د ملتونو په ژوند کې کله  زعامت را

ختونه راشې چې که ملت پکې وي وي نو ژوندى به پاتې شي، خو که ويل ؤ او هغه حالت يې چې پکې کله داسې و

اى شو نو په ذلتوتو او  موږ پر ولس همداسې وخت راغلى نن ز. غالميو به محکوم او ورک شيقرار لري درک نک

و لوريو مو د هيواد استقالل او ملي حاکميت تر شديد خطر الندې دي  .دى چې له 
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