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اعالمیه

ټرمپ باید د جنګي بندي په توګه د محاکمې لپاره راوړل شوی وای،
نه دا چې د جګړې د فاتح په توګه افغانستان ته راغی!
د امریکا ولسمرش ټرمپ د لېندۍ په اومه د پنجشبنې په شپه په افغانستان کې له مېشتو امریکايي ځواکونو رسه د «شکرانې
د اخرت» په مراسمو کې د ګډون لپاره په یوه ناڅاپي سفر دغه هېواد ته راغی او دوه ساعته وروسته یې په بيړه افغانستان پرېښود .په
دې اړه الندې ټکي د غور وړ دي:


د مسلامنانو رسسخت قاتل ټرامپ باید په فاتحانه ډول له افغانستان څخه ليدنه نه وای کړې ،بلکې باید د خالفت

دولت د جنګي بندي په توګه پ ه تړلو السو او پښو د مسلامنانو د قايض د محاکمې مېز ته راښکل شوی وای او د مسلامنانو پر
وړاندې د خپلو تروریستي او وحيش اعاملو جزا یې لیدلې وای.


ټولو غالمفکرو ته یې ثابته کړه چې امریکا د افغانستان د خلکو پر وړاندې هېڅ ډول ارزښت ته ژمنه نه ده او ټول

هغه شعارونه لکه؛ ډميوکراتيک نظام ،برشي حقونه ،د ښځو حقونه ،آزادۍ او ...چې په پلمه یې افغانستان اشغال کړی و،
سوچه دروغ وو او یوازې خپلو استعامري ګټو او د اسالمي دولت د رامنځته کېدو وېرې دې خاورې ته د امریکا پښه راښکلې
ده.


د دغه سفر له بهیر څخه د افغانستان د مسلامنو او مجاهدو خلکو پر وړاندې د امریکا د دښمنۍ روان په ښکاره

احساسېږي؛ ځکه د امریکایانو د «شکرانې اخرت» د ورځې ټاکنه ،ناڅاپي سفر ،د افغانانو له نورو رهربانو پرته یوازې له لومړۍ

درجې غالم رسه لیدنه ،تر جامو الندې زرهې اغوستل او د جنګي موضع غوندې د بوجیو د دفاعي دېوال تر شا وینا ،ټول پر
دې داللت کوي چې افغانستان د دښمن خاوره ده او د دښمنانو په خاوره کې باید په امنیتي تدبیرونو کې بې پروايي ونه يش.


د ټرامپ د دغه سفر اصيل موخه د امریکا د ولسمرشۍ ریاست د ټاکنو لپاره د کمپایني پروګرام یوه برخه ،له طالبانو

رسه د خربو اترو د پيلولو اعالن او خپلو ماتې خوړولو رستېرو ته روحیه ورکول وو ،چې ورته روښانه یې کړه چې په نږدې
راتلونکي کې د سولې د پروګرام په وسیله اشغالګرانه اسالیب پر استعامري هغو بدلېږي او ډېر شمېر امريکايي نظاميان به
بېرته امریکا ته ور وګرځي.
نو اې مسلامنانو! د اسالمي خاورو پر خاینو چارواکو او السپوڅو نظامونو باور مه کوئ ،ځکه ټول د کفارو د پروګرامونو یوه

برخه دي او د سعودي ،پاکستان ،ترکیې ،او نورو اسالمي خاورو د چارواکو او نظامونو په څېر ارشف غني هم خپله له دوی څخه دی
او د افغانستان له مسلامنانو رسه هېڅ تړاو نه لري.
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