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 فهرست

 

 

په افغانستان کي د امریکایي چوڼييود جوړېدو او تداوم اساسي سببونه  

 امریکایي چوڼۍ او د افغانستان د تجزیې کرغېړنه نخشه

 مخالفين او پلویان چوڼييو په افغانستان کي د امریکا د دایمي 

 د امریکایي یرغل پروني مخکښان او ستایونکي د امریکایي چوڼييو ننني پلویان : 

 امریکایي چوڼۍ او د سولي بې ځایه هيله 

 اوپه افغانستان کي د تنظيمي جگړو د تکرار اندېښنه چوڼۍامریکایي 

 د امریکایي چوڼييو نن او سبا

 و زیاتېدونکی خطر امریکایي چوڼۍ او دسيمي د اټومي ځواک

 زموږ په ملي تاریخ کي د خاوري او ناموس ساتني ویاړلي دودونه

 اقتصادي ثبات مسأله  -امریکایي چوڼۍ او په هيواد کي د سياسي 

 د امریکایي چوڼييو داقتصادي گټوافسانه

 نمایشي لویه جرگه  امریکایي چوڼۍ او

 ته یوه کتنهپه افغانستان کي د جرگو تاریخي دود 

 هم نه؟ه که یو،هگکه عنعنه یي لویه جر،هگقانوني لویه جر

 له امریکایي چوڼييو او نورواستعماري فتنو څخه د ژغورني الر

ته په پښتو او دري کي څه و وایو؟« بېس » انگرېزي   

 ماخذونه او سرچينې
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 چوڼۍاواستعماري نخشېامریکایي 

د وسله وال یرغل وکړ.  ) افغانستان ( ، زموږ پر ویاړلي هيواداوومهعيسوي کال د اکتوبر پر  ۱۱۱۲امریکایي پوځ د 

لومړۍ  افغانانو له همغي  او دراکو خو ویښو ،ل وهنسکورواو طالب واکمنۍ دې یرغل پلمه ظاهراً د القاعدې 

خدای مکړه یوه ورځ به زموږ  کرغېړنو لوبو نخشې ليدلې، چيتورو اوتر شا د داسي ورځي څخه د دې ظالمانه  برید 

ران او د گامریکایي استعمارآیا  چيپوښتنه  دا د پلرو او نيکو دا تاریخي مېنه له لویو خطرو سره مخامخ کړي .

په عملي کولو بریالي ناروا هدفو متحدین به په افغانستان او شاوخوا سيمه کي د خپلو پوځي   -سياسي هغو نور 

 په دې ال ډېري لوبي صحنې ته نه دي راغلي ؛ مگر ځکه تر اوسه ؛ه جواب نه لريدمگړی څه روښان ،کيږي که یا

چوڼييو یا کي د امریکا د دایمي  پلواک هيواداو خسرلوړي  ، چي زموږ پهسد رسيږيحقيقت د هر چا  ځالنده

 .دئ گام تر ټولو لومړی او اساسي  تحقق په الر کي،د دغه راز  استعماري نخشو د  ،جوړول لښکرکوټو

 

خبر له اروېدو  خواشينوونکي امریکایي چوڼييو د د ،مطبوعاتو کيافغاني او بهرنييو په څو مياشتي مخکي مي 

اه های نظامی امریکا: عامل تشنج گپای» د په هغه لنډه مقاله کي خپله ژوره اندېښنه  څرگنده کړه، چي سره جوخت،

افغاني معتبرو او ځينو نورو « آزاد افغانستان   -افغانستان آزاد» ، «و برالر »تر سرليک الندي د « و بی ثباتی 

 ه. سو خپرهویبپاڼو له الري 

 

ه، له نسبتاً پراخو جزیياتو او مدارکو سره په څو برخوکي وړاندي کيږي . په پيل کي د امریکایي ليکناوسنۍ پښتو 

لښکرکوټو تر منحوس سيوري الندي د هغو چوڼييو د جوړېدو پر اساسي علتو او عواملو ږغېږو؛ بيا د امریکایي 

نتيجو او عواقبو پر ځينواړخو خبري کوو، چي زموږ تاریخي ټاټوبی به یوه ورځ د ډیورنډ د لعنتي کرښي په شان د 

تجزیې اوحتا نابودۍ له خطر سره مخامخ کړي؛ په یوه بله برخه کي د امریکایي عسکرو د دایمي حضور د 

لي ډلي درپېژنو؛ او د امریکایي عسکري اډو د پلویانو پر مختلفو دالیلو او اندېښنو مخالفينو او پلویانو بېالبې

اشارې سره، لنډي و دستور ته په تاریخي دود او گد جرهيواد کي لرغونې  په زموږ جال جال بحثونه کوو؛ ور پسې

«  هگلویه جر» په الس جوړه سوې د تپل سوي حکومت حامدکرزي د  ایا ، چيغوَرکووپر دې مهمه او اساسي مسأله 

دې  ؟که څنگهورکوالی سي «  مشروعيت» او « رسميت » ایي عسکرو دایمي اډو ته د امریکپه افغانستان کي 

پوښتني ته تر جواب ویلو وروسته، د پردو لښکرو د همېشني حضور پر ځای، د یوه معقول سوله یيز بدیل په توگه 

و په پای کي د ایتيمولوژۍ او ليکسيکالوژۍ په روڼا کي د ځينو لښکري یا د حل ملي او افغاني الر بيانوو؛ ا

عسکري ټکو)  اډه، پوځي اډه، پایگاه، لشکرگاه/ لښکرگاه، لښکرکوټ، چونی/ چوڼۍ، چهاونی/ چهاوڼی( په 

دپاره مو اړه لنډه شرحه کاږو. هېره دي نه یي ) وي(، چي د هري النجمني او جنجالي مسألې د روښانولو یا زبادولو 

پر خپلو دالیلو سربېره، پراخ ماخذونه اوسندونه هم وړاندي کړي دي، چي کوالی سي د موضوعاتو په ال زیاته 

 څېړنه او سپړنه کي له حقيقت موندونکو لوستونکو سره هر اړخيزه مرسته  وکي .  
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اساسي سببونه او تداوم جوړېدود په افغانستان کي د امریکایي چوڼييو  

باید تر هر څه  دپارهد اساسي علت د شنني او سپړني او تداوم د جوړېدو  چوڼييوپه افغانستان کي د امریکایي 

ان او سي . آی گامنيتي سالکار او د پينټادد جيمي کارټر د جمهوري ریاست په زمانه کي د سپيني ماڼۍ ، مخکي

) د سطرنج لو  ه مراجعه وکو، چي په خپل نامتو اثرډاکتر ز. برېژینسکي هغه نظر ت پروفيسر -لوی الرښود د .اې . 

شرایطو  نړۍ په اوسنييود کي کاږي، چي  دی د خپل کتاب په دېرشم او یودېرشم مختخته(کي یې بيان کړی دئ . 

ه گڼل کيږي .  ژیکو لومړیتوبو څخستراتيمهمو  خوراالتو له ایاکي د یوریشا د سيمي کنټرول د امریکا د متحدو 

ینسکي ټينگار کيي، چي په سيمه کي د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ تر ختمېدو وروسته، اوس د ډاکټر برېژ

امریکا د متحدو ایاالتو دپاره تر ټولو لوی او مهم کار دا دئ، چي په یوریشا کي د لوی مخالف ځواک د را ټوکېدو 

مخالف ځواکونه بلل کيږي . د مخه ونيسي . چين، روسيه او ایران په دې ارزښتناکه سيمه کي درې احتمالي 

رده نړۍ د انرژۍ گي؛ او د گړي ژوند کيد څېړني له مخي په دې سيمه کي د نړۍ په سلو کي پينځه اویا وبرېژینسکي 

 دي .  پرتېخاورو الندي رې پر څلور برخي هم د دې سيمي تراو نورو طبيعي شتمنييو د

 

رگنده دا نتيجه اخيستله کيږي، چي د یوریشا د پراخي او د پروفيسر برېژینسکي له ستراتيژیکي سپړني څخه په څ

شتمني سيمي د ټولو امکاناتو او ظرفيتوپه الس کي نيول، د امریکایي لښکرو د رواني لس کلني جگړې 

 اوعسکري اډو له اصلي او اساسي مقصدو څخه شمېرل کيږي . 

 

، چي د هر یرغلگر جنگ او هر استعماري تيري که څوک د استعمار تاریخ ته یوه ځغلنده کتنه وکي، له ورایه گوري

تر شا اصالً اقتصادي گټي پرتې دي . په حقيقت کي همدا اقتصادي گټي دي، چي د الس ته راوړلو یا ساتني  دپاره 

یې تل د سيالو اړخو تر منځ رنگارنگ شخړي او جنگونه کيږي . زموږ خلگ بې ځایه نه وایي : جنگ پر غله دئ . دا 

ي . ښکاره ښۍ، جگړې او بربادۍ ته الس نه اچيهيڅ هيواد لښکرک ،يیه روښانه ده، چي دگټي خبره نه یخبره له ورا

خبره ده، چي افغانستان د یوریشا د ټولي سيمي د انرژۍ او نورو طبيعي زېرمو د لېږدولو په چاروکي د خورا مهم 

لري؛ خود پروفيسر برېژینسکي د  ته ډېر لوی ارزښت ژیستانوستراتيارتباطي رول په لرلو سره امریکایي 

په افغانستان کي یوازي اقتصادي گټو د امریکا د سياسي او لښکري  غولوونکي استدالل پر خالف،

ستراتيژیستانو سترگي نه دي وړي . دلته دپوځي حضور او دایمي چوڼييو تر پردې شاته پر پراخو اقتصادي گټو 

ونه هم پراته دي، چي د سي . آی . اې او پينټاگان مکار استاد یې سربېره، ډېر نور خطرناک سياسي او عسکري پالن

 په ډاگه یادونه نه کيي )کوي(.  
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ستراتېژیکي سيمي د واکمنۍ تر السه   -اقتصادي او جغرافيایي   -سياسي، جغرافيایي   -د یوریشا د جغرافيایی 

کول د انرژۍ د پراخو زېرمو، بې سارو طبيعي شتمنييو او لویو انساني ظرفيتو تر څنگ، متحدو ایاالتو او د هغو 

  ي : تحقق واک ورکيدغو نخشو او هدفو د عسکري متحدینو ته  د   -نورو سياسي 

د بېالبېلو ستونزو او کړکېچونو په را منځ ته کولو سره د نړۍ د راتلونکي سترځواک ) چين( د اریانوونکو   -

 ع کال په وروستييو درو مياشتو کي د متحدو۱۱۲۱د پوهېږو، چي اقتصادي او نظامي پرمختگو مخنيوی؛ ځکه 

وه؛ په داسي حال کي چي د چين ټاکل سوې  (۱،۲اریه یو) گرسره درې اعشایاالتو اقتصادي وده په سلو کي 

( وده لرل . د امریکا سياسي، عسکري او ۲۱په سلو کي لس ) له اوږدو کلو راهيسي، په منځني ډول، اقتصاد

 .  ئاقتصادي طراحان دا وضعه تر ډېره نسي زغمال

 تړل . الرپه سيمه کي د روسي  فدراسيون د بيا واکمنۍ او نفوذ  -

 سيمي ملي، اسالمي او ازداۍ بخښوونکو غورځنگوته د نابودې تر پولي د کړاوونو او پېچومو جوړول .  د  -

پر سياسي السوهنو او اقتصادي بندیزو سربېره، داټومي وسلو په ترالسه کولوکي د ایران اخوندي رژیم ته   -

 بېالبېل خنډونه پيدا کول .

تو ته په پام سره له یوې خوا د خپلو وفادارو ملگرو او متحدینو په دپاکستان بې ثباته سياسي او امنيتي حاال  -

الس کي د هغه هيواد د اټومي وسلو خوندي ساتل؛ او له بلي خوا د دغه هيواد په سياسي، عسکري او اقتصادي 

 .  مخنيوینظام کي دچين د زیاتېدونکي نفوذ 

وادوکي د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو، آزادو د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسيا په نوو خپلواکو هي  -

اقتصادي پرمختگو تر پردې الندي سياسي اقتدار ته د خپلو مزدورو  سياسي گوندواو   -مطبوعاتو اوتخنيکي 

 سازمانو رسول . 

 د افغانستان د شمالي سيمو د بشپړ یا نيمه خپلواک کولو له الري، په سيمه کي د استعماري لومو خپرول .   -

 سيمه کي د خپلي فرهنگي او مذهبي اغېزې پراخول او پياوړي کول . . . په   -

 

دا ټول سياسي، اقتصادي او ستراتيژیک هدفونه په گډه، زموږ په پراخه او غني سيمه کي د متحدو ایاالتو د هر 

ي هر هيواد د له همدې کبله دا خبره ناڅاپي نه ده، چي د سيملوی او حياتي ارزښت لري .  اړخيز برالسي په مقصد 

دغه راز خطرو په ليدو سره د امریکایي پوځو له  موقتي او دایمي حضور سره کلک مخالفت لري . په سيمه کي د 

امریکایانو دې  استعمارگر ضربتي ځواک ته د هر ممکن زیان رسولو په خاطر له تېرو لسو کالو راهيسي زموږ په 

نه جگړه روانه ده . د پردو دولتو دا ناروا او ظالمانه جگړه  یا وران او ویرژلي هيواد کي د افغان وژني بې رحما

به بېله شکه تر هغه مهاله ادامه لري، چي ایتالفي پوځونه په خپل موقتی یا دایمي  ( proxy warپروکسي وار ) 

 حضور سره د سيمي د هيوادو سياسي، اقتصادي او ستراتيژیکو گټوته گواښ پېښيي . 
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ځيني امریکا مشربه افغان ليکوال او شننونکي، چي بې گومانه له امریکایي استعمارگرانو سره په یوه کاشين کي 

ډوډۍ خوري ، د دې خبري له حقانيت څخه سترگي نه پټيي، چي امریکایي پوځونه په افغانستان او مرکزي آسيا 

په هيواد کي د خپلو استعماري چوڼييو زیندی کي اصالً د انرژۍ او نورو طبيعي زېرمو د لوټولو دپاره  زموږ 

کوونکی جال خپریي؛ مگر سره له هغه هم په بې شرمۍ سره استدالل کيي، چي د نورو اولسو د ملي شتمنييو چور 

او چپاو افغانانو ته هيڅ تاوان نه لري . د دوی د ادعا له مخي کېدای سي، په دغه راز لوټمارکي پر افغانانو هم څه  

د دې خبري مانا دا ده، چي افغانان باید د جوال په نيولو سره د امریکایانو د غال او غارت په کار کي، له وڅڅيږي . 

 هغو سره مرسته وکړي . 

 

شرموونکې خو ال دا ده، چي دا راز خاینانه بيانونه، د هغو کسانو تر خولې هم راوزي، چي پرون یې د روسانو په 

مرگ او نابودۍ شعارونه ورکول . ایا دا د انسانيت، شرافت او افغانيت خبره  نوکرۍ کي د امریکایي امپریاليزم د

خپله ملي گټه وبولي؟  که د  ،ملتو د ملي شتمنييو په چور او غارت کي کومک او همکاريده، چي څوک د نورو 

پنجابي جنراالنو استعمارگرانو په دغه راز چور او چپاوکي برخي اخيستني ته دخپلو ملي گټو نوم ورکوو، بيا نو د 

ه یادوو؟ گناروا او ظالمانه  السوهنو په توهغو د د  ،کيو چارواو ایراني اخوندانو سياستونه ولي په خپلو کورنيي

! 

 

ورو، همداسي باید د نورو گه گه چي د پاکستاني او ایراني حکمرانانو مداخلو ته د کرکي او نفرت په سترگلکه څن

په دې خبره کي هيڅ ستونزه ورو. گه وگد ناروا او انساني ضد عمل په سترهم کي السوهنو ته چارو ملتو په کورنييو

هغه څه چي ځان ته نه خوښوو، باید نورو ته یې هم خوښ نه کو. که امریکایان د خپل وحشيانه اوپېچلتيا نسته . 

ټه نه او مشروع گڅه حالله خو ي، دا را کيپه نامه کومک ښکار یوه برخه موږ ته هم د محصول، تاجایي یا اقتصادي 

 . ده

 

مالوميږي چي دا بېچاره ليکوال، څېړونکي او شننونکي د افغانستان د ملي گټو په پېژندنه کي جدي مشکالت 

لري . هغه گټي هيڅکله ملي گټي او مصلحتونه نسي گڼل کېدای، چي د نړۍ د نورو ملتو د ملي ثروتو د لوټولو له 

د خپلو په اصطالح ملي گټو دپاره د نورو ملتو مځکنۍ بشپړتيا، سياسي استقالل، ملي  الري تر السه کيږي .

واکمنۍ او ملي شتمنييو ته زیان اړول، په څرگنده فاشيستي او استعماري سياست دئ . دا بشري ضد سياست  نه 

ښانفکرۍ او انسان یوازي له افغاني او اسالمي دودو سره هيڅ ډول سمون نه لري؛ بلکي طرحه کول یې ال د رو

دوستۍ د اصولو له مخي، لویه بې ننگي او نامردي بلل کيږي . زه نه پوهېږم ځيني کسان څنگه له یوې خوا د 

روښانفکرۍ، ملي ویښتوب او بشري سوکالۍ باټي ولې؛خو له بلي خوا د نورو اولسو د ملي زېرمو په چور او 

 نو ته شرم او پېغور نه گڼي؟تاراج کي، له امریکایي غاصبانو سره جوال نيول، ځا
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تر اندېښنو خپلي ملي  په دې کي هيڅ شک او شبهه نسته، چي موږ ته د گاونډیيو او نورو سيمه یيزو قدرتو هو! 

گټي او ملي مصلحتونه ډېر ارزښت لري . له همدې سَوَبه ) سببه( باید زموږ ملي سياستونه تل د دې هيواد له ملي 

له  دپارهشلېدونکی اړېکی ولري . په بله وینا، موږ به د خپلو ملي گټو د ډاډمني ساتني گټو او ملي مصلحتوسره نه 

عسکري تړونوکي برخه نه اخيستنه د   -هري انساني او مشروع الري کار اخلو. که څه هم ناپېيلتوب یا په سياسي

ملي واکمنۍ د ساتني تر  یوه کُلي او عمومي اصل په توگه د افغانستان د مځکنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ او

ټولو ښه او ډاډمنه الر ده؛ خو سره له هغه هم په ځينو اضطراري او استثنایي حاالتو کي کېدای سي د هيواد د ملي 

د ځينو سياسي او پوځي سازمانو غړیتوب هم  له پامه و نه غورځول سي . په پېيلتوب )  دپارهگټود ښه تضمين 

ک( دواړو حاالتوکي باید د افغانستان لوړي ملي گټي او ټولو افغانانو انسالک( او ناپېيلتوب ) عدم انسال

خوښي، لومړنی ځای ولري . تاریخ شاهد دئ، چي حکومتونه زیاتره د خپلو گروهي، گوندي او سياسي گټو د دوام 

ه دغه راز ي . له دې جهته باید پو کي د خپلو ملتود ښکېلولو هڅي کيپوځي  تړون  -او تضمين په خاطر په سياسي 

هيڅ  ،سترو او ارزښتناکو ملي مسألوکي د خلگو له نظر پوښتني یا د هغو د واقعاً ریښتينو استازو له هوکړي پرته

 پرېکړه ونسي .

 

یو پال بيا باید په ټينگار سره و وایو، چي زموږ ملي گټي او مصلحتونه هيڅکله د گاونډیانو په  گواښلو او 

ړو، چي څوک زموږ په کورنييو چاروکي السوهنونه ونه کړي، تر هر څه مخکي لمسولوکي نه تأمينيږي . که غوا

باید د هغو په کورنييو چاروکي له السوهني او لمسوني الس واخلو. البته، افغان دولتو یا افغان ملت هيڅکله په 

ایمي حضورکي خپله خوښه یا خپله اراده د چا په کورنييو چاروکي السوهنه نه ده کړې؛ خو د پردو لښکرو په د

هيڅوک د داسي السوهنو، گواښو او لمسوونو مخه نسي نيوالئ . موږ افغانان باید دا واقعيت د سر پر سترگو 

ومنو، چي نه د سره پوځ په واکمنۍ، نه د امریکایانو په مشرۍ د نړۍ د ستر ایتالفي ځواک په فرعوني واکدارۍ او 

نوکي د دې خاوري واک او اختيار د افغانانوپه الس کي ؤ. له نه د دې دوو یرغلگرو پوځو د واکمنۍ تر منځ کلو

 تېرو دو دېرشو کالو راهيسي ږیره زموږ، خو واک یې د نورو په الس کي دئ .

 

بيرته را گرځو د امریکایي چوڼييو د جوړېدو او تداوم اساسي سببوته .  زموږ ویښ او بيدار هيوادوال خبر دي، چي 

په تېرو څه کم لسو کالوکي د خپلو اوږد مهاله سياسي،  یې نظامي متحدین  -سياسي د امریکا متحده ایاالت او 

ونو زره غير رسمي پوځ ) په ملکي کالو گله یونيم لک رسمي او لس دپارهاقتصادي او ستراتيژیکو هدفو د تحقق 

 امریکایير پر اوومه د ع کال د اکتوب ۱۱۱۲کي استخباراتي، امنيتي  او اکماالتي کارکوونکو( څخه کار اخلي .  د 

( پوځيان ۲،،،۱یرغل له پيل څخه د دې مقالې تر ليکلو پوري د ایتالفي دولتو دوه زره څلور سوه نه څلوېښت )

(کسه امریکایان دي . د ټپي سوو پوځيانو شمېر ۲،۵،۲ یو زر و پينځه سوه یو اویا) وژل سوي دي، چي له هغو څخه 
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که، دا د رواني ظالمانه جگړې گرده انساني تلفات نه دي . ټولو ته مالومه ده، بېله ش تر دې هم څو واره زیات دئ .

د بېالبېلو ایتالفي قواوو د  چي د جگړې د انساني تلفاتو گچه د هري ورځي په تېرېدو سره مخ پر ډېرېدو روانه ده .

دا لينک وگورئ : دپارهوژل سوو کسانو د شمېر او نورو ځانگړتياوو   

http://icasualties.org/oef/ 

په خواشينۍ سره زموږ زرگونو بې گونا وژل سوو، معيوبو  او معلولو افغانانو خو نه دقيق شمېر چاته مالوم دئ؛ 

 ي . . . وې خاشې په اندازه، چورت په خرابيڅوک د یهم او نه 

   

 ،ټولو ایتالفي هيوادو، په تېره بيا امریکا او انگلستان ته ،تلفاتو سربېره د دغه ناروا تېري پر زیاتېدونکو انساني

یوازي متحدو ایاالتو ته تر اوسه د یوه رپوټ له مخي، خورا درانه او مال ماتونکي مالي زیانونه هم رسېدلي دي . 

گي لگښتو د دقيقو شمېرو ( ډالره تاوان رسېدلئ دئ . د امریکا د جن۱۱،، ۱۱۱، ۱۱۱،۱۱۱څه کم څلورسوه ميليارډه )

 دا ویبپاڼي وگورئ : دپاره

 http://costofwar.com/en/ 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf 

 

و له مخي، امریکا په تېرو څه کم لسو کالو کي له ډېویډ ج . لينچ د شمېر  -خبریال کي د پياوړي خبرو په بلومبرگ 

( ډالره ۱، ۱۱۱،۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱) یا دوه زره ميليارډ القاعدې او بن الدن سره په څو اړخيزو جگړوکي ټوله دوه ټریليونه

شلمه  نه د ولتي پور، په سلو کي( ټریليو۹،،۲ لگولي دي، چي دا پيسې د هغه هيواد د نه اعشاریه اته شپېته )

د بلومبرگ ډاټ کام په الندي لينک کي د ډ. ج . لينچ د علمي مقالې بشپړ تفصيل  دپارهبرخه ده . د نور مالومات 

 ولولئ :

 -on-toll-end-t-won-death-s-laden-12/bin-05-/www.bloomberg.com/news/2011http:/

taxpayers.html 

 

( ميليارډ ډالره او د یوه امریکایي عسکر کلنی ،.۱پخوا د امریکایي پوځ د یوې مياشتي خرڅ درې اعشاریه شپږ )

په  ،رپوټ له مخيریچرډ وولف د کي د US TODAY)کېده؛ خو په یو. ایس . ټو ډې ) گڼل لگښت یو ميليون ډالره

( ميليارډ ډالره اټکل سوي دي، چي د مياشتي ،۲۲ع کال کي د امریکا عسکري خرڅونه یو سل و اوولس ) ۱۱۲۲

 ( ميليارډ ډالره ښيي . نور تفصيل د دوی په ویبپاڼه کي کتالی سئ :۲۱نيژدي لس ) 

-troop-us-of-cost-calculates-crs-room/news/63121-briefing-http://thehill.com/blogs/blog

presen 

http://www.digitaljournal.com/article/282238 

afghan_N.htm-12-05-http://www.usatoday.com/news/military/2010 

 

http://icasualties.org/oef/
http://icasualties.org/oef/
http://costofwar.com/en/
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-12/bin-laden-s-death-won-t-end-toll-on-taxpayers.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-12/bin-laden-s-death-won-t-end-toll-on-taxpayers.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-05-12/bin-laden-s-death-won-t-end-toll-on-taxpayers.html
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/63121-crs-calculates-cost-of-us-troop-presen
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/63121-crs-calculates-cost-of-us-troop-presen
http://www.digitaljournal.com/article/282238
http://www.digitaljournal.com/article/282238
http://www.usatoday.com/news/military/2010-05-12-afghan_N.htm
http://www.usatoday.com/news/military/2010-05-12-afghan_N.htm
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لستان گهيوادو، په تېره بيا امریکا او ان ایتالفيخرڅونو دپوځي  هره ورځ زیاتېدونکو په عراق او افغانستان کي

( پوره کولو )کمښتسر ک خ کړی دئ، چي اوس د خپلو بودجو دبحران سره مخامبې ساري اقتصاد له داسي لوی او 

د ښوونځييو، روغتونو، کارو شړي؛ دولتي له  په بې رحمۍ سره کارکوونکيي مأمورین اودولتدپاره، لکونه 

فعه مؤسسو دروازې تړي؛ دپوهنتونو د محصالنو فيسونه لوړیي ) په انگلستان کي یې کتابتونو او نورو عام المن

له پراخو او خونړیيو احتجاجو سره سره، د بېوزلو محصلينو کلني فيسونه ترنهو زرو پونډو یاني تقریباً درې چنده 

 استبدادي سياستونهمحدودیي؛ او په لسگونو داسي ناوړه او حقوق گوانساني او مدني د خلپوري لوړ کړه(؛ 

دا لوی اقتصادي بحران په ډاگه  .پرمخ بيایي، چي تر ټولو لوی او اساسي علت یې همدا تيري کوونکي جنگونه دي 

 ښيي، چي لوېدیځه نړۍ، په تېره بيا د امریکا متحده ایاالت د ډېواليتوب خوا ته رهي دي .

 

د پانگه والو  اولسو، بلکي بېوزلو ځپلو هيوادو د گد دې ستر اقتصادي کړکيچ ناوړه اغېزې نه یوازي د جن

رده گد نړۍ په بله وینا، سو.   ئوپه ژوندانه کي هم په اسانۍ سره ليدالگد نړۍ د نورو ملتو او خل هيوادو په گډون

 ري دي .گبېوزلي اولسونه په دې دردونکي او ویرجن مُقدرکي یو د بل مل

 

لوټماري کړۍ د یرغلگرو جگړو او نورو انساني ضد سياستو په پيل لکه څنگه چي گورو، د نړۍ جگړه ماري او 

کولو سره، د اولسو په اقتصادي زېرمو او ظرفيتو ليونۍ لوبي کيي؛ خو د هغو مالماتوونکي او ربړوونکي پېټي 

 د ډول ډول ماليو او محصولو په بڼه، د بېالبېلو هيوادو د مظلومو او بېوزلو خلگو پر اوږو باریي .

 

د افغانستان او عراق د تيري کوونکو جگړو انساني تلفاتو او د نړۍ ژور اقتصادي بحران، چي لوی سَوَب او خير، 

عامل یې بيا هم د همدغو جنگو اسمان ته ختونکي اقتصادي لگښتونه دي، په پانگه واله نړۍ کي ډېره ناوړه حالت 

ه تېره بيا متحدو ایاالتو او انگلستان کي د جنگ منځ ته را وړئ دئ . له همدې امله، په ټولو ایتالفي هيوادو، پ

 غوښتونکو سياستو او د هغو د ناوړو نتيجو پر خالف د عامو خلگو مخالفتونه، ورځ په ورځ پراخيږي .

 

په تېره بيا امریکا دولتو، په ټولو ایتالفي سربېره،  اقتصادي بحران  لوی او وانساني تلفاتد استعماري جگړو پر 

په . مخ پر ډېرېدو دي مخالفتونه  د عامو خلگوسره او وژنو  جنگ لهلستان کي د هري ورځي په تېرېدو گاو ان

امریکا او انگلستان کي واکمنه طبقه د عامو خلگو دې زیاتېدونکو مخالفتو ته الس تر زني نسي کښېنستالئ . د 

ې کبله د اوباما اداره تر هر بل هيواد د امریکا د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات تر سترگو نيهام دي . له د

خلگو د نظر اړولو دپاره په خپلي پوځي او سياسي ستراتيژۍ کي تغيير او بدلون ته اړتيا لري . د بن الدن د وژني 

اریانوونکې ډرامه هم  د همدې ستراتيژۍ یوه مهمه برخه گڼل کېدای سي . د پاکستان د ایبټ آباد د عسکري 
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یه او مزبوته درې پوړیزه ودانۍکي د بن الدن د استوگني ادعا، له ورایه دا ښيي، چي هغه د ښارگوټي په یوه لو

 امریکایانو او پاکستاني جنراالنو په سال مشوره همدې ورځو ته ساتل سوی ؤ . 

 

دارې د د بن الدن د وژلو خبر به موقتاًد ټولي لوېدیځي نړۍ، په تېره  بيا امریکا په عامه افکاروکي د اوباما د ا

جنگي، سياسي او اقتصادي ناکامييوپر مخ پرده وغوړیي؛ او هغه ته به د جمهوري ریاست په راتلونکو  

استخباراتي کړۍ به په   -انتخاباتوکي د یوه بل بري امکانات برابر کړي؛ ځکه اوباما او له ده سره ملگري پوځي 

الخره د امریکایانو د هغه لوی او پياوړي دوښمن په ویاړ او غرور سره ادعا وکړي، چي تر زیاتو کوښښو وروسته با

وژلو بریالي سوه، چي د بيل کلينټن او جورج ډبليو بوش حکومتونه یې په نيولو یا وژلو کي پاته راغلي وه . د بن 

الدن د وژني خبر به دغه راز په  تېر لس کلن استعماري جنگ کي، د امریکایي پوځيانو ډول ډول قربانۍ او 

نکي جنگي لگښتونه هم پر ځای وښيي . دا خبره هم بې ځایه نه ده، چي د بن الدن د وژني خبر به په مالماتوو

افغانستان او عراق کي د امریکایي لښکرو د بایللي او کمزوري روحيې له څه نا څه ژوندۍ کولو سره هم مرسته 

 وکي . 

 

سي او پوځي ستراتيژیستانو ته د دې فرصت ورکړي، تر ټولو مهم دا چي د بن الدن وژنه به  په پای کي د امریکا سيا

چي د اوړو پزه کښېږدي؛ او د خپلو بې سر و پایه پوځو ډېره برخه لومړی خپلو اصلي چوڼييو او بيا له هغه ځایه د 

 حملې او غوټې دپاره کومي بلي خوا ته سوق کړي . 

 

هغه هيواد د عامه افکارو د قانع کولو له  اوباما او په امریکا کي د هغه پوځي، سياسي او اقتصادي متحدین د

الري د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کي د بري دپاره دغه راز بدلونو او بریاوو ته ټينگ ضرورت لري؛ 

اما دا خبره باید هېره نه کو، چي د بن الدن د وژني خبر به هيڅکله په افغانستان او شاوخوا سيمه کي، د تروریزم تر 

ندي، د امریکا او نورو متحدینو استعماري جگړه ختمه نه کړي؛ ځکه زموږ سترگه ور او  ژوراندېشه پلمې ال

 لوستونکي په دې خبره ښه پوهيږي، چي په دې استعماري جگړه کي مقصود بل څه، بن الدن صرف بهانه ده .

 

غانستان په حساسو ستراتيژیکو مدې مهمو دالیلو او عواملو ته په پام سره امریکایي ستراتيژیستان غواړي د افه

د  ،همېشنۍ چوڼۍ جوړي کړي . البته ،ښتو زرو پوځيانو په ځای پر ځای کولو سرهېڅلو  -سيمو کي د دېرشو 

نور هم زیات  ،په چټکۍ سره ،امریکا سياسي او پوځي مشران په اسانۍ سره کوالی سي د اړتيا پر مهال دا شمېر

کړي . په داسي حال کي، چي گرده نړۍ د امریکا په پوځي اډو لړلې ده، د پوځي وسایلو یا عسکرو لېږد را لېږد 

 واکمنانو ته هيڅ گران کار نه دئ . پوځي امریکایي 
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لښکرو  په افغانستان کي به د دې دایمي چوڼييو په جوړولو سره له یوې خوا د اوسني حالت په پرتله د اشغالگرو

ځاني تلفات او مالي خرڅونه لږ سي؛ او له بلي خوا به په پوره ډاډ او تياري سره زموږ پر هيواد سربېره په ټوله سيمه 

خپلو پرله پسې تالښو ته دوام ورکړي، چي مخکې مو لنډه  دپارهکي د هغو اوږد مهاله استعماري پالنو د تحقق 

په واقعيت کي په یوه غشي دوه نُښانه ي چوڼييو سته والی او دوام زموږ په هيواد کي د امریکاییادونه  وکړه . 

استعماري نخشو پر مخ بيول لویو د په سيمه کي او بلي خوا ته  ادارې بقاءویشتل دي . یوې خوا ته د خپلي مزدوري 

انو سره د ، چي امریکایان له القاعدې او طالبوښوولامریکایي لښکرو یرغل په ډاگه  ؛ ځکه پر عراق او لېبيا د

دغو هيوادو ته تللي دي . د عراق  دپارهنه، بلکي د خپلو اوږدمهاله ستراتيژیکو موخو د تحقق  دپارهحساب کتاب 

چي دا دئ له څو مياشتو راهيسي  پخوانی دیکتاتور، صدام حسين، او د لېبيا اوسنی دیکتاتور، معمر القذافي،

 يناو نورو سخت دریځه اسالمي سازمانو سرسخت مخالف دواړه د القاعدې په مړاني د خپل حکومت دفاع کيي،

 وه؛ خو سره له هغه هم د امریکا او متحدینو له استعماري یرغله خوندي پاته نه سوه. 

 

د همدې استدالل له مخي القاعده، طالبان، تروریزم، مخدره مواد، د ډله یيزي وژني وسلې او داسي نوري خبري، 

چي د استعماري جنگو د پيل کولو اوغزولو دپاره په لوېدیځو هيوادو کي د مالتړ گرده هغه پلمې او افسانې دي، 

سي فضا د را پوليموندلو، د استبدادي قوانينو د تصویبولو، د بشري حقوقو او آزادیيو د ال محدودولو او کامالً 

کاریږي . حقيقت دا دئ، چي امریکایي امپریاليزم د خپلو اوروپایي او سيمه یيزو انډیواالنو منځ ته کولو په مقصد

او تر اوسه  ؛مستقيم الس درلودپخوا هم په ملگرتيا د دې ټولو وحشتناکو جریانو او پدیدو په را منځ ته کولو کي 

او په پای کي د  ؛الرو ضایع کولډ  پر افغانستان پوځي یرغل، د زرگونو پوځيانو او ميليارډو لري . هم یې

یوازنی او اساسی یو استعماري لوبو د بریالي کولو همېشنييو پوځي اډو جوړول هم ټول په سيمه کي د امریکا د لو

 شرط دئ . 

 

 امریکایي چوڼۍ او د افغانستان د تجزیې کرغېړنه نخشه

نخشې کرغېړني او خطرناکي  خوراشا  تر زموږ ویښ او دراک هيوادوال ټول پوهيږي، چي د امریکایي لښکرکوټو

ي، چي د دې تورو نخشو جزیيات او نتيجې زموږ د تاریخي هيواد )گران لي کېدو په حال کي دي . ښه به داید عم

د امریکا د متحدو  دپارهسفير، د عراق  يپه هند کي د امریکا د پخوان  -افغانستان( د تجزیې دامریکایي نوښتگر 

د متحدو ایاالتو د بهرني  چاروکــــــي ایاالتو د امنيت شورا د مرستيال او د هند، پاکستان او افغانستان په

کي  (Plan B)شه ــــاني نخـــرابرټ  ډیين بلکویل په دوهمه شيط  -وی او باوري سالکارـــسياست د اوسني ل

ياتو او نتيجو په اړه تر بحث دمخه بده نه ده، چي د هغه د لومړۍ نخشې د جزی دوهمي بلکویل د ر دگم ؛وروگو

 په باره کي هم، څو ټکي بيان کو.  (Plan A)نخشې
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بلکویل د سپيني ماڼۍ، پينټاگان او سي . آی . اې . واکمنانو ته مشوره ورکيي، چي په افغانستان کي د امریکا 

ورونو، ــ، ځو برېدو، شبانه تالښييو، بنـــدي کولويهوایي بمباریيو، مځکنيد یاني   (Plan A)اوله نخشه

   نه ده ورکــــړې .هيڅ نتيجه  له الري د افغـــانستان اشغال نورو جزاوو ډول ډولاو  گواښونو، د کلو اوکورو نړولو

او  امریکااقتصادي تاوانو او په  و، د جگړې مال ماتوونکوتلفات بالعکس، د امریکایي پوځيانو زیاتېدونکو

لــــه دې  بهرنۍ نړۍکي راز راز مخالفتو د امریکایانو روانه جگړه د ناکامۍ له  جدي خطر سره مخامخ کړې ده .

غوَر  (Plan B)امله، بلکویل له امریکایي مقاماتو څخه غوښتنه کيي، چي د جگړې د گټــلو دپاره پر دوهمـه نخشه 

 وکړي .

 

د رابرټ بلکویل د دوهمې نخشې مقصد دا دئ، چي امریکایان باید په افغانستان کي د خپلو پوځي ناکامييو، 

 انساني تلفاتو او اقتصادي زیانو د تالفي او په سيمه کي د خپلو اوږد مهاله گټو د تحقق دپاره 

هواره کړي . تر  الروتجزیې ته  د افغانستان د پخواني شمالي اتحاد د مشرانو په مرسته، د تاریخي افغانستان 

او د افغانستان او پاکستان دپاره د جمهور ریيس اوباما خاص « قهرمان » رابرټ بلکویل دمخه د بالکان د تجزیې 

امونه اخيستي وه؛ خو له نېکه مرغه چي په خپلي گریچرډ هولبروک هم په دې الر کي ځيني لمسوونکي   -استازي 

ور ته یووړه . د ریچرډ هولبروک تر ناببره مړیني وروسته گناولي خوبونه له ځان سره مړیني سره یې دا منحوس او 

ۍ مشر او د افغانستان او پاکستان  په چاروکي د گه گاوس د امریکا د متحدو ایاالتو د سنا د بهرنييو اړېکو د جر

پرله پسې هڅي کيي . مزار شریف سناتور جان کېري هم په دې الر کي  -اوباما د ادارې ډېر لوړ او ځواکمن استازی 

ي ډلو ټپلو سره د هغه پټي او ښکاره کتني او بانډارونه، گته د هغه مستقيم سفرونه او له قومندان عطاء او نورو جن

 رده د همدې استعماري نخشې د تحقق دپاره د یوه پاخه او پياوړي تاداو دایښوولو په مقصد کيږي .گ

 

دې شوم او لعنتي هدف د تر السه کولو لومړنی او اساسي شرط دئ . دا چي  البته، د عسکري اډو سته والی، د

امریکایي چوڼۍ او د امریکایانو بېلتون غوښتونکي مزدوران به د دې توري او ظالمانه نخشې په عملي کولو کي 

و کي د دې څنگه ونډه اخلي، هر خپلواک او هيوادپال افغان ته د ډېر دقت او تعمق وړ خبره ده . په الندي کرښ

 خاینانه پالن پر ځينو برخو روڼا اچوو.

 

په دې حقيقت هر افغان ښه پوهېږي، چي امریکایانو له تېرو لسو کالو راهيسي د افغانستان په گوټ گوټ کي 

لویي او کوچنۍ چوڼۍ جوړي کړي دي . د رابرټ بلکویل د دوهمي نخشې پر بنسټ ماته دا انتباه پيدا کيږي، چي د 

يلي او ختيځو سيموکي ځای پر ځای سوي چوڼۍ به د مخکنۍ توطيې له مخي سوکه سوکه طالبانو هيواد په سوه

او نورو وسله والو مخالفينو ته ور پرېښوول سي؛ او په دې توگه به طالبان او نوري وسله والي ډلي، د خپل 

س کي واخلي . امریکایي عسکري زور او ځواک په تناسُب، د هيواد د جنوبي او شرقي سيمو بشپړه واکمني په ال
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پوځونه به له مخکني پالن او نخشې سره سم د هيواد مرکزي او شمالي سيمو ته پر شا سي؛ اوهورې به خپل 

 پخواني جوړ کړي لښکرکوټونه ال پسي پياوړي کړي . 

 

ل په اگسټ ع کا۱۱۲۱په پخواني شمالي اتحاد کي د بېالبېلو بېلتون غوښتونکو خاینو ډلو مشرانو او استازو خو د 

کي ال دامریکا د استازو د جرگې له څلورو غړو) درو جمهوري غوښتونکو او یوه ډیموکراټ( سره د برلين په 

مرموزه غونډه کي د داسي بېلتون غوښتونکو پالنو پر مقدماتو خبري کړي دي .  پر دغو وطن پلورونکو سربېره، د 

ن، خراسانيان او نور( هم له خدایه داسي باد او باران هيواد په شمال کي نوري ستمي ډلي ټپلي ) افغانستانيا

 غواړي . 

 

د بلکویل د دې شيطاني طرحي له مخي به امریکا او نورو استعماري قوتونه په پيل کي د پراخو پوځي، تخنيکي  

او اقتصادي کومکو په برابرولو سره، په شمال کي د تجزیه غوښتونکو خاینانو گوډاگی حکومت، په ضمني ډول، 

 بېلتون ورو ورو (de facto)په رسميت و پېژني . د وخت په تېرېدو سره به دا ډیفکټو

ع ۲۹۲۱د  بڼه واخلي؛ او په دې توگه به زموږ د خپلواکۍ مينو پلرو او نيکو تاریخي ميراث (de jure)ډیژوري  

 کال په څېر یو پال بيا پر دوو یا څو برخو و ویشل سي . 

 

نورو شاوخوا  حکومت څخه به تل تر تله په مرکزي آسيا، چين، کسپين سيمه، شمالي ایران اومزدور د شمال له 

 کرار کرار بهه کار اخيستل کيږي . گاډې په توسياسي او عسکري  رانو د پخېگهيوادوکي د امریکایي استعمار

خپل کرغېړن سيوری واچيي؛ او د هري ورځي په تېرېدو  امریکایي استعمارگران د اژدهاوو په شان پر ټوله سيمه 

یوه  خطرناکه ځاله واوړي . باید دا خبره هم هېره نه کو، چي که یو  سره به  د شاوخوا سيمي ټول هيوادونه  د بالوو په

وار د دې ستر استعماري ښامار منگولي زموږ په خاوره او سيمه کي ښخي سوې، بيا یې نست کول یا پر شا تگ ته 

  -ي شاعر اړ ایستل بې خدایي معجزې په بله الر ممکن نه برېښي؛ ځکه نو بې ځایه نده، چي نامتو فلسفي او عرفان

د غربيانو دې استعماري رول ته د اشارې په ترڅ کي د ختيځ ځينو بېدو  ع(۲۲۱۹  -،،۲۹ )عالمه اقبال الهوری 

 اولسو ته داسي خبرداری ورکيي :

 احری استـــوه های ســــــربيان را شيـــغ         

 تکيه جز بر خویشتن کردن کافری است                                                                                        

 . (۲۹۱ افالک کليات :  آنسوی ،) الهوری              

ژیستان به د خپلو وفادارو پاکستاني متحدینو په مرسته د طالبانو او ستراتي سياسي او پوځي امریکاد البته،

راز کوښښو ډډه ونه  له هيڅ  دپارهسياسي نفوذ د پراخولو خپل نورو وسله والو ډلو تر واک الندي سيمو کي هم د 
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خپل  کړي . پاکستاني جنراالن به د افغانستان په پښتني سيموکي د امریکایي اجندا د عملي کولو دپاره د

صادقانه چوپړ په بدل کي دا فرصت تر السه کړي، چي زموږ په تاریخي او سرلوړي هيواد کي هم د اسالم او 

اسالميت تر نامه الندي د پاکستاني کشمير د سردار عبدالقيوم خان او سردار سکندر حيات خان په څېر 

کشمير واړوي، چي ټولي پوځي، سياسي مزدورانو په گومارلو سره، گران افغانستان  عمالً په دوهم پاکستاني 

په دې ترتيب به نه یوازي د افغانستان شمالي برخي،  او اقتصادي چاري به یې د اسالم آباد له خوا اداره کيږي .

بلکي په جنوب او ختيځ کي ټولي پښتني سيمي هم د پاکستاني او امریکایي استعمار په خطرناکه لومه کي 

 ښکېلي پاته سي .  

 خطرالندي د تجزیې له  سيوري پوځي اډو تر کرغېړن امریکایانو د د نن ران افغانستان (گاریخي کور ) ډ تگزموږ 

خاوره، وطن سپېڅلي و او مسخرو په سترگه  و نه گورو . د دې دې ستري لوبی ته د ټوکموږ باید سره مخامخ دئ . 

رده په یوه وجود گ دپارهنانه نخشې د شنډولو حق لري، چي د استعمار د دې خای افغانانو اوبه او هوا پر موږ ټولو

د پرنگي استعمار ي؛ خو ې هيڅکله نه ریشتيا کياو یوه آواز د مبارزې په ليکو کي ودرېږو. خدای دي دا اندېښن

د  گورو .په بې غَورۍ و نه ظالمانه  تجربو ته په کتني سره باید د ننييو امریکایي چوڼييو استعماري رول ته هم 

 ورئ :گپه دې ویبپاڼو کي و ،رابرټ ډ . بلکویل د شوم پالن جزیيات

afghanistan-in-b-blackwill/plan-d-http://www.foreignaffairs.com/articles/67026/robert 

http://www.blogfrommiddleeast.com/?new=69848 

په برلين کي د امریکا د استازو د جرگې له غړو سره  د پخواني شمالي اتحاد د ځينو بېلتون غوښتونکو ډلو ټپلو د 

ډاکټر مير عبدالرحيم عزیز علمي مقاله   -سياسي شننونکي پټي کتني د تفصيل دپاره د افغان نوميالي ليکوال او 

 په دغه لينک کي، تر نظر تېره کړئ :

Subversion[1].pdf-mralInfo-and-Support-Formal-Aziz-Dr-http://afgazad.com/Siasi/081810 

 

 مخالفين او پلویان چوڼييو په افغانستان کي د امریکا د دایمي 

زیاتره افغانان د امریکایي ي، چي په درواغو او بې انصافۍ سره ادعا کي د امریکایي اډو د جوړېدو ځيني پلویان

او نور وسله والو مخالفينو پرته له طالبانو نه لري .  او مخالفت سره هيڅ ستونزهاو تداوم له جوړېدو چوڼييو 

له نو ایاکي د امریکد دوی په اصطالح پخواني کمونيستان )خلقيان او پرچميان( دي، چي په هيواد  یوازيدا

راسئ په الندي کرښوکي د دې ښاغلو پر دې پوچه او بې اساسه ادعا یو څه غوَر  .سره مخالفت کيي پوځي حضور 

 اوتأمل وکو. 

 

http://www.foreignaffairs.com/articles/67026/robert-d-blackwill/plan-b-in-afghanistan
http://www.foreignaffairs.com/articles/67026/robert-d-blackwill/plan-b-in-afghanistan
http://www.blogfrommiddleeast.com/?new=69848
http://www.blogfrommiddleeast.com/?new=69848
http://afgazad.com/Siasi/081810-Dr-Aziz-Formal-Support-and-Infomral-Subversion%5b1%5d.pdf
http://afgazad.com/Siasi/081810-Dr-Aziz-Formal-Support-and-Infomral-Subversion%5b1%5d.pdf
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له واکمنۍ او حضور سره مخالفت ریشتيا هم د دوی په اصطالح یوازي دکمونيستانو خوی او  که د یرغلگرو پوځو

خصلت وي، نو په دې حساب خو زموږ پلرونه او نيکونه دکمونيستي ایډیالوژۍ د بنسټ ایښوونکو ) مارکس، 

تاریخ له ورایه  انگلز، لنين او ځينو نورو( تر زوکېدو پېړۍ پېړۍ مخکي ال کمونيستان وه؛ ځکه د دې خاوري

ښيي، چي زموږ پلرونو او نيکونو تل سرونه ښندلي؛ ویني یې توی کړي؛ سختۍاوکړوانه یې گاللي، خوهيڅکله 

یې په خپله مقدسه او سرلوړې مېنه کي، پردو مهاجمانو او غاصبانو ته د پښې ایښوولو ځای نه دی ور کړئ . له 

ر چنگېزي او گورگاني مغولو، پرنگيانو، روسانو او ننييو هخامنشي کوروش او مقدوني سکندر څخه نيولې بيا ت

ایتالفي فرعونانو پوري  یې هر یرغلگر ځواک ته د سر په کاسه کي اوبه ورکړي دي؛ او په دې توگه یې گرده نړۍ ته 

 دا زباد کړې ده، چي افغانستان د تاړاکگرو فاتحانو اویرغلگرو پوځو نېستځای اوهدیره ده .

 

نړۍ په اوسنييو سياستو کي د کيڼ، ښی یا منځ اصطالحاتو نور خپل پخوانی ارزښت له السه ورکړئ زما په نظر، د 

، چي پر گوروه یاد کو، په اسانۍ سره گدئ . که په هيواد کي له امریکایي چوڼييو سره مخالفت د مثال په تو

او ډلو سره تړلي ډېر مړني او  وندوگخپلواکو سياسی او اجتماعي شخصيتو سربېره له بېالبېلو سياسي او مذهبی 

سره د مخالفت په ليکو کي والړ دي . په بهرنييو هيوادو کي  دغه راز استعماري تأسيساتوله هم باغروره افغانان 

لستان گډون داسي مثالونه ډېر ليدل کيږي . ماته د تعجب او اریانۍ ځای نه ؤ، چي د انگهم د کيڼ، ښی او منځ د 

وند له مشر گه د امریکا د ښی اړخه گوند د مشر په توگرگیا کار« لېبر  » بلېر د کيڼ اړخی ټونی   -مخکني صدراعظم 

پيل کړ؛ او په ميليونو انسانان  گجورج ډبليو بوش سره یو ځای د افغانستان او عراق پر ضد تيری کوونکی جن  -

کي داسي مثالونه خورا ډېر ياستواني کړه . د اوسنۍ نړۍ په سنو قربا غوښتیې د خپلو خاینانه او وحشيانه ماجر

، چي کيڼ اړخه کسان، ښی اړخه عملونه کيي یا بالعکس ښی اړخه سياستوال د خلگو د غوښتنو او فشارونو له دي

 وجي، کيڼ اړخه پرېکړي کيي .

 

لښکرو د امریکایي چوڼييو د پلویانو دا ادعا گرسره سمه نه ده،چي خلقيان او پرچميان په افغانستان کي له پردو 

او امریکایي چوڼييو سره مخالفت لري؛ ځکه د پردو سالکارانو او عسکرو په زور د هغوی څورلس کلنه خونړۍ 

واکمني په خپله پر دې بې اساسه ادعا د بطالن کرښه کاږي . چا چي، پرون د غالمۍ او بندگۍ طوق په غاړه کي 

ي واک سره د مخالفت باټي و ولي .  د دې پلورل سوو اچولئ ؤ، نن نسي کوالی په لکَه غاړه له پردو عسکرو او پرد

هـ ق په  ۲۱، -،۱،حافظ شيرازي ) د   -مزدورانو توري څېرې هر چا ته مالومي دي . د پارسي ژبي لسان الغيب شاعر 

 شاوخوا کي( په دې اړه څه ښه وایي :

 پوشيبه هـــــــر رنگی که خــــواهی جامه م

 رامت ميشـــــناســــمــن از طـــــــرز خــــــمــ
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خو هر خلقی، پرچمی، مجاهد یا نور کسان هرومرو په دې ډله کي نه راځي . بېله شکه، په خلقيانو، پرچميانواو 

نورو سياسي سازمانوکي هم د داسي کسانو څرک لږ نه دئ، چي په خپل  پلرني ټاټوبي )گران افغانستان(کي د 

ه زړونه نه ښه کيي .  ښایي له ازله یې په وینه کي د خپلواکۍ او امریکایي استعمارگرانو وهمېشنييو ځالو ت

افغانيت تومنه گډه یي؛ یا ښایي د روسي بادارانو تر اوږدې مزدورۍ وروسته اوس د ازادۍ، استقالل او سرلوړي 

 ژوند په خوند پوه سوي یي . . .

 

واکمنۍ، ملي نواميسو،  دیني ریشتيا خو داده، چي د هيواد د مځکنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ، ملي  

اعتقاداتواوکولتوري ارزښتو ساتنه زموږ د غيرتمنو او مړنييو پلرو داسي ویاړلئ ميراث دئ، چي په 

الفين په کمونيستانو یا نورو سياسي ډلو ټپلوهيڅ اړه  او مانده نه لري . د پردو عسکرو او امریکایي چوڼييو مخ

افغانان دي، چي نه یې پرون د سره پوځ موجودیت او بادارۍ ته غاړه ړني او سرلوړي حقيقت کي هغه خپلواک، م

 کوالیموافقه او مصالحه  ،په هيڅ بڼه او هيڅ شکل ،ایښوده؛ او نه نن د امریکایي پوځ له حضور او دایمي اډو سره

اران ونه گڼو. سي . طالبان، اسالمي حزب، حقاني ډله او نور وسله وال جنگيالي هم باید د دې الري یوازني ټېکه د

په بله ژبه، افغاني غرور، له خپلواکۍسره مينه، ناموس ساتنه، ، غيرت، پر شانه تلنه، سرلوړي، ستم او ستمگرو 

یوازي او یوازي په طالبانو او نورو وسله  او ارزښتونه ته نه تسليمېدل، مېلمه پالنه او داسي نوري لوړي ښېگڼي

تر اباسينه، له چتراله تر هراته ټول خپلواک، غيرتمن او شمله ور افغانان، په  پوري اړه نه لري . له امو والو جنگيالو

په دې ستر ملي او وطني رسالت کي لو)لویه( او مُهمه ونډه  ،تېره بيا سرلوړي او خپلواکۍ بخښوونکي پښتانه

ان اوردو او لري . د امریکایي تېري له پيل څخه تر اوسه د هيواد په گوټ گوټ کي پر یرغلگرو پوځو د افغ

 پوليسود ځينو منسوبينو وژونکي گوزارونه د دې روښانه واقعيت ځيني ژوندي مثالونه دي .

 

زموږ د غرب مآبه ليکوالو او شننونکو د ناسمي ادعا پر خالف، په تېرو نيژدې لسوکالوکي د نړۍ له تر ټولو  

يي، چي زړورافغانان پردي مهاجمان او د پياوړي ایتالف )ائتالف( سره  دونه پراخ او غښتلی مقاومت په خپله ښ

 هغوی موقتی یا دایمي چوڼۍ په هيڅ ډول نسي منالئ . 

 

د ليکني په دې برخه کي بې گټي نه ده، چي د امریکایي چوڼييو د مخالفينو تر پېژندني وروسته د هغو د سرسپارلو 

 و او خواخوږو په اړه هم څو لنډي خبري وکو.، پلویانومينان

 

 جنگي، مافيایي اوکي بېالبېلي جادو سوو مينانو، پلویانو او خواخوږو په چوڼييوپه افغانستان کي د امریکایي 

 لویو ډلو وېشم : څوپر په عمومي توگه  یېزه  ، چيدي يسياسي ډلي شامل
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او ټانکو پر ي الوتکو گع کال د اکتوبر پر اوومه د امریکایي جن۱۱۱۲لومړۍ ډله کي هغه کسان راځي، چي د په   -

نستان ته ننوته . ټول افغانان دابېگل سوي جنایتکاران، ورانکاران،  غله او خاینان ډېر ښه پېژني : کرزي وزرو افغا

 محقق خېل، ، فهيم خېل، دوستم خېل، رباني خېل، سياف خېل، قانوني خېل، عبداهلل خېل، خليلي خېل،خېل

ټول جهان ته  شېرزی خېل او داسي نور.  ، رحيم وردگ خېل،ليالني خېگ، عطاء خېل، مجددي خېل، امراهلل خېل 

مالومه ده، چي د دې تورو او کرکجنو څېرو سياسي، عسکري او اقتصادي ژوند تر کومه بریده په ایتالفي 

عسکرو او امریکایي چوڼييو پوري تړلئ دئ .  زه باور لرم، که د امریکایي پوځو اوکورنييو جنگي ډلو ټپلو خونړی 

نه یي، زموږ دردېدلي او کړېدلي خلگ به په یوه ورځ کي د دې مزدورو جنایتکارانو پوستونه له پروړو ډک سيوری 

کړي؛ ځکه دې خاینانو د خپلو شخصي، گروهي، تنظيمي او نورو ناروا گټو دپاره زموږ د خلگو ژوند په اور او 

ردو لښکرو د توپ او ټانک تر خونړي سيوري وینو والړه . پښتانه وایي : مځکه هغه سوځي، چي اور پر بل یي . د پ

 الندي په  جگو ارگو او پرتمنيو ماڼييوکي ناست مزدوران، زموږ د ویرجنو او غملړلو خلگو په حال څه خبر دي .

 

د خراسانيانو، افغانستانيانو او نورو بېلتون غوښتونکو ستمي ډلو ټپلو مشرانو او فعاالنو هم د امریکایي   -

استعمارگرانو له توپ و ټانک، پيسو او نعمتو څخه گټه اخيستې ده .  دا خایني ډلي ټپلي به ولي د امریکایي او 

تالفي لښکرو په تېرو لسوکالوکي دقيقاً هغه څه ونه ایتالفي اشغالگرو د سر دوعاوي نه کيي؟  ایا امریکایي او ای

کړه؛ او تر اوسه یې ال نه کيي، چي پلورل سوو ستمي ډلو ټپلو یې له اوږدوکلو راهيسي، خوبونه لېده؟  د  ډیورنډ د 

تپل سوي کرښي دواړو غاړو ته د د استعمار پرزوونکو پښتنو بې رحمانه وژني؛ او د هغو د ژبي، دودو او عقایدو 

سپکاوي اوکم رنگ کولو دپاره بېالبېلو هڅو ته له داسي کړنالري پرته بل څه نوم ورکول کېدائ سي؟ خپلواک  د

او ملي فکره افغانان، په تېره بيا استعمارځپلي پښتانه باید په دې خبره ځانونه ښه پوه کړي، چي امریکایي چوڼۍ 

هاخوا پښتنو په عامي وژني سره د دې خاینو او بې  به په راتلونکي کي هم د ډیورنډ د لعنتي کرښي د دې خوا او

 ایمانه ستمي بېلتون غوښتونکو اوږده خوبونه پوره کيي . 

 

په بله ډله کي هغه کسان راځي، چي د امریکایي یرغل په دوران کي د ټيکنوکراټانو، متخصصانو او ماهرانو په  -

گرو دولتو د جاسوسي  سازمانو او معتبرو دولتي ماراستعنامه افغاني ټولني ته ولېږل سوه؛ خو په واقعيت کي د 

ادارو باوري استازي دي . دا کسان پر پردو دولتو سربېره د هيواد له بېالبېلو مزدورو جنگي او سياسي ډلو سره هم 

پاخه اړېکي لري .  د دوی اساسي رسالت دادئ، چي د حرفه یي جنایتکارو، تبهکارو او غلو ادارې ته قانوني او 

ع رنگ ورکړي . له دې ډول پاراشوټ سووکسانو څخه ځيني تر اوسه د وزارت، معينيت، سفارت، والیت، مشرو

ریاست، قومندانۍ او ساالرۍ پر چوکييو ناست دي . ځيني یې تر غالوو، ناوړو استفادو، شرمندگييو او بې 

کوروته ستانه سوه؛ او ځيني نور یې کفایتييو وروسته بيرته په امریکا، کاناډا، اوروپا او اسټراليا  کي د خواښي 

اشرف غني خېل،  ال تر اوسه له راز راز فضيحتو او شرمندگييو سره خپلو حملو او غوټو ته دوام ورکيي .
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، رهين خېل، امين فرهنگ خېل، زلمی رسول خېل، سپنتاخېل، اتمر خېل، احدي خېل، جاللي خېلارسالخېل، 

  .  په دې ډله کي را ځيکسان، گرده  پاراشوټ سوي نورپه لسگونو او زاخېلوال خېل، رامين خېل 

 

په هم حيات و ممات  وتش په نامه ټيکنوکراټانود دې ټولد جنایتکارو تنظيمي مشرانو او قومندانانو په څېر

دا خبره لمر غوندي روښانه ده، چي که نن امریکایي  پوري تړلئ دئ .عسکرو او جنگي ډلو ټپلوامریکایي 

، سبا به له دې مسخره نوابغو، پروفيسرانو، ډاکټرانو، ماسټرانو او هرکاره وو څخه یو هم عساکرکډه بارکړي

اصطالح « کرایه سوو افغانانو» څوک په دوربين کي ونه ویني .  له همدې کبله زه د دې ښاغلو او نازولو دپاره د 

اسټراليا کي په کار، سوداگرۍ، زده  کاروم . همدا اوس هم د ځينو ماینې او بچيان په اوروپا، امریکا، کاناډا او

کړو یا نورو مزو بوخت دي . دا خبره د دې واقعيت ښکارندوی ده، چي کرایه سوي ټيکنوکراټان یوازي د حملې او 

غوټې په مقصد له ماینو او اوالدو څخه ليري په یوازیتوب کي ژوندکيي؛ ځکه د گردو په دې حقيقت ښه سد 

گرم تنورونه تر ډېره گرم نه پاتيږي، باید له موقع څخه گټه واخلي؛ او ژر تر ژره  رسيږي، چي په افغانستان کي دا

خپلي ټکۍ پخې کړي . هري خوا ته پيسې، جایدادونه او رنگارنگ نعمتونه په چارښاخو بادیږي . تر څو چي لوبه نه 

امریکا او اسټراليا کي  یي ختمه سوې، باید د لمسيانو اوکړوسيانو دپاره هم په کابل، دبۍ، اوروپا، کاناډا،

 درنې تایې او ذخيرې برابري کړي . 

 

له امریکایي یرغل سره جوخت د استعماري خادمانو یوه بله ډله هم افغانستان ته را شَوَه سوه، چي په دې  -

افغانان وروستييو کلو کي یې شمېر تر انده پاسه زیات سوئ دئ .  دا ډله په واقعيت کي هغه لمپن او هویت بایللي 

دي، چي پخوابه یې په بېالبېلو لوېدیځو هيوادوکي ستونزمن ژوند گاله؛ خو اوس د درو لکو ډالرو کلنۍ تنخا) 

تنخواه( په اسرهَ د خپل پلرني هيواد پر ضد له پردو ایتالفي لښکرو، په تېره بيا امریکایي پوځ سره د ژباړونکي، 

به یې د زړه په  وږ  ټول هيوادوال ښه پوهېږي، داسي کسان چي پخواسالکار، مُخبر یا نورو په توگه، چوپړ کيي . زم

شواخون، په کال کي د پينځوسو زرو ډالرو مخ هم نسوای ليدای؛ خو نن د امریکایي یرغل له برکته زموږ په ټولنه 

ایي کي پر سياسي نفوذ سربېره، درې لکه ډالره تنخا یا معاش تر السه کيي، څنگه په افغانستان کي د امریک

 عسکرو د همېشنۍ واکمنۍ او خپلو شخصي گټو له اوږدولو څخه مخ اړوالئ سي؟

 

اقتصادي مافيا او د مخدره موادو سوداگران ، هغه بله ډله ده، چي د امریکایي توپ و ټانک او اوسني مزدور   -

يڅکله د رژیم ترکرغېړن سيوري الندي لویي او پراخي گټي لري . له دې جهته په مرگ کوښښ کيي، چي ه

 امریکایي پوځو او دکرزي په شان فساد لړلي گوډاگي حکومت، سيوری له سره ایسته نه کړي .
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زړه له پاسه یې دسوسياليزم ډله کي هغه کسان شامل دي، چي پرون د روسانو په غالمۍ کي والړ وه؛ د یوه بله په  -

رو گویاړ د یرغلپه ډېر مسلکۍ پر اساس  نن د خپل مزدور طبيعت، بې ایمانۍ او بې خوکمونيزم نارې وهلې؛ او

د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو، ازادو مطبوعاتو،  ؛پوځو او د هغو د جنایتکارو مزدورانو په چوپړ کي والړ دي

د پت، غرور، ایمان، عدالت، برابرۍ او داسي نورو تش په نامه استعماري پروژو ستایني کيي . دا خلگ 

ل او راز جاه و جالچي پېژني پيسې، جایدادونه، شهرت، خپلواکۍ او افغانيت په نامه هيڅ شی نه پېژني . هغه څه 

د  دپارهناروا امتيازاتو د خوندي ساتلو  ناولو او د خپلو یې تل راز ناوړه استفادې دي، نو ځکه بې ځایه نه ده، چي

ه دې نامردانو کي داسي کسان هم سته، چي پر ظاهرخان، داوود هو! پدارانو پر سترخان بولي کړي دي . با بېالبېلو

اکټر نجيب سره هم لوی خيانت وکړ ؛ او ډ  -ري گمل گوندي او ایډیالوژیکيخان، تره کي او امين سربېره یې له خپل 

و او دا هم له امکانه ليري نه ده، چي اوس هم، نه د هيواد او خلگو په خاطر، بلکي دخپل سياسي ژوند د اوږدول

ناوړو استفادو د تضمين په هيله، له طالبانو او نورو وسله والو ډلو سره، په پټه الس ولري . جمشېد خېل، طنين 

خېل، اکرم خېل، وزیري خېل، کریمي خېل او په لسگونو نور خاین مزدوران ټول په دې ډله کي دي . شک نسته، 

الکل بېل دئ، چي د افغاني غرور، ملي احساس او چي د هغو کسانو حساب له دې بې وجدانو توطيه گرو څخه ب

هيوادپالني په ساتلو سره ځان او بچيانو ته د یوې گولې حاللي ډوډۍ گټلودپاره د کرزي له مزدور دولت سره 

 کارکيي . 

 

افغانستان  ډله کي هغه کسان شامل دي، چي د سره پوځ او د هغو د مزدورانود واکمنۍ پر مهال به یې د په یوه بله  -

جنایتو کيسې کولې؛ خو نن چي  ؛ په هيواد کي دننه او بهر به یې د اشغالگرانو او مزدورانو دداشغال چيغي وهلې

پخوا په  خوله ناست دي؛ نه د)چوپه( په و تر واکمنۍ بترجنایتونه ویني، چرو او روسي مزدورانگد روسي یرغل

او جهادلښکرو د وحشيانه جنایتو او نه هم  د هغو په وړاندي د یرغلگرو  نه د ؛اشغال خبره پر خوله راوړي شان د

له ورایه مالوميږي، چي د زیاترو خولې له اوبو ډکي دي . د غوړي گولې او امتيازاتو له اسيته یې ځانونه  .  مقاومت

واشينونکو پېښو د روانو خ په هيله د کابل په اداره کي د څه تر السه کولو ال یې ځيني خو ځينيناگاره اچولي دي . 

روس پلوه ډلو، په تېره بيا لکه څنکه چي ور غورځيي .  پړه یوازي پر طالبانو او نورو وسله والو مخالفينوټوله 

اوپيوستون نوم ورکاوه، د دې ډلي پلویان هم  ۍپرچميانو روسي استعمار ته د انترناسيوناليزم، بين المللي دوست

ن د سړکو، ایاپرېږدئ، چي امریک : ي . دوی وایيگ نوم ورکيپرمخت امریکایي استعمار ته د دوستۍ، ترقۍ او

دې  ،الرو، پوهنتونو، روغتونو، فابریکو، د برېښنا د بندو، کانالواو نورو پرمختيایي پروژو په جوړولو سره

 . . . را ولي  گملک ته ترقي او پرمخت

 

که له اوسنييو پردو لښکرو سره زموږ د پرمختگ زما په عقيده د دې ډلي خلگ گرده د چپې خوا ورته ناست دي . 

او ترقۍغم وای، څه کم دو اتيا کاله مخکي به یې د امان اهلل خان ملي او مترقي رژیم په خپلو خاینانه توطيو نه 
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د خلق او پرچم د واکمنۍ پر مهال زموږ د  کله چينړاوه . تاریخي خبري به پرېږدو. د سترگو ليدلي حال ته به راسو.

، فابرېکې، سړکونه، پلونه او نوري دولتي ودانۍ په بمو کونه،يمکتبونه، کلينلي او وروسته پاته هيواد بېوز

ډلو ټپلو ته د مينواو نوروچاودونکو موادو الوزول کېدې، ایا په نړۍ کي داسي څوک نه ؤ، چي دغو ورانکارو 

د پوهنتونو  ردان،گمعلمان او شاهغه وخت، چي د ښوونځييو ایا  ورکړي؟!او تمدن درسونه  گترقۍ، پرمخت

 گد بشردوستۍ او پرمخت ،په پلمه وژل کېده ډاکټران، انجينران او نور لوستي افغانان د کفر او الحاد استادان، 

؟!  تاسي یې منئ که یا، زما په خيال خو د افغانستان په معاصر تاریخ کي ټولي د پيل په غوږ کي بيده وه مدعيان

هيڅ  په مستقيمه الرښوونه او دستور سوي؛او ال تر اوسه هم کيږي .« بشردوستانو  »بدمرغۍ د دې مکرجنو 

کې او نورو عام المنفعه پروژو مخالف ي، پوهنتون، روغتون، فابری، پله، ښوونځهوښيار او پرسد افغان د سړک

افغانانو، ونو گرکالو کي د زایانو په تېرو لسوامریک« بشر دوستو» او« متمدنو» پوښتنه دا ده، چيخو؛ ئنه د

خاصتاً مظلومو پښتنو د وینو تویولو په بدل کي څو پوهنتونه، فابریکې، د برېښنا بندونه  او داسي نوري پروژې 

  ؟ي کيجوړي کړي دي، چي تر دې وروسته به نوري هم جوړ

 

سره ادعا کوله، ریزي پوځو زموږ هيواد ته ترعسکرو لېږلو مخکي په ویاړ گد درنو لوستونکو به په یاد یي، چي ان

او وینو تویولو، بلکي د افغانستان په بيا  جوړولو کي د برخي اخيستني دپاره، هلته  عسکر ليږي؛  گچي نه د جن

ورو،چي نه یوازي یې د نوي جوړولو یا بيا جوړولو څه څرک نه ښکاري، بلکي د گو گرده د سر په سترگخو اوس موږ 

په استعماري   م تر امریکایانو یا نورو ایتالفي پوځو وروسته پاته نه دي .ونا اوکړېدلو افغانانو په وژنه کي هگبې 

په   دپارهادبياتو کي دا  راز اوتي بوتي خورا ډېري تکرار سوي  دي . انگرېزانو هم د خپلو استعماري تېریو د توجيه 

خلگو د اشنا کولو په ادعا کوله، چي د ترقۍ او پرمختگ له نښو نښانو سره یې د اتلسمه او نونسمه پېړۍ کي 

. انسان پرېږده خر هم په دې پوچ استدالل نه قانع کيږي، چي هندوستان او افغانستان ته پوځونه لېږلي دي  ،مقصد

انگرېزي استعمارگران  په هندوستان او افغانستان کي زموږ د فرهنگي، اجتماعي او اقتصادي بدمرغۍ له غمه 

 مړه وه! 

 

)بشري او استعماري(  اړخيزواقعيت دا دئ، چي د امریکا په شان او شوکت کي ډوب افغانان یاد غربي نړۍ د دوه 

ي؛که نه نو په دې روښانه او ساده گي پټيپر هر څه ستر رول د توپير کولو وس نه لري؛ یا د څه څڅېدو په سَوَب 

همدا اوس زموږ په هيواد کي د یوه بام او دوو حقيقت خو د مکتب کوچنيان هم پوهېږي، چي استعماري قوتونه 

هواوو سياست چليي؛ خپلو خلگو ته بشري حقوق، د قانون برالسی، ډیموکراټيک ارزښتونه، ترقي او پرمختگ 

غواړي؛ خو زموږ خلگو ته د بشري حقوقو پر ځای هوایي او مځکنۍ بمبارۍ، د ودانوکلو او شنو باغو هوارول، د 

د ، ، د دیني عقایدو اوکلتوري ارزښتوسپکاویسترگو تړل، محبسونه، ځوروني و اوشپې تالښۍ، د الس

 لوږه، بې کوري او بېکاري .   ،د زور او وسلې واکمنيزورمندانو چپه او راسته غوبلونه، جنایتکارو، غلو او 



 امریکایي چوڼۍ او استعماري نخشې  

 

www.Larawbar.com    25  
 

 

روښانفکرۍ،   هيڅوک د لوېدیځو هيوادو له ازادو او شفافو انتخاباتو، پراخو بشري حقوقو،  قانونيت، برابرۍ،

؛ خوکشکي د دې هيوادو سياسي او عسکري واکمنانو ئعِلم پالني، تمدن او پرمختگ څخه سترگي نسي پټوال

 ! ئ، ازادۍ او انساني پرمختگونه د نړۍ پر نورو بېوزلو او اسکېرلو ولسو هم لوروالارزښتونه يدا حقوق

 

ڼو. گټي نه گدلته د یوه ژوندي مثال یادونه بې  ارهدپد امریکا په سياستو کي د یوه بام او دوو هواوو د اثبات 

ع کال د سکاټلنډ په الکربي کي د پانم ۲۲۹۹التو په ایا، چي د امریکا متحدو یيیاد  پهلوستونکو به ښایي دگرانو 

چي په دې خواشينوونکې پېښه لېبيا واچوله . دا پر  الوتني د لوېدو پړهَلمبر (  ۲۱۱هوایي شرکت د یو سلو درې ) 

، بلکي دلته یوازي د امریکایي زموږ د څېړني موضوع نه ده څنگه، حکومت الس ؤ که يیلېبياکي ریشتيا هم د 

تورو) امریکایي مقاماتو تر پراخو چارواکو د دوه مخي سياست، لنډه یادونه کوو. د خپرو سوو اسنادو له مخي، 

تاوان واخيست، چي له  ،ميليارډ ډالره (۲،۵) له دولت څخه یو اعشاریه پينځه  لېبياواښو وروسته د اتهاماتو( اوگ

( کسيزي ،۲و شپاړس)ا (مساپرو۱،۱)  څلوېښتميليون ډالره پر دوه سوه درو( ،۵۱)  هغو څخه پينځه سوه څلور

قربانيانو او  یي تروریزم د نورولېبياد  ،؛ او پاته پېسې د امریکایي مقاماتو له ادعا سره سمعملې و وېشل سوه

 : کتالی سئ متضررینو د تاوان په نامه بېلي سوې . په دې اړه دا ویبپاڼي

-compensation-lockerbie-begins-http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us

-transfer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103 

 

په دې ډول گورو، چي د امریکا دولت له لېبيا څخه د هر مساپر او عملې په بدل کي څه د پـــــاسه نونس لکه 

؛ خو نن همدا امریکا په خپلو وحشيانه بمباریيو سره زموږ بې گونا افغانان په وینو ه تاوان واخيستډالر  (۲۲۱۱۱۱۱)

یوه عالَم شواخونو وروسته د شهيدانو بېوزلوکورنييو ته  تر  سره له هغه هم  تر ؛ مگرلړي؛ کور اوکهول یې تباه کيي

ډالرو یوه تنگه زیاته نه ورکيي . زه نه پوهېږم دا کوم انسانيت، کومه عاطفه او کوم انصاف  (۱،۵۱۱)دوو نيمو زرو

 دئ؟!

 

یو بل اوو سياست د غربيانو د یوه بام او دوو هوهم دلته بده نه ده، چي د منځني ختيځ په روانو سياسي پاڅونوکي 

وري، چي امریکا او ځينو نورو لوېدیځو دولتو په تونس، مصر، گ. نړۍ والو ټولو وليده او ال مثال وړاندي کړو

بحرین، اُردن، یمن، مراکش او سعودي عربستان  کي نه یواز ي د خپلو مزدورو رژیمو پر خالف په هيڅ سياسي 

ونکو ته یې د سوله یيزو مظاهرو، روغي جوړي او ځينو اونظامي اقدام الس پوري نه کړ، بلکي پاڅون کو

، کازميټکو سياسي بدلونو د منلو سپارښتنه هم وکړه؛ خو په لېبيا کي د وړیا تېلو د تر السه کولو او یوه بل کرزي

له کار اخيستني ډډه نه کوي . ،د هيڅ راز انسان وژونکو وسلو دپاره،د کښېنولو  فهيم یا عبداهلل  

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-begins-lockerbie-compensation-transfer-
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-begins-lockerbie-compensation-transfer-
http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103
http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_Am_Flight_103
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ته وگورئ : په تونس، مصر، یمن او بحرین کي د امریکا د مزدورو رژیمو له شکل  يناول و دوو هواوو دېد یوه بام ا

گولۍ و اورول سوې، اما سره له هغه هم په الریونو د ماشينگڼو سرې خوا د خلگو پر کامالً سوله یيزو مظاهرو او 

ض کوونکو څخه غوښتنه کوله، چي هيڅکله سپينه ماڼۍ او نورو اورپایي مرکزوکي د قدرت واکدارانو له اعترا

زور زیاتي او غيرقانوني عکس العملو ته الس وا نچوي . د دې پر خالف په لېبيا کي د رژیم وسله وال مخالفين له 

همغي لومړۍ ورځي څخه پر شا و ټکول سوه، چي د زور، خشونت او خونړیيو بریدو له الري د هيواد په بېالبېلو 

یې هم زړه سوړ نسو، څه کم دوې مياشتي مخکي یې د ملکي دې په حتا مني دړي وړي کړي . کي د قذافي واکښارو

کسانو د ژغورني په درواغجنه پلمه انسان وژونکي پوځي برېدونه هم پيل کړه، چي دا دئ تر اوسه ادامه لري . ټول 

خالف، په لېبيا کي د ولسي جهان گوري، چي امریکایان او ملگري یې د نورو مستبدواو فاسدو عربي هيوادو پر 

. نن د وسله والو ډلو په مرسته خپل مزدوران سياسي  پاڅونو پر ځای د وسله والو ډلو او خونړیيو برېدو مالتړ کيي

؛ په محبسو کي یې اچيي؛ او د خدای په دې یا هغه نامه په وینو لړي همدا وسله والي ډلي سبا بيرته، واک ته رسيي

. د فریډم فایټر، ټروریسټ، کمونيسټ، مسلمان او داسي نورو ټاپې هيڅکله د دوی له  تعالی اوېجه پر سره کيي

  السه نه وزي .

 

بشري حقوق، ډیموکراسي او انساني پرمختگ ټول داسي مفاهيم دي، چي هيڅوک یې په نړۍ کي له گټي او 

نساني الرو چارو ته اړتيا ده. ؛ خو د دې سترو ارزښتونو د تحقق او عملي تجسم دپاره اکوالیسموالي انکار نسي 

الوتکو په زور د داسي بدلونو راوستلو ته بې فرعوني تکبُر او سوچ  ۲۹، مېراژ او ایف ۵۱دکروز توغندیيو، بي 

پوچ لېونتوبه بل څه نوم ورکوالی سو؟  راسئ وگورو، چي د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ او پرمختگ امریکایي 

سربېره   يا تر وحشتناکو تجربو ورسته، نن سبا په لېبيا کي څه گالن کري؟!سټایل د افغانستان، عراق او سومال

پردې مثالو، ایا د بې گونا افغانانو وژني؛  د جنایتکارانو، جاسوسانو او فاسدو زورواکو مالتړ؛ په هيواد کي 

وېدیځو هيوادو د زور زیاتی، خپلسري، بې عدالتي، لوږه، بېکاري او نور مصيبتونه ټول د امریکایانو او نورو ل

 یوه بام  او دوو هواوو سياست نه ثابتيي؟

 

دایمي حضور گری نه کيي، خو د امریکایي لښکرو د کرزي د حکومت له فساد او خيانتو سره مل ظاهراًځيني کسان 

دا خبره ممکنه او معقوله ده، چي د امریکایي پوځو یرغل  ایا ڼي .گاړتيا  ) لویه(تر ټولو لو دپارهد هيواد د ژغورني 

د  !کرزي له فاسد او مزدور رژیم سره مخالفت ولرو؟اډو موجودیت پر ځای وبولو، مگر د او د هغو د همېشنييو

ۍ گۍ برگخيانتونه، ټگرده کرزي د مافيایي حکومت اغفال سوي پلویان باید د اډو عسکريامریکایي اشغال او 

 . یتۍ هم په ورین تندي ومني؛ ځکه دا دواړه الزم او ملزوم دياو بې کفا
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وای؛ خلگو ته یې کار او  ئکه چيري امریکایانو او نوروایتالفي دولتو په تېرو لسوکالو کي سوله او امنيت راوست

وای؛ او له جنگ ځپلو افغانانو سره یې د دې وران کور په جوړولو کي ریښتينې مرسته کړې  ئروزگار برابر کړ

؛ اما اوس خو هر څه د دې ئوای، ښایي خلگو به هم د هغوی د عسکري اډو له تداوم سره چندان مخالفت نه وای کړ

 پر خالف شاهدي ورکيي .

 

ونکو السونه په یوه ډول د ډولو د استعمارگرانو و جېبو ته زما په قاصر نظر خو د امریکایي چوڼييو د ټولو سيله کو

لري . هره ډله یا ډلگۍ په یوه یا بله بڼه د استعمارگرانو او د هغو د مزدور نظام په واکمنۍ کي ښکاره او پټي  الر

تمه د گټي لري . ډېر مي وليده، چي پرون یې د ملي فکر او ملي ایډیالوژۍ باټي ویشتې؛ خو نن د څه څڅېدو په 

، بې ي .  لعنت دي یي پر داسي بې پته ، بې غرورهد استعماري بادارانو بوټونه پاکي پلورل سوو مزدورانو او د هغو

 اوسراښو انسانانو! اصولو

 

و کېده، چي په افغانستان کي گیوه بله ډله هم تر سترکسانو د امریکایي یرغل په درشل کي د خوشبينانو او ساده   -

دې په راوستلو کي پر امریکایي لښکرو خورا لوی حساب کاوه .  گت او اقتصادي پرمختیې د سولي، امني

یا  گهانکانهم و په رپ کي له کنډواله افغانستان څخه گري به یې د سترگتصور کاوه، چي امریکا او ملخوارانو 

اما خبر نه وه، چي امریکایي لښکر افغانستان ته د  او هغه کي به دوی ته هم یو څه ورسيږي؛ اپور جوړ کي؛گسين

راغلي دي . له نېکه  ، بلکي خپلو استعماري نخشو د عملي کولو دپاره نه دپاره گانساني ژوند، ترقۍ او پرمخت

کي د ایتالفي پوځو، په تېره بيا امریکایانو د خونړي ریکارډ په باورو هيوادوالوپه تېرو لسو کالومرغه دې خوش 

 سره پخوا ال پر خپلو غوولونکو هيلود بطالن کرښه ایستلې ده .لېدو 

 

 د امریکایي یرغل پروني مخکښان او ستایونکي  : د امریکایي چوڼييو ننني پلویان

څخه  زموږ ساده له همغي لومړۍ ورځي  د امریکایي یرغلاشغال مزدورانو لکه څنگه چي مخکي هم اشاره وسوه، د

ړې اورونه، ویني، اوښکي، جنازې، د خوندو او مندو تور گد ج؛ خو جنت وعدې ورکولېو ته د گخلاو خوش باوره 

د دولتي او  ، لوږه، بېکاري، فساد، زور زیاتی، يپوړني، د کورو، دوکانو، باغو، ماجتو او نورو شتمنييو وران

په ټول  گاو پرمختترقي بې ساري  په کاروبار کي چور، د تریاکو او نورو مخدره موادوشخصي جایدادو براال 

و ته ورکړل گزموږ مظلومو او کړېدلو خلوعده سوو سرو او زرغونو باغو پر ځای هغه څه دي، چي د واقعيت کي 

 سوه .

 

په خواشينۍ سره، چي اماراغله؛  هم « سره او زرغونه  باغونه» دې هيواد ته څه هو! د امریکایي لښکرو له برکته 

سره او زرغونه » دا گټه و نه رسېده؛ او باید هم نه وای رسېدلې؛ ځکه او  عامو افغانانو ته یې څه حاصلزموږ 
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قراردادونه، دا گولۍ ضد کروزینگ او  شرکتونهکوټياني، دا عمارتونه او بانکونه، دا گوټي او؛ دا ښار  « باغونه

ي خېلو، خليلي خېلو،  محقق خېلو، سياف د کرزیانو، فهيم خيلو، ربان له لویه سره موټرونه او ډول ډول امتيازونه

په نصيب کي ليکل سوې  «توشپری» پراشوټ سوو دوستميانو او داسي نوروخېلو، قانوني خېلو، عبداهلل خېلو، 

 . وه

  

د  د اشغال همغه پروني مخکښان او منادیان  د پښېمانۍ او دې غملړلي ولس څخه د بخښني غوښتلوپر ځای نن

پرون یې د امریکایي ټانکو او الوتکو راتگ ته خوشالۍ او په ستاینه نه مړیږي .  ڼييوچونو د دایمي ایاامریک

ي، ینه  لښکرکوټونهامریکایي په افغانستان کي  که  ، چيغي او نارې وهييچ رده گتر اتڼونه کول، نن بيا 

 . . . پاکستان او ایران به دا خاوره په یوه اینده تر ستوني تېره کړينو

 

چي سلگونو زرو بهرنييو پوځو  ي،حقيقت سر نه خالصيپه دې ساده او روښانه  دا اغفال سوي پلویاند اشغالگرو 

، چي د پوځي اډو وکړهغزا او بهادري په تېرو نيژدې لسو کالو کي څه  ،واک او ځواک سره سره عسکريټول  له خپل

 ؟  تر جوړولو وروسته به یې بيا وکي

 ې سوله او امنيت راوست؟ هيواد ته یویرجن او غملړلي دې ایا 

 و د ظلمو، فساد او غالوو مخه یې ونيوله؟ اند مزدورو زورواک

 خلگو ته یې کار او روزگار برابر کړ؟ 

 د تریاکو او نورو مخدره موادو توليد او سوداگري یې ودروله، که یې څه بله معجزه ښکاره کړه؟ 

 

و لښکرو او د هغو مزدور حکومت په تېرو لسو کالو رگالبته دا زما شخصي تصور او قضاوت نه دئ ، چي اشغال

و ته څه خاصه بهادري او شهکاري نه گکي له خپلو سترو عسکري او اقتصادي امکاناتو سره سره، زموږ  بېوزلو خل

 مالتړ کيي . گده کړې، بلکي انکار نه کېدونکي شمېرني او واقعيتونه هم د دې خبري ټين

 

زه فکر نه کوم، چي یرغلگرو لښکرو او د هغو مزدور حکومت دي، په تېرو لسوکالوکي سره له خپلو بې سارو 

عسکري او اقتصادي امکاناتو، زموږ د بېوزلو خلگو د نېکمرغۍ په هيله، څه لویه شهکاري او بهادري کړې یي؛ 

 ځکه د هري ورځي حساب پروت دئ . 

 

حال هر افغان ته پوره څرگند دئ . د ملگرو ملتو د شمېرو له مخي، یوازي په  په افغانستان کي د سولي او امنيت

ته ورسېد. په دې اړه د بشپړ ( ۲،،،۱)ع کال کي د ملکي افغانانو د وژني شمېر دوه زره اووه سوه یو اویا ۱۱۲۱

 مالومات دپاره دارپوټ وگورئ :
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http://www.presstv.ir/detail/168978.html 

 

وټ کي داسي ډېري گوټ گڼالی؛ ځکه زموږ د هيواد په گرو ملتو دارپوټ  په هيچ ډول بشپړ نسو گالبته، د مل

سربېره  .نه دي راغلي ویرجني پيښي سوي دي، چي د هيڅ بشري سازمان یا ډله یيزي رسنۍ په شمېرو او رپوټوکي 

( کي ۲۱د معلولينو، معيوبينو او ټپيانو شمېر هم یو ځای کو، او بيا یې په لسو ) له وژل سوو کسانو سره  ،که پردې

په تېرو لسو کالو کي د ډیورنډ د کرغېړني کرښي د ها خوا پښتنو درانه انساني تلفات هم ور  وروستهضرب کړو؛ 

غانانو د تلفاتو او ضایعاتو ریښتينې گچه په روانه استعماري جگړه کي د مظلومو افري کو، بيا نو گسره مل

 په بشپړ باور سره تر لکونو هم اوړي . مالوميږي، چي 

 

نده ښيي، چي ایتالفي قواوو د ډیورنډ د کرښي په دواړو غاړوکي مېشتو افغانانو ته گدا لوی بشري ناورین په څر

 ل څه نه دي راوړي .له وینو، اوښکو، بربادۍ، وحشت، افراطيت، بې باورۍ او ناميندۍ پرته ب

 

د امریکایانو تر سترگو الندي د کابل حکومت د فساد په تور او چټل نامه اوس نه یوازي زموږ کړېدلي افغانان، 

بلکي د نړۍ خلگ هم گرده خبر دي . تاسي د بي بي سي دا خبر ولولئ، چي په لوستلو یې هر غيرتمن افغان د 

 افغانيت له نامه خواتوری کيږي .

http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8365094.stm 

 

که په هيواد کي دننه دکار او روزگار څه امکانات برابر وای، افغانان لېوني نه دي، چي د سلو خطرو په منلو او 

بکستان، قرغيزستان، هند او نورو پردو هيوادوکي د مِنت او زغملو سره په پاکستان، ایران، تاجکستان، اوز

 سُنت شپې او ورځي تېري کړي .

 

دا خبره هم لمر غوندي روښانه ده، چي د تریاکو توليد او سوداگري د طالبانو د واکمنۍ په پرتله د امریکایانو او 

برو ویبپاڼوکي د مستندو ارقامو په مزدور رژیم په واکمنۍکي څو ځله زیاته سوې ده. که یې نه منئ په دغو معت

 لوستلو سره وگورئ، چي واقعيتونه څه دي؟ 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/6965115.stm 

http://articles.latimes.com/2010/oct/01/world/la-fg-1001-afghan-opium-20101001 

 

وروسته، په افغانستان کي د  گرو پوځو تر راتگنو او نورو یرغلایانه پوهېږئ، چي ولي د امریکپه دې حقيقت که 

«  ونهگنامقدس جن» کولي جان ک .  -سترگه ور تحليلگر، د ې دهپراخه سو گرۍ لمن دونهاو سودا د توليدتریاکو 

کي د سي . آی . اې . د مهم توليد او کاروبارکي د مخدره توکو په ي په افغانستان او نورو هيوادوورئ . کولگکتاب و

http://www.presstv.ir/detail/168978.html
http://www.presstv.ir/detail/168978.html
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8365094.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/6965115.stm
http://articles.latimes.com/2010/oct/01/world/la-fg-1001-afghan-opium-20101001
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کتاب په یوه برخه کي یادونه کړې ده،  ارزښتناک کولي د خپلي او ارزښتناکي خبري لري .ړه مهماو مرکزي رول په ا

 پراخو او د خپلو یا کمزوري کولو ي روحيې د نست کولوگجندد تمویل، د دوښمن  گو. د جن . اې یچي سي . آ

(.  ۵) کولي  ر کړی دئاگتل د نشه یي مواد پر کښت او کاروبار ټينپه مقصد  کولو استخباراتي عملياتو د توجيه

؛ او سبا یې هم نه  پرېږدي .يدا کار کاوه، نن یې هم کي سي . آی . اې پرون هم  

 

 ایا  په تقریباً لسو کالو کي د دونه جگړو، وینو تویيدو او تباهييو په بدل کي د څو بې کيفيته دولتي ودانييو یا 

 یو و نيم مکتبو، پلو او پلچکو جوړول د قناعت وړ دي؟

که د پردو لښکرو او مزدور حکومت په  تېرو لس کلنوکړو وړوکي د بري او نېکنامۍ څه خاصه نښه نښانه نه لېدله 

 کيږي، نو د عسکري اډو تداوم  به یې څه توره وکي؟ 

 سوله او امنيت به را ولي؟ د مزدورو واکمنانو د فساد مخه به ونيسي؟ 

 خلگو ته به کار او روزگار برابر کړي؟ 

 او ولسي حکومت په جوړولو کي به مرسته وکي؟   د ملي

 او که  به له دې پرته څه بله معجزه وکي؟

 

لس کاله د یوه شخص، سازمان اوحکومت د ازمویښت دپاره تر اړتيا زیات وخت دئ . زه د امریکایي چوڼييو له 

قوقو په نامه راغلو سرسپارلو مدافعانو څخه په درناوي پوښتنه کوم، چي د امنيت، ډیموکراسۍ او بشري ح

لښکرو او ډول ډول گوډاگيانو په تېرو لسوکالو کي څه وکړه، چي تر دې وروسته به نورهم وکي؟  که یې ستاسي له 

گلزار جوړ کړی یي؛ او د چا خبره دا یوازي موږ  سر زوري او منکر ودرواغجنو او غولوونکو ادعاوو سره سم گل 

نسو ليدالئ، بيا نو تاسي ښاغلي ولي په « سره او زرغونه باغونه » رزي مخالفين یو، چي د امریکایانو او فاسدک

اوروپا، امریکا، کاناډا او اسټراليا کي ناست یاست؟ ولي د ترقۍ، پرمختگ او بشردوستۍ په دې ستر رسالت 

اع ر د امریکایي عسکرو د همېشني حضور د دفگکي له امریکایانو او کرزي سره مرسته او همکاري نه کوئ؟!  م

 نارې سورې زیاتره د اورپا، امریکا، کاناډا او اسټراليا مېشتو افغانانو له منځه نه را پورته کيږي؟  

 

سره او زرغونه » له دې ښاغلو څخه بایدیو ځل بيا پوښتنه وسي،که د ایتالفي ځواکو  او کرزي د فاسدې ادارې 

ولي د لوړو اسالمي او افغاني دودو له مخي هغه بيا نو زموږ مظلومو او دردمنو وطندارانو ته خوښوئ، « باغونه 

 خپلو ځانو او خپلوانو ته هم نه خوښوئ؟!  

 

زه له خپلو امریکا مشربه دوستانو څخه هيله کوم، هغه څه چي په خوله وایي، په عمل کي هم وښيي .که د امریکایي 

ان، زابل، عزیز گوکلي په کندهار، روزعسکرو د همېشني حضور د سرسپارلو مدافعينو بچيان، عزیزان یا کور 
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آباد، شينوار، کندوز، کُونړ، تخار او ډیرو نورو سيموکي زموږ د ویرژلو او کړېدلو هيوادوالو په شان، د بهرنييو 

. زه چي د  کوالیار نه گځواکو د الوتکو او ټانکو له خوا رېز مرېزه سوي وای، ښایي پر اوسني دریځ به یې دونه ټين

نا عزیزانو او هيوادوالو د بې رحمانه وژني او کور وکهول د ظالمانه پوپنا کېدو په درد غمجن یم، وگخپلو بې 

 هيڅکله به د فرعوني عسکرو او د هغو د فاسدو مزدورانو پر زور زیاتي، خيانت او بې انصافۍ خوله پټه نه کړم .

 

مشهوره کيسه راپه یاد کړه. بده « خان د نوکر او بانجاڼ » د دې ډلي د نوکر صفتو او فرصت کتوونکو کسانو دریځ  د

وایي، یوه : » م رانو لوستونکو ته هم وړاندي کړگسياسي تومني او خندولو په خاطر هغې د نه ده، چي لنډیز یې د 

یې هم د غوړمالۍ او بېچاره ره ستاینه وکړه، نوکر ورځ  خان صاب ) صاحب( پر سترخان د بانجاڼو خورا ډې

تر څو ورځو خبري وکړې . خير، هغه ورځ تېره سوه . څو حق او ناحق  ،چاپلوسۍ په مقصد، د بانجاڼو په ستاینه کي

 . خان صاب دا ټپال د بانجاڼو له عيبو او تاوانو څخهئ د بانجاڼو روَڼ را ورسېدپر سترخان ځنډ وروسته، یو پال بيا 

ډېر سر وټکاوه . بېوزلي نوکر هم د بادار د خوشالۍ په خاطر، سمدالسه د بانجاڼو د عيبو او تاوانو په شمېرلو الس 

پوري کړ . خان صاب د نوکر د خبرو تر اروېدو وروسته، هغه ته مخ ورواړاوه؛ او په خندا خندا یې ورته وویل : عجبه 

په عيبو او تاوانو نه مړېږې؟ هلکه! علت څه  یې بيامړېدې؛ خو نن  ده، هغه ورځ د بانجاڼو په تعریف او ستاینه نه

جواب ورکړ :  صاحبه! زه خو د خان نوکر یم، نه د بانجاڼ نوکر؛ په هر څه چي کږه غاړه بېوزلي نوکر په  عاجز او دئ؟

 « مي بادار خوشاليږي، زه هم هغسي وایم . 

 

زړه سوي او پام اړولو دپاره، د بادارانو د نظریو، غوښتنو او  ورو چي بېوزلي نوکران او مزدوران، دگپه دې ډول، 

 نه لري . الرنخشو له ستایلو او عملي کولو پرته، بله هيڅ 

 

 امریکایي چوڼۍ او د سولي بې ځایه هيله 

سوله او امنيت زموږ د ویرژلي او غملړلي هيواد تر ټولو لومړۍ او اساسي اړتيا ده؛ خو ایتالفي لښکر او 

چندان مرسته نسي  ،امریکایي چوڼي هيڅکله د رټېدلو افغانانو د دې ستري انساني هيلي په تر سره کېدو کي

 . د تېرو لسو کالو کاري ریکارډ زموږ ټولو مخ ته پروت دئ . ایا امریکایانو او د هغو متحدینو ته په تېرو کوالی

و بې ثباتي له کومه ځایه راځي؛ او د هغې د ،چي افغانستان ته ناامني السو کالوکي دا حقيقت نه ښکارېدی

کوچنيان هم په دې  ! ژۍ څخه کار واخلي؟ستراتيباید له څه عسکري، سياسي او اقتصادي  دپارهمخنيوي 

. سي. آی . اې . او د  ستې، له اسمانه نه را لوېږيرَپوهېږي، چي طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو ته وسلې اودَ

افغانستان د  دستخباراتي شبکې تر موږ او تاسوپه دې واقعيت ښه خبر دي . له همدې امله نو ایتالفي هيوادو ا

 دریځ له دوو حالتو څخه وتلئ نه دئ : اوسنینو او مؤتلفه قوتو ایاامریک حاالتو په وړاندي د
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، هغو دولتو ټو د تحقق په مقصد، په لوی السگژیکو ستراتيمؤتلفه پوځونه د خپلو ور سره  ن او ایاامریک  -

په .  يگښت کي خاشې ماتيد سولي او امنيت په ټين تر گرده ته څه نه وایي، چي او جنگي ډلوسازمانو  استخباراتي

( ميليارډو ډالرو په ارزښت مرستي ورکول په خپله د ۱۱تېرو لسو کالو کي پاکستاني مقاماتو ته د شاوخوا شلو) 

ا د خپلو ملگرو او دوستانو په الس کي د پاکستاني اټومي وسلو د دې ستراتيژۍ یوه برخه ده. امریکا له یوې خو

خوندي ساتلو او په افغانستان، هند، چين او ایران کي د خپل نفوذ د پراخولواو له بلي خوا په پاکستان او شاوخوا 

سيمه کي د چنيانو )چينایانو( د جيوستراتيژیک او جيوایکنوميک پرمختگ د شنډولو دپاره، پاکستاني 

اوري ته په ټينگه اړتيا لري . البته، پاکستاني جنراالن په سياسي، اقتصادي او ستراتيژیکو برخو کي چين ته د ال خ

نيژدې کېدو او په هيواد کي د اسالمي جنگيالييو د ال پياوړي کولو او مالتړلو له الري، د پاکستان په وړاندي د 

و کړنالرو ژوره اغېزه ښندي . دا دئ گورو، چي امریکایان امریکایي چارواکو پر سياسي، اقتصادي او ستراتيژیک

 او متحدین یې خپلو خوږمنو گوتو په کتو سره، د پاکستان هر  راز ناز او نخرو ته غاړه ایږدي . 

 

سره د امریکا او نورو ایتالفي مخنيوی په ریشتيا  یامقاومت ځپل  وسله والد د قضيې بل اړخ دا دئ، چي   -

 . دهتر وس وتلې خبره ځواکو

 

اما په تيرو لسو کالو کي د افغانستان د سياسي او پوځي حاالتو شواهد او قراین ښيي، چي امریکایان په سيمه 

کي د خپل پوځي حضور د دایمي کولو دپاره قصداً اوبه خړیي . امریکایي ستراتيژیستانو ته له ورایه څرگنده ده، 

دي؛ د وسلو، مهماتو او اکماالتو زېرمي له کومه ځایه را رواني دي؛ خو سره چي د القاعدې سرغنه او ځالي چيري 

له هغه هم په سيمه کي د خپلو لویو استعماري هدفو د تحقق دپاره هيڅ ژغورونکي اقدام ته الس نه ور اچيي . د 

ښکاره ادعا کړې  وسله والو مخالفينو مشرانو او قومندانانو کله کله په خپلومطبوعاتي مرکواو خبرتياوو کي په

ده، چي امریکایان او د کرزي حکومت منسوبين یې د اړتيا پر مهال وسلې او مهمات برابریي . د دې خبري مانا دا 

ده، چي امریکایي پوځيانو د اورو د تازه ساتلو په مقصد د خپل تېري له همغه پيل څخه تر اوسه تل هم پر مېخ واهه 

ساته او هم افغانستان؛ هم یې کابل حکومت ته وسلې او کومکونه ورکول او  او هم پر نعل؛  هم یې پاکستان راضي

الیې ورکيي او هم یې د هغو مخالفينو ته . ولي؟ ځکه چي په افغانستان کي د مخالفو ځواکوتر منځ سياسي 

ي جوړجاړی، د سولي او امنيت ټينگښت او د یوه قانوني حکومت جوړېدل، په خپله د امریکا او نورو ایتالف

 عسکرو د سته والي او تداوم اړتيا له منځه وړي . 

 

د امریکایي پوځو له خوا دکليوالو افغانانو د ودانو کلو، شنو باغو او نورو شتمنييو ورانول هم د دې استعماري 

پروژې یوه بله برخه گڼله کيږي . زموږ ویښو وطندارانو ته مالومه ده، چي همدا اوس د امریکایي لښکرو له خوا په 

ه او باغونه نړول کيږي؛ د ټولو اسالمي او افغاني دودونو پر لوی الس د کليوالو افغانانو کلي او کورونه، دوکانون
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خالف یې ورځ او شپه په کورو او ماجتوکي تالښۍ کيږي؛ او په بېالبېلو ډولو یې دیني عقایدو، فرهنگي ارزښتو 

 او شخصي کرامت ته سپکاوی کيږي . زما په نظر د دې ستراتيژۍ مانا یوازي دا ده، چي د کليوالو سيمو دردېدلي

او خښمېدلي خلگ په لوی الس د مخالفينو له ليکو سره یو ځای سي؛ د جگړې او نا امنۍ اورونه تازه وساتل سي؛ 

او په دې توگه په افغانستان او سيمه کي د امریکایانو عسکري حضور ته ظاهراً معقوله او مؤجه پلمه پيدا سي . د 

طالبانو او نورو وسله والو ډلو په زیاتېدونکو پوځي بریدو دې استدالل له مخي دا خبره له عقله ليري نه ده، چي د 

   پروت دئ .او پرمختياووکي هم د یرغلگرو لښکرو پټ الس 

 

اساسي پوښتنه دا ده، چي په دواړو حالتوکي د امریکایي پوځو دایمي حضور، په افغانستان کي د سولي او 

ه گڅه مرسته کوالی سي؟  په لومړي حالت کي، لکه څنامنيت له را وستو او د یوه قانوني حکومت له جوړولو سره 

ورو، امریکایانو او ملگرو یې په خپله له قاتالنو، غلواو الري وهونکو سره د جوال خوله نيولې ده؛ قصداً د گچي 

سفسطې تراشي . سولي او ثبات په راوستو کي خاشې ماتيي؛ او په دې ډول د خپل حضور د تداوم دپاره پلمې او 

حالت کي، لکه څنگه چي د قضيې ظاهر ښيي، امریکایان او نور ایتالفي قوتونه له خپل ټول پوځي او  په دوهم

اقتصادي توان سره سره،  د مخالفينو د ورکولو یا ماتولو وس نه لري . په داسي شرایطو او حاالتو کي نو د عسکري 

مار یا کمزوری ملگری افغانانو ته څه خير  اډو دوام د افغانانو څه درد دوا کوالی سي؟ په بله وینا، د لستوڼي

 رسوالی سي؟

 

د امریکا د همېشنييو عسکري اډو پلویان باید په دې روښانه حقيقت هم ښه سر خالص کړي، چي له امریکا سره 

له « سينټو» او « سيټو» دوستي او له پاکستان سره دوښمني دوه متضاد او متناقض دریځونه دي . پاکستان د 

دار او باوري ستراتيژیک ملگری دئ . له زمانې څخه تر اوسه  پوري په سيمه کي د امریکا د متحدو ایالتو وفا

انگرېزانو سره دوستي خو یې تر دې هم زړه ده. که له حقيقته سترگي پټي نسي، انگرېزانو د هند د نيمي وچي د 

وېشلو، د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ شنډولو او په سيمه کي د خپل دایمي حضورد خوندي ساتلو دپاره 

 پاکستان جوړ کړی دئ .  

 

امریکایي یرغل او امریکایي چوڼييو پلویان په تېرو لسو کالو کي خپلو امریکایي او انگرېزي بادارانو ته نارې د  

وهي، چي پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ او بربادۍ اصلي عامل دئ؛ خو امریکایي او انگرېزي ستراتيژیستان 

گټو پر بنسټ د دوی چغو او نارو ته ددوو توتو  په پاکستان کي د خپلو اوږدو سياسي، اقتصادي او ستراتيژیکو

 ارزښت نه ورکيي .
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د پاکستان له اوردو ژبي ورځپاڼي ) اُمت( سره په خپله اوږده مرکه کي یادونه کړې وه، چي د  اسامه بن الدن 

راسي،  خدای مکړه، که سخت حاالت» پاکستان له نامه سره همېشه د دوی] القاعدې [ زړونه تپېږي . دی زیاتوي : 

موږ به پاکستان په خپلو وینو وساتو. پاکستان موږ ته د عبادتځی په څېر سپېڅلی دئ . موږ د جهاد خلگ یو، له 

دې امله د پاکستان د دفاع دپاره جنگېدل، موږ  ته تر ټولو غوره جهاد برېښي . البته، موږ ته دا خبره ارزښت نه لري، 

د دې مرکې نور تفصيل دلته ولولئ :  «.چي د پاکستان واک د چا په الس کي دئ . .   

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24697 

 

د بن الدن دا بيان په ډاگه ښيي، چي آی . ایس . آی . او القاعده نه بېلېدونکي یاران دي . باید هم نه بېلېدونکي یي . 

هغه څوک چي د یوه پردي ملک دپاره سر او ویني ښندي، په واقعيت کي له هغه ملک سره نه شلېدونکې مينه لري . 

ستان له یارۍ او انډیوالۍ څخه الس نسي اخيستالئ،ایا د لکه څنگه چي مخکي یادونه وسوه، که امریکا د پاک

له یارۍ څخه  الس اخيستالئ سي؟ دا د منطقو یوه ډېره ساده   -القاعدې  -هغه له نه بېلېدونکي ملگري او متحد 

د  او اسانه فرضيه ده . لوی او کوچنی گرده په پوهېږي . همدا اوس په لېبيا کي د القاعدې له ځينو جنگيالييو سره

امریکا او نورو لوېدیځو هيوادو عسکري، مالي او استخباراتي مرستي په څه مانا دي؟ زه نه پوهېږم، دامریکایي 

 اډو بېالبېل پلویان د امریکایانو په ستایلو او د پاکستانيانو په کږلو څه تر السه کيي؟!  

 

سيمه کي د ټولو فتنو او خباثتو اصلي مَوْږی د دې پر ځای باید په دې واقعيت ځانونه پوه کو، چي په افغانستان او  

هيله من یم، په افغانستان کي د امریکا د عسکري څوک دئ؟ او دا خطرناکه لوبه د مقصد دپاره روانه ده؟ 

سي؛ او د دې ټولو استعماري فتنو او ناولو  ښخوبه را ویدرانه پلویان او خواخوږي د غفلت له د تداوم تأسيساتو 

 ل ځانونه پوه کړي . لوبو په علت العل

 

ریشتيا خبره دا ده : تر هغه مهاله، چي د استعمار تور السونه په توطيو او دسيسو بوخت یي، نه یوازي زموږ وران 

» او « بشردوستو » او په وینو لړلئ هيواد سوکاله ورځ نسي ليدالئ، بلکي د نړۍ نور مظلوم ملتونه به هم د دې

له امله د قيامت ورځي او شپې تېریي . لېبيا، یمن، بحرین، مصر، تونس، فلسطين  قاتالنو د خونړي ناتار« متمدنو 

ي پرانيزئ او واقعيتونه په غَوَر گند او روښانه ثبوتونه دي . یو ځل سترگرده د دې مدعا څرگاو داسي نور ملتونه، 

 ورئ!گاو دقت سره و

 

 او په افغانستان کي د تنظيمي جگړو د تکرار اندېښنه چوڼۍامریکایي 

غانستان کي به یو پال بيا د په اف یي، نونه ایي پوځونه که امریکد تداوم ډېری پلویان وایي، چوڼييود امریکایي 

د خلگو پر نواميسو به تېری وسي؛ دا نيم ودان، نيم په شان د وینو والې وبهېږي؛ دکورنييو جگړو کال  ۲۱،۲

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24697
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؛ او کي له خاورو سره خاوري سيلوبوو ياقتدار په ليوني سياسي دجنگي ډلو ښارونه به بيا د بېالبېلو  الهکنډو

 داسي نوري اندېښنې، چي فهرست یې خورا اوږد دئ . 

 

زه د یوه داغدار افغان په توگه ،چي د کابل په تنظيمي جگړوکي مي د پښتونوالي په گونا سکه ورور وژل سوی؛  

او د زرونو نورو کابليانو په  شان مي پلرنی کور په توغندیيو نړول سوئ، د کابل ښار په خونړیيو او زړه لړزونکو 

ورځي د نړۍ پر هيڅ ملت نه راولي . له دې سَوَبه فکر نه  پېښو، ډېر ښه خبر یم . لوی څښتن دي هغه توري او خونړۍ

کوم، هيڅ دردمن او با احساسه افغان د کابل د تنظيمي جگړو د تکرار خطر ته په سپکه سترگه وگوري . موږ ټول 

افغانان باید په عمل، خبرو او قلم د کابل  د تېرو وحشتناکو جنگو د مخنيوي دپاره په گډه کار او مبارزه 

اماپه هيواد کي د امریکایي عسکرو همېشنۍ چوڼۍ د دغه راز ستري ملي غميزي د مخنيوي معقول او وکو؛

منطقي حل نه دئ؛ ځکه امریکایانو د کابل وحشتناکو تنظيمي جگړو ته په پام سره، په تېرو لسو کالو کي حقوقي 

الي جنایي محکمې ته بوزي؛ له او اخالقي مسووليت الره، چي د داسي جهنمي او شيطاني جنایتو مسببين نړۍ و

سياسي واک څخه یې السونه لنډ کړي؛ د تورو پيسو او تورو معاملو پوښتنه گروېږنه یې وکړي؛ او په دې توگه د 

کړېدلو افغانانو له زړو څخه هغه اندېښنه مخکي له مخکي ليري کړي ، چي دا دئ نن یې د خپلو پوځي اډو د ځای 

 او ظاهراً مؤجه پلمې په توگه استعماليي . پر ځای کولو دپاره د یوې مهمي

 

ي ډلو ټپلو د مالتړلو او نازولو په شرایطو کي، هيڅکله د گبېله شکه، د داسي جنایتکارو او بې مسووليتو جن

ړو له تکرار څخه انکار نسي کېدای؛ ځکه له اور او باروتو سره لوبي، بې چاوندني او گکابل د خونړیيو تنظيمي ج

تباهۍ بله نتيجه نسي لرالی؛ خو د داسي ملي فاجعې د بيا پېښېدو د مخنيوي دپاره د سمي او منطقي الري په اړه 

پلویانو څخه پوښتنه وکو، تر خبرو اترو مخکي باید په افغانستان کي د امریکایي لښکرکوټو له درنو او محترمو

چي په داسي اوضاع او حاالتو کي نو د کابل دتېرو وحشتناکو تنظيمي جگړو د تکرار مسووليت د چا په غاړه دئ؟  

ایا همدې یرغلگرو لښکرو  په تېرو لسو کالو کي د هيواد بېالبېلو جنگي او مافيایي ډلو ته د هر راز امکاناتو په 

د کابل د وحشتناکي فاجعې تکرار ته الر نه ده هواره کړې؟ که امریکایانو او نورو برابرولو سره، په لوی الس، 

ونا او بېوزلو افغانانو د گایتالفي ځواکو ریشيتا هم  له تنظيمي ایله جاریانو او نورو خاینو عناصرو څخه د بې 

وژني او تباهۍ امکانات نه  ژغورني مينه لرالئ، له لویه سره به یې دې بې مسووليته جنگي ډلو ټپلو ته د انسان

برابرول؛ هماغه وخت به یې د پاکستاني پوځيانو، ایراني اخوندانو او شرمېدلو روسانو د ډول ډول السوهنو مخه 

نيولې وای؛ او له رټېدلو افغانانو سره به یې د یوه ریښتيني ملي او اولسي حکومت په جوړولو کي مرسته کړې 

 وای . 
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روښانه ده، که د نجيب اهلل د حکومت له پرزېدو سره سم د یوه ملي حکومت په جوړولو سره د هو! دا خبره تر لمر 

( بې ۵،ي ډلو ټپلو د چپه او راسته غوبلو مخه نيول سوې وای په کابل کي به زموږ شاوخوا پينځه شپېته زره ) گجن

ومو عزیزانو به د سر او ناموس ونا هيوادوال په ډېر وحشيانه ډول نه وژل کېده؛ زموږ لکونو بېوزلو او مظلگ

؛ د هيواد یېزیانو په دود نه ورانېدگخوندي کولو دپاره خپل کورونه او کلي نه پرېښوول؛ کابل ښار به د چن

 ې ي ميراثونه به په دونه بې رحمۍ نه لوټېده؛ او په هيواد کي به د پوهي او روڼا دروازگتاریخي او فرهن

 . . .  تړل کېدې نه 

 

سره امریکایي استعمارگرانو د خپلو ناولو مقصدو تر پوره کولو وروسته افغانانو ته شا ورواړوله؛ په خواشينۍ 

ع ۱۱۱۲او افغانستان یې د گاونډیانو او کورنييو لېوانو وخولو ته ور وغورځاوه . ښه! تېر پر تېر هېر پر هېر . راسئ د 

و حاالت په پام کي ونيسو. دا ځل خو د ټولو کال په اکټوبرکي د امریکایانو تر پوځي یرغل وروسته شرایط ا

ناخوالو مسووليت مستقيماً د امریکایي واکمنانو پر اوږو پروت دئ . هيڅوک دا نسي ویالئ ، چي دا ویني او 

اورونه، دا وراني او ویجاړي د افغانانو مسووليت دئ؛ ځکه  موږ او تاسو ټولو ته مالومه ده، چي دا اور چا و 

دې ښکاره حقيقت څخه نټه نسي کوالی، چي بهرنييو پوځو، په تېره بيا امریکایي عسکرو له څه لټاوه؟ هيڅوک له 

کم لسو کالو راهيسي د دې ملک ښه او بد ټول په خپلو السوکي اخيستي دي؛ خو دا وار یې بيا ولي څه  شهکاري 

 !ونکړه ؟!  بيا یې ولي د پسو او شپانه د ژغورني پر ځای د لېوانو خوا و نيوله؟

څه سوې د انتقالي عدالت، امنيت او قانونيت هغه لویي الپي او باټي؛ څه سوه د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو هغه  

سره او » شرنگولي شعارونه او سرودونه؛ څه سوه د افغانستان د بېوزلو او کړېدلو خلگو د نېکمرغۍ دپاره هغه 

 ؟!« زرغونه باغونه 

 

تنظيمي جگړو کي نغښتي جنایتکاري او ورانکاري ډلي ټپلي د اوسنييو واقعيت دا دئ، چي دکابل په تېرو 

یرغلگرو لښکرو او گاونډیيو جاسوسي سازمانو تېروني ملگري دي . ټولو افغانانو ته څرگنده ده، چي ایتالفي 

ر اوسه پوځو په تېرو لسو کالو کي نه د خپلو پاکستاني متحدینو پر خالف څه اغېزمن اوگټور اقدام وکړ؛ او نه  ت

تيار دي، د افغانستان  هيڅ پخوانۍ جنگي ډله ټپله له ځانه مروره کړي . په دليل یې هم د هر چا ښه سر خالصيږي . 

سبا په چين، هند، مرکزي آسيا، روسيې او نورو هيوادوکي د اور لگولو او اوبو خړولو دپاره د هغو مخلصانه 

روښانفکران، ملي او هيوادپال شخصيتونه او خپلواکۍ خدمتونه ته اړ دي . په داسي حال کي، چي ریښتيني 

غوښتونکي خلگ د استعمارگرانو دانساني ضد نخشو په عملي کولو کي هيڅ راز مرستي ته زړونه نه ښه کيي، 

 امریکا او نورو ایتالفي دولتونه هيڅکله دا همېشني ملگري یا گټوره ستراتيژیکه پانگه له السه نه باسي .
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و نورو ایتالفي دولتو په افغانستان کي د جگړې او ورانکارۍ اورونه مړه کړي وای؛ خلگو ته یې که امریکایانو ا

کار او روزگار برابر کړی وای؛ او د یوه ریښتيني ملي او ولسي دولت و راوستلو ته یې د اسانتياوو  برابرولو له 

ي جگړو او نورو غميزو د تکرار بېره او الري د روانو شخړو او ناخوالو مخه نيولې وای، بيا به هيڅکله د تنظيم

اندېښنه نه پاتېده . جنگ ځپلوافغانانو به  د هيواد په تېر دو دېرش کلن تاریخ، په تېره بيا تنظيمي جنگوکي د خپلو 

بدو ورځو او خونړیيو پېښو په ور یادولو سره د ایتالفي عسکرو د بيرته ستنېدو له امله د زړه له کومي خواشيني 

و نن هر څوک گوري،چي له څو مزدورو واکمنانو، جاسوسانو، جنگي او مافيایي ډلو پرته  ټول ربړېدلئ ؛ خکوالی

افغان  اولس په بې صبرۍ سره د یرغلگرو لښکرو د وتلو شپې او ورځي شمېري . دليل یې هم لمر غوندي روښانه 

جنایتکاران، وطن پلورونکي، غله او دئ : له یوې خوا د افغانستان د تېر دو دېرش کلن تاریخ تر ټولو خطرناک 

مفسدین د امریکایانو او نورو اشغالگرو تر وزرو الندي د واک پرگدۍ ناست دي؛ وسلې، پيسې او سړي لري؛ او 

 له بلي خوا هيچا د دې رنځېدلو خلگو د ارامۍ او سوکالۍ دپاره په ریشتيا کار و نه کړ .  

 

وحشتناکي غميزي گوري . د کال تر تنظيمي جگړو  ۲۱،۲زموږ  مظلوم خلگ هره ورځ د هيواد په گوټ گوټ کي د 

شينوارو، عزیز آباد، چپرهار، کندوز، خوست، پکتيکا، روزگان،  هيلمند، کندهار ، زابل، غزني، کونړو، 

ایا په هره   !ۍ او بې ارزښته دي؟ کوچنیدۍ په څه لحاظ تر پخوانييو پېښولغمان، او لسگونو نورو سيمو تراژ

 پېښه کي زموږ پر بې گونا هيوادوالو د قيامت شېبې نه سوې تېري او ال نه تېریږي؟  البته، په دې زړه لړزونکو دردو

او مصيبت یې درد  ؛ هغه کسان چي انساني مينه او عاطفه ولري  -یوازي د زړو خاوندان پوهېدای سي او غميزو

ایا د کندهار په ارغنداو، ژړۍ او پنجوایي کي د زرگونو  .کسان، چي د ماړه نس پاړسي وایي نه هغه   -لېدلئ یي

ع کال د مني په وحشيانه  ۱۱۲۱کنداریانو په دردونکي حال خبریاست، چي همدې امریکایي او ایتالفي لښکرویې د 

نه یاست که  وکړه؟!معامله ره څه عملياتو کي له نارینه وو، ښځو، کلو، باغو، ماجتو، دوکانو او نورو شتمنييو س

نوم ورکړی ؤ. هو! د بې گونا « هيلي! » ایتالفي فرعونانو دغو بشري ضد عملياتو ته دخبر، زه به مو په خبر کړم  : 

امریکایي پوځ د همدې عملياتو په ترڅ کي د ارغنداو « هيله! » خلگو د بې رحمانه وژني او چنگېزي  تباهۍ

دوه زره پينځه سوه ) یاني پوره ټنه  (۱۵پينځه ویشت ) کو پر کالچه رَکي یوازي د  تَ ولسوالۍ د خُسرو په سيمه

د الس  د ورغوي  هچاودېدونکي مواد و غورځول؛ او په دې توگه یې دکلي ټول اووه ویشت کورکيلو گرامه  (۱،۵۱۱

 یبپاڼو کي ولولئ :په دغو و ،په څېر هوارکړه . د دې بې ساري جنگي جنایت تصویري بيان او نور جزیيات

http://www.wsws.org/articles/2011/apr2011/afgh-a19.shtml 

http://www.benawa.com/details.php?id=41909 

1651.html-News-Hot-pg-news-http://www.surgar.net/ 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24444 

 

http://www.benawa.com/details.php?id=41909
http://www.benawa.com/details.php?id=41909
http://www.surgar.net/-news-pg-Hot-News-1651.html
http://www.surgar.net/-news-pg-Hot-News-1651.html
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24444
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=24444
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ي  ډېر نور ودان او سمسور عملياتو ک یوازنی کلی نه دئ، چي د مځکي له مخي نابود سو.  په دغو« ترکو کالچه » د 

مزدور کرزي له خوا بې غيرته او د  په سپېرو دښتو او وحشتناکو کنډوالو واوښته . په زوراو باروتو  کلي  هم د بمو

ميليونه ( ۲۱۱)  سلزیان  ئومادي شتمنييو ته اوښتگد خل ،کيوحشتناکو علمياتوپه دغو  هم سوي کميسيونکل ټا

 ورئ :گدلته و ،حقيقت تفصيل ډالر وباله . د دې

www.reuters.com/article/idUSTRE70A3B620110111 

 

دا خو د امریکایي پوځ په دې کاوبایي سټایل عملياتوکي یوازي د مادي تاوان خبره وه؛ ځکه زموږ بې گونا  ،البته

ونو ميليونو گخلگو ته اوښتي ځاني تلفات او د عملياتو په ترڅ کي بېره ، وحشت، سپکاوی او بې عزتي خو په سل

 ډالرو هم نسي محاسبه کېدای . 

 

هوارول او ویجاړول د هغه پروگرام یوه برخه ده، چي امریکایان او نور ایتالفي ایا د ودانو کلو داسي ظالمانه 

پوځونه یې په دې کچول او جنگ ځپلي هيواد کي د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ، سولي، امنيت او ترقۍ په نامه  

 پلویان دي، جواب ووایي؟« قانونيت » او « رسميت » پر مخ بيایي؟! د امریکایي چوڼييو د

           

البته د ارغنداو، ژړۍ او پنجوایي عمليات د ایتالفي قواوو لومړني او وروستي عمليات نه دي . هره ورځ، هره  

داسي  افغانانو بې کسه او بې وسهزموږ پر خپلسرو او بې پروا عملياتو په ترڅ کي دغه راز د  هوري، شېبه، دوري

 چپه مېچني تاویږي، چي د دې خاوري په تاریخ کي یې ډېر لږ مثالونه تر سترگو سوي دي . 

 

په داسي شرایطو او حاالتو کي خو ماته د تنظيمي ملېشو او فرعوني لښکرو د بې رحمانه وژنو او چنگېزي ړنگولو 

 تباهي کي یو تر بل بتر نه دي؟ نه مالوميږي؟  مگر دواړه ډلي د افغانانو په وژنه او تر منځ هيڅ توپير،

سربېره پر دې، ایا دواړي خواوي همدا اوس هم د شرمښانو په څېر زموږ د بې دفاع خلگو د حاللولو او کور ورانولو 

 دپاره، په یوه مورچل کي ناست نه دي؟ قضاوت تاسو حقپالو اوبا ضميره لوستونکو ته پرېږدم .

 

 لښکرکوټونه هيڅکله ربړېدلي افغانان د بالوو له  منگولوڅخه نه ژغوري .امریکایي  چي ورو،گه گپه دې تو

» ښاغلي موسوي په افغانستان کي د امریکایي چوڼييو د خطرو په اړه له   -لکه څنگه چي پوه او سترگه ور ليکوال 

څو چونگښو څخه د ویبپاڼي سره په خپله صوتي مرکه کي یادونه کړې ده، له « آزاد افغانستان   -افغانستان آزاد 

ژغورني په خاطر باید هيڅکله د نهنگ یا تمساح خولي ته پناه یونسو. مگر موږ او تاسو ټولو د سر په سترگو و نه 

لېده، چي د تنظيمي جگړو په پای کي، همدغو کوچنييو او لویو چونگښو څنگه د څو لڅو، لغړو طالبانو له بيري 

http://www.reuters.com/article/idUSTRE70A3B620110111
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دبۍ، تورکيې، اوروپایي هيوادو، کاناډا ، امریکا او اسټراليا ته خواجه بهاء الدین،کوالب، مشهد، پېښور،  

 پښې سپکي کړې . نن هم زموږ زړور او مړني خلگ له دغه راز پومبه یي زمریانو او پهلوانانو څخه هيڅ بېره نه کيي .

 

ته د پناه وړلو پر انو، سپيانو او چغاالنو له بېالبېلو خطرو څخه د ژغورني دپاره باید د بال غېږ گښو، نهنگد چون

را ویښ کړو؛ د قوم، مذهب، ژبي، سيمي، سياسي نظریو او داسي نورو پر بنسټ را منځ ته سوي  گځای خپل خل

ډ کور له بېالبېلو دوښمنانو سره د مبارزې گواټنونه ایسته کو؛ او په یوه وجود او یوه اواز د دې واحد ملت او دې 

ریشتياوالي کي هيڅ شک نه ښکاري : تر څو کورنۍ او بهرنۍ یا لویي او ر کي ودرېږو. ماته د دې خبري په گپه سن

کوچنۍ بالوي له دې وطنه ورکي نسي په افغانستان کي د سولي، ارامۍ، خپلواکۍ، قانونيت، عدالت او ترقۍ 

 هيله  د اوبو پر مخ کرښي دي او بس .

 

 د امریکایي چوڼييو نن او سبا

اصالً د نن خبره نه ده،  امریکایي چوڼۍ گواکي ، چي)کوي(يیان ادعا کيځيني پلوامریکایي چوڼييو د تداوم د

تر هغه مهاله به په استدالل کيي، چي  دوی  ع کال وروسته جوړیږي .،۱۱۲بلکي دغه راز چوڼۍ په واقعيت کي تر 

امریکایي دا ښاغلي ډاډه دي، چي هغه مهال به د ي . گ سوی یه ټينگپه بشپړه تو هم هيواد کي سوله او امنيت

برخه نه اخلي، بلکي یوازي به د هم کي ښۍ او نوروکورنييو امنيتي چاروپه تال کوروچوڼييو عسکر د افغانانو د

 .  چاري پر مخ بيایيهيواد د سياسي پولو ، ملي خپلواکۍاو سياسي استقالل د دفاع 

 

ع کال ،۱۱۲یکایي چوڼۍ به تر امر استدالل کيي، چي که څوک سد نه رسيږي . هيڅزما خو په دې تعقل او منطق 

، زه یې په جواب کي وایم، چي دا مسووليت په غاړه لريد دفاع په وړاندي د افغانستان د بهرني تيري وروسته، 

د هيواد .  وريگو گرواني دي؛ هر څوک یې د سر په ستر راهيسيبهرنۍ السوهني خو له کلونو کلونو بهرني تېري او 

؛ ورانۍ او تباهۍ د افغانانو ویني بهيږيشپه او ورځ دي؛  اورونه بل نگ او وحشتله کلونو د ج وټ کيگوټ گپه  

له  او ایتالفي لښکروامریکایي  دي . سړی نه پوهېږي، چي تېری او السوهنه، تور دئ که سپين؟!  دا چيرواني 

 .  ه  بياکامالً بېله خبر دهمرسته نه ده کړې، هغهيڅ  کيشنډولو  په و او السوهنويید دغه راز تېر ،تېرو لسو کالو څخه

 

ادعاوي کولې، چي د  غټي غټي ورځي څخه اولي همغي چي امریکایي لښکروخو د خپل یرغل لهعجبه ال دا ده، 

 که دا خبره ریشتيا وای، نو ولي یېورکولو دپاره افغانستان ته تللي دي .القاعدې، طالبانو او نورو تروریستانو د 

خو له  ن ریکارډپه راوستو کي ریښتينې، فعاله او رغنده برخه وانخيسته؟ تېر لس کلد سولي او امنيت تر دې دمه 

، نه یوازي افغانستان ته سوله او امنيت، ولسواکي او قانونيت را نه وست، یرغلگرو لښکروورایه ښيي، چي 

د هري ورځي  لمبېا ورو، چي دگاو دا دئ نن ټول  ې؛کړ يبل لمبېبلکي په ټوله سيمه کي یې د دوښمنييو او نفرتو 
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سي، بيا نو پردو عسکرو او  گکه سبا په هيواد کي سوله او امنيت ټيناو توندیږي . په تېرېدو سره ال پسي غزېږي

 ! پردو چوڼييو ته څه ضرورت دئ؟

 

 ایاپه اوسنييو شرایطو کي څوک د افغانستان دکورني او بهرني امنيت ترمنځ د بېلتون کرښه ایستالی سي؟  ایا  

 ؟ ينه د يتړل ، یو له بلهکورنی او بهرنی امنيت د یوې سيکې د دوو مخو په شاند هيواد  زموږ

کړې وای، دا توره نن یې  پرون او توره کوالی، باید دپارهزموږ د ژغورني ریشتيا امریکایي او ایتالفي لښکرو که 

افغانانو کرږي تر اسمانو  ې پناهاو ب چي د جنگ او ناامنييو، زور زیاتييو او بې عدالتييو له کبله د مظلومو

 رسېدلي دي . 

 

ع کال ،۱۱۲هيڅ مسووليت نه لري؛ خوتر منطق لري، چي امریکایي او نور ایتالفي پوځونه اوس تعقل او ایا دا خبره 

په دې استدالل  ؟ افغانستان د خاوري او خپلواکۍ د دفاع دپاره ویني کړي دپه بشپړه توگه تيار دي، بيا وروسته 

، چي دي وتو د لمر پټول نهگله بله پلوه، آیا دا په دووخو باور وکئ، چي د لومړني ښوونځي هلکان هم نه تېروزي . 

د خاوره  له تېرو لسو کالو راهيسي  مگر داع کال وروسته جوړیږي؟  ،۲ ۱۱تر  چوڼۍڅوک ادعا وکړي، امریکایي 

دپاسه یو لک تر غاښو همدا اوس د امریکا څه ؟ ایا دئنه ميدان  تاړاکو امریکایي او ایتالفي لښکرو د بې رحمانه

او اکماالتي امنيتي  وسله وال ) د استخباراتي،د یو لک په شا وخوا کي نور په ملکي جامو کي او  سمبال پوځ

راسته  د څه دپاسه پينځوسو زرو نورو ایتالفي قوتو تر څنگ، په دې جنگ ځپلي هيواد کي، چپه او شرکتو غړي(

د چوڼييو او لکونو پوځيانو، امنيتي  ایا !لکۍ؟  لري که امریکایي چوڼۍ ښکرونه غوبلونه نه کيي؟ زه نه پوهېږم

ع ،۱۱۲په دې توگه، امریکایي چوڼۍ هيڅکله د  توپير سته ؟ څه په مانا کي ،خبرانو تر منځمُعسکري شرکتو او 

 سي جوړي سوي دي .کال خبري نه دي . داسي چوڼۍ له تېرو لسو کالو راهي

 

ع کال وروسته جوړیږي، بيا نو اساسي پوښتنه دا ،۱۱۲که دیوې شېبې دپاره دا ومنو، چي امریکایي چوڼۍبه تر 

و او هيواد د گد خلي او بهرني تېري په وړاندي زموږ کورننابللو مېلمنو په تېرو لسوکالوکي د دغو ټولوده، چي 

 وکي؟ نوره ع وروسته به،۱۱۲څه توره وکړه، چي تر  دپارهساتني 

 

ع کال ،۱۱۲ایا دا خبره د منلو وړ ده، چي امریکایي پوځونه اوس د خپلسرو ایله جاریانو په څېر عمل کيي، خو تر 

 وروسته به یې صالحيتونه او مکلفيتونه د یوه حقوقي او قانوني نظام په چوکاټ کي تنظيم سي؟

و پوښتنه دا ده،چي په تېرو لسو کالو کي یې ولي د یوه منظم حقوقي نظام په جوړولو سره د که داسي یي، نو بيا خ

؟ له بلي خوا څوک د اتضمين ورکوالی سي، چي دا فرعوني ځواکونه به یخپلسریيو او سرغړونو مخه نه نيول کېد

پان دولت له خپل ټول لوړ ر د جاگع کال وروسته هم، وضع سوو قواعدو او مقراراتو ته غاړه ایږدي؟  م،۱۱۲تر 
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انو کي د امریکایي پوځي گسره سره دا توره کړې ده، چي د خپل هيواد په اوکيناوا ټاپو  گنامه، صنعت او پرمخت

 ونو فقرو جرمو او جنایتو، مخنيوی وکړي؟!گمنسوبانو د زر

 

د ملکي افغانانو د بې  زموږ درنو لوستونکو ته څرگنده ده، چي اوس هم کرزی د ایتالفي قواوو په عملياتو کي

ع کال وروسته به هم دا کار دوام و مومي؛ خو ،۱۱۲رحمانه وژنو له کبله یو و نيم اعالميې او احتجاجيې خپروي؛ تر 

د دغه ډول تشو او پوچو اعالميو په خپرولو سره به زموږ مظلومو خلگو ته څه گټه ورسيږي ؟! ایا هغه مهال به 

لسرو پردو لښکرو د الس پېچلو یا غوږ تاوولو جرأت ولري؟!  فکر نه کوم .  که کرزی یا بل مزدور حُکمران د خپ

جاپاني منتخب واکمنان دا جرأت نه لري، بيچاره کرزی یا د هغه پر ځای ناستی بل مزدور به څنگه دا جرأت ولري؟ 

ع کال ،۱۱۲او تر  نتيجه دا ده، چي پردي عسکر به نن هم د فرعونانو غوندي زموږ په ژوند او هستۍ لوبي کيي؛

 وروسته به هم همدا غوبل روان یي . 

 

تشي احتجاجي خبرتياوي یوازي  د واک اوږدولودپاره د مزدورو واکمنانو چل ول او سياسي تاکتيک دئ . بشپړ 

باور لرم، چي د افغان اولس د پارېدلو احساساتو د تسکين دپاره دغه راز بې مانا اعالميې او احتجاجيې، ډرامې 

ناټکونه گرده د بهرنييو بادارانو په مستقيمه الرښوونه او مشوره کيږي . ماته خو هغه اعتراض او احتجاج له او 

تشو خبرواو بړاس ایستلو پرته بل څه نه ایسي، چي له  غوڅ او پرېکنده عمل سره ملگری نه یي . نن تش په نامه 

خنداوي، څه مانا لرالی سي؟! حقيقت هر چاته  زرگري اعتراض او احتجاج؛ سبا بيرته پر یوه سترخان ټوکي او

روښانه دئ . اسير، بې واکه، مزدور او گوډاگي واکمنان کله د خپلو بادارانو په وړاندي د غوڅ او پرېکنده عمل 

 زړورتيا لري .

 

خير، د افغانستان او سيمي سياسي شنونکي له لومړۍ ورځي څخه په دې باور دي، چي امریکایي عسکر  

افغانستان ته د سولي او امنيت، ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او قانونيت  په مقصد نه دي تللي؛ او تر دې وروسته 

به هم زموږ  دجنگ ځپلي خاوري د ساتني او خوندیتوب هيڅ غم ونخوري . د دوی هدف د یرغل له همغه لومړۍ 

 ورځي څخه ترننه، خپلي استعماري گټي دي اوبس .

 

لښکرو مهمه پوښتنه دا ده، چی که د پردو  بله د دایمي حضور له ښاغلو پلویانو څخه زما دامریکایي چوڼييو

د څه د پاسه دوو ميليونو شهيدانو، معيوبينو او نو ولي مو یي، ټه کار گو په گحضور د وطن او خل همېشنی

جوړولو  لښکرکوټو دیمي ته د دا روسانوولي مو   ؟معلولينو په ورکولو سره، د شورویانو سور پوځ له ملکه وشړئ

سره له افغانانو ان وه؛ او له بلي خوا یې په تاریخ کي هم گاجازه ور نکړه، چي له یوې خوا مو الس په لستوڼي همسای

 وحشيانه ظلمونه نه وه کړي؟  ،په اندازه پرنگيانود 
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يکو ولي د وینو په تویولو او که د بهرنييو پوځو حضور او لښکرکوټونه معقول او گټور کار وای، نو زموږ پلرو او ن

د سرونو په ښندلو سره هيڅ  پردي پوځ ته د پښې ایښوولو ځای نه ورکاوه؟ موږ ولي د ميرویس نيکه، شاه محمود، 

شاه اشرف، احمدشاه بابا، وزیر اکبرخان، عبداهلل خان اڅکزي، امين اهلل خان لوگري، ميربچه خان کوهدامني، 

دگ، مال مشک عالم اندړ، ایوب خان، سپيني ادې، ماللۍ، غازي امان اهلل ميرمسجدي خان، محمدجان خان ور

 خان او سلگونو نورو ملي اتالنو په حماسو او کارنامو ویاړو؟! 

 

جواب کامالً روښانه دئ . هغوی دا خاوره د  خپلو سرونو او وینو په بيه د پردو له کرغېړنو قدموڅخه پاکه کړې؛ او 

هم و نه  اعتراف  په دې ه  پریښې ده.  ښایي د پردو ځيره خواره  باالخرهگميراث په تو موږ ته یې د یوه ارزښتناک

 رو سره ډغري وهلي دي؛گيانو او نورو یرغلگتېروتلي وه؛ ناحقه یې له پرن او نيکونه ، چي زموږ پلرونهشرميږي

زه وایم کور راوستی وای . «  گپرمخت»  او« ترقي » رېزانو یا نورو پردو دې ملک ته گې وای، چي انیپریښي باید

ښادو، که  مو د ترقۍ او پرمختگ په هيله  پرنگيانو یا نورو یرغلگرو فاتحانوته د دې تاریخي خاوري واگي 

سپارلي وای، بيا به نو د افغانستان نوم هم نه وای پاته . د امریکا متحده ایاالت ، اسټراليا او کاناډایې تر ټولو 

ي . تاسي وگورئ، چي په متحدو ایاالتو کي د د غه خاوري د بومي اوسېدونکویا غوره او ژوندي مثالونه د

 او په اسټــراليا او کانـــــاډا (American Indians, Red Indians, Indians)امریکایي هندیانو

؟! ټول د هویت او بقاء خبره اوس کوم ځــــــای ته رسېدلې ده (Aboriginals)کي د دغو هيوادو د ځایي اوسېدونکو

مهاجمانو له شامته اوس د دغو او داسي نورو هيوادو د اصلي « پرمختللو» او « متمدنو» جهان گوري، چي د همدې

 او بومي اوسېدونکو نسلونه، ژبه او کولتور د ورکېدو په حال کي دي .

 

ر تاجيکو، گ.  مرده ښه خبر یوگي او اجتماعي حالت هم موږ و تاسي گد مرکزي آسيا د اولسو په دردوونکي فرهن

ریانو او په دې سيمه کي نورو مېشتو قومو د روسي استعمار د څو اویا آذاوزبکو، تورکمنو، قرغيزو، قزاقانو، 

او تاریخي ویاړونه، نه وه له السه  ور کړي؟ نوري خبري به  گکلني واکمنۍ له شامته، خپلي ژبي، ادبيات، فرهن

او داسي نور  « علی یف» ، « کریموف» ،« رحمانوف» په تاجيکستان، اوزبکستان او آذربایجان کي د  پرېږدو، 

تخلصونه د څه واقعيتو ښکارندوی وه؟ ایا په دې پراخه حوزه او د هغه هيواد په نوروسيمو کي د  ځایي اولسو د 

اک زېږنده نه وه، چي په دغو سيمو کي د ي ارزښتو له منځه وړل، ټول د هغه استعماري تاړگژبو، ادبياتو او فرهن

روسي عسکرو د لښکرکوټو او چوڼييو د ځای پر ځای کولو له الري عملي سو؟ سربېره پر دې، داسي ډېر مثالونه 

و د ژبنييو، کولتوري، فکري او تاریخي ارزښتو په گد بومي خل ،وته کېدای سي، چي د پردو پوځي تأسيساتوگپه 

 ونډه اخيستې ده . (لویه لو) کي ډېره ه کولوگورکولو او بې رن
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زموږ په خپل لرغوني هيواد کي په پخوانو زمانو کي د هخامنشي او یوناني دورو آثار او وروسته بيا د بودایانو، 

عربانو، چنگېزیانو، گورگانيانو،  صفویانو، پرنگيانو، روسانو او امریکایانو پراخي سياسي، اجتماعي، 

اغېزې گرده د دغو تاریخي واقعيتو روښانه مصداق دئ . دکوربه  هيواد خلگو ته د  فرهنگي، مذهبي او هونري

پردو عسکرو د همېشنۍ استوگني ورانونکی رول، د دغو مسألو په یادوني سره نه بشپړیږي . له دې امله، د 

 استعماري چوڼييو نور ورانوونکي اړخونه د دې کتابگوټي په راتلوونکو بحثوکي سپړو.

 

غواړي د افغانستان  تاریخ له سره وليکي؛ خو دا چي گورو، د وطن پلورني او انقياد غوښتني مدافعان  لکه څنگه

ۍ.  زموږ خپل رزمي او حماسي ادبيات، دودونه او ویاړونه گ، بلکي په سپيتانه او بې نناتلوالۍاو  مړانهپال نه په 

ع( ۲۲۱۹ -،،۲۹عالمه اقبال الهوري )  -شاعر پرېږدئ، تاسي د شرق د نامتو فلسفي او عرفاني یوې خواته خو 

 ورئ، چي زموږ د  توریالي ملت او ملي اتالنو په ویاړ یې څه څه نه دي ليکلي :گپارسي شاعري و

 ل استگِکر آب و ــآسيا یک پي

 در آن پيکر دل است ملت افغان

 از فساد او فساد آسيا

 شاد آسياگشاد او درگ

وروستی بيت د ځينو  ( . ۲،۹ -،،۲ افالک آنسوی : کليات، ) الهوری                                                                                                 

 افغان ليکوالو په آثارو کي په نسبتاً بېله بڼه راغلئ دئ .

 

هم « افغان ملت » ته السونه پورته کوالی، بيا به گر نيکونو هر یرغل که زموږ غښتلو او توریالييو وروڼو، پلرونو او

د هند،  مبارزوکه د سيد جمال الدین افغاني استعماري ضد همدغه راز، ه نه یادېده .گپه تو«آسيا د زړه » هيڅکله د 

په لوړ او « امام » منځني ختيځ، ایران او تورکيې بيده ولسونه نه وای را ویښ کړي، عالمه اقبال به هيڅکله هغه د 

 : نازاوهستر لقب نه 

 رفتيم و دیدیم دو مرد اندر قيام

 مقتدی تاتار و افغانی امام      

 ( .،،۱) شاد روان                                                                                                       

 

ببرک کارمل او ځينو نورو روس پلوه نوکرانو به   -د درنو لوستونکو به ښه یاد یي، چي د روسانو الس پر نامه نوکر 

تل دا ادعا  کوله : که د شوراگانو ستر هيواد نه وای، امپریالستي ښامار به افغانستان  د مځکي له کُرې څخه نابود 

و ټولو وليده، چي سره پوځونه په فضيحت او شرمندگۍ سره ووته؛ کړی  وای؛ خو  واقعيت داسي نه ؤ . موږ او تاس

د ببرک کارمل په وینا د شوراگانو لوی هيواد ټوټه ټوټه سو؛ د شوروي استعمار په ځنځيرو تړلئ، تش په نامه 
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د  گران افغانستان  -ر د زمرو او ننگيالو تاریخي هيواد گسوسياليستي بالک هم د سترگو په رپ کي را وپرزېد؛ م

جگو او پياوړو غروپه څېر همغسي سرلوړی والړ دئ؛  نه چا د مځکي له کُرې نابود کړ؛ او نه یې چا د خپلواکۍ ، 

 ملي غرور او افغانيت روحيه مړه کړه . 

 

که » نن د امریکا او نورو یرغلگرو پوځو مزدوران هم کټ مټ  د روسي مزدورانو همغه پوچه خبره تکراروي : 

 « نه یي، پاکستانيان او ایرانيان به دا ملک په دوو ورځو کي تر ستوني تېرکړي . . . امریکایي پوځونه 

اما ریشتيا خبره دا ده، چي که امریکایي او ایتالفي پوځونه نه وه، انشاء اهلل سرلوړی افغانستان به د هيوادپالو 

افغانانو د یووالي او نارینتوب په برکت، بيا هم د پخوا په شان پر خپل ځای والړ یي .هغه څه چي د امریکایانو په 

 ، خاینانو او غلو اوسنی مزدور نظام دئ اوبس . ستنېدو سره به هرومرو له منځه ځي، د جنایتکارو

 

 امریکایي چوڼۍ او د سيمي د اټومي ځواکو زیاتېدونکی خطر 

اونډی ) پاکستان( له پلویان استدالل کيي، چي زموږ یوگ ځينيپه افغانستان کي د امریکایي چوڼييو د تداوم 

 نور شاوخوا تهپه درشل کي دئ؛ او د اټومي وسلو د تر السه کولو  هم () ایران وسلې لري؛ بل راهيسي اټومي نوکلو

گڼل کيږي . د دوی د استدالل  نهاټومي قدرتو سيمي لوید  له پخوا څخه هند، چين او روسيه هم پراته هيوادونه لکه

رو په دغو اټومي طاقتو د احتمالي خط ته هم ښایي، چي د له مخي، په داسي شرایطو او حاالتو کي، افغانانو

التو پوري ایااټومي ځواک یاني متحدو  لوی ځان د نړۍ په یوه بل دپاره،هيواد د ساتني او دفاع خپل  وړاندي، د

هيواد ته، غاښ ماتوونکی تېري کوونکي ي، چي دلته د خپلو همېشنييو چوڼييو په مرسته د اړتيا پر مهال هروتړ

 جواب ورکي . . . 

 

منلو وړ نه دئ، چي ریښتيني او باغروره افغانان هيڅکله د خپلو ملي نواميسو او دا نظر نه یوازي له دې سَوَبه د 

خاوري د دفاع دپاره د پردوعسکرو پر توپک او برچې تکيه نه کيي، بلکي له دې اړخه هم  ډېرکمزوری او سرسري 

ي حاالتو له دئ، چي په افغانستان کي د اټومي ځواک ځای پر ځای کېدل، هيڅکله د سيمي د سياسي او امنيت

ع کال د سيپتمبر پر یوولسمه د امریکا د نړۍ والي سوداگرۍ پر ۱۱۱۲ثبات او ټيکاو سره مرسته نسي کوالی . د 

د اټومي وسلو لرل د یوه هيواد د مځکنۍ مرکز او دفاع وزارت ) پينټاگان( تروریستي بریدو په ډاگه وښوول، چي 

 یوازنی ضامن نه دئ .  نظم د خوندي ساتلو،او عامه  بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ، ملي واکمنۍ

 

؛ او ترگرده یې ال زیاتولو او عصري کولوته مالوي هند او پاکستان دواړه اټومي وسلې لريدا خبره سمه ده، چي 

خوندي نه دي مصوون اوو، نښتو اوتروریستي بریدو څخه گهيڅکله له جنسره له هغه هم گورو، چي خو  تړلي دي،
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ع کال کي د هند ۱۱۱۱کشميري جنگيالو او پاکستاني پوځ له خوا دکارگل د لوړو څوکونيول، په ع کال د ۲۲۲۲په  .

ع کال د هند د ممبيي ښار پر اتو مهمو تجارتي او سيالني ۱۱۱۹ډیلي کي د هغه هيواد پر پارلمان او په   -په مرکز 

اوس نو  ار نه کېدونکي ثبوتونه دي .مرکزود بهرنييو تروریستانو وسله وال برید، ټول د دې خبري ښکاره او انک

پوښتنه دا ده، چي په دې او دې ته ورته نورو بریدوکي، د هند د بېوزلو وگړو د ژوند په بيه برابرو سوو اټومي 

وسلو، هندي پوځ ته څه گټه ورسوله؟ دلته بې گټي نه ده، چي موضوع له یوه بله اړخه هم څه نا څه وڅېړو . موږ ټول 

چين او پاکستان درې سره اټومي قدرتونه دي . د دوی په نيژدې یا نسبتاً ليري گاونډیتوب کي د  پوهېږو، چي هند،

بوتان، نيپال او بنگلدېش کوچني هيوادونه پراته دي؛ خو دا خوار اونېستمن هيوادونه هيڅکله د شاوخوا همسایه 

جيکستان، قرغيزستان، اوزبکستان او گانو د اټومي وسلو بېره نه لري . همدغه راز، زموږ شمالي گاونډیان ) تا

ترکمنستان( هم گرده د سيمي د اټومي ځواکو لکه چين، قزاقستان، روسيې او ایران په منځ کي پراته دي، سره له 

هغه هم هيڅکله له بهرني تيري څخه بېره او اندېښنه نه لري . تر دې هيوادو، چي تېر سو کيوبا د کامالً بېل سياسي 

نيوي کيلومترو زیات   -په لرلو سره د نړۍ له اوسني ستر اټومي طاقت ) امریکا( څخه تر اتيا او اقتصادي نظام 

واټن نه لري، ایا د خپل امنيت او دفاع دپاره باید د پاکستان، هند او ایران په شان د اټومي وسلو په جوړولو پيل 

بلنه ورکي، چي د امریکا د متحدو ایاالتو وکړي؛ یا د نړۍکوم بل اټومي ځواک، د مثال په توگه روسيې یا چين ته 

له احتمالي خطرو څخه یې وساتي؟ دا خو د عقل او منطق الر نه ده .  مگر له دې ترخې تجربې څخه څوک انکار 

ع کال، د خنزیرانو په خليج کي د امریکا او شوروي اټومي کړکېچ، پر خوار ځواکي کيوبا ۲۲،۲کوالی سي، چي په 

 امنيت او ثبات د اټومي ناتار له بالقوه خطر سره نه ؤ مخامخ کړئ؟ سربېره، د ټولي سيمي

 

د دې استدالل له مخي، اټومي وسلې د امنيت ضامن نه، بلکي د خپلو او نوروگاونډیو ولسو د تباهۍ وسلې دي .  

زموږ گاونډیان هم باید د دې وحشتناکو  له دې امله یې باید، هيڅکله و لرلو یا تر السه کولو ته، زړه ښه نه کړو. 

انساني ضد وسلو له جوړولواو سيالييو څخه په ټينگه الس واخلي؛ ځکه چي د عمومي وژني دا وحشتناکي 

وسلې، پر دوی سربېره همسایه هيوادو ته هم ستر زیانونه اړوالی سي . د شرم وړ خبره ده، چي د هند او پاکستان 

ر، کالي، دوا او تعليم نه لري؛ خو دولتونه یې په سر ټمبگۍ سره د اټومي وسلو خلگ په ډوډۍ نه دي ماړه ؛ کو

 جوړولواو ال عصري کولو ته جوړېدلي دي .  

 

ا دئ، چي د گاونډیانو او سيمه یيزو دولتو د اټومي وسلو له اړخه افغانانو ته د د دې خبرو د یادوني مقصد د

ي اساس نه لري؛ ځکه گاونډیان یا نور سيمه یيز دولتونه هيڅکله اندېښنې او بيري پيدا کول، هيڅ عملي او واقع

د دولتو په اوږدو اعالم سوو واد تېری نه کيي . اټومي وسلې خو ان له توپ، ټانک او الوتکو سره زموږ پر هي

خطر په ریشتيا سره پېښ هم سي، د خيالي او توهمي خدای مکړه ،که دا جنگوکي هم په اسانۍ سره نه کاریږي . 

شنډول، تردې هم پوچه او بې مانا خبره ده . موږ باید په دې واقعيت ځانونه پوه امریکایي پوځيانو د مټو په زور یې 
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کړو، چي  د متحاربينو تر منځ د اټومي وسلو استعمال، گټونکي او بایلونکي نه لري . په دغه راز جگړو کي گرده 

وسلوپه شان، د بشري تمدن  پر تندي تور داغ دئ . باید ټوله  بایلونکي دي . اټومي وسلې د ډله یيزي وژني د نورو

 نړۍ د دغه راز وحشتناکو وسلو له جوړولو او کارولو څخه ډډه وکي . 

 

په دې کي هيڅ شک او شبهه نسته، چي د سيمي زیاتره هيوادونه، په تېره بيا پاکستان او ایران زموږ په کورنييو 

خواشينۍ سره، چي هر څه  له همغه پيل څخه تر اوسه د افغانانو په مرسته  چاروکي بربنډي الس وهني کيي؛ خو په

کيږي . که زموږ وروڼه اوعزیزان له پاکستاني او ایراني مداخله گرو سره السونه یو نه کړي، د پاکستان او ایران 

وگوري . دا ناروا پوځيان په زرکاله دا جرأت نسي کوالی، چي زموږ سرلوړي او خپلواکي خاوري ته په بده سترگه 

او ظالمانه السوهني، بریدونو او یرغلونه، لکه څنگه چي مخکي هم اشاره وسوه،  د پروکسي وار یا هغه جگړې په 

بڼه کيږي، چي بلوونکي یې له جگړې څخه ليري د خير پر غونډۍ ناست دي . نور هيوادونه ها خواته پرېږدئ، 

. دې دوو گاونډیو هيوادو د خپل څلور شپېته کلن تاریخ  په یوازي هندوستان او پاکستان په پام کي ونيسئ 

ع کلو کي، خونړۍ جگړې کړي دي؛ او دا دئ ۲۲۲۲ع  او ۲۲،۲ع، ۲۲،۵ع ، ،،۲۲اوږدوکي څلور واره یاني په 

گورو، چي دا دوه همسایه هيوادونه له تقریباً لسو کالو راهيسې، زموږ په بېوزلي او جنگ ځپلي هيواد کي خپلي 

 دپاره،  (proxy war)دوښمنۍ او تربگنۍ پر مخ بيایي؛ او د دې ظالمــــــانه پردي یا نيابتــــي جنگپخوانۍ 

 ميليارډونه ډالر خرڅيي . د نور تفصيل دپاره دا ویبپاڼي وگورئ :

Pakistani_wars_and_conflicts-http://en.wikipedia.org/wiki/Indo 

Pakistani_War_of_1965-http://en.wikipedia.org/wiki/Indo 

Pakistani_War_of_1971-http://en.wikipedia.org/wiki/Indo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kargil_War 

 

د پاکستان سياسي او عسکري واکمنان له هندوستان څخه د خپلو پخوانييو ماتو د کسات اخيستلو او له هندي 

خاوري څخه دکشمېرد بېلولو په مقصد، په افغانستان کي د یوه مزدور یا لږ تر لږه دوست او خواخوږي دولت د 

ه خپل روَڼ سره په افغانستان، بلوچستان او واکمنۍ له الري د ستراتيژیک عُمق په لټه کي دي . هندي واکمنان، پ

کراچي کي پاکستاني دولت ته د بېالبېلوستونزو اوکړکېچو په پيدا کولو سره هڅه او کوښښ کيي، چي په هندي 

کشميرکي د پاکستاني پوځ اوکشميري جنگيالو د بېلتون غوښتني او تروریستي عملو مخه ونيسي . البته، په 

کي د ارزانه اومو موادو موندنه؛ او خپلو صنعتي توکو ته د بازار  پيدا کول، د هند او  افغانستان او مرکزي اسيا

 نظامي سيالييو یو بل مهم اړخ دئ .   -پاکستان د سياسي 

 

خاوره زموږ، وینه زموږ او بربادي زموږ ؛خوگټي او هدفونه د دوی!  دې ته نو زموږ د عوامو په ژبه وایي : رذالت، 

ت .  موږ او تاسي گرده گورو، چي هر بهرنی هيواد  د خپلو سياسي، اقتصادي او ستراتيژیکو منافقت او شيطان

http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_wars_and_conflicts
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_wars_and_conflicts
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_War_of_1965
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_War_of_1965
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_War_of_1971
http://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_War_of_1971
http://en.wikipedia.org/wiki/Kargil_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Kargil_War
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گټو د تحقق دپاره زموږ په خاوره کي، په څونه سپين سترگۍ او سرټمبگۍ، څه څه نامشروع او خاینانه کارونه نه 

لویان، د خپلي خاوري او کيي؛ خو بالعکس په افغانستان کي د پردو لښکرو او تحميل سوی حکومت بېالبېل پ

ملي نواميسو د ساتني مشروع  او ویاړلي رسالت ته، په څه ډول وارخطا او اندېښمن دي . مگر زموږ پلرونه او 

نيکونه په تشو السو له پرنگيانو او نورو یرغلگرو سر ه نه جنگېده؟  فرق او توپير یوازي په دې کي دئ، چي زموږ 

کو ته د وطن، خپلواکۍ او افغانيت په الر کي سر، مال، ناموس او اوالد ټول سرلوړو او سرښندونکو پلرو او ني

 واکمنانو ته د هغو پر خالف وطن، خپلواکي او افغانيت ټول هيڅ دي . هيڅ وه؛ خو اوسنييو

 

اوس نو مهمه پوښتنه دا ده، کله چي د پردو السوهني او بریدونه  د پردي جنگ یا پروکسي وار مکرجنه او مرموزه 

الی دوا کوتللو جنگي وسایلو سره، زموږ څه درد له خپلو اټومي وسلو او پرمخ چوڼۍ یيامریکا بڼه لري، بيا نو

سي؟  له بله پلوه، زموږ ویاړلئ ملي تاریخ په ډاگه ښيي، چي د افغانانو مړانه او غښتلوالی د اټومي وسلو یا نورو 

 یووالي، سرښندنه او خپلواکۍ غوښتنه کي نغښتی دئ .   پرمختللو وسلو په تر السه کولو کي نه، بلکي د هغو په

 

جنگي تجهيزات، وسایل، ښوونه او روزنه، اکماالت او داسي نوري اړتياوي گرده پر خپل ځای د اهميت وړ خبري 

دي؛ خو بې پياوړي ارادې، یووالي، خپلواکۍ غوښتونکو ولولو او مړاني د نړۍ هيڅ ډول جنگي، تخنيکي او 

ایل څوک له ماتي نسي ژغورالی . ایا له بې ساري پوځي او اقتصادي برالسي سره سره، د برتانوي لوژیستيکي وس

 او روسي امپراتوریيو شرمناکي ماتي، د دې ځالنده حقيقت ښکارندوی نه دي؟ 

 

 تاریخ شاهد دئ، چي د افغانانو جنگي تجهيزات او لوژستيکي سامان آالت نه له پرنگي لښکرو او نه هم له سره 

پوځ سره د مبارزې پر مهال د هيڅ راز پرتلې وړ وه .  زموږ د تاریخ په نورو ملي معرکو او حماسو کي هم د جنگي 

تجهيزاتو او مهماتو همدا حال ؤ.  له امریکایانو او نورو ایتالفي لښکرو سره روانه جگړه هم کټ مټ همدا بڼه لري . 

وس پالني ، خپلواکۍ غوښتني، اسالم دوستۍ او نورو مېړنييو واقعيت دا دئ، چي افغانانو تل د ملي غرور،  نام

   . دودو پر بنسټ، له ټولو استعمارگرانو څخه ميدان گټلئ دئ

 

 ایا زه د پاکستان او ایران د اټومي وسلو له بابته وارخطا او اندېښمنو هيوادوالو ته  دا پوښتنه وړاندي کوم :

، چي د پاکستان او عقل او منطق منيدا خبره  ایا  ؟پالني مانا نه لري چني یا لوی بت ته سجده کول، دواړه د بتکو

  سپارو؟ورور خاوري واک خپلي سرلوړي ؛ او د طوق په غاړه کي واچوومریيتوب  د نوایاایران له بيري، د امریک

گير سي، باید را، چي که سړی د دوو بالوو تر منځ ایسيمعقوله هم  تر ډېره ځایه دا خبره مي اروېدلې ده؛ اوهو! 

ایرانۍ،  هندۍ،د پاکستانۍ،  یي. زما له نظره خولږ خطرناکه  کمزورې او ، چينيژدې کړي ورخوا ته ځان  بالي هغ

نه په خوی او عادت  دئ،کي توپير  جولهاو  گامریکایي او نورو بالوو تر منځ یوازي په رن ، روسۍ،ۍ، چينۍعرب
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 زموږ  د خپلو حيواني او رذیالنه نخشو د پوره کولو دپاره،دې ټولو بالوو په تېرو دېرشو کالو کي کي؛ مگر 

 له دې ټولو بالوو څخه یوې زموږ پر بې گونا وینو او سرونو صرفه وکړه؟  ؟  ایاچاوهنته اور وا بېوزلي جونگړي

 

او سپين ته تور وایي، نور درست افغانان په له څو وطن پلورونکو او بې وجدانه مزدورانو پرته، چي تور ته سپين 

نه کدو، خاک بر سر  ،نه کل ماند» وایي :  گزموږ خلدې  حقيقت پوهېږي، چي غوا توره او شيدې یې سپيني دي . 

که توره یي یا سپينه، که سره یي یا زرینه . له بال څخه د نېکۍ  زه وایم : خدای دي د ټولو بالوو مخ ورک کي؛ «هر دو

په خپل غملړلي کور) افغانستان(کي د دې بالوو  ټولو موږ رني تمه، اصالً د عقل او منطق کار نه دئ؛ ځکه او ژغو

بال قوي او یوه هر څونه دیدنۍ او مصيبتونه د سر په سترگو وليده .  البته، دا خبره د یادولو وړده، چي  سل ډوله

دا ساده او روښانه حقيقت، دالیلو او .  ته او گرانه دهسخڅخه ژغورنه  منگولوغښتلې وي، په هغه اندازه  د هغې له 

 مشاجرو ته هيڅ اړتيا نه لري . 

  

لکه څنگه چي مخکي هم اشاره وسوه، گاونډیانو او د سيمي ځينو مغرضو دولتو له اوږدوکلو، په تېره بيا تېرو دو 

دېرشو کلو راهيسي زموږ په کورنييو چاروکي، خونړۍ السوهني کړي دي؛ که یې؛ اوکه یې الس بر سو په 

ته د دغه راز السوهنو د الرو چارو په  راتلونکي کي به یې هم هيڅکله درېغ ونکړي؛ خو موږ په خپله  هم هغوی

برابرولوکي له مالمتۍ او پړتيا څخه اوږې نسو سپکوالی؛ مثالً که ببرکيانو د سره پوځ له راتگ سره مرسته نه 

وای کړې، پاکستان، ایران، هند، چين، عربو، امریکا او لوېدیځو هيوادو ته د دونه خونړیيو او بې شرمانه 

ېده؟ دغه راز که طالبانو، القاعدې او نورو افراطي ډلو ټپلو ته په داسي ورین تندي غېږ نه السوهنو الر څنگه هوار

واي پرانيستی، نو امریکایي کاوبایانو به څنگه د شمالي اتحاد د تورمخو مزدورانو او نوکر صفته کرزي په 

بهانه خو له ورایه طالبانو په کومک زموږ د پلرو او نيکو پر سرلوړې خاوره، وحشيانه یرغل کوالی؟  دا پلمه او 

الس ورکړه . دا دئ خرڅ سوی کرزی، جنگي جنایتکاران او د ایتالفي قواوو تر وزرو الندي ناست ډول ډول 

سره، د بېالبېلو السوهنو یوي بلي « قانوني کولو» او « رسمي کولو»مزدوران اوس د امریکایي چوڼييو په 

 خطرناکي ماجرا غوښتني ته لمن وهي . 

 

خبره هيڅ وضاحت ته اړتيا نه لري، چي د امریکا د دایمي لښکرکوټو په تداوم سره به هر مغرض گاونډی او سيمه  دا

یيز ځواک د بېري اوگواښ احساس وکي؛ او دا حقيقت هم بې دليله څرگند دئ، چي انسان، حيوان او حتا نبات د 

. نتيجه به داسي، چي پروني او ننني بيري او اضطرار په حال کي، خطرناکو عکس العملو ته الس اچيي 

السوهونکي دولتونه به په خپل ټول توان سره زموږ په هيواد کي د جگړې، وینو تویولو او ورانۍ بهير ته مالوي 

وتړي؛ جنگ، وحشت او تباهي به زور واخلي . طبيعي خبره ده، چي د دې خونړیيو جنگو او وحشتناکو ورانييو 

 زموږ هم تر هر چا مخکي او ډول ډول سياسي، فرهنگي، اجتماعي او قتصادي ستونزي به زیاتره خطرونه 
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، په تېره بيا د ډیورنډ د کرغېړني کرښي په دواړو خواوو کي مېشتو افغانانوخپلواکۍ غوښتونکو او هيواد پالو 

دا وران پرېنږدو، چي  ک سرهپه خپل ټول واک او ځوا . له همدې اسيته باید یيته متوجه  مظلومو او کړېدلو پښتنو،

 .ي لولپه س نور هم کيانو په دې ظالمانه اورود جگړې او تباهۍ د جنایتکارو سوداگرټاټوبی او بې گونا خلگ 

 

 زموږ په ملي تاریخ کي د خاوري او ناموس ساتني ویاړلي دودونه

ښنه هم له بېري خپرولو پرته بل څه مخکي یادونه وسوه، چي د ځينو امریکا پلوه افغان ليکوالو او شننونکو دا اندې

نه ده، چي وایي که ایتالفي قوتونه، په تېره بيا امریکایي پوځونه  والړ سي، په اټومي وسلو سمبال پاکستاني 

 پوځيان او ایراني اخوندان به زموږ تاریخي ټاټوبی د اژدهاوو غوندي په یوه اینده د تر ستوني تېر کړي . 

 

زما په نظر خو دا ښاغلي له خپل ملي تاریخ څخه تر ډېره حده بې خبره دي . دوی ته د خپلو ملي ویاړونو د ور یادولو 

دپاره مجبور یو، د هيواد ځينو تاریخي پېښواو حاالتو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو. البته، ډېرو پخوانو زمانو ته نه 

او بيان فرصت نسته . یوازي څه دپاسه درې سوه کاله مخکي ورگرځو؛ ځکه په دې لنډه ليکنه کي یې د تشریح 

هغه وخت چي زموږ او ستاسي گډ کور ) افغانستان( په جنوب او ختيځ کي د گورگاني مغولو، په   -زمانه در یادوو

لوېدیځ کي د صفوي استعمارگرانو او په شمال کي د شيباني یرغلگرو په منگولوکي ښکېل ؤ؛ او هر استعمارگر 

پېڅلې خاوره تل ترخپل سپه خپل ټول توان او طاقت سره هلي ځلي کولې، چي زموږ د پلرو او نيکودا ځواک 

 ېړنييو نيکونو سره له دې سختو او ناوړو شرایطو هماو م سرلوړوزموږ مگر   -وساتياستعماري واک الندي 

ولو سره یې باالخره وکړای سوه، چي هيڅکله  د خپلواکۍ او استقالل الر پرېنښوده . د سرښندنو او قربانييو په ورک

د خپلواکۍ جنډه و  هـ ق( په مشرۍ ،۲۲۱ -۲۲۲۲س خان هوتک )یحاجي ميرو  -او مُدبر ملي مشرد زړور، هوډمن 

 رپوي . 

 

په نونسمه پېړۍ کي هم زموږ تاریخي مېنه د خپل وخت دوو لویو او مقتدرو امپراتوریيو په منځ کي را ښکېل وه . 

مستعمره کي پرنگيانو او په شمال کي تزاري روسانو د دې  خپلواکي خاوري د الندي کولو او  په جنوب او ختيځ

ژیکو سيالييوکي ریشتيا هم د هيواد ستراتيکولو خطرناک پالنونه جوړول . د دې دوو لویو قدرتو په سياسي او 

له خپلو سرو او هست و  او نيکو و پلروساتنه او دفاع څه ساده او اسان  کار نه ؤ؛  دا پال بيا هم زموږ  خپلواکۍ مين

 نېست سره لوبي وکړې؛ خو د دوو لویو بالوو په منځ کي یې، خپل تاریخي موجودیت او هویت خوندي وساته .

 

رده د پلرنۍ خاوري گکي یې شرمناکي ماتي، « واڼه » او « ميوند» ي لښکرو نابودي او په گکي د پرن« جگدلک » په 

اوله استعمار ي جغ څه د نړۍ د مظلومو اولسو د ژغورني په مقصد زموږ د زوړورو او  او ملي نواميسو دساتني

ڼل کيږي . هو! درې پال د نړۍ د هغه ستر استعماري ځواک پزه په گد سرښندنو ویاړلي داستانونه اولسو  يالييوگنن
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بېله شکه د غښتلي او پاخه دا معجزه  ی .خاور لړل تر معجزې کمه خبره نه وه، چي په قلمروکي یې لمر نه ډوبېد

و په برخه سوه ) البته، د استعماري گایمان او له وطن او خپلواکۍ سره د بې ساري ميني په برکت زموږ د مړنو خل

تړونو السليک او په نتيجه کي یې د ویاړلي افغانستان له وجود څخه د ځينو سوهيلي او ختيځو سيمو جال کېده، 

و واکمنانو له ملي خيانت او اطاعت غوښتني سره تړاو لري؛ او په هيڅ ډول د په واقعيت کي د هيواد د مزدور

 و د غفلت او ټمبلۍ په مانا نه دي( .گهيواد او خپلواکۍ په دفاع کي د دې سرتېرو او توریالو خل

 

تر دې تاریخي مثالو چي را تېر سو د رواني غميزي په پيل کي له روسي یرغلگرو سره زموږ د غيرتمنو، سرلوړو  

اونه تسليمېدونکو وروڼو د نه هېرېدونکو حماسو او قهرمانييو کيسې هم تر اوسه د گردو افغانانو ښه په یاد دي . 

لغړو افغانانو په تشو السو د نړۍ تر ټولو ستر اټومي  موږ ټولو په خپلو سترگو و لېده، چي همدغو وږو تږو، لڅو

هغه  بېرونکي دولت چي د نامه په اروېدو سره به یې د امریکا په گډون د ټولو لوېدیځو هيوادو د سياسي   -ځواک 

 د تجزیې تر پولي ورساوه .     -او پوځي مشرانو پښې لړزېدې 

 

نومو سره یې د افغان ټکی یادول، په واقعيت کي د افغانيت لوړ ځيني متعصب او بې غروره افغان ليکوال، چي له 

نامه ته سپکاوی او توهين گڼل کيږي، په خپلو ليکنوکي تلقين کوي،چي گوندي په افغانستان کي د سره پوځ 

شرمناکه ماته د شوروي مشرانو لکه  ميخایيل گرباچف، یاکولف، شواردنادزه، یلتسين او نورو مرتدو شوروي 

د خيانتو او د سي . آی . اې . د السوهنو نتيجه وه، نه د افغان ولس د سپېڅلي او بې باکانه جهاد . زه وایم، مشرانو 

شک نسته چي د اغفال سوو شوروي مشرانو خيانتو او د سي . آی . اې . پراخو او منظمو السوهنو د شوروي د 

له دې هم په افغانستان کي د شوروي یرغلگرو وراسته، تړلي او استبدادي نظام د نړېدو بهير چټک کړ؛ خو سره 

او توریالييو خلگو) نه مزدورو تنظيمي مشرانو او  لښکرو په شرمناکه ماته کي د افغانستان د خپلواکۍ مينو

استعمار  قومندانانو( له سرښندنو او تلپاته حماسو څخه سترگي پټول خيانت، جفا او د واقعيتو تحریفول دي .

رنگ ځيره خورو تل خپلي شرمناکي ماتي پر دې یا هغه شخص، دې یا هغه پېښه تاوان کړي گرانو او دهغو رنگا

 دي؛ خو واقعيتونه د لمر په شان  روښانه دي، چي هيڅوک یې په  دوو گوتونسي پټوالی .

 

او د پرنگي استعمارگرانو او نورو یرغلگر ځواکو په شان د سره پوځ شړل هم بېل شکه زموږ د غيرتمنو، بې باکو 

سر لوړو پلرونو او وروڼو د جانبازیيو نيتجه وه . دا تاریخي ویاړ زموږ په وږي تږي؛ خو زړور، مړني او سرلوړي 

ملت یا هغو خلگو پوري اړه لري، چي په خپل سپېڅلي جهادکي یې  له خدای تعالی، وطن، خپلواکۍ او ناموس 

به امریکایي او ایتالفي پوځونه هم د سرو لښکرو په شان ساتني پرته، بل هيڅ شی نه پېژنده . باور لرم، چي یوه ورځ 

 په توبو او فریادو له دې مېړنۍ خاورې څخه پښې سپکولو ته اړباسي . 

 



 امریکایي چوڼۍ او استعماري نخشې  

 

www.Larawbar.com    51  
 

د دې څو مثالو د یادوني مقصد دا دئ، چي موږ باید د خپلو خلگو پر ایمان، ملي غرور، خپلواکۍ غوښتني، 

چي زموږ پلرو او نيکو د ملي غرور او خپلواکۍ ستر ميراث پریښی  زړورتيا او افغانيت پوره باور ولرو . لکه څنگه

دئ؛ موږ هم باید له خپلو ملي ویاړونو سره سم د هيواد و راتلونکو پښتونو ته د بيري، مریيتوب، پردي پالني 

تنده  ،انقياد غوښتني او بې ځایه محافظه کارۍ درس ورنکړو. خپلواکي د افغانانو روح ده . ریښتنی افغان لوږه،

تاریخ شاهد دئ، چي نه یې د کوروش، او حتا مرگ مني؛ خو هيڅکله  د چا اسارت او غالمۍ ته سر نه ټيټيي . 

رېزانو او روسانو مریيتوب ته سر ټيټ کړ؛ او نه به د امریکایي کاوبایانو او نورو استعماري گسکندر، مغوالنو، ان

رۍ ته غاړه کښېږدي؛ ځکه خپلواکي غوښتنه، وطن دوستي، مړانه، د پردو په وړاندي گفرعونانو زور او اشغال

مقاومت،  وفاداراي، مېمله پالنه او نور ارزښتناک افغاني خویونه، له ازله د افغانانو په برخه ليکل سوي دي؛ او 

وځ او د امریکایانو او نورو که د شورویانو یو سل و شل زریز  سره پی .نسي اړوالزور توپ و ټانک په د هيڅوک یې 

و دا روحيه بدله کړي، آیا د گایتالفي هيوادو تر غاښو سمبال دوه سوه زریز لښکر ونکړای سوه، زموږ د خل

د افغانانو  پوښتني او شک وړ خبره ده، چي دپاکستان مزدور پوځيان او د ایران فرتوت آخوندان به یې بدل کړي؟!

 هـ ق ( څه ښه ویلي دي : ۲۲۱۱  -۲۱۱۱شال بابا ) خو  -د توري او قلم نوميالي اتل 

 قرار نه دي ال تر اوسه یې ماغزه په

 دئ گچا چي ما سره وهلئ سر په سن

 

البته، دا خبره د یادوني وړ ده،چي د هيواد ساتنه هم ځانته خپلي الري او اصول لري . زموږ ویاړلئ تاریخ ښيي، چي 

وب او داسي نور ټول د جگړې په لومړۍ ليکه کي والړ وه؛ د خپلو ميرویس، محمود، اشرف، احمدشاه، اکبر، ای

خلگو او وطن په الرکي تر سر، مال او ناموس تېر وه . همدا وجه وه، چي مېړني افغانان هم دخپلو ننگيالييو 

کېده . مشرانو د زړورتيا، خپلواکۍ غوښتني او ملي غرور په لېدو سره له هيڅ راز قربانييو او خطرو څخه نه پر شا 

د اصفهان او ډیلي تختونه د همدغو غښتلو، بې باکو او مېړنو افغانانو په توره گټل سوې وه؛ د جگدلک، ميوند 

 او واڼې حماسې هم گرده په دغو غيرتمنو افغانانو پوري اړه لري .  

 

هيوادوال په وینو کي دا چي په اوسنييو شرایطو کي د بهرنييو تېریيو او السوهنو له کبله هره ورځ زموږ مظلوم 

لغړي؛ او د هيواد مځکنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکي او ملي واکمني له جدي خطر سره مخامخ دي، دليل یې دا نه 

دئ، چي زموږ مړنی اولس د خپلي سپېڅلي خاوري د دفاع واک نه لري، بلکي دليل یې دا دئ، چي خلگ هيڅکله 

قق، گيالني، مجددي، عبداهلل، قانوني او داسي نورو دکرزي، فهيم، خليلي، رباني، سياف، دوستم، مح

اولس دې زموږ  خپلواک او سرلوړی  جنایتکارانو، جاسوسانو، غلو او وطن پلورونکو تر شا نه درېږي؛ ځکه

  وري .گه گستریرغلگرو پوځو هم د کرکي او نفرت په تر  ،يانو تهگوډافاسدو او پلورل سوو گ
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ون یې د خپلو بهرنييو بادارانو په الرښوونه، پر ښارو د توغندیيو بارانونه هغو جنایتکارو مزدورانو، چي پر

جوړکړي وه؛ د ښوونځييو، پوهنتونو، روغتيایي مرکزو، فابریکو، د اوبو او برېښنا د بندو، مخابراتي وسایلو او 

بچو ریښتينو  يواد ه کوالی سي د هگنورو عام المنفعه تأسيساتو د سوځلو او ورانولو سپارښتني یې کولې، نن څن

د آزادۍ، وطندوستۍ، ر گته د خپلواکۍ غوښتني، هيوادپالني، ودانولو او عدالت غوښتني درس ورکړي؟ م

ځپلي او کړېدلي  گله خولې زموږ پر جن تورمخو او کرکجنو، او عدالت غوښتني پتمن درسونه د داسي ودانولو

ران هيواد په کنډوالو گد هدفو د پوره کولو دپاره یې ملت څه اغېزه ښندالی سي، چي د خپلو ناروا او انساني ض

ونا هيوادوال په وینو او خاوروکي ولغړول؛ پر مال او ناموس یې گونه بې گېزیانو په دود یې زموږ زرگواړاوه؛ د چن

له ایراني، کلونه کلونه کړنالرو د تحقق دپاره یې ملي ضد صرفه ونکړه؛ د وطن پلورلو، انسان وژنو او نورو 

ونو نورو ابليسانو څخه توري او چټلي پيسې اخيستې او ال تر اوسه یې گپاکستاني، عربي، امریکایي او لس

 اخلي؟

 

د مخامخ « پومبه یي پهلوانانو» او« کاغذي  زمریانو» ایا د جشن په مراسموکي د طالبانو له  څو ډزو څخه د جهاد د

ه زړو وزي؟  دې شرایطو او حاالتو ته په پام سره، ایا پر ځغاستي شرمناکه خاطره د زړورو او سرلوړو افغانانو ل

وطن مين، سرتېر او باغروره افغانان د داسي بگېالنو، وطن پلورونکو او لوټمارو تر شا درېږي؟  

 

اعتقادي ارزښتو د دفاع په مورچل کي زموږ د غيرتمنو او   -واقعيت دا دئ، چي د خاوري، ناموس او نورو ملي 

و خلگو د بسيج کولو ویاړ یوازي د ملي او اولسي مشرانو رسالت دئ، نه د مزدورانو، خپلواکۍ غوښتونک

جانيانو، غلو او فاسدو واکمنانو. که د هيواد مشرتوب د دغه راز کرکجنو او تورمخو کسانو په الس کي یي، بيا نو 

يت، قانونيت، عدالت او هر څوک په اسانۍ سره د هيواد د مځکنۍ بشپړتيا، ملي واکمنۍ، سياسي استقالل، امن

 ترقۍ په اړه سوچ کوالی سي .

 

دا خبره موږ  ټولو افغانانو ته څرگنده ده، چي همسایه گانو، په تېره بيا پاکستان او ایران هيڅکله زموږ په وړاندي 

اوس ښه نيت نه الره؛ خود ظاهرخان  او داوود خان په واکمنييوکي یې د داسي برمنډو السوهنو جرأت نه کاوه، چي 

یې کيي . هغه مهال زموږ  عامو خلگو د خپلو دولتي واکمنانو پر ضد وسله وال پاڅون نه ؤکړی . عامو خلگو د پردو 

هيوادو السوهنوته دکرکي او انزجار په سترگه کتل . د داوود خان  د واکمنۍ پر مهال د جنرال نصيراهلل بابر د رالېږل 

ون خاطرې، ټولو ویښو او باخبره افغانانو ته ښې مالومي دي . د دې سوو مزدورانو په شړلوکي زموږ د اولسي پاڅ

خلگو پر پياوړو د خپلو زړورو او توریالييو د پردو پوځود توپ و ټانک پر ځای خبرو مانا دا ده، چي موږ باید تل 

مټو تکيه وکو؛ او په دې توگه بدسترگو گاونډیانو ته د تيري، السوهني او لمسووني موقع ورنه کو.که د پردو په 
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څه  گتوپ او ټانک څه کېدای سوای، نو د ببرک کارمل رژیم به هم به تر اوسه زموږ پر اوږو سپور وای . زموږ خل

«پردی کټ تر نيمو شپو دئ . » ښه وایي :   

 

د درنو لوستونکو پام واړوو. د امریکایي پوځو د دایمي  هم دلته بې ځایه نه ده، چي یوې بلي مُهمي مسألې ته

حضور ځيني مخکښان او منادیان ادعا کيي، چي که په افغانستان کي د روسانو تر وحشيانه یرغل مخکي، د 

نو به هيڅکله پر افغانستان د تېري سوچ کریملين لېونو واکداراوړي سوي وای، نو دامریکایانوهمېشنۍ چوڼۍ ج

نه وای کړی؛ او په دې توگه به اوسنی دېرش کلن ناورین هم نه پېښېدای؛ اما دې هویت بایللو داځالنده حقيقت هېر 

کړی دئ، چي که د داوود خان رژیم په افغانستان کي امریکایي چوڼييو یا نورو پردو عسکرو ته د دېره کېدو اجازه 

غه مهال به د داوود خان او شاه شجاع تر منځ هم هيڅ توپير نه وای؛ او په درست  افغانستان کي به ورکړې وای، ه

یې پر ضد داسي ملي او اولسي پاڅونونه پيل سوي وای، لکه پرون چي د روسي استعمار د نوکرانو او نن چي د 

 امریکایي استعمار د مزدورانو پر ضد په دونه درزي او دربي روان دي . 

 

ه چي تاریخي پېښو هم  وښوول، امریکایي سياست وال او عسکري طراحان نه یوازي د گله بله پلوه، لکه څن

شوروي یرغل په وړاندي د افغانستان د خوندیتوب له غمه نه وه مړه، بلکي په لوی الس یې هڅه اوکوښښ وکړ، 

یقين سره، د  بشپړ الر هواره کړي . پهچي په افغاني شخړه کي د شوروي دولت او سره پوځ مستقيمي الس وهني ته 

افغانستان په قضيه کي د شوروي دولت او سره پوځ بې شرمانه السوهنو، امریکایانو ته ښه موقع  په الس ورکړه، 

چي د جيمي کارټر د جمهوري ریاست په دوره کي د سپيني ماڼۍ د سالکار او د امریکا د استعماري سياستو د 

له  ،پاسه دوو ميليونو افغانانو د وینو او سرونو په بيه د څه د، رېژینسکي له نظریو سره سمر ز . بټډاک  -لوی طراح 

 ړې کسات واخلي. د دې موضوع نور تفصيل د ویکيپيدیا په دې پاڼه کي ولولئ :گشوروي دولت څخه د ویتنام د ج

http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski#Afghanistan 

 

امریکا د متحدو ایاالتو سياسي او  البته، د دې مسألې د یادوني مقصد یوازي د دې واقعيت بيان دئ، چي د

ندیتوب پروا نه پوځي واکمنانو هيڅکله د شوروي دولت د السوهنو او تېریيو په وړاندي د افغانانو د امنيت او خو

لرله؛ او تل یې له عمومي فارمول سره سم تر هغه مهاله د افغانستان په چاروکي برخي اخيستني ته زړه نه دئ ښه 

ټو یې غوښتنه نه ده کړې .گکړئ، چي سياسي، اقتصادي او ستراتيژیکو   

 

روښانه حقيقت ځانونه پوه د امریکایي عسکرو یا امریکایي چوڼييو منتر وهلي پلویان او خواخوږي باید په دې 

کړي، چي پردي پوځونه او پردۍ چوڼۍ زموږ د خلگو له خپلواکۍ بخښوونکو مبارزو، ملي غروراو نه هېرېدونکو 

حماسو سره کلک تضاد لري . تاریخ شاهد دئ، چي زموږ پلرواو نېکو حتا د نورو د سر، مال او ناموس د ساتني 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski#Afghanistan
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ممکنه یي چي د خپلي سپېڅلي خاوري واک او اختيار پردو لښکرو ته دپاره ویني توی کړي دي، نو دا به څنگه 

 وسپاري؛ خپل ملي نواميس په پردو عسکرو وساتي؟ !  ماته خو دا خبري خيال، محال او جنون ایسي . 

 

دا حقيقت ټول جهان ته روښانه دئ، چي آزادي، استقالل، وطن ساتنه او ملي غرور د افغانانو په وینو کي اخښل 

ي .  هيڅ یرغلگر لښکر په خپلو بېرونکو وسلو یا وحشتناکو وژنو سره زموږ د خپلواکۍ، ملي غرور او سوي د

د نه هېرېدونکي حماسې قهرمانه ) « ميوند » افغانيت لوړه روحيه نسي وژالی .  له دې امله ناڅاپي نه ده، چي د 

 ماللۍ( افغاني شازلمو ته په خپل خطاب کي داسي وایي :

  کي شهيد نه سوې! که په ميوند

 خدایږو اللييه بې ننگۍ ته دې ساتينه!

 توري وهه بری به مومې!

 که بری نه وي ځوانان تل په تورو مرینه

 !سېرا ئتوپک ویشتلپه تور 

 ۍ احوال دي مه راځه مينه!گد بې نن

 

 د افغانانو هېبتناکه ټاټوبی په څه شأن او پرتم تعریفوي : ع(۲۲۱۹ -،،۲۹)وگورئ، عالمه اقبال الهوری 

 سر زمينی کبک او شاهين مزاج

 آهوی او گيرد از شيران خراج

 بازان تيز چنگ ۀدر فضایش جُر

 پلنگلرزه بر تن از نهيب شان                                                                                               

 . (،۵ مثنوی مسافر کليات : ) الهوری،  

دا او دې ته ورته زرونه لنډۍ، شعرونه او روایتونه زموږ د مېړني اولس د هيواد پالني، خپلواکۍ غوښتني او لوړ 

 ملي غرور، روښانه مثالونه دي .  

 

له یوې خوا د پردو عسکرو د  ،په افغانستان کي د امریکا د عسکري مرکزو پلویان او مدافعان نسي کوالی

همېشني حضور سيله وکړي؛ او له بلي خوا د ميرویس نيکه، شاه محمود، شاه اشرف، احمدشاه بابا، وزیر اکبر 

خان، ميرمسجدي خان، مير بچه خان کوهدامني، غازی ایوب خان، غازی امان اهلل خان او د دې غيرتمني خاروي د 

 واکۍ غوښتني او افغانيت باټي وولي . ونو نورو اتالنو د سرښندني، خپلگسل
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د خاوري، خپلواکۍ او ملي نواميسو د دفاع په اړه د شاه شجاع، ببرک کارمل، حامد کرزي او داسي نورو الس پر 

نامه نوکرانو پوچي ادعاوي، زموږ د خپلواکو پلرو او نيکو ویاړلو شملو ته لوی سپکاوی دئ؛ ځکه آزادي او 

انه پالنه دوه کامالً بېل شيان دي . کله چي یو خوښوو، آ بل په گاو بي ي، افغاني غرورغالمي، سرلوړي او سرکوز

دواړه، بې ځایه غوښتنه ده . له همدې « خدای او خُرما » و له دود او دستور سره سم، گخپله نفي کيږي .  زموږ د خل

يانو په گوډاگر ؛ او یا د مزدورانو او کبله باید یا دخپلو سرلوړو پلرو او نيکو په شان د خپلواکۍ او استقالل ال

رانه ؛ خو مېوه یې خوږه او په زړه پوري ده. گدود، د پردو الر غوره کي! بې شکه، د خپلواکۍاو استقالل الر 

بالعکس د پردو د مریيتوب او انقياد الر آسانه؛ خو مخ ته یې لوی لوی خطرونه پراته دي . دهغوی یې خپله خوښه، 

بله الر  ،به هيڅکله له خپلواکۍ، استقالل او سرلوړۍ پرته گ؛ خو زموږ اتل او مړني خلچي کومه الر اخلي

 وانخلي .

 

 مسأله اقتصادي ثبات  -د سياسي  او په هيواد کي امریکایي چوڼۍ

ځيني امریکا پلوه افغان ليکوال او سياسي مبصرین استدالل کيي، چي د امریکایي پوځيانو دایمي چوڼۍ به په 

ځ ته سوئ سياسي ثبات به په خپل وار سره، په رامنهيواد کي دکودتاوو او غيرقانوني بلواوو مخه ونيسي؛ او 

 جگړو وران کړي افغانستان کي، اقتصادي ترقۍ او پرمختگ ته الر هواره کړي . 

 

مخنيوی د نسکورېدو  نظام تپل سويد  په زور به د وسلو چوڼۍ، چي امریکایي سمه برېښيدا خبره تر ډېره ځایه 

الت او بشري حقوقو دپاره زموږ د دردمنو او کړېدلو خلگو د ؛ خو په هيڅ وجه نسي کوالی د خپلواکۍ، عدوکړي

اولسي پاڅونو مخه ونيسي . سربېره پر دې، د بهرنييو پوځي اډو په مرسته د واکمن مزدور نظام د ساتني تجویز، 

نظام  ، اجتماعي او اقتصاديهيواد د سياسي په خپله هم چندان علمي او معقول اساس نه لري؛ ځکه د یوه 

بين المللي حقوقو معاصرو دا حق د  . نه د یرغلگرو لښکرو ،حق دئهغه هيواد خلگو  دیوازي  یا انتخاب غوراوی

دپاره و گورئ : ټونکين سوی دئ ) د نورو مالوماتو  بيان سره صراحت وضاحت او په اساسي اصولو کي هم په پوره

  . (۲،۱، ،۲۱؛ فيلډمن او نور ۲۱۵، ،۲

 

د دې اساسي او بې بدیل حق د یادوني مقصد دا دئ، چي یوازي او یوازي د یوه  د معاصرو بين المللي حقوقو

پرېکړه وکي .  ،ړي حق لري، د خپلي خوښي سياسي، اجتماعي او اقتصادي نظام په اړهگهيواد اصلي او بومي و

ا او نورو کله چي دا ستر او ارزښتناک حقوقي اصل ته غاړه کښېږدو، بيا نو د دې ځای نه پاتيږي، چي د امریک

د خپلي خوښي سياسي، اجتماعي او اقتصادي نظام د  واردواره ایتالفي هيوادو سياسي او عسکري واکمنان
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کي د وتپي؛ او بيا یې په خپلو چوڼييو وگتوپک او برچې یا پېسو او دسيسو په زور زموږ پر بېوزلو او بې آوازه خل

 وکي .  ځای پر ځای سوو عسکرو په زور دفاع 

 

و او ویښو افغانانو ته دا پوښتنه بېخي حل ده، چي د امریکا دایمي پوځيان به په افغانستان کي د څه ډول ټولو پوه

هغه نظام، به څه ډول نظام یي، چي امریکایي سياست  !سياسي، اجتماعي او اقتصادي نظام دفاع او مالتړ کيي

ساتنه او ژغورنه  ،الرو په خاوري کولو سرهوال او پوځيان یې د خپلو زرو عسکرو په قرباني کولو او ميليارډو ډ

 سو؟ی بل څه ویال ،غواړي؟  آیا داسي نظام ته له یوه مزدور، ملي ضد او اولسي ضد نظام پرته

 

ونه  یو ځل د دولتنور ایتالفي  اونسي منالی، چي امریکا دا خبره  په همدې وجه، هيڅ خپلواک او باغروره افغان

د  بيا یې ؛ اويتپافغانانو خپل سياسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنگي نظام و توپ او ټانک په زور پر مظلومو

، اجتماعي او اقتصادي نظام خپل سياسيافغانان پوهېږي،  . خپلو پوځي اډو په زور تل ترتله ساتنه او دفاع وکي

له کومي سيله  او مالتړ کيي؛ بالعکس  زړه د  گخلبېله شکه به یې ، ولري خټهولسي انظام ملي او دولتي که یې .

، ، یمن، بحرینلېبياد تونس، مصر،  هرومرو گخلبيا به یې  ، که  نظام د خلگو دروا غوښتنو پر خالف والړ یي

 .  هيوادو په څېر،گوښه کولو یا نسکورولو ته اړباسيداسي نورو  مراکش، اردن او

 

د کودتاوو او نورو غير قانوني  ولسي دولت پر ضداد یوه ریښتني ملي او تل باید دا خبره دقيقه او پرځای ده، چي 

ولسي ضد حکومتو پر خالف سوله یيزه  یا ازور زیاتييو مخه ونيول سي؛ خو د مزدورو، مستبدو، لوټمارو او 

  وسله  واله مبارزه، دواړه د هر هيواد د اولسو، نه بېلېدونکی حق دئ .  

 

بي متحدینو په ریشتيا سره د یوه خوندي، اولسواک او سوکاله افغانستان د جوړولو که امریکایانو اود هغو غر

غم لرالی، نود نجيب اهلل د حکومت تر ړنگېدو وروسته به یې د یوه پياوړي ملي او اولسي حکومت په را منځ ته 

چي هغه مهال یې د کولوکي له جنگ ځپلو افغانانو سره هر اړخيزه انساني مرسته کړې وای . په خواشينۍ سره، 

خپلو ستراتيژیکو هدفو تر پوره کېدو وروسته افغانانو ته شا ور واړوله؛ افغانستان یې تنظيمي ډلو او د هغو 

 پانيات بيا هم څخه یې او بې غَوْریيو پاکستاني، ایراني او عربي ولي نعمتانو ته پرېښود. له پخوانييو تېروتنو 

د بون کنفرانس له الري، یو وار بيا د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د یې ي ع کال په ډیسمبرک۱۱۱۲د  وانخيست؛ او

یو ځل بيا د دې ستم  په دې توگه یې جوړولو په الر کي د مظلوموافغانانو روا او انساني حق تر پښو الند ي کړ؛ او

 .  نانو ته وسپارلېتر ټولو نوم بدو قاتالنو، ورانکارو او خاید دې د هيواد واگي  د ژوندانه گردهځپلو خلگو 
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له ډیموکراسۍ، بشري  په افغانستان کي ریشتيا هم که امریکاله دې ټولو جفاوو او بې پروایي گانو سره سره، 

اشغال له پيل څخه تر اوسه یې د دغو  لس کلنتېر ، نو باید د یحقوقو او پر قانون والړ نظام سره څه نا څه عالقه لرال

ډلو،لوټمارو او فاسدو واکمنانو له مالتړه الس اخيستی وای؛ او زموږ د کړېدلو او مافيایي نوم بدو جنگي او

؛ سوله او امنيت یې ټينگ کړئ وای؛ د زور واکو او کار کړئ وایاغېزمن او گټور ټه یې څهگو په گبېوزلو خل

زموږ ټول هيوادوال ن فسادو واکمنانو مخه یې نيولې وای؛ خلگو ته یې کار او روزگار برابر کړئ وای . . . مگر ن

نظام ساتني ته مال تړلې ده؟  ایا دا سياسي او اقتصادي  چي امریکایي لښکرو په افغانستان کي، د څه ډول گوري، 

د مظلومو او کړېدلو افغانانو غوښتنه ده، چي د جنایتکارانو، خاینانو او غلو حکومت د امریکایي توپ او ټانک 

و څخه و ژغورل سي؟ ایا د امریکایي عسکرو د دایمي حضور په وحشتناکه په زور له کودتاوو یا اولسي پاڅون

فضا کي به د افغانستان د بې وسه او بې کسه اکثریت سياسي حقوق، تل تر تله تر پښو الندي نه یي؟  ایا د کرز ي په 

 ه تر السه کيي؟د کابل د تاج او تخت واگي ن، گوښه کېدو سره به، عبداهلل عبداهلل یا کوم بل امریکایي ایجنټ

 

که د امریکایي چوڼييو د دوام پلویانو، په افغانستان کي د یوه منلي ملي اواولسي نظام  د دفاع  دپاره د امریکا 

دپوځي اډو د دوام پر اړتيا ټينگار کوالی، هغه مهال به دې خبري له منطق اوتعقل سره یو څه اړخ لگوالی؛ خواوس 

ال او تحليل گران په هيواد کي د جنگي مجرمينو، پېژندل سوو جاسوسانو، گورو چي زموږ غرب مآبه افغان ليکو

د شرم ځای دئ،   بابواللي وایي .غلو او زورواکود کرغېړن نظام د ژغورني دپاره، د امریکایي چوڼييو د ضرورت 

ارتجاعي او انساني ضد مأموریت چي د امریکایي پوځو د دایمي استوگني پلویان، په هيواد کي د پردو د داسي 

 سيله کيي .

 

گټي ساتي . ارزښت نه لري، چي په یوه هيواد کي واکمن نظام د چا  هيڅ امریکا او نورو غربي متحدینو ته دا خبره

ددوی له نظره مهمه خبره دا ده، چي واکمن رژیم تر کومي گچي د دوی سياسي، اقتصادي او ستراتيژیکو گټو ته 

ي د سوهارتو، په چيلي کي د همدې امله یې په ایران کي د محمد رضا پهلوي، په اندونيزیا ک لهوفادار دئ . 

د زین العابدین بن علي او ، په پاکستان کي د جنرال ضياء الحق، په مصر کي د حسني مبارک، په تونس کي پينوشه

ړۍ گوري، چي تر اوسه ال په بحرین تړ کاوه ؛ او دادئ ټوله نکي د دغه راز بشري ضد رژیمو مالځينو نورو هيوادو 

کي د خليفه دکورنۍ او په یمن کي د علي عبداهلل صالح  په شان مستبدو او فاسدو واکمنانو د ژغورني په خاطر، له 

 هيڅ ډول هلو ځلو الس نه اخلي . 

 

راسئ د یوه هيوادپال، باوجدانه او منور افغان په توگه دا پوښتنه واړندي کو، چي په افغانستان کي د پردو  

 اوسني مزدور، جنایتکار، فاسد او بې کفایته نظام زموږ عام اولس ته څه گټه رسولې ده، که څنگه؟ 
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ا وستالی سي، چي زور واکو ملگرو او ایا هغه فاسد او مافيایي نظام، په هيواد کي اقتصادي ترقي او پرمختگ ر

پلویانویې،په خپله د کابل حکومت د کرني وزرات له رسمي رپوټ سره سم، د بې وسه او بې کسه افغانانو پر 

 ( جریبه مځکه الندي کړې یي؟ ۱۱۱،۱۱۱،،ملکيتو سربېره، د بيت المال څلور ميليونه ) 

رهنگي پرمختگ الر پرانيستالی سي، چي خلگ یې له فساد ایا هغه مزدور او مافيایي نظام هم د اقتصادي او ف

 او بې عدالتييو څخه ویني ژاړي . 

 

ع کال کي، د کرزي د فاسد او بې  ۱۱۱۲د ملگرو ملتو د سازمان د رپوټ له مخي زموږ بېوزلو هيوادوالو یوازي په 

ورکړی دئ، چي دا پيسې په حقيقت  ( ميليارډه ډالر موک ) رشوت(۱،۵کفایته رژیم خپلسرو واکمنانو ته دوه نيم ) 

کي زموږ د کورني ناخالص محصول، څلرمه برخه ده . په افغانستان کي د دولتي فساد په اړه نور تفصيل دلته 

 وگورئ :

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,672828,00.html 

 

ایا له خرچ سوي کرزي څخه بيا د دولتي ادارو تر چپړاسيانو پوري ټول د فساد، خيانت او بې کفایتۍ په طاعون نه 

 دي لړلي؟

 

گ پر اساسي او مهم شرط دا ټولي خبري او دالیل به یوې خوا ته کښېږدو،  راسئ په  هيواد کي د اقتصادي پرمخت

یو څه غوَر وکو. موږ او تاسي ټول په دې روښانه واقعيت ښه پوهېږو، چي د هري ټولني د اقتصادي او کولتوري 

پرمختگ تر ټولو مهم او اساسي شرط، په هغه هيواد کي د سولي او امنيت ټينگښت؛ او له  واکمن دولتي نظام 

ه وخته چي سوله او امنيت نه یي ټينگ سوئ، اقتصادي پرمختگ او سره د خلگو هر اړخيزه همکاري ده . تر هغ

 فرهنگي ترقي څنگه را تالی سي؟  ایا اقتصادي او فرهنگي ترقي، د پردو ټانکو او الوتکو په زور ممکنه ده؟

 

بې شکه چي اقتصادي او تخنيکي پرمختگونه، د خلگو د سوچو او دودو په بدلولوکي، ډېره ارزښتناکه ونډه 

خو دا گرده بې سولي او کرارۍ ممکن نه دي . وار دواره باید د خلگو پر ملگرتيا او همکارۍ غوَر وسي؛ او لري؛ 

بياد اقتصادي ټيکاو پر خيال پلونو بحث وسي. دا خبره هم له هيچا پټه نه ده، چي د امریکا په مشرۍ پردو ایتالفي 

ي جگړو، نا ارامييو او کړکېچونو ته لمن وهلې ده؛ پوځو د خپل یرغل له همغي لومړۍ ورځي څخه زموږ په هيواد ک

  او د دایمي چوڼييو په جوړولو سره به بېله شکه  داستونزي او مصيبتونه نورهم زیات کړي .

 

چي په واقعيتوته په پام سره، زموږ  ویښ او هوښيار لوستونکي په خپله قضاوت کوالی سي،  عينيدغو 

ېشنۍ استوگه به دې ناکراره او کړکېچن هيواد ته، لکه څنگه چي ځيني افغانستان کي د امریکایي پوځيانو هم

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,672828,00.html
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,672828,00.html
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امنيتي حاالت په   -افغان ليکوال او شنونکي ادعا لري، نه سياسي ثبات راولي؛ اونه به د هيواد نا باوره سياسي

ه او سرلوړې فرهنگي پرمختگو ته الر هواره کړي . په دې خپلواک  -خپل وار سره، اوسنييو یا راتلونکو اقتصادي 

خاوره کي به د پردو عسکرو سته والی تل د ناخوالو، نښتو او جنگو مهم او اساسي علت یي . جگړې، نا ارامۍ او 

ډول ډول دوښمنۍ به هم بېله شکه د ناوړو استفادو او فساد له پراختيا، د سوداگرۍ او پانگي اچوني په برخه کي د 

او په پای کي د هيواد د اقتصادي کنگل کېدو او پر شا تگ پرته، بله  بې باورۍ، د پانگي او پانگه والو له تښتي

 هيڅ نتيجه ونه لري . 

 

 د اقتصادي گټوافسانه د امریکایي چوڼييو

 لښکرکوټو سته والی او تداوم یيد امریکاپه افغانستان کي ي، چي ستدالل کيا افغان ليکوال او شننونکيځيني 

د ټي لري . گ، بلکي له اقتصادي پلوه هم ډېري ملي حاکميت ته تاوان نه لرياستقالل او سياسي نه یوازي زموږ 

افغان  ،له بابتهچوڼييو د امریکا دولت به زموږ په خاوره کي د خپلو دوی له نظره یې  لو اقتصادي گټه دا ده، چي 

  ي . زیاتي پيسې ورکيدولت ته 

 

دا خبره سهي ) صحيح ( ده، چي امریکایي مقامات به د کابل مزدور رژیم ته د محصول یا تاجایي په نامه څه پيسې 

له یوې خوا زموږ د له مخي،  د ې ښاغلود استداللد ورکړي؛ خو مهمه پوښتنه دا ده، چي امریکایي عسکر ولي، 

!  ؟يپه نامه پيسې هم ورکي محصولد  ان دولت تهافغاو له بلي خوا  ؛يي، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ دفاع کيخاور

دپاره خپل پوځيان قرباني کيي؛ د عسکري چوڼييو « ساتني » ، چي هم  به زموږ د لېوني که ن خره ديایار امریکگم

به هم، په کابل  کي ناست  د تمویل په مقصد به ميليارډونه ډالر خاوري کيي؛ او د محصول یا تاجایي په نامه

  ؟!ت ته، اضافي پيسې ورکييگوډاگي حکوم

 

دا خو د عقل او منطق خبره نه ده .  د مکتب زده کوونکي هم نسي قانع کوالی . نه پوهېږم، چي د امریکایي عسکرو 

او چوڼييو د تداوم منتر وهلي پلویان په دې خندني استدالل کي، څه نبوغ او تبحر ویني؟!  راسئ پر دې خبره یو څه 

د غمه له یوې خوا ځانونه مرگ ته ورکيي؛ او له بلي خوا د « ژغورني » یان ولي زموږ د روڼا واچوو، چي امریکا

 خپلي دایمي استوگني له کبله، کوربه هيوادوته د محصول په نامه پيسې هم ورکيي؟

 

د خپلو عسکري اډو له بابته څه پيسې  کوربه هيوادو تهځينو، نه ټولو،  ظاهراً نایاامریکواقعيت دا دئ، چي 

نسي بلل وړ  پرتلې، چي له ورکړل سوي محصول سره په هيڅ ډول د یې داسي څه اخليي؛ خو په بدل کي ورکي

 دا هدفونه اوناورینونه پراته دي :په عمومي ډول . د دغه راز استعماري اډو تر شا  کېدای
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بحثو کي یادونه وسوه، چي د افغانستان ستري طبيعي زېرمي او په تېرو  :د ملتونو د ملي شتمنييو لوټول   الف(

نړۍ وال بازار ته د مرکزي آسيا د سون موادو لکه تيلو او طبيعي غاز او پرېمانه مځکالندو زېرمو په لېږدونه کي د 

 دې هيواد حساس جغرافيایي موقعيت، امریکایي اشغالگرانو ته لوی او اساسي ارزښت لري .

 

زموږ امریکا مآبه ليکوال او تحليلگران، قرآنونه او  :ب(  د هيوادو په کورنييو چاروکي ډول ډول السوهني 

ځکه قسمونه اخلي، چي امریکایي چوڼۍ به د افغانستان د دولت په کورنييو چاروکي هيڅ راز السوهنه نه کيي؛ 

، په تېره بيا پاکستاني پوځيانو او ایراني سته والی، د دوی په عقيده، د بهرنييو السوهنو او تېریيو  یې نو

ڼل کيږي؛ خو سليم عقل، ژور منطق او تاریخي تجربې دا مفتي او هوایي گاخوندانو، په وړاندي ډېر ضروري 

 خبري کله منالی سي . 

 

ڼل کيږي گد هيوادو په کورنييو چارو کي د نه السوهني اصل، د معاصرو بين المللي حقوقو له اساسي اصولو څخه 

کوالی سي د ټولو هيوادو، په تېره  بيا زموږ د شاوخوا گاونډیانو په خپلمنځي . د دې زرین اصل سم او دقيق تطبيق 

په مخنيوي کي لویه مرسته وکي . د همدې اصل له مخي، لکه څنگه او کړکېچنو  تصادماتوړو، گد ج اړېکو کي

سوهني په کلکه کږو، په همدې ډول باید د نورو هيوادو په چي د خپل هيواد په کورنييو چاروکي د پردو هيوادو ال

 کورنييو چارو کي هم د امریکایي پوځونو د السوهنو، گواښونو او تېریيو په کلکه غندنه وکو. 

 

زموږ اسکېرلي خلگ له تېرو لسو کالوراهيسي په افغاني خاوره کي د امریکایي او نورو ایتالفي لښکرو د سته 

سایه او سيمه یيزو هيوادو د رنگارنگ السوهنو اوتېریيو، سزاوي گالي . که له حقيقته سترگي والي په وجه، د هم

پټي نه کو، په افغانستان کي د امریکایي قوتو دایمي استوگنه او رنگارنگ خپلسرۍ زموږ، زموږ د همسایه گانو 

 لرالی سي؟  او نورو سيمه یيزو هيوادو په کورنييو چاروکي له السوهني پرته بله څه توجيه

 

 

دلته بې گټي نه گڼو، چي په تېرو لسو کالو کي د گرانو لوستونکو پام د یرغلگرو پوځو د السوهنو یو څو بولگو او 

مثالو ته را واړوو، تر څو په خپله قضاوت وکي، چي د پردو عسکرو د توپ او ټانک تر کرغېړن سيوري الندي د 

 واقعيت لري .سياسي خپلواکۍ او ملي واکمنۍ ادعاوي څونه 

 

ایا دا د افغانستان د خلگو غوښتنه وه، چي په بون کنفرانس کي د تړلو دروازو تر شا د هيواد د مشرتابه   -

مسووليت، و پېژندل سوو جنایتکارانو، قاتالنو، جاسوسانو او غلو ته وسپارل سي؟!  که افغانستان د امریکایي 

 منډي السوهني جرأت کوالی سو؟اشغالگرو په الس کي نه وای، ایا چا د داسي بر
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په بون کنفرانس کي د مزدور رژیم داساسي قانون پروژه طرحه سوه، ایا څوک کوالی سي په هغې کي د امریکایي   -

 سالکارانو له مهندسۍ څخه نټه وکړي؟ 

 

 ایا دا زموږ د هيواد دود او دستور ؤ، چي د دفاع وزیر، مرستياالن او نور سرغنه د عسکري جامو  -

(uniform)  پر ځای ملکي جامې واغوندي؟ البته، د دفاع یا کورنيو چارو وزرات د مسوولينو له خوا د عسکري یا

ملکي کالو اغوستل څه لوخبره نه ده؛ خو سره له هغه هم زموږ په ملي دودو او رواجو کي د پردو ښکاره السوهنه 

 ښيي . 

 

د غړو له خوا د ملکي کالو اغوستل ښایي هيچا ته ډېره مهمه او  د دفاع یا کورنيوچارو وزارتو د مشرتابه هيأتو  -

جدي خبره و نه ایسي؛ خو د اشغالگرو له خوا زموږ د هيواد په کورنييو چارو کي السوهني ته هيڅوک په ټيټه 

ی سترگه نسي کتالی . ټولو افغانانو ته څرگنده ده، چي زموږ په هيواد کي د مختلط یا گډ اقتصادي سيسټم پر ځا

 اقتصادي سيسټم چا ودراوه؟  « آزاد بازار » د بازار یا  په اصطالح 

 

شک نسته، چي د بازار اقتصاد په پرمختللو او ځينو پرمختيایي هيوادوکي ښه نتيجه ورکړې ده؛ ځکه هغوی په 

پاره هم دغه راز اقتصادي سيسټم کي د عامو خلگو د حقوقو د ساتني او د شرکتو د ډول ډول سرغړونو د مخنيوي د

ځانگړي ميکانيزمونه او ادارې جوړي کړي دي؛ خو په افغانستان غوندي وروسته پاته هيواد کي د چور او چپاو، 

القانونيت او څارونکو ادارو د نسته والي له امله د بازار اقتصاد یوازي د سراښو کورنييو او باندنييو مافيایي 

نړۍ وال بانک او داسي  ) آی . ایم . ایف(، بين المللي صندوق  ډلو او ځينو بين المللي مالی مؤسسو لکه د پيسود

 گټو ته خدمت کيي .  نورو د واکمنو کړیيو

 

دا زموږ د خلگو غوښتنه نه وه او نه ده، چي د دولت فابریکې، کارخانې او نوري تصدۍ د خاورو په بيه پر کورنييو 

ایا له تېرو لسو کالو راهيسي زموږ گومرکي ) گمرکي( او باندنييو مافيایي ډلو وپلورل سي . تر دې چي تېر سو، 

اقتصادي سياستونه د افغانانو له خوا ټاکل کيږي،که د باندنييو دولتو او بين المللي   -تعارفې او نور مالي

 سازمانو له خوا؟

 

،که د ایا په هيواد کي واکمن مصرفي اقتصاد د افغاني اقتصاد پوهانو او سياست والو د ذهنو محصول دئ  -

 دیکتې سوي الرښووني؟ (نړۍ وال بانک او داسي نورو، . ) آی . ایم . ایفپردو دولتو او باندنييو سازمانو 
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د پردو دولتو او بين المللي سازمانو د دې ناروا او ناسمو السوهنو له امله اوس افغانستان د برېښنا د صادرولو پر  

ځای، له اوزبکستان او تاجيکستان څخه برېښنا رانيسي . د دې نامعقول او بې منطقه اقتصادي سياست له کبله به 

نا په توليد، بلکي کرنه او خړوبولو کي هم کار نه اخيستل کيږي . زموږ له پرېمانه غرنييو اوبو څخه نه یوازي د برېښ

د داسي تپل سوي اقتصادي سياست حتمي نتيجه دا ده، چي افغانستان به تل د خپل اقتصاد د ډېري اساسي او 

 حياتي مادې په برابرولو کي پردو هيوادو ته اړ یي . البته، دا حقيقت هم هر چا ته ښه څرگند دئ، چي اقتصادي

 تړښت یا وابستگي، په خپله سياسي تړښت ته هم الر هواریي .

 

د داسي السوهنو ليست خورا اوږد دئ، چي د ټولو یادونه یې د دې لنډي رسالې تر حوصلې وتلې خبره ده . البته پر 

ي امریکا او ایتالفي دولتو سربېره، گاونډي او سيمه یيز دولتونه هم د افغانستان په کورنييو چاروکي پراخ

السوهني کيي، چي د ټولو علت او منشأ بيا هم په هيواد کي پردي پوځونه، بېالبېلي تروریستي ډلي ټپلي او له 

 هغو څخه را پيدا سوي کړکېچن سياسي او امنيتي حاالت دي . 

 

ي، هيله من یم، چي د امریکایي چوڼييو د تداوم پلویان د دې څو مثالو په لوستلو سره په دې واقعيت پوه سوي ی

چي د پردو عسکرو او چوڼييو په سته والي کي، د پردو هيوادو له راز  راز السوهنو څخه خوندیتوب، له لویه سره 

ناممکنه خبره ده .  بې شکه، زموږ په کورنييو چارو کي السوهني د امریکایي چوڼييو یوازنۍ هدف نه دئ . راسئ په 

  اشاره وکو:و هدفو ته هم لنډه الندي کرښو کي د داسي استعماري لښکرکوټو ځينو نور

 

دا مسأله دونه روښانه او برمنډه ده، چي ان تفسير راتي شبکو پياوړي کول او پراخول :  ج(  په سيمه کي د استخبا

وري، چي تر امریکایي یرغل گ له ورایهه ور او هوښيار هيوادوال، گاو تشریح ته هيڅ اړتيا نه لري . زموږ ستر

اونډي هيوادونه هم د امریکا د متحدو ایاالتو او ایتالفی دولتو د گزموږ زیاتره  ،سربېرهوروسته،پر افغانستان 

اونډیيو او گد  بېله شکه ،دغه راز جاسوسي شبکولښکرو اوښتي دي . د پردو  ځالواستخباراتو په لویو او پراخو 

ره کړه . نتيجه دا سوه، چي زموږ الر هوا هم  یيزو هيوادو د استخباراتي فعاليتو پراخوالي او سختوالي تهسيمه 

وران او ویرجن هيواد د دوښمنو هيوادو د استخباراتي جنگو په یوه خطرناک ډگر واوښت؛ او دا جنگونه به د هري 

 ورځي په تېرېدو سره ال پسي پراخيږي او سختيږي .

 

پوهېږو چي د امریکا دولت د بشري سازمانو او : د( د سياسي مخالفينو رټل، زیندی کول، ځورول او تعذیبول 

ډیموکرایتکو غورځنگو د پياوړو مخالفتو په وجه نسي کوالی، خپلو سياسي مخالفينو ته د هغه هيواد په 

قلمروکي غيرقانوني جزاوي ورکړي؛ ځکه نو د انسان تښتوونکو په څېر د نړۍ له گوټ گوټ څخه خپل بېالبېل 

یې د راز راز پوښتنو، پلټنو، ځورونو او عذابونو دپاره په مختلفو هيوادو کي خپلو مخالفين برمته کيي؛ او بيا 
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جوړو سوو لښکر کوټو ته بيایي . د بېالبېلو انساني ضد شکنجو او ځورونو دپاره د بې گونا انسانانو دې تښتونو 

بوش د ظالمانه واکمنۍ پر  د جنگرَه  جورج . ډبليو. وایي .  (rendition)ته په سياسي او حقوقي اصطالح رنډیشن

مهال ډېر بې گونا انسانان د سي . آی . اې . د پټو عملياتو په ترڅ کي له بېالبېلو هيوادو څخه حمله و توبره سوه، چي 

 تر ځينو مقدماتي پلټنو او ځورونو وروسته یې سرونه د بگرام او گوانتانامو له محبسو څخه را ووته .  

 

وسته، ایا د امریکایي چوڼييو جادو سوي پلویان او خواخوږي دا خبره مني که یا چي تر دې شواهدو او مدارکو ور

زموږ گران هيواد، په تېره بيا تاریخي بگرام له تېرو لسو کالو راهيسي، د غيرقانوني پلټنو، زیندی 

حبس کي نه کولواوځورونو، په یوه خطرناک او بدنام بين المللي مرکز اوښتی دئ . په دې تور او انساني ضد م

یوازي زموږ بې گونا هيوادوالو، بلکي د نړۍ له بېالبېلو هيوادو څخه ډېرو نورو مظلومو او بېوزلو کسانو ته هم، 

 په دې یا هغه نامه، رنگارنگ جزاوي او ځوروني ورکول کيږي . 

 

واد څخه مو د خپلو او ایا موږ د بشر پالوونکو او روښانفکرانو په نامه دې حقيقت ته غاړه ایښووالی سو، چي له هي

ایا کېدای سي په داسي شرمناکو شرایطو کي د نورو اولسو د زندان یا شکنجه ځای  په توگه استفاده وسي؟!  

که کرزی، فهيم، خليلي، عبداهلل عبداهلل، قانوني، سياف، گيالني،  افغانستان د ملي واکمنۍ خبره وکړو؟ 

حالت ته ځورونکي مجددي، سپنتا، احدی، ارسال، غني احمدزی اود استعمار نور نوکران د سپکاوي او شرم دې 

ور رسره نه یي . بشپړ باگوساتي، چي  واکمني افغانان له هغه حالته  دي وري، نو خدایگه گد ملي واکمنۍ په ستر

 او باغروره افغان دا تور او شرموونکی نوم نسي منالئ . وطندوست ،لرم، چي هيڅ با وجدانه

 

زموږ ویښ او   :د کوربه هيواد او شاوخوا سيمي د ملي او خپلواکۍ بخښوونکو غورځنگو ځپل او شا ته وهل   -

کي، په ډېري اسانۍ سره کتالئ سي هيوادو اونډیيوگهوښيار لوستونکي دا استعماري موخه هم په افغانستان او 

و تاسي ټول شاهدیو، چي له تېرو دو دېرش کالو، په تېره بيا وروستييو لسو کالو راهيسي، د ملي او ا. موږ 

و، سازمانو او شخصيتو اوازونه د استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو ټپلو له گخپلواکۍ غوښتونکو غورځن

ل کيږي . په افغانستان کي به د امریکا د دایمي چوڼييو له شامته، دا ملي او ځپخوا په بې رحمۍ سره  ځپل سوي 

 ضد کړنالره نوره هم سخته او خطرناکه بڼه واخلي .

 

رانو د دغه گپه تېرو دو دېرشو کالو، په تېره بيا وروستييو لسو کالو کي د استعمار:  فرهنگي او مذهبي یرغل  -

ه خوا په پېخر دي ؛ خو په خواشينۍ سره د هغو ناورین زېږونکي نتيجې ال ې او مثالونه، هرگي یرغل بولگراز فرهن

نسبتاً ي فساد اغېزې سمدالسه اثر نه ښندي؛ گڅو کاله نور هم وخت اخلي؛ ځکه په یوه ټولنه کي د فکري او فرهن

 ته اړتيا لري .اوږدو کلو 
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لسو کالو راهيسي د هيواد په بېالبېلو برخو، په که څه هم له تېرو  : د اخالقي فساد او بېالبېلو جرایمو خپورول  -

رام هوایي اډه کي د  پردو عسکرو د اخالقي فساد، جرم او جنایت، قانون ماتولو او بې پروایۍ ځيني گتېره بيا ب

، د پردو ال تر اوسه چهگ؛ خو سره له هغه هم په دغو برخو کي د رسوا سوو پېښو سوي ديو گمثالونه تر ستر

جرمو، ریښتينی انځور نه ښيي؛ ځکه د داسي فساد او جرایمو ډېروالی او بېالبېلو قي فساد او پوځيانو د اخال

ران لوستونکي کوالی سي د امریکایي پوځيانو د فساد او جنایت خپرولو په اړه گپراخوالی هم  وخت ته اړتيا لري . 

 په فليپين او جاپان کي د امریکایي چوڼييو د اخالقي فساد او جرموپه برخه کي ولولي . ،څو لنډي خبري

 

د پردو عسکرو له او حتا شاوخوا سيمو محيطي ککړتيا:  د پوځي ازمایښتو او تمرینو له الري د کوربه هيواد   -

و نه کتل سي . د ژوندانه پر چاپېر خوا د ژوندانه د محيط ) چاپېر( د ککړتيا خطر ته باید هيڅکله په  سپکه سترگه 

په فليپين او درنو لوستونکو ته د داسي ککړتياوو د ناوړو اغېزو د تشریح او روښانو دپاره بې گټي نه ده، چي 

 ، د امریکایي چوڼييو په اړه ځيني شمېرې او واقعيتونه وړاندي کو:جاپان کي

د خپرو سوو څېړنو او شمېرو له مخي، په فليپين کي د کالرک د هوایي اډې د پخوانۍ ساحې اړوند څاهانو د 

یې (  ځایو څخه چي د اوبو نمونې ،۱څښلو اوبه، په تېلو او شحمي موادو ککړي سوي دي . له هغو څلېرویشتو) 

دایلدرینو  او ریا، سرپو، ټيفورم بکو، کالټریټ( ځایو کي د سيمابو، نای۱۱کتلي سوي دي، په دوه ویشتو) 

چي ډېره زیاته گد څښلو په اوبو کي د هغو تر ټاکل سوي  ،چهگنکو عناصرو او مرکباتو وککړومحللونو په گډون د

چاپېر کي پاتيږي؛ او د خوړو ځنځيرته په الر موندلو سره، له شاوخوا  نکي توکي تر ډېره وخته په ووه . دا ککړو

 م ډېرښت مومي .بيالوژیکي پلوه نوره

 

اونډ کي ژوند کاوه، گد هغو نوزوکړو کوچنيانو د روغتيا په اړه، چي مندو یې د اوکيناوا دکدینای هوایي اډې په 

کوچنيانو وزن ډېر لږ  کوچنيانو په پرتله د دغو نوزوکړوع کال یو رپوټ ښيي، چي د جاپان د نورو نوزوکړو ،۲۲۲د 

کيږي . د سپين ساحل )  له الوتکو او نورو زړه لړزوونکو ږغوڅخه انگېرله کي ، په هغه هوایي اډياړتگنيم اؤ؛ او د

وایټ بيچ( د اټومي اوبتلو د درېدو په ساحه کي د جاپان د حوزوي روغتيا شمېرني، په ماشومانو کي د لوکيميا او 

اینې د سرطان له کبله ع کال کي، هغه دوې ښځي د ۲۲۲۹ه په گچه ښيي؛ د مثال په تولوړه گپه لویانو کي د سرطانو 

په فليپين  يا وې . گمړې سوې، چي په سپين ساحل کي د صدف لرونکو حلزونو او ناوړو بحري بوټو په را ټولولو ل

زیات تفصيل، په دې په اړه او جاپاني اوکيناوا کي د امریکایي لښکرکوټو د زیان اړونکو محيطي عواقبو 

 ورئ :گتحليلي او معلوماتي مقاله کي و

http://www.yonip.com/main/articles/womenmilitary.html 

 

http://www.yonip.com/main/articles/womenmilitary.html
http://www.yonip.com/main/articles/womenmilitary.html
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د  پالیو ته بلنه ورکوم، چي « مبتکرینو » زه د افغانانو د سپېڅلي او سرلوړي خاوري د کرایه کولو هویت بایللو

( لکو ۲۹ اتلسو)پر بنسټ، د تړون تپل سوی رېزانو د ډیورنډ د گ، چي انوگوريپه لوستلو سره تاریخ خپل معاصر 

ایا امير عبدالرحمان خان څخه څه واخيسته؟!   -د افغانستان له مزدور واکمن  ،روپو کلنۍ مرستي په بدل کي

، واحد ، واحدي خاوريواحد قومغښتلي د هيواد د سوهيلي او ختيځو سيمو له السه وتل؛ او د یوه تاسي ته 

 ؟!  کولتور او واحدي ژبي ټوټه ټوټه کېدل،کوچنۍ خبره ښکاري

 

ادعا  درواغجنه دا پټولو سره  گوستربې خبرۍ یاپه   له واقعيتو څخهمنتر وهلي پلویان  ځينيد امریکایي چوڼييو

ي او پېچومي نه دي ستونزځایي خلگو ته هيڅ ډول د نړۍ په هيڅ هيواد کي  چوڼييوامریکایي گوندي  ، چيهم کيي

له کالو سره د خلگو په سترگو ننوزي؛ او که ،د پيل په غوږ کي بيده دي ښاغلي. زه نه پوهېږم، چي دا پيښي کړي 

 ؟ لمر په دوو گوتو پټيي

 

د ليکني په دې برخه کي د گرانو او درنو لوستونکو پام هغو شخړو، ناخوالو  او ناوړو عواقبو ته را اړوم، چي  

 وڼييو د نړۍ په بېالبېلو هيوادوکي، مېشتو خلگو او سياسي واکمنانو ته په ميراث پریښي دي .امریکایي چ

 

ي اډو د تړلو دپاره مظاهرې هره ورځ د هغه هيواد په اوکيناوا کي د امریکای گټول جهان خبر دئ، چي د جاپان خل

د امریکایي پوځيانو له اخالقي فساد او راز راز جرایمو څخه پزي ته رسېدلي دي . په  گښار خلدې د ځکه ؛ کيي

 شخړو او مخالفتو، د جاپان پخوانی صدراعظم ) یوکيو هاتویاما(بېالبېلواوکيناوا کي د امریکایي اډو پر مسأله 

د هغي ژمني په پوره  ،غړو سرهوند له گد خپل  کړ . په دې چي دیته اړ   مخکي استعفاءرا رسېدو انتخاباتو تر  د

څخه امریکایي  گانود اوکيناوا له ټاپو، د سياسي واک تر اخيستو وروسته به چي ویلي یې وه ،ئکولو کي پاته راغ

 ورئ :گدغه اینټرنيټي پاڼي و دپارهمسألې د نوروتفصيالتو کړکېچني . د دې وباسي  چوڼۍ

ttp://www.closethebase.org/h 

Okinawa.pdf-http://people.sabanciuniv.edu/ficici/docs/20070710 

-Yukio-PM-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/7795734/Japanese

promise.h-base-Okinawa-broken-over-resigns-Hatoyama 

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/international_security_bt/579.php  

 

اوس راسئ په جاپاني اوکيناوا کي د ځای پر ځای سوو امریکایي پوځيانو د جرمو او جنایتو په اړه هم څو ټکي 

نده سي، چي په افغانستان کي د امریکایانو د گسرسپارلو مدافعانو ته ښه څروړاندي کو، تر څو د دغه راز چوڼييو 

http://www.closethebase.org/
http://www.closethebase.org/
http://people.sabanciuniv.edu/ficici/docs/20070710-Okinawa.pdf
http://people.sabanciuniv.edu/ficici/docs/20070710-Okinawa.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/7795734/Japanese-PM-Yukio-Hatoyama-resigns-over-broken-Okinawa-base-promise.h
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/7795734/Japanese-PM-Yukio-Hatoyama-resigns-over-broken-Okinawa-base-promise.h
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/international_security_bt/579.php
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سربېره، په جنایي برخه کي نتيجوسره هوکړه به د هغو پر خطرناکو سياسي سته والي همېشنييو پوځي مرکزو له 

 کړي . ستونزو او پېچومو سره مخامخ لویو  وډېرزموږ بدمرغه هيواد له  ،هم

 

انوکي مېشتو امریکایي گمخي، جاپان ته د بيرته سپارلو په دېرشو کالوکي، په دغو ټاپو د خپرو سوو شمېرو له

( مشدده جرمونه یا هغه جرمونه دي، ۲۱( جُرمونه کړي دي، چي د هغو په سلو کي لس ) ۵،۱۱۱پوځيانو پينځه زره )

سوي دي . په دغه ډله  ه پېژندلگچي د افغانستان د جزا د قانون د ډلبندۍ له مخي د جنحې او جنایت په تو

و پر جسمي تماميت ډول ډول بریدونه، وسله والي غالوي او داسي نور شامل گجنایتوکي وژنه، جنسي تېری، د خل

والي، بېالبېلو ډولو او پر ځایي اوسېدونکو د هغو د ناوړو اغېزو په اړه نور مالومات، گدي . د دغو جنایتو د څرن

 په دغو ویبپاڼوکي ولولئ :

http://www.davidappleyard.com/japan/jp22.htm 

http://nihon.awardspace.com/okinawa_sofa_crime.html 

http://okinawa-island.blogspot.com/2010/01/list-of-main-crimes-committed-and.html 

 

ېرنه کي کېدای سي تر څه اندازې د گېري ) که څه هم په دې انگان گپه یوه بل ځای کي راغلي دي، د اوکيناو خل

له خوا کالبند سوي دي . په « مجرمانه څپو » احساسات هم نغښتي وي( چي د امریکایي چوڼييو د بهرنيانو ضد 

له هغې ډلي او ، چي جاپاني سياستوالو هاو کړاوني ستونز ينور ځينينکو مرکزوواوکيناوا کي د دې جرم زېږو

دي، چي د وس و نه موند، دا یا تعدیل کولو هم د لغوه کولو  یې -هاتویاما   -صدراعظم  يمستعفڅخه د جاپان 

ولوڅخه تښتي؛ او تر جرم یا جنایت گپه ډېري اسانۍ د قانون له من ،دغو امریکایي چوڼييو پوځي کارکوونکي

یياتو کولو وروسته، د محاکمې او استرداد په پلمه، متحدو ایاالتو ته استول کيږي . د دې مسألې د نورو جز

ورئ :گو دپاره، د اینټرنيټ دغه پاڼه  

okinawa.php-in-military-us-the-and-http://thesop.org/story/world/2010/02/03/crime 

 

 

 

د ځينو کوربه هيوادو پر خالف، چي د امریکایي چوڼييو له درَکه د محصول یا تاجایي په نامه څه پيسې تر السه 

په  مقاماتو ته دولتي  هيواد  دغهد د امریکایي چوڼييود سته والي له بابته، کيي، جرمني دولت په خپله خاوره کي 

صول ورکيي . د دې خبر نور تفصيل د اینټرنيټ په دې لينک کي ډالر مح (۲،۱۱۱،۱۱۱،۱۱۱) تقریباً یو ميليارډ کال کي 

 ورئ :گو

kl.de/dl/American_bases_in_Germany_fs.pdf-http://www.fluglaerm 

 

http://www.davidappleyard.com/japan/jp22.htm
http://nihon.awardspace.com/okinawa_sofa_crime.html
http://okinawa-island.blogspot.com/2010/01/list-of-main-crimes-committed-and.html
http://thesop.org/story/world/2010/02/03/crime-and-the-us-military-in-okinawa.php
http://thesop.org/story/world/2010/02/03/crime-and-the-us-military-in-okinawa.php
http://www.fluglaerm-kl.de/dl/American_bases_in_Germany_fs.pdf
http://www.fluglaerm-kl.de/dl/American_bases_in_Germany_fs.pdf
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د عراق پر خالف  ي حکومت،وند ایتالف) گرین (گاو زرغون گوندپه جرمني کي د سوسيال ډیموکراټيک  که څه هم

په ناټو کي د غړیتوب او په خپله  هم سره له هغه؛ خويا له جنایتکارانه یرغل سره ژور مخالفت الرهد امریکا او بریتان

 رو هيوادو سره  لوژیستيکي اوگله یرغل خاوره کي د امریکایي پوځي اډې د سته والي له امله، مجبور ؤ چي

گڼله کيږي؛ او د عراقي اولس پر نده سرغړونه گ. دا مرسته د جرمني له اساسي قانون څخه څر يمرسته وک عسکري

تيا پړزرغون گوند د ایتالفي حکومت روښانه  او گوندسوشل ډیموکراټيک د ې هيواد د وحشيانه تېري کي د  ضد

 ورئ :گپه دې مضمون کي و جزیيات،. د دې موضوع نور  زبادیي

a07.shtml-http://www.wsws.org/articles/2003/apr2003/germ 

 

او غښتلی  ئلوستونکي په خپله قضاوت کوالی سي، که جرمني غوندي ستر، پرمختللزموږ هوښيار او حقپال 

د نوري نړۍ، په تېره بيا نو خپل اساسي قانون تر پښو الندي کيي،  املهله هيواد د امریکایي چوڼييو د فشارو 

دا خبره له هر راز شک او شبهې وتلې ده، په همدې دليل   !زموږ غوندي مزدورو او بېوزلو حکومتو به څه حال یي؟

او  له تېریيو هيڅکله ،چي د امریکایي چوڼييو په موجودیت کي به زموږ ملي واکمني او سياسي خپلواکي

 خوندي نه یي . السوهنو

 

سياسي  له  زیاترهپه فليپين کي هم یي چوڼييو فعاليتونه، د امریکاد نړۍ والو چارو شنونکو ته مالومه ده، چي 

په الندني لينک کي د فليپيني حکومت او امریکایي  ي . دنيویارک ټایمزیرېوان گسره الس او  شخړو او النجو

 : ه یوه لنډه کتنه سوې دهمقاماتو تر منځ دغه راز شخړو ت

-navy-strategic-leave-to-us-orders-http://www.nytimes.com/1991/12/28/world/philippines

bay.html-subic-at-base 

 

رو د دایمي حضور په ستاینه کي ترستوني گپلویانو د پردو یرغل کشکي په افغانستان کي د امریکایي لښکرکوټو

ترخه او شرمناک درسونه ني گمریکایي پوځيانو د استوپه فليپين کي د ایو پال څېرلو او ړندو ليکنو دمخه،

 لوستي وای؛ او بيا د دغه راز بدمرغو استعماري تأسيساتود دفاع په سنگر کي درېدلي وای .

 

د نړۍ په ځينو هيوادو کي د امریکایي پوځيانو حضور اوس داسي شرموونکي حالت ته رسېدلئ دئ، چي  

مقالې په دې برخه کي، په ځينو هيوادو کي د امریکایي لښکرکوټو د ناورین هيڅوک یې له منلو نټه نسي کوالی . د 

د افغانستان  په خپله  زېږونکي حالت په اړه څو لنډي خبري کو؛ اوخپلو مُدبر لوستونکو ته بلنه ورکوو، چي

 کړي .عواقبو په باب اټکل و د هغو د خطرناکوي شرایطو کي گړو فکري او فرهنگغوندي دودیزي ټولني په ځان

http://www.wsws.org/articles/2003/apr2003/germ-a07.shtml
http://www.wsws.org/articles/2003/apr2003/germ-a07.shtml
http://www.nytimes.com/1991/12/28/world/philippines-orders-us-to-leave-strategic-navy-base-at-subic-bay.html
http://www.nytimes.com/1991/12/28/world/philippines-orders-us-to-leave-strategic-navy-base-at-subic-bay.html
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خليج په سمندري اډه او کالرک هوایي اډه کي د « سوبيک » نده ده، چي د گد نړۍ والو چارو شنونکو ته ښه څر

کي نوم الره . دا  ښارو فحشا، په ټوله نړۍ« انجيليس » او« اپوگاولن»ني پر مهال دگامریکایي پوځيانو د استو

اورغورځوونکي د کالرک « مونټ پينتوبو» هغه مهاله پوري روان ؤ، چي د دقيقاً کال یاني  (ع۲۲۲۲ ناوړه حالت تر)

سئ : کوالیهوایي اډې ډېره برخه ورانه کړه .  په دې برخه کي زیات مالومات، له دغو اینټرنيټ پاڼو څخه تر السه   

.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_Philippineshttp://en 

http://www.filipinawives.com/memorial.html 

-v4g-http://www.google.co.uk/#hl=en&q=crimes+in+philippines&aq=1&aqi=g3g

j3&aql=&oq=crimes+in+phi&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ecb04e88bcddfc48&biw=13

66&bih=620 

 

( فليپينيان، چي درې پر څلورمه برخه یې ښځي اوکوچنيان وه، د ۹،) کلو کي اته څلوېښت (ع ۲۲۹۱  - ،،۲۲) په

په وحشيانه بڼه و وژل سوه . د بشري حقوقو د ساتني ډېر سازمانونه په دې باور  ،امریکایي چوڼييو په شاوخوا کي

اصالً نده را برسېره سوې یا په لوی الس  دي، چي د امریکایي چوڼييود منسوبانو د جرمو او جنایتو ډېره برخه یا

فليپينۍ محکمه کي، یو هم په ، انپټه ساتل سوې ده؛ ځکه په دغه راز جرمو او جنایتو کي ښکېل امریکایي پوځي

 نه دئ محاکمه سوئ .

 

د  (  ښځو جوازونه تر السه کړي دي، چي،۱۵،،ښار کي څلور زره،  درې سوه شپږ پينځوس ) « اپوگاولن» یوازي په 

( ۵۱۱ښار کي، چي پينځه سوه ) « انجيليس » وکي . په  مېلمه پالو) د بدلمنو یا فاحشو ښځو فېشني نوم ( دندهَ

کي د دغه « سوبيک » ( ته رسيږي . په ۱۱،،۱ميخانې کاروبار لري، د دغو ښځو شمېر درو زرو څلور سوو دېرشو )

( ته رسيږي . البته، داارقام په ۱۱۱کي درو سوو ) «  مبلکت» ( او په ۱،۹راز ښځو شمېر درې سوه اته څلوېښتو ) 

رۍ کي د ښکېلو ښځو بشپړ او دقيق شمېر نه ښيي؛ ځکه که د بې جوازه کوڅه یي ښځو شمېر هم ور گجنسي سودا

ښار کي « انجيليس » ( شاوخوا او په ۲،۱۱۱ښار کي د نهو زرو ) « اپوگاولن» ری سي، بيا یي نو شمېر په گسره مل

( ته رسيږي .۱۱۱،،وو زرو ) تقریباً ا  

 

مالومي  (۲،)  ښار د ایدز له کاري ډلي سره د ایچ. آی . وی . یو څلوېښت« انجيليس » کلوکي د (ع۲۲۲۲  - ۲۲۹۵ ) په

مړه سوي دي . ناروغان( ۲) ، چي له هغو څخه نهه پېښي ثبت سوي  

 

ه کتل کيږي، چي له امریکایي گبده سترپه جنوبي کوریا، جاپان او فليپين کي هغو کوچنيانو ته په سپکه او 

مندو سره خپلو له ؛ او زېږېدلي یي . داسي کوچنيان، چي زیاتره د پلرو له خوا پرېښوول سوي څخه پوځيانو

http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_the_Philippines
http://www.filipinawives.com/memorial.html
http://www.filipinawives.com/memorial.html
http://www.google.co.uk/#hl=en&q=crimes+in+philippines&aq=1&aqi=g3g-v4g-j3&aql=&oq=crimes+in+phi&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ecb04e88bcddfc48&biw=1366&bih=620
http://www.google.co.uk/#hl=en&q=crimes+in+philippines&aq=1&aqi=g3g-v4g-j3&aql=&oq=crimes+in+phi&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ecb04e88bcddfc48&biw=1366&bih=620
http://www.google.co.uk/#hl=en&q=crimes+in+philippines&aq=1&aqi=g3g-v4g-j3&aql=&oq=crimes+in+phi&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ecb04e88bcddfc48&biw=1366&bih=620
http://www.google.co.uk/#hl=en&q=crimes+in+philippines&aq=1&aqi=g3g-v4g-j3&aql=&oq=crimes+in+phi&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=ecb04e88bcddfc48&biw=1366&bih=620
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و گله پلرنييو څېرو سره د ورته والي له کبله، د ژوندانه په ټولو برخو، په تېره بيا ښوونه او روزنه کي د خل ،لویيږي

دا هراړخيزه مالوماتي مقاله ولولئ : ،وي سره مخامخ کيږي . د نور تفصيل دپارهله تعصب او سپکا  

http://www.yonip.com/main/articles/womenmilitary.html 

 

تکان ورکوونکو واقعيتو او شمېرو ته هم هيڅ که د امریکایي چوڼييو  سرسپارلي او جادو سوي مدافعان دغو 

ارزښت نه ورکيي، بيا نو په کار ده، چي په کابل کي د امریکایانو مزدورو واکمنانو ته سال او مشوره ورکړي، چي 

د فاحشه خانو، شرابخانو، حراميانو او په پای کي اېډز او له هغو څخه نورو را پيدا کېدونکو ناورینو د مخنيوي 

؛ ځکه هر ځای چي د دې فرعونانو پښې ایښوول سوي دي، د شرابخانو، لريمخکي له مخکي تياری ودپاره هم 

 ډول ډول جرمو او جنایتو خپرېدل حتمي او ضروري خبره ده .  د نایټ کلبو او فاحشه خانو جوړېدل او

 

ال سره جوخت، د دغه راز که څه هم د امریکایي او ایتالفي ځواکو له خوا زموږ د سپېڅلي او ویاړلي هيواد له اشغ

رام هوایي اډه په هغو کي گوټ کي کرل سوي دي، چي د بگوټ گبې ناموسييو او بد اخالقييو زړي هم د هيواد په 

؛ دي را منځ ته سوي د دغه راز فساد ورانوونکي عواقب ال تر اوسه به سم ډول نهسره له دې هم ړی نوم لري؛ خو گځان

ا فساد هم دیوه لوی امریکایي چوڼۍ څو کاله نور هم پاته سي، هغه مهال به د اما په دې خبره کي شک نسته، که

لعنت او نفرت و د زړه له کومي چي ته ورسيږي .  له دې امله باید پر ټولو هغو ناموس پلورونکو ملي ناورین وگ

اناتو په د هر ډول شرایطو او امک ،دې توري او شرمناکي لکې ته ،وایو، چي زموږ  په سرلوړي هيواد کي

 برابرولوکي برخه اخلي .

 

درنو لوستونکو ته و مخالفت څه پټه خبره نه ده. گپه سعودي عربستان کي هم له امریکایي اډو سره د عامو خل

په پيل  وسله وال مقاومت یوازنی دليل هم القاعدې او نورو مخالفينو د له سعودي حکومت سره د څرگنده ده، چي 

؛ ځکه امریکایي پوځونه په حقيقت کي د خليج  د جگړې په پلمه په سعودي وې چوڼۍدغه امریکایي کي هم

عربستان کي ځای پر ځای سوي وه. معقوله او پرځای خو دا وه، چي تر خپل رسمي مأموریت وروسته یې سمدستي 

کي  د سعودي عربستان خاوره پریښې وای؛ مگر په خواشينۍ سره چي د فارس خليج په حساسه ستراتيژیکه سيمه

یې خپلو استعماري هدفو ته په پام سره،  پښې اوږدې و غزولې . که چا د وسله وال مقاومت په زور نه وای ایستلي، 

بېله شکه به تر اوسه پوري د راجاگانو او نوابانو په شان هورې ناست وای . د دې موضوع نور تفصيل په دغو 

 ویبپاڼو کي وگورئ :

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_withdrawal_from_Saudi_Arabia 

tmhttp://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/2984547.s 

 

http://www.yonip.com/main/articles/womenmilitary.html
http://www.yonip.com/main/articles/womenmilitary.html
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_withdrawal_from_Saudi_Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_withdrawal_from_Saudi_Arabia
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/2984547.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/2984547.stm
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ي ــــــامریکایي الوتکو له پاکستاني هوای کي ځينو ع کال ۱۱۱۲په موږ او تاسي ټولو افغانانو ته مالومه ده، چي 

  وټهــــــې پېلــــــب سي . آی . اې .ي د ـــــــيږي، چـــــ. همدا اوس هم ویل ک ړهـــــه وکـــدونـــخه پر افغانستان بریـرو څگډ

دا  ي .غانستان او قبایلي سيمو بمبـارۍ کياډو څخه پر افهوایي  پاکستاني ځينو له   predators)  (drone الوتکي

وزار او له امریکایي گواقعيت د پاکستان په ایبټ آباد کي د اسامه بن الدن پرکور د امریکایي قواوو د وژونکي 

ند سو.  په حقيقت کي د بن گڅر همچارواکو سره د پاکستاني واکدارانو تر ظاهري شخړو او النجو وروسته ال نور

مخو پاکستاني پوځيانو د بن الدن د پلویانو د خواخوږۍ په خاطر د امریکاد بې  والدن تر وژني وروسته ؤ، چي دو

 د بندولو خبري وکړې .  ،هوایي اډېنومي  « شمسي » خپلي پيلوټه الوتکو پر مخ د 

 

افکارو دغولولو دپاره د پاکستاني او امریکایي پوځيانو د ښایي دا ظاهري جار و جنجال د پاکستاني عامه 

هوایي اډې څخه « شمسي » و یوه برخه یي؛ خو د پاکستاني او امریکایي واکمنانو له خوا د پاکستان له گري جنگزر

د کار اخيستني په اړه د حقایقو له پټولو سره سره، له دې روښانه واقعيت څخه هيڅوک نټه نسی کوالی، چي د 

، په تېره بيا مظلوم او بېوزلي پښتانه، په قبایلي سيمو کي د امریکایي ډرون له ړندو او بې گخلدرست کستان پا

رحمانه بریدو سره سخت مخالفت لري . د نړۍ خبري وسایل هره ورځ د امریکاد دغه راز وحشيانه بریدو پرخالف د 

 ریونو شاهد دي . ړو ځپلو پښتنود مظاهرو او الگپاکستاني اولس، په تېره بيا ج

 

پاکستانۍ خاوره، اوبه او فضا تر اوسه په پټه یا ښکاره د امریکایي ځانگړو قواوو او سي . آی . اې . لویه او پراخه 

ځاله ده؛ ځکه نو هيڅوک له دې خبري مخ نسي اړوالی، چي له امریکایي پوځ او استخباراتي کړیيو سره د 

ه هغه هيواد کي د جگړې، نا امنييو او سياسي شخړو خورا لوی اورونه پاکستاني دولت ښکاره یا پټو همکاریيو پ

بل کړي دي . د دې سرکښو اورونو له کبله پاکستاني اقتصاد او پاکستاني اولس ته دونه ستر او پراخ تاوانونه 

سکري اوښتي دي، چي د جنرال پروېز مشرف او زرداري له حکومتو سره یې د امریکایي مقاماتو په اقتصادي او ع

مرستو، هيڅکله سر نه سره ورځي . که په پاکستاني قلمرو کي د امریکایي پوځو او استخباراتي شبکو پټي او 

 ښکاره السوهني نه وای، پوره باور دئ، چي نن به د دې هيواد پر خپلواکۍ غوښتونکو خلگو، په تېره بيا مظلومو

په اړه  امریکا د روانو عسکري همکاریيو د ځينو اړخوپاکستان او د پښتنو، د قيامت شپې او ورځي نه تېرېدای .

 نور مالومات دلته کتالی سي :

-launch-base-pakistan-using-confirms-http://www.foxnews.com/politics/2009/02/19/official

attacks/  

 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article5762371.ece 

 

http://www.foxnews.com/politics/2009/02/19/official-confirms-using-pakistan-base-launch-attacks/
http://www.foxnews.com/politics/2009/02/19/official-confirms-using-pakistan-base-launch-attacks/
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article5762371.ece
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سياسي نظام کي د هغه هيواد د د تورکيې په  له ورایه هم چوڼۍکي د اینجرليک امریکایي تورکيه ) ترکيه(په 

نورو ځينو او په سيمه کي د امریکا د  ټينگښتپوځيانو د ښکاره برالسي، د اسرایيلو د صهيونيستي دولت د 

د امریکایي پوځيانو د  د ليکني په دې برخه کي د تحقق دپاره کار کيي . بې ځایه نه ده، چي استعماري هدفو

والو  ۍد نړ او سياست وال پوځيانبې هویته تورکي ، چي که څخه پوښتنه وکو پلویانو افغاني همېشني حضور له

کي د پوړني  تحصيلي مؤسسواسالمي دودو پر خالف خپلو ښځو ته په دولتي ادارو او   -بشري حقوقو او ملي 

!و؟ اهالنه او انساني ضد عمل پېښې وکي، موږ افغانان هم باید د هغو د دې جاغوستلو اجازه نه ورکي  

، موږ ته السونه اچول بدو بال هر دپارهوالو د خپل سياسي ژوند د بقاء  که غرب مآبه تورکي پوځيانو او سياست

مگر موږ د موالنا جالل الدین بلخي غوندي عارف او سيد جمال الدین   ؟په پټو سترگو تقليدکووافغانان به یې هم 

د هویت بایللو تورکانو پر ناسمه الر گام کښېږدو؟! زموږ  افغاني غوندي متفکر او مبارز په لرلو سره دې اړ یو چي 

عارفانو او مفکرانو تورکانو ته د پوهي، پرمختگ او بشپړتيا الر ښوولې ده، ځکه نو تقليد او پېښې کول د هغوی 

 کار دئ نه زموږ .

 

يو وختوکي یې د هغه ) فرانسه یوازنی هيواد ؤ، چي په دې وروستيپه داسي حال کي، چي په ټولو لوېدیځو هيوادو 

کي مسلماني ښځي حق لري، په خپله خوښه  هيواد په عامه ځایوکي د بوغرې یا چادري پر اغوستو بندیز ولگاوه(

او د خپل هيواد د ښځو له دې منل سوي انساني  واو سياستوال وپوځيان ور د تورکيې متعصبگکالي واغوندي؛ م

کال د فبرورۍ پر اوومه نېټه د (ع ۱۱۱۹ )هيواد پارلمان د ي پټولې، تر څو چي د دغه گحق څخه ستراسالمي 

تورکيې په رسمياتو کي د پوړني اغوستلو بندیز ایسته کړ.  په تورکيه کي د پوړني اغوستلو د ناروا او بې ځایه 

ورئ :گبندیز  د ایسته کولو تفصيل، د ویکيپيدیا په دې پاڼه کي و  

http://en.wikipedia.org/wiki/Headscarf_controversy_in_Turkey 

 

سره تاریخي ستونزي لري،  ارمنيانواو  صقبر کُردانو،موقعيت او له  ستراتيژیک  -جيو تورکيه خاص که څه هم 

په هم ، ښایي نه په ناټو کي غړیتوب او نه گو ته په ریشتيا سره اختيار ورکړل سيیې عام خل سره له هغه هم کهمگر 

 خپل هيواد کي د امریکا همېشني حضور ته غاړه کښېږدي . 

 

په  تل التوایاه مالومه ده، چي د امریکا متحدو گشننونکو ته په بشپړه تو پوهانو او د تورکيې د سياسي تاریخ

اد د ډیموکراټيکو رژیمو په له الري د هغه هيو انوتورکي پوځيوفادارو  پوځي اډې او تورکيه کي د خپلي 

اسي نظام کي د غرب مآبه پوځيانو برالسی تر لمر روښانه خبره ده يد تورکيې په سه برخه اخيستې ده. کي لویړنگولو

درست سياسي نظام یې په  . تورکيه، پاکستان او اسرایيل د نړۍ له هغو درو مشهورو هيوادو څخه دي، چي

http://en.wikipedia.org/wiki/Headscarf_controversy_in_Turkey
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انو سره د يرمنعسکري کودتاوو او له قبرص او اپه الس کي دئ . په تورکيه کي د  ي واکمنانود پوځواقعيت کي 

ورئ :گپاڼي وویب دغه ،تورکانو د تاریخي مسألو په باب  

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Military_coups_in_Turkey 

http://www.historyplace.com/worldhistory/genocide/armenians.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_dispute 

 

ټه هم گټه یي، باید هرومرو زموږ د هيواد په خير او گسربېره پردې، ایا هر هغه څه چي د تورکيې یا کوم بل هيواد په 

ر تر اوسه مو په دې روښانه خبره سد نه رسيږي، چي مختلف هيوادونه، بېالبېل عيني او ذهني شرایط گیي؟ م

ي او اقتصادي سيسټمو یا د هغو د ځينو برخو گلري؛ او له یوه هيواد څخه بل  هيواد ته د سياسي، اجتماعي، فرهن

او عناصرو ميخانيکي او مقلدانه لېږدول، له ولسي پاڅونو، مخالفتواو ستونزو پرته بله څه نتيجه نه لري . ایا 

 ریخ، د دې مدعا روښانه ثبوت نه دئ؟ځپلي اوکړکېچن هيواد وروستی څو دېرش کلن تا گزموږ د جن

 

د دې روښانه حقيقت له منلو مخ وانړوو، چي د امریکا چوڼۍ په هيڅ  دې ټولو دالیلو او شواهدو ته په پام سره باید

 ځای کي د ځایي خلگو غوښتنه نه ده. 

 ولي؟ 

کي د انسان ځپلو، زیندی ځکه چي دا ډول استعماري چوڼۍ نه یوازي په کوربه هيواد، بلکي په چارچاپېره سيمه 

نده گخطرناک مرکزونه دي . ښکاره او څر خوراکولو، چور او چپاو، فساد خپرولو، گواښلو، ورانولو او ککړولو

 خبره ده، چي خلگ په خپلو سيمو او هيوادوکي د پردو السوهني، جنایتونه، فحشاوي، لوټمارۍ، بې عزتۍ او

 نارواوي نسي منالی .  نوري

 

، نو يگټي او بې مطلبه نه کيهيڅ کار بې د کوچنيانو هم سر خالصيږي، چي استعماري قدرتونه  په دې خبره خو

امریکا څنگه له دې کلي او اساسي اصله مستثناء کېدای سي، چي زموږ افغانانو له غمه به تر خپلو وینو او پيسو 

 چهگد بېالبېلو سيمو د ځایي اوسېدونکو د مخالفتو  ،پوځي اډو سره د امریکا لهالندي لينک کي په   تېریږي؟

وگورئ . له وړاندي سوو نظر پوښتنو څخه په ډاگه ښکاري، چي خلگ په خپلو ملي او وطني مسألوکي د استعمار 

  :په ناولو او خطرناکو نخشو ډېر ښه پوهېږي 

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/international_security_bt/579.php 

 

ه ډکه کو؟گرانو د پيسو یا نورو اقتصادي مرستو تشه باید څنگاما د استعمار  

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Military_coups_in_Turkey
http://www.historyplace.com/worldhistory/genocide/armenians.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_dispute
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/international_security_bt/579.php
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زموږ ویاړلئ ملي تاریخ ښيي، چي افغانان کوالی سي د خپلو پلرو او نيکو په شان په لوږه، بېوزلۍ او راز راز 

اقتصادي کړاونو کي گوزاره وکړي؛ خو دا هيڅکله نه مني، چي د پردو مغرضانه پيسوته په سترگو نينگلو سره، د 

سرلوړي خاوري، واک له السه وباسي . غالمۍ طوق غاړي ته واچيي؛ او سوکه سوکه د خپلي سپېڅلي او   

 

موږ  افغانان باید هيڅکله د پردو پيسو ماهيت، د ترالسه کولو الر اوپه ټولنه کي د هغو اغېزې او نتيجې له پامه و 

نه غورځوو.  باید تل دې پوښتنو ته جوابونه و موو، چي پردي هيوادونه د څه مقصد دپاره پيسې راکيې؟ د راکولو 

ه؟ او په پای کي د دغه راز پيسو تر السه کول زموږ مځکنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ، ملي واکمنۍ الر یې څه د

او ملي یووالي ته څه زیان رسوالی سي؟ هغه خولۍ دي خدای هيڅکله زموږ پر سر نه کړي، چي د سر او وجود خطر 

 را منځ ته کيي . 

او معيارو ته پام و نکړو، بيا نو د هيواد د مځکنۍ که د پردو پيسو په تر السه کولو کي دغو زرینو اصولو  

بشپړتيا، سياسي استقالل، ملي حاکميت او ملي ویاړونو د زیانمن کېدو او ان نابودۍ خطرونه هم باید د زړه له 

 کومي ومنو. 

ناروا باید ویښ او هوښيار اوسو، چي استعمارگران د لرغونو توکو د سراښو او غولوونکو سوداگرو په څېر په دې 

معامله کي د څو تنگو په ور کولو سره، زموږ لرغوني او تاریخي خزانې تر گوتوکيي . باید د خپلو پلرو او نېکو 

ارزښتناک تاریخي ميراثونه په هيڅ بيه له السه و ر نکړو. په دغه راز بایلونکي قمار کي د گټي تر السه کول، فقط 

  افسانه ده او بس .

افغانان د هيواد د اقتصادي پرمختگ دپاره د استعمارگرانو د پوځي اډو د  ویاړلي او سرلوړي وَبه بایدله دي سَ

تباه کوونکي محصول یا ماليې پر ځای پر خپلو پرېمانه  طبيعي زېرمو، پياړو مټو، نه ستړي کېدونکي کار، 

کړي، چي هم مو اقتصادي نوښتگرو مغزو، علمي تجربو،  ښې ادارې، عادالنه نظام، یووالي او پيوستون تکيه و

سوکالۍ ته الر هواروي؛ او هم مو وطن، خپلواکي او ملي ارزښتونه له هر ډول السوهنو او یرغلو څخه خوندي 

 ساتي . 

   هگلویه جر امریکایي چوڼۍ او نمایشي

ادعاوو  لکه څنگه چي په تېرو مباحثو کي هم یادونه وسوه، زموږ د ځينو غرب مآبه ليکوالو او شننونکو د ناسمو

سترگه زموږ . خبري نه دي  کال(ع ،۱۱۲ پر خالف، په افغانستان کي د امریکایي چوڼييو جوړول، په هيڅ وجه د)

د دې ډول استعماري چوڼييو د جوړولو کار له تېرو لسو  ، چيورو او باخبره هيوادوالو ته په بشپړه توگه څرگنده ده

پيل سوئ؛ او تر اوسه پوري، په پوره چټکۍ سره روان دئ .  څخه کالو یاني د امریکایي یرغل له همغي اولي ورځي
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له شينډند څخه تر کونړو، له بلخ اوکندوز څخه تر خوست او پکتتکا پوري گرده افغانستان د امریکایانو او نورو 

.ډک دئ . له دې روښانه حقيقت څخه هيڅوک سترگي نسي پټوالی  لښکرکوټو ایتالفي پوځو په لویو او کوچنييو  

 

» او« رسميت » د په اصطالح  استعماري چوڼييو ته کرغېړنو ، دېسوي دي نه تر اوسه هغه څه چيالبته،  

د حامدکرزي په مشرۍ مزدور حکومت، د عبداهلل عبداهلل، امراهلل صالح او  . ه اوبسد خبره وورکول « مشروعيت

ډلو ټپلو له استازو، بېالبېلو  احمدشاه مسعود د وروڼو په مشرۍ مزدور اپوزیسيون او د ډول ډول جنگي

» او « رسميت » جاسوسانو او تپل سوو مزدورانو څخه ډک پارلمان او والیتي جرگې هم د دغه راز تش په نامه 

دپاره، تر ټولو ښه او مناسبه موقع گڼله کيږي . بې شکه، امریکایانو د دې طالیي چانس د تر السه « مشروعيت 

کي خپل زرگونه پوځيان مرگ او درد ته ودرول؛ ميليارډونه ډالر یې په اور کي  کولو دپاره، په تېرو لسو کالو

واچول؛ په  خپل هيوادکي دننه او دباندي یې د ميليونو سوله دوسته اولسو، مخالفت او دوښمنۍ ته غاړه 

ریکایان کښېښووله . که دا حساسه او طالیي موقع له گوتو ووزي، مانا به یې په ساده ټکو سره دا یي، چي ام

افغانستان ته په ډکو السو راغله؛ خو په تشو السو بيرته ووته . بې انساني تلفاتو، مالي تاوانو، شرمناکي رسوایۍ 

 او بدنامۍ به یې هيڅ گټه نه یي کړې .

 

( فقرې له حکمو ۵( مادې د پينځمي ) ۲۱تپل سوي رژیم د اساسي قانون د نيویمي ) یرغلگرو پوځو د که څه هم د 

د « ملي شورا » سره سم، د بين المللي تړونو او ميثاقو منل یا له هغو سره د افغانستان د یو ځای والي فسخه کول د 

د اوسنييو سياسي واقعيتو ته رو زموږ د هيواگسوي دي؛ خو سره له هغه هم امریکایي اشغال یادواکونو په ډله کي 

النجمنه مسأله د  کړکېچنه او «رسمي کولو» ڼلې ده چي د خپلو استعماري چوڼييو د گپه پام کولو سره، دا غوره 

ې د استازو له خوا تأیيداو تصویب کړي . گیوې قالبي لویي جر  

 

 په پام کي لري : د امریکایي سياستو طراحان د لویي جرگې په جوړولو سره دغه دوه لوی هدفونه،

اول دا چي د ولسي جرگې د تصویب او مالتړ په تر السه کولو سره غواړي په افغانستان، سيمه او گرده نړۍ کي،   -

دروغجن پوښ ور واغوندي؛ او له دې الري په خپل گومان پر « قانونيت » او« مشروعيت » خپلو دایمي چوڼييو ته د

نو سربېره د گاونډیيو هيوادو اود سيمي د لویو لوبغاړو له مخالفتو او هيوادپالو، خپلواکو او سرلوړو افغانا

 الر ومومي .« تښتي » اعتراضو څخه د

دوهم دا چي په دې مهمه ملي او وطني مسأله کي دکرزي د مزدور حکومت او تش په نامه پارلمان اوږې سپکي   -

له خوا به د دې ستري ملي مسألې تأیيد او  کړي؛ ځکه دوی ته ښه مالومه ده، چي د کرزي د حکومت یا پارلمان

تصویب، په دردېدلي او خښمېدلي افغان ملت کي د مخالفت او دوښمنۍ ال نوري څپې هم را وپاروي . له همدې 

دی هم  ونديگکرزی له افغاني او بين المللي مطبوعاتو سره په خپلو مرکو او کنفرانسو کي داسي ښيي، چي سَوَبه 
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خوښ نه دئ . څه موده ته په اجازه ورکولو د امریکا دایمي چوڼييو ، او باغروره افغانانو په څېرد خپلواکو، سرلوړو 

 دد پوځي اډو په اړه یې  کي ادعا وکړه، چي افغاني ژورناليستانو سره، په یوه تلویزوني مرکهله  یې، مخکي

 ټو پرگولس اافغان دولت او  د ټولدي، چې  يپر ایښ یې اوداسې شرایط؛ ديي ورتړلیې  ونهپښې او الس امریکا

افغان  چې دونه سي، څ کار يه يداسبه هيڅکله خواه دولت ل دند کړ، چي گار سره ډاډ څرگپه ټين ،. دهراڅرخي 

؛ خو زموږ هوښيار او سترگه ور وطنداران  ټول له ورایه گوري، چي د کرزي مزدور او تپل سوی يیټه نه گ هپ ولسا

اعي او اقتصادي ژوندانه په هيڅ برخه کي له امریکایي اشغالگرانو سره برابر حکومت د سياسي، عسکري، اجتم

 حقوقي دریځ نه لري . د خلگو خبره : چيري نوکر، چيري بادار . 

 

زموږگردو هيوادوالو ته مالومه ده، چي امریکایي اشغالگران او نورو ایتالفي دولتونه له تېرو لسو کالو راهيسي 

کرزي، د هغه د حکومت غړو، پارلمان، اوردو، پوليسو، استخباراتو او ټولو دولتي کارکوونکو ته تنخاوي 

. دا خبره هم هر چا ته مالومه ده، چي که د  ورکيي؛ او په کابل او والیتو کي یې د کورو او دفترو ساتنه کيي

امریکایي عسکرو د ټانکو او الوتکو شوم سيوری نه یي، خدای خبر دئ، چي دا فاسد مزدوران به څو ورځي زموږ 

د کرزي د فاسد او مزدور حکومت له نوله دې کبله د دردمنو خلگو د قهر او خښم په وړاندي مقاومت وکړای سي؟ 

 د السو او پښو تړلو ادعا له یوې بې خونده ټوکي پرته بل څه نه ده . خوا د امریکایانو 

 

ر همدا بې گ؛ میندپه هره مانا ور وپېژ ټولو افغانانو او نړۍ والوته ،تېرو لسو کالو کرزی او د هغه فاسد حکومت

کي د و ښاروی نه ؤ، چي د خلگو تر اوږدو شکایتواو کړاوو وروسته یې په کابل او نورواکه او بې ارادې کرز

د دې ډول سيمېټي  خلگسيمېټي دېوالو او خنډو د ایسته کولو امر وکړ؟ خو په کابل او نورو ښاروکي تر اوسه 

. تر دې چي تېر سو، ایا همدې باټک کرزي په لوړ اواز او لکه غاړه ونه له ستونزو خالص نه دي  او خنډو دېوالو

حال سي؟  و تړلشرکتونه باید په څو مياشتو کي « امنيتي » ي ویل، چي په امریکایي او ایتالفي ځواکو پوري تړل

، کومه ځایه دقيقه دهشرکتو د تړلو خبره تر « امنيتي » هغواه لوستونکي ښه پوهېږئ، چي د گچي زموږ وېښ او آدا

خبري یې هم بال ې بل موازي حکومت جوړکړئ دئ؟! په دتر څنگ حکومت  د چي د کرزي په خپله وینا یې د ده

د معترضو کاندیدانو « ې گولسي جر» هيڅکله به د ي په ټينگار سره به یې ادعا کوله : ایا همدا کرزی نه ؤ، چ پسې،

پرانيستلو ته غاړه کښېنږدي؟ اما نتيجه څه وه؟! موږ ټولو وليده، « پارلمان » تر حلولو مخکي ديلو او شکایتو گد 

؛ او بېله بار و بستر و تړاهخپل بهرنۍ سفر د سمدالسه، واښ وروسته یې کوچني گچي د امریکایي چارواکو تر یوه 

په پرانيستلو الس پوري کړ، چي ښایي د نړۍ د پارلمانو په تاریخ کي یې ساری « پارلمان » ځنډه یې د هغه نوم بدي 

موږ  :په وارو وارو یې تکرار کړې ده ، چي د کرزي ټولي خبري یوه خوا او دا مهمه خبره بلي خوانه یي ليدل سوئ . 

رده گر بيا هم موږ گنور د امریکایي او ایتالفي قواوو خپلسري بمبارۍ، تالښۍ او عمليات نسو زغمالئ؟ م

 شاهدان یو، چي د خپلسرو فرعونانو وحشيانه بمبارۍ، تالښۍ او عمليات د پخوا په شان تر اوسه جاري دي .
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په تورو کڅوړوکي د ایران د اخوندي رژیم  تورو او امریکایان او پياوړي اوروپایي دولتونه خو آ خوا پرېږدئ، ایا 

چټلو پيسو،کرزي او د هغه مزدور حکومت ته د سياسي خپلواکۍ په نامه څه پریښي دي؟ !  کله چي د فارسيزم او 

شيعيزم  مکارو ټيکه دارانو د منلو بين المللي موازینو پر خالف، زموږ مظلوم هيوادوال جوپه جوپه په دار وځړول 

چي  تر اوسه له دې جنایته الس نه اخلي،ایا کرزي او د هغه مزدور حکومت د اعتراض څه ږغ پورته کړ؟ ! کلهاو ال 

پر  او دودونود انسانيت او اسالميت د ټولو اصولو افغاناناخوندانو زموږ مهاجر  پراختيا غوښتونکوهمدې 

دا خبره هم د هيچا هېره نه ! د کرزي مزدوري او فاسدي ادارې څه احتجاج وکړ؟  ایاخالف له خپل هيواده وشړل، 

رو د ځنډول سوو ټانکرو د خوشي کېدو گده، چي کرزي او د هغه ملي ضد حکومت په ایران کي د افغاني سودا

هغه خاینو  افغانانو زوروري او پرله پسې مظاهرې نه وای، مزدورکرزي او د زړوروکه د ! څه توره وکړه؟ دپاره

.   کړی هم نه وای لېږلو جرأت د هيأتیوه تشریفاتي د  بيري د ایراني حاکمانو د اندېښنې او خرخښې لهگرو به مل

 داسي مثالونه  په پېخر دي، چي د کرزي او ملگرو پر شرموونکو باټو او پوچو ادعاوو د بطالن کرښه باسي . 

 

هيڅکله نه غوليږي . په تېرو ري مانورو گزرنمایشي او په دې  کرزيد اوس  افغانانهمدې واقعيتو ته په پام سره،  

امریکایي . و ليدلې ډېري نمونې خورا و او غوولونکو نندارو گري جنگزر  راز  دغه دهغه  د یې کيلسو کالو

اشغالگران د دغه راز غولوونکو تاکتيکو په کارولو سره، په واقعيت کي هلي ځلي کيي،چي مزدوراو منفورکرزي 

رنگ په ورکولو سره، په افغاني او بين المللي ټولنه کي، څه باور او پرستيژ تر السه کړي؛ ځکه په تېرو « ملي » ته د 

اکونو او خپلو جابرانو د فساد او ظلمونو له کبله حاالت د عمومي لسوکالو کي د پردو فرعونانو د  خپلسرو تاړ

 پاڅون پولي ته رسېدلي دي . 

 

دئ، د امریکایي ساتلئ  د کرزي او انډیواالنو پر خالف، چي  له امریکایي چوڼييو سره یې خپل مخالفت ظاهراً پټ 

امه اپوزیسيون پلویان او خواخوږي ، نه ه د عبداهلل عبداهلل په مشرۍ د هغه د تش په نگیرغل د مخکښانو په تو

یوازي پر دغو کرغېړنو استعماري تأسيساتو هيڅ اعتراض نه کيي، بلکي د هغو سته والی او تداوم خپله اساسي 

او داسي نور هم د امریکایي « افغانستانيان » ، « خراسانيان » ڼي . بېالبېلي ستمي ډلي ټپلي لکه گهيله او غوښتنه 

ع په لومړۍ ليکه کي والړ دي . د هغو کرایه سوو  ټيکنوکراټانو او  بېالبېلو مافيایي ډلو داستان لښکرکوټو د دفا

سيوري کرغېړن هم کټ مټ همداسي دئ، چي په افغانستان کي د امریکایي او ایتالفي عسکرو د توپ و ټانک تر 

 الندي، د ناز او نعمت ژوند تېروي . 

 

» او« رسميت » دیوازي جوړي سوي چوڼۍ اوس د چا خبره له مخکي نو مخکي ایاد امریکد همدې حقایقو پر بنسټ 

ي او تقلبي ټاپې د تر السه د دې درواغجنالبته، ته انتظار باسي .  په مقصدد لویي جرگې نمایشي ټاپې« مشروعيت 
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په دې توگه، دې ناوړه حالت زموږ زړور او  .  مقدمات پيل سوي دي او هر اړخيز پراخله پخوا څخه هم  دپاره کولو

 . .دي . کړي د خپل اوږده تاریخ له خورا خطرناک او حتا فاجعه زېږونکي ازمایښت سره مخامخ خپلواک خلگ 

 

خبري نوري هم اوږدې خپلي ې له خوا د امریکایي چوڼييو د تصویب یا تردید په اړه  گمخکي تر دې چي د لویي جر

مرکو  واو گ( کي د جرگران افغانستانکور ) تاریخي ډ گي تر یوه بېل سرليک الندي، زموږ په چ ڼمگټي نه گکو، بې 

دود له څه وخته باب او مرکو و گچي د جر؛ او دا خبري ځانته مالومي کړو، دود ته یوه لنډه کتنه وکو ارزښتناک

و ملي گټو د ساتني دپاره یې څه ؛ په دغه راز  قامي یا ملي غونډوکي څه ډول کسانو برخه اخيسته؛ او د خپلئسو

د هيواد په دې حساسو  بيا و دستور به یو پالدود  زموږ د پلرو او نېکو دا ویاړلئبېله شکه،  ړي دي؟ډول پرېکړي ک

ټو د ساتني ستر رسالت او گته  د ملي او وطني  وطندارانو نييومړزموږ سرلوړو، خپلواکو او  تاریخي شېبوکي

  مسووليت ور په یادکړي .

 

 تاریخي دود ته یوه کتنه وگپه افغانستان کي د جر

 ،آثارو په استناد د آریایي تاریخ ښيي، چي زموږ لرغونې مېنه د آریایانو له زمانې څخه د جرگو او مرکو هيواد دئ .

دودیزي په نامه « سميتي » او « سبها» د خپلو کليوالي، قامي او ملي ستونزو د ليري کولو دپاره دانو گزموږ نيکه 

د عامو « سبها» ( . د مؤرخانو او محققانو د څېړني له مخي، ۲۱  تاریخ مختصر افغانستان، ) حبيبيدرلودې ې گجر

داسي جرگه وه، چي د قام مشرانو، مخوَرو او « سميتي » خلگو جرگه وه، چي په کلو او بانډوکي به جوړېده؛ خو 

» ، «څلــــوېښتي » له « سميتي » نننۍ اولسي/ ولسي جرگې او له « سبها » شتمنو بې غړیتوب الره .  په دې توگه 

د لوک  آریایي کليمه« سبهـــا» په هندوستان کــــــي تر اوسه د  سره ورته والی درلـــود .« سنا» یا « مشرانو جرگې 

 یاد ایاالتو ( Rajya Sabha )یا ولسي جرگې ) شورا( او راجيا سبها ( Lok Sabha )سبها

؛ او د دې خبري مـانا دا ده، چي موږ له هـــــندیانو سره په تاریــــخي او ژوندی پاته دهورا( په ټکوکي د جرگې )ش

 فرهنگي ميراثو کي، گډي ریښې لرو.

 

ځای  حقوقي  -جرگه او مرکه زموږ په کورني، کليوالي، قبيله یي او ملي ژوندکي ډېر لوړ او ارزښتناک سياسي 

غانان د خپلو کورنييو شخړو او النجو د حلولو دپاره د ځينو مُصلحو او خير غوښتونکو لري . همدا اوس موږ ټول اف

خپلوانو، دوستانو او اشنایانو په گډون کورنۍ جرگې جوړوو. په هرکلي کي د هغه کلي د بېالبېلو مشکالتو او 

محلي جرگې جوړیږي . د پېچومو د حلولو دپاره دکلي د دیني عالمانو، مشرانو او مخورو په گډون، کليوالي یا 

دوو یا څو قبيلو/ قومو تر منځ بېالبېلي شخړي او ناخوالي هم تل د جرگو او مرکو له الري حليږي، چي په هغو کي د 

ښکېلو اړخو پوهان، عالمان، قومي مشران، سپين ږیري او د رسوخ خاوندان برخه اخلي . لویه جرگه، لکه څنگه 
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وطني مسألو د خالصون او پرېکون مهمه مرجع او د خلگو د ارادو   -د لویو ملي چي له نامه یې ښکاري، د افغانانو 

 او غوښتنو څرگندوی ده .

 

په اوسنييو شرایطو کي کله کله د لویو جرگو حقوقي مؤسسې ته د هغې د زړښت او د هغې له پرېکړو او مصوبو 

يږي؛ او پر ځای یې له ریفرنډم یا عمومي نظر څخه د واکمنو طبقو د ناوړو استفادو پر بنسټ د انتقاد گوته نيوله ک

 پوښتني څخه د کار اخيستو غوښتنه وړاندي کيږي .

دا سمه خبره ده، چي د ملي او وطني مسألو په اړه د نظر ښوولو مستقيمه الر د هغې تر غيرمستقيمي الري، په ځينو 

امنيتي شرایطو، ټولپوښتنه   -سياسي حاالتوکي غوره گڼله کيږي؛ خو زموږ د جنگ ځپلي هيواد اوسنييو ځانگړو 

یا ریفرنډم تر زیاته بریده گران کړئ او حتا د ناشونتيا حد ته رسولئ دئ؛ ځکه ریفرنډم یا عمومي نظر پوښتنه، په  

ټول هيواد کي له سراسري سولي او امنيت پرته ستونزمن کار برېښي؛ په داسي حال کي چي د لویو جرگو را بلل په 

امنيتي شرایطو کي له امکانه ليري کار نه دئ . د کلي، قبيلې، قوم او هيواد د بېالبېلو مسألو د  هر ډول سياسي او

هوارۍ دپاره کېدای سي، هر وخت په اسانۍ سره د یوې جرگې جوړولو تياری اوسریښته وسي؛ مگر د ټولو 

پراخو لوژستيکي تياریيو او امنيتي شرایطو سربېره،   -هيوادوالو د رایو پوښتنه پر مساعدو او مناسبو سياسي

لویو مالي لگښتوته هم اړتيا لري . له بله پلوه، د واکمني طبقې ناوړه استفادې اوناروا السوهني یوازي په لویه 

نده ده، چي د ریفرنډم گڅرنه دي، د عمومي نظر پوښتني پر سيسټم هم ژوره اغېزه ښندالی سي .  جرگه پوري تړلي

ته په کلکه زیان  او غوښتنو ۍ، تېرایستني او سرغړوني د رایو ورکوونکو ارادوگبر ۍگپه بهير کي هم بېالبېلي ټ

کله بېله شکه د ریفرنډم روښانه او منصفانه نتيجه له لویو ستونزو او مشکالتو سره مخامخ کيي . ؛ او دا کاراړیي

روا السوهنو څخه خوندي نه یي، ه دواړه  د ټولني د واکمنو کړیيو له ناوړه استفادو او ناگچي ریفرنډم او لویه جر

ځکه ؟  ر پاتېدای سيبيا نوپه هيواد کي د انتخابېدو او انتخابولو د پروسې له ښه کولو او شفاف کولو پرته څه ال

د سموالي یا ناسموالي  انتخاباتوافيت او عادالنه معيارو پر بنسټ د ، شفي برخي اخيستنيآزاد خلگو د د یوازي 

.په اړه قضاوت کوالی سو  

 

او  اساسيدا چي انتخابات مستقيمه یا غير مستقيمه بڼه ولري، ډېره اساسي او ټاکوونکې مسأله نه ده . 

مسأله دا ده، چي د خلگو نظرونه او رایي بایدیا په مستقيمه یا غير مستقيمه بڼه پراخ انعکاس  ټاکوونکې

( ۵،) ي دولت د اساسي قانون پينځه شپېتمه ماده گوډاگد کابل د ومومي؛ غوږ ورته و نيول سي او عمل په وسي . 

جمهور ریيس ته واک ورکيي، چي په مهمو ملي، سياسي، اجتماعي او اقتصادي موضوعاتو کي د افغانستان د 

د څه ډول کسانو رایه پوښتي؛ او د  جمهور ریيس دا خو ډېره ښه خبره ده؛ مگر دا چي و عمومي رایه وپوښتي .گخل

)  ېپينځه شپېتمه مادد د اساسي قانون وښتنو سره څه چلند کيي ډېره ارزښتناکه خبره ده . خير، هغو له نظریو او غ
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م ) ټپه اوسني اساسي قانون کي د مستقيمي دیموکراسۍ تمثيلي سيسچي ه ښکاري، ( له  نص څخه په څرگند۵،

یوې کومکي او تکميلي  دیوازي  گم ) لویه جرگه( تر څنډیموکراسۍ د تمثيلي سيسټریفرنډم( د غيرمستقيمي 

  ه استعماليږي .گتووسېلې په 

 

د دې دپاره چي د ملي جرگو په ارزښتناک رول او سترو ملي پرېکړو  ښه سر خالص کړو، بې گټي نه ده چي دلته 

تاریخ کي د ځينو مهمو ملي او قامي جرگو، لنډه یادونه وکو.  دا لنډ بحث په کندهار کي د  په معاصرد هيواد زموږ 

صفوي استعمارگرانو پر ضد، زموږ د زړورو او غيرتمنو نيکونو د خپلواکۍ بخښوونکي غورځنگ له لومړیيو 

)  يرویس خان هوتککله چي حاحي م»ورځو څخه پيل کوو. په کندهارکي د هوتکي دورې بېالبېل مؤرخان ليکي : 

هـ ق( د بيت اهلل شریفي تر زیارت او له عربي علماوو څخه د گرگين او ملگرو د وژني تر فتوا اخيستلو  ،۲۲۱ - ۲۲۲۲

وروسته کندهار ته ستون سو، نو یې د هغه  ښار د لوېدیځ په شپږ ميلۍ کي د ارغنداو د رود ) سيند( پر غاړه 

رگه ور وبلله . په دې جرگه کي د اصفهان د دربار د سياسي حاالتو په اړه په کلي کي د مخورو یوه ج« کوکران »د

گرگين د  -اوږدې او هر اړخيزي خبري وسوې؛ او د جرگې برخه والو ته  په کندهار کي د  صفویانو د مستبد حُکمران 

 ( .۱،تاریخ مختصر افغانستان وژلو په اړه، د عربستان د عالمانو فتوا ښکاره سوه ) حبيبی، 

 

په سيمه کي جوړه سوه؛ او د کندهار ښار د « مانجې » دوهمه جرگه  د کندهار د ښار د ختيځ لوري په شل ميلۍ کي د 

هغي زمانې ځينو متنفذو او نوميالييو شخصيتو لکه  سيدال خان ناصر، بابوجان بابي، بهادر خان، پير محمد 

ړ، نور بړېڅ، نصرو خان الکوزي، د ميرویس خان مياجي هوتک، یوسف خان هوتک، عزیز خان نورزي، گل خان باب

ورور )یحيا خان هوتک(، د یحيا خان زوی ) محمد خان( او یونس خان کاکړ ،گډون پکښي کړئ ؤ. په دې ستره او 

ارزښتناکه قامي جرگه کي د افغانستان د خپلواکۍ وثيقه السليک سوه؛ او په قرآن عظيم الشان لوړه وسوه ) 

(  . تر دې جرگې وروسته د  فراه، سيستان او کندهار ټولو خلگو، چي په هغو ۱،افغانستان  تاریخ مختصرحبيبی، 

کي تاجک، هزاره، پښتانه او بلوڅ  شامل وه، ميرویس خان د خپل آزادی غوښتونکي مشر په توگه و پېژندئ ) 

 ( .۱۲۲غبار 

 

، پياوړي او هوښيار  ملي مشر) دریمه جرگه هغه وخت جوړه سوه، چي زموږ ننگيالييو نيکونو د خپل مړني

ميرویس خان هوتک( په الرښوونه په کندهار کي د صفوي استعمار کمبله ټوله کړې وه؛ خو د مغولي او صفوي 

امپراتوریيو د گډو دسيسواو لمسوونو په سَوَب ال د هيواد خپلواکي او ملي واکمني له خطرو او گواښو څخه نه وه 

که زما » ه دې جرگه کي، د خلگو ریښتينو استازو ته په خپله وینا کي وویل : ژغورل سوې . ميرویس خان هوتک پ

سره ودرېږئ، د خپلواکۍ بيرغ  به تل تر تله رپانده ساتلئ یي؛ او د پردو د مریيتوب طوق به مو هيڅکله غاړي ته نه 

 . . .  غالمۍ ته غاړه ایږديلوېږي . زموږ له هغو کسانو سره هيڅ راشه درشه اودوستي نسته، چي د پردو و اسارت او 
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د جرگې برخه والو، د خپل ملي مشر د وینا تر اروېدو وروسته، په ټينگار سره ژمنه وکړه، چي د ژوند تر وروستييو 

تاریخ مختصر حبيبی، « ) سلگييو پوري به د خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د دفاع  له مورچل څخه پر شا نسي . 

 ( .۵،  -،، افغانستان

  

د ډېرو خپلو او پردو مؤرخينو له روایت سره سم د زړور او مُدبر مشر ) ميرویس خان هوتک( تر مړیني وروسته د 

ه ور بلله .  گجرپراخه و یوه گي په الس کي واخيستې؛ او سمدستي یې د خلگد چارو وا خان( عبدالعزیزهغه ورور ) 

او پياوړی هوډ  لوړ همت د په څېرميرویس خان   -ر او باغروره ورو سرلوړيد خپل  په خواشينۍ سره عبدالعزیز

 گډون کوونکوې گد جر؛ خو له نېکه مرغه د اطاعت غوښتنه وکړه وې څخه د صفویانگله جر نو ، ځکه یېڅښتن نه ؤ

 غو درو شرطو پهان در بار ته سفير ولېږه ؛ او د دعبدالعزیز د اصفه . سره له دې هم، غوښتنه و نه منلهناوړه د هغه دا 

 له :واطاعت غاړه کښېښو ته د صفوي دربار، رعایت سره یې

 اخيستل کېده. پر مهال د واکمنۍ ينگرگُد په کندهار کي د هغو مالياتو بخښل، چي   -۲

 .مخنيوی  گرات و دکندهار ته د صفوي لښکر  -۱

 .په رسميت پېژندل دوام د کي د پاچهۍ د عبدالعزیز په زامنو او لمسيانو  -۱

 

،  هدریځ خبر سواو شرمناک  شومد عبدالعزیز  په دې د ډېروکورنييو او بهرنييو مؤرخينو په حواله، کله چي افغانان 

کړ؛ او د عبدالعزیز په وژولو یې د خپلواکۍ او ان له زوی ) محمود( سره الس یوميرویس خڅلوېښتو زرو کسانو د 

کي د شاه حسين هوتک د د ربار منشي او دپټي خزانې ليکوال  .  البته، په کندهار جنډه رپانده وساتله ملي واکمنۍ

تاریخ مختصر » او « پټه خزانه » ) محمد هوتک( په دې اړه جال نظر وړاندي کړئ دئ، چي لوستونکي یې په 

 . (۲۱۲؛ هوتک  ۹۱  - ۲،تاریخ مختصر افغانستان ) حبيبی، کي تفصيل لوستالی سي « افغانستان 

 

تل د خپلواکۍ  گيالي خلگه ښکاري، چي زموږ مړني او ننگجوړېدو له بهيره په ډا و دگد دې درو ملي جر

ډارن او بې زړه عبدالعزیز  په د ه چي یې گغوښتونکو استعماري ضد مبارزو په لومړۍ ليکه کي والړ وه . لکه څن

کړ، چي سر حقيقت زباد  هم داسره یو پال بيا کولو محمود هوتک په مالتړ   -وراره وړاندي د هغه د ځوان او زړور 

لکه څنگه چي تاریخ شاهدي ورکيي، زموږ د سرلوړو او خپلواکۍ ورکيي، خو خپلواکي او استقالل نه ورکيي . 

اصفهان هم د   -صفوي امپراتورۍ مرکز د په پای کي د همدې رشادت او سرښندني له برکته ؤ، چي مينو خلگو

 . ئ افغانانو الس ته ولوېد

 

گه د کندهار زموږ په ملي تاریخ کي بله لویه او مهمه جر ندي دېرش کلني ویاړلي دورې وروسته،د هوتکو تر څه با

ه کي، چي د گکال کي جوړه سوه . په دې ارزښتناکه جر(ع ،،،۲هـ ق/ ۲۲،۱ ) ه ده، چي پهگتاریخي جر« رخ شير سُ» د
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بلل سوې وه، د ځينو قبيلو مشران لکه  د غلجو  دپارهنادر افشار تر وژني وروسته د افغانستان د ملي مشر د ټاکلو 

نصراهلل  )، د نورزو مشر (موسا خان )زو مشر گ، د سا(محبت خان)، د پوپلزو مشر (نور محمد مير افغان)مشر 

 برخه اخيستې وه .  (احمدخان ابدالي )د سدوزو مشر ( اوجمال خان )، د بارکزو مشر (خان

 

روغي جوړي ته ونه رسېده؛ ځيني په  ،د یوه ملي مشر د ټاکلو پر مسأله یې ې اته غونډي وکړي؛ خو برخه والگجر

په دې سال سوه، چي گډون کوونکي  گرده ې په نهمه غونډه کيگیوه دليل، ځيني په بل دليل له پامه ولوېده. د جر

ي مشر په د خپل مل له مخي،، زغم او نېک شخصيت ن ابدالی د هغه د زړورتيا، پوهيپينځه ویشت کلن احمد خا

برخه ې په گ، چي د جرگصابر شاه ملن   -استاد الیخوار کابلي زوی   -نامتو صوفي  ه وټاکي . په دې وخت کي دگتو

په مزار کي « رخ شير سُ» ه خاص مقام الره؛ او هغه مهال د گکي یې د یوه تصوفي او روحاني شخصيت په تو والو

په  . د پاچهي تاج په بڼه وټومبه یې ړۍ کيگکړ؛ او د احمد خان په بله نيژدې پټي څخه د غنمو یو وږی پرې  اوسېده،

» (. د ۱۵۵؛ غبار ،۹ تاریخ مختصر افغانستان سوه ) حبيبی، ایسته د هيواد د ملي مشر د ټاکلو ستونزه ،دې ډول

علي ارواښاد استاد احمد   -د جغرافيایي موقعيت او تاریخي ارزښت په باره کي د نامتو مؤرخ « شير سُرخ 

 مقاله، دلته کتالی سئ :هـ ش(  ۲۱،۱ - ۲۱۹۱)کهزاد

A.A._Kohzad_Shair_Surkh_wa_Pir_Sabz[1].pdf-http://afgazad.com/Tarixi/121808 

 

افغانانو د هوښيارۍ او سياسي پوخوالي اید د هيوادپالو او خپلواکۍ غوښتونکو جرگه ب« شير سُرخ » دکندهارد 

د  نونيکوهوښيارو او مخلصو ه کي زموږ گڼو؛ ځکه په همدې ارزښتناکه تاریخي جرگنده نخښه وگیوه بله څر

ېښولې؛ ټو او مصلحتو د تحقق دپاره، خپلی ټولي فکري، قبيله یي او سياسي شخړي یوې خوا کښگهيواد د لوړو 

ه د هيواد د مځکنۍ بشپړتيا، ملي واکمنۍ او سياسي خپلواکۍ د دفاع په مورچل کي گوجود په توواحد او د یوه 

 ودرېده .

 

لویو  دپاره،د هيواد د سياسي او ملي مسألو د حلولو  تر جرگې وروسته نورو واکمنو نظامو هم تل« شير سُرخ » د 

ې گپه زمانه کي هم دوې لویي جر ع(۲۲۱۲ش/ ۲۱۱۹  -ع  ۲۲۲۲ش/ ۲۱۲۹) خان د امير امان اهلل و ته مخه کړې ده .گجر

  ع کال کي وه . ۲۲۱۹او بله یې په  کال ع،۲۲۱جوړي سوې، چي یوه یې په 

 

وړم، چي ریت( د هغه بيان یوه برخه رالودین کب خان ډون کوونکي ) عبدالرحمانگو د یوه گدلته د دې دواړو لویو جر

 د افغانستان دئ؛ او ئاصالحاتو په وړاندي یې د اعتراض په بڼه وړاندي کړ لواري او بې سنجشهتد امان اهلل خان د 

عبدالرحمان لودین په   -د ملي مبارز او ریښتيني روښانفکر . لوی درس گڼل کيږي  د عبرت  و سياست والو تهټول

د د ملت د لوړو گټود ساتني وینا کي د عبرت لوی او ارزښتناک درس دا دئ،چي د خلگو ریښتيني استازي بای

http://afgazad.com/Tarixi/121808-A.A._Kohzad_Shair_Surkh_wa_Pir_Sabz%5b1%5d.pdf
http://afgazad.com/Tarixi/121808-A.A._Kohzad_Shair_Surkh_wa_Pir_Sabz%5b1%5d.pdf
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دپاره هيڅکله له حقيقت ویلو څخه ډډه و نه کړي؛ په قامي او ملي جرگو کي همېشه هغه څه و وایي، چي د خلگو او 

 وطن په گټه یي، نه د مزدورو واکمنانو او پردو بادارانو په گټه . 

 

» هـ ش( په  ،۲۱۵ -،،۲۱)  ارواښاد مير غالم محمد غبار  - او نه ستړي کېدونکي مبارز هيواد نوميالی مؤرخ د

ش/  ۲۱،۱  -م ۲۲۲۱ش/ ۲۱۹۲)  يحبيب عبدالحي ارواښاد عالمه  -او لوی استاد « افغانستان در مسير تاریخ 

ع ۲۲۱۹هـ ش/  ،۲۱۱ )اهلل خان د امان کله چي اميرکي راوړي دي، «جنبش مشروطيت در افغانستان »  پهم ( ،۲۲۹

خپل افراطي اصالحات اعالن کړه، دانقالبي پاچا په نامه،  ،په ستوري ماڼۍ کي ،د ميزان پر پينځلسمهکال  (

د که ریشتيا هم داسي یې، نو  ټولواک ځان انقالبي پاچا معرفي کړ،»  و ویل : یې په جواب کي عبدالرحمان لودین 

واک په خپله د صدارت دنده پر غاړه اخيستې اه کي هم باید انقالب و مني . لس کاله کيږي، چي ټولگدولت په دست

روېږنه گپوښتنه او  کارونویې د  گچي خل يي،غوښتنه ک داسی چا د ټاکلو ده گانقالب  د صدراعظم په تو خوده؛ 

 (.۲۲۲ نبش مشروطيت در افغانستانج؛ حبيبی،  ۹۲۱)غبار ړای سي وک

  

د پوښتنه وسوه . ملکه ثریا هم په لڅ مخ هم  په اړه له خلگو څخه د ښځو د مخ لڅي یا لڅ مخي ه کيگپه همدې لویه جر

د کابل   -کسانو مگر دوود تأیيد سرونه وښورول؛  د ښځو مخ لڅي ته کي ناسته وه . ټولو برخه والو ي په تاالرغونډ

 ونه منله . دې دواړو کسانو ،داويخان عبدالهادي    -رۍ وزیر گلودین او د سودا خان عبدالرحمان  -مرک ریيس گد 

چي هره خوا د انگرېزانو کي، یانو څخه یو؛ خو نه په دې شېبوله لومړنييو پلو يویل : موږ د ښځو د مخ لڅو 

جنبش مشروطيت در حبيبی، یي) توطيې رواني دي؛ او له دې مصلحانه خوځښت څخه هم فتنه جوړدسيسې او

حاالتو د یوه سياسي  کي د دې کړکېچنو اماني دوره عالمه حبيبي په   -لوی استاد  (. ۹۲۱؛ غبار  ۲۲۲  افغانستان

او » ور زیاته کړې ده : هم دقيق او عالمانه بيان دا لنډه جومله  دغهد عبدالرحمان لودین پر  ،هگعيني شاهد په تو

 .(۲۲۲ جنبش مشروطيت در افغانستان حبيبی، .« ) داسي هم وسوه 

 

هغه کسان چي د هيواد د   -دې ته وایي ریښتيني، خپلواک، روښانفکره، غښتلي، سرلوړي او باغروره افغانان 

لوړو ملي گټو د ساتني او دفاع په الر کي تر عزت او مقام څه چي، حتا خپل سر هم تېر وه . عبدالرحمان لودین خو 

طن او خلگو د خدمت په الر کي له سر بایللو څخه هم څوکاله وروسته په سرښندني سره عمالً هم ثابته کړه، چي د و

 هيڅ بېره او ډار نه لري . 

 

 کي ناحقه نه دي ویلي :«دستارنامه » هـ ق( په  ۲۲۱۱  - ۲۱۱۱خوشال خان خټک )   -د افغانانو د توري او قلم قهرمان 

 چي دستار تړي هزار دي

 د دستار سړي په شمار دي
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و کي برخه اخيستنه هم د هر گتړل د هر کس او ناکس کار نه دئ، په قامي او ملي جره چي بگړۍ یا دستار گلکه څن

او زړه سواندو کسانو کار دئ، چي  هوښياروکس او ناکس کار نه دئ . دا کار د هغو مړنو، خپلواکو، هوډمنو ، 

واميسو د ساتني په هونرو، کمالو او نېکو خویو نازولي یي؛ او د وطن د خپلواکۍ او ملي ن خدای تعالی په شلو

که څه هم عبدالرحمان خان لودین په ظاهره نه ږیره لرله او له هيڅ راز قربانۍ او سرښندني څخه بېره ونه لري . ،الر کي

عبدالرحمان د تر آزاد ږغېدو او حقيقت ویلو تېر نسو.   امامړانه اوزړورتوب تر سر تېر سو؛ ډېره  په؛ خوړۍگنه ب

او په لسگونو نور  ، محققي، گيالني، سياف، مجددي، خليليربانپر خالف داسي کسان هم سته لکه  لودین

چي په ظاهره یې بگړۍ او دستارونه پر سر تړلي دي؛ مگر په عمل کي له هيڅ راز، وطن پلورولو، جنایتو  مزدوران،

عبدالرحمان خان   -ز او وتلي روښانفکر او خيانتو څخه مخ نه گرځيي . د همدې استدالل له مخي به د نوميالي مبار

 اروا دې ښاده یي! لودین نوم او کارنامې تل تر تله زموږ په ملي تاریخ کي په زرینو کرښو ليکلي یي .

 

د لویو جرگو دود له ځينو لنډ مهالو ځنډواو خنډو پرته، تر اوسه جاري دئ . ځينو واکمنانو په نېکه او ځينو نورو د 

لو دپاره له هغه څخه کار اخيستئ دئ . له دې امله بې ځایه نه ده، چي د دې هيواد ټولي لویي تېرایستلو او غولو

 جرگې د ماهيت او مضمون په لحاظ پر دوو ډلو و وېشوو:

یي؛ او برخه والو استازو یې د اولسي  اول هغه جرگې، چي د افغان ملت د ریښتينو استازو په گډون جوړي سوي  -

ساتني دروند مسووليت، په پوره ایماندارۍ سره ادا کړی یي، یاني د جرگې د هغو پرېکړو سيله باوراو ملي گټو د 

او مالتړ یې کړی یي، چي په هره مانا له ملي او ولسي گټو سره سمون ولري . دې ډول لویو جرگو ته باید بېله هر ډول 

یا ملي تړون په توگه درناوی وسي؛ لکه شک او شبهې د ملي جرگو نوم ورکړل سي؛ او پرېکړو ته یې د ملي وثيقې 

د کوکران، مانجې، نارنج او شير سرخ ملي جرگې، چي برخه والو کسانو یې د هغې زمانې واکمن فيوډالي او قبيله 

یي نظام ته په پام سره تر ډېره ځایه د خپلو اړونده قبيلو او سيمو استازیتوب کاوه؛ او خلگو هم د جرگو ولسي او 

 ه کتو سره د هغو پرېکړو او مصوبو ته په درنه سترگه کتل .ملي ماهيت ته پ

 

» دوهم هغه جرگې، چي د بېالبېلو حکومتو سياسي، اجتماعي، فرهنگي او اقتصادي کړنالرو ته د تش په نامه   -

ورکولو په مقصد جوړي سوي، جوړیږي او ال به جوړي سي . د دغه راز دولتي جرگو غړو تل د افغان « مشروعيت 

زیتوب کړئ اوکيي؛ نوځکه یې عام خلگ خپلواک او غيرتي ولس پر ځای د واکمن رژیم د گټو او مصلحتو استا

هيڅکله پرېکړو او مصوبو ته د ملي ارادې،  ملي وثيقې یا ملي تړون په سترگه نه گوري . داسي جرگو له امنيتي 

ستونزو، بې ځایه پيسو لگولو او وخت ضایع کولو پرته، نه پخوا څه گټه رسولې، نه یې اوس رسوالی سي؛ او نه به 

« لویو دوکو» پر ځای د « لویو جرگو » څه گټه ولري . له دې کبله دا ډول تبليغاتي غونډو ته د په راتلونکو وختوکي 

اصطالح  ډېره  دقيقه او مناسبه برېښي. موږ او تاسود افغانستان په معاصر تاریخ، په تېره « لویو تېر ایستنو» یا 
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ليدلي   ډولونه او مثالونه خورا ډېر ،وگجرنکو درواغجنو او غولوو د دغه راز څلوېښتو کالو کي   -بيا تېرو دېرشو 

 دي . 

 

، چي د امریکایي پوځو د توپ او ټانک تر کرغېړن سيوري پوښتنه دا ده ، اوس اساسيټکو ته په پام سره تېرو

!  راسئ دې پوښتني ته د ماهيت ولري؟راز څه  ،هگالندي به د کرزي د مزدور حکومت له خوا را بلل سوې لویه جر

 قانوني اسنادو او موجودو واقعيتو په روڼا کي، جوابونه ولټوو:هيواد د 

 

ه د ملي شورا د گ( مادې د حکمونو له مخي، لویه جر۲۲۱ ) ولسمي نو د تپل سوي اساسي قانون د یوسلایاامریکد

يس یوزیران، د سترې محکمې رالبته د کابينې  له ریيسانو څخه جوړیږي . جرگوولسوالييو د او غړو او د والیتو 

 . ډون وکړيگبې له دې چې د رایې ورکولو حق ولري،  يکگې په غونډوي د لویې جرسکوالی هم  او غړي 

 

د ولسي زموږ گرانو هيوادوالو ته مالومه ده، چي د انتخاباتو په بېالبېلو پړاوو کي پر یو عالَم شکایتو سربېره 

د اسيته له  او بې نظمييو سرغړونوگۍ، ۍ برگټ راز راز  کي دنتخاباتوا تېرو پهو بر حاله غړو ې لږ و ډېر سلگجر

په وروستييو مياشتوکي ټول شاهدان  . لېدوسيې لر ، الینحلکيه اختصاصي محکمپه انتخاباتي جرمو د څېړني 

د معترضو کاندیدانو له مجموعي شمېر څخه دو  ې له خوااختصاصي محکمدد انتخاباتي جرمو د څېړني وو، چي 

کسه د بریالييو کاندیدانو په توگه و پېژندل سوه؛ او دا کار په دې مانا دئ، چي په همدې شمېر برحال ( ۱،شپېته ) 

 وکيالن د انتخاباتو په بېالبېلو پړاووکي د چل ول او سرغړونو  له امله څارنوالی ته ور و پېژندل سوه .

 

ه کي په انتخاباتي گچي په اولسي جري په داسي حال کي رواني دي، گي درگحقوقي شخړي او ل  -رده سياسيگدا 

تلقبو، سرغړونو او بې نظمييو تورنو وکيالنو نه یوازي د انتخاباتو د اختصاصي محکمې پرېکړه او د هغې وجود 

د « عالي شورا » قضاء د ه کي یې دیوه ډراماټيک مانور په ترڅ کي حتا د گپه رسميت نه پېژني، بلکي په اولسي جر

ستري محکمې له ریيس او لوی څارنوال څخه هم د باور رایه واخيسته . د اختصاصي  پينځو  غړو په ګډون د

محکمې له خوا اعالن سوي بریالي کاندیدان د پخوا په شان د اختصاصي محکمې، لویي څارنوالۍ او جمهوري 

مت، ه، حکوگورو، اولسي جرگه چي ټول گه، لکه څنگټي ځغاستي پاستي کيي . په دې توگریاست تر منځ بې 

حقوقي بحران کي سره را ښکېل دي، چي ناوړه اغېزې یې   -رده په یوه داسي ژور سياسي گقضاء او لویه څارنوالي 

واښ گهره شېبه په هيواد کي سولي او امنيت، مځکنۍ بشپړتيا، ملي واکمني او سياسي خپلواکۍ  ته لوی 

 اړوالی سي .

 

 دوهمه ډله سره سم د لویي جرگې د برخه والو  حکمونو( مادې د ۲۲۱ ) ولسمي اساسي قانون د یوسلد 
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د ملي شورا تر غړو  څخه جوړه ده . د دې ډلي غړي، لکه څنگه چي مالوميږي، وریيساند والیتي جرگو) شوراوو( له 

پوري تړلي دي؛ ځکه د ملي شورا په غړو کي د ځينو منورو ي ډلو ټپلو او ایتالفي پوځو گپخوانييو جن زیات په  هم

بې پرې کسانو له موجودیت څخه انکار نسي کېدای؛ خو په والیتي جرگو کي د سياسي او امنيتي حاالتو د  او

 خړپړتيا له امله د دغه راز کسانو شمېر ډېر لږ یا له هيڅ سره  برابر دئ . 

 

د لویي جرگې د گډون کوونکو بله  له مخي (  مادې د حکمونو۲۲۱ ) ولسمي یوسل همدېباالخره د اساسي قانون د 

نه د دوی په هيواد کي د زیاتېدوکو ناامنييو له کبله تر اوسه  ډله د ولسوالييو د جرگو یا شوراوو ریيسان دي، چي

 څرک مالوم دئ او نه یې د اړونده جرگو. 

 

سوو استازو د نيمگړتيا له جهته د اټکل د ولسوالييو د شوراوو د نسته والي په  راتلونکې لویه جرگه کي کله چي 

 ،هغه لویه جرگه نه ده خودا» سره و ویل :   ۍهغه په تلوسې او وارخطای، کرزي څخه پوښتنه وسوه حامد لهپه اړه 

 د امریکانو د پوځي اډو په یوازي دایوه عنعنوي لویه جرگه ده ، چي ؛وې دهسیادونه  یېچي په اساسي قانون کي 

 «. اړه نظر ورکيي 

 

رانو د تپل سوي رژیم په اساسي قانون کي اټکل سوې ده؛ او د گجوړښت، چي د اشغال« ې گلویي جر» هغيدادئ د  

ي حکومت له ادعا سره سم به په راتلونکو نيژدې وختو کي زموږ په ویاړلي او تاریخي هيواد کي د گوډاگ

 ني د ارزښتناکي ملي مسألې په اړه پرېکړه کيي .گامریکایي عسکرو د دایمي استو

 

 

» اوس نو زموږ حقپال او دراک هيوادوال په خپله قضاوت کوالی سي، چي په داسي شرایطو او حاالتو کي ایا د 

انو غړي کوالی سي د حکومت په را بلل سوې گاور« انتخابي » او نورو په اصطالح « والیتي شوراوو » ، «ملي شورا 

و استازیتوب وکړي؟ ایا د کرزي د مزدور او فاسد گلکي زموږ د خپلواکو، سرلوړو او باغروره خ« ه گلویه جر» 

کي د غوړه ماالنو، تالۍ څټو او هویت بایللو مزدورانو برخه اخيستنه  د هغې پرېکړو « ه گلویه جر» رژیم په نمایشي

 ورکولو کي، څه مرسته کوالی سي؟!« مشروعيت » ته په 

 

ې پوښتني ځای سته، چي زموږ خپلواک، سرلوړي او جوړښت په دې ډول یي، بيا نو د د« ې گلویي جر» کله چي د 

ړې، ویني، گر د تېرو لسو کالو جگبه د هغې پرېکړو او مصوبو ته درناوی وکي که یا؟! م گوطندوست خل

د  گرده د دې روښانه واقعيت ښکارندوی نه دي، چي زموږ زړور او پياوړي خلگاوښکي، ورانۍ او نا امنۍ 
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طن پلورونکو مزدورانو ظالمانه او خاینانه پرېکړو ته د دوو توتو ارزښت نه رواو د هغو د وگامریکایي یرغل

 ورکيي؟!

 

« مشورتي جرگه » ، «ه گد اساسي قانون لویه جر» ، «اضطراري لویه جرگه » په تېرو لسو کالو کي د ډېرو غونډو لکه 

ني غونډي و نه کړای سوه، زموږ د و د جوړولو شاهدان وو؛ خو هيڅ قالبي او دروغجگاو په دې یا هغه نامه نورو جر

ځپلي او ویجاړي ټولني د اساسي مسألو یاني د سراسري سولي او امنيت د تأمين، د قانون د برالسي، د  گجن

ټه څه کار وکړي . په  افغانستان کي د گارتيا، بې عدالتۍ او هراړخيز فساد د ورکولو یا لږولو په گلوږي، وز

دا غونډه به د نورو تبليغاتي او نمایشي غونډو پر خالف، « مشروع کولو» او « رسمي کولو » امریکایي چوڼييو د 

مرسته ونکړي، بلکي نورو خطرناکو فتنو ته به هم الر هواره هيڅ راز نه یوازي زموږ د ملي مسألو په حلولو کي 

 کړي، چي ژر یا وروسته به یې د پېښېدو شاهدان اوسو.

 

 هم نه؟نعنه یي لویه جرگه،که یوه رگه،که عقانوني لویه ج

ځيني افغان ليکوال او شنونکي غوښتنه کيي، چي په افغانستان کي د امریکایي چوڼييو د تداوم په اړه دي د سال 

ې پر ځای یوه عنعنه یي یا گاو مشوري دپاره د اوسني مزدور رژیم په اساسي قانون کي د تسجيل سوي لویي جر

 .ه را وغوښتل سي گدودیزه  جر

 

و په حق کي معجزه وکي؛ او په گد افغانستان دکړېدلو خل« لویه جرگه » ښایي د دې ښاغلو په نظر دغه ډول دودیزه  

له شره وژغوري .کله چي یوه افغان  د همېشنۍ استوگني ځپلئ هيواد د امریکایي عسکرو گدې وسيله زموږ جن

د نه پوره کېدو ې د الزم نصاب گ، د لویي جرسره خبریال د اولسوالييو د شوراوو د ریيسانو نسته والي ته په اشارې

نه نه دا هغه لویه » په باره کي له حامد کرزي څخه پوښتنه وکړه، هغه په اندېښنې او وارخطایي سره جواب ورکړ : 

ه ده، چي یوازي د امریکایانو د پوځي گلویه جر کي یاده سوې ده؛ دا یوه عنعنوي په اساسي قانون ه نه ده، چيگجر

 «اډو په باره کي خبري کيي . 

 

 

 

 

ه گه په حقيقت کي هماغه سُنتي یا دودیزه لویه جرگواقعيت دا دئ، چي په اساسي قانون کي تسجيل سوې لویه جر

ه، اساسي قانون ته الر گحقوقي مؤسسې په تو  -سياسي باوري لوړي وروسته یې د یوې  پېړیيو ده، چي تر اوږدو

البته، د امریکایانو او جنگي ډلو ټپلو تپل سوئ اساسي قانون لومړنۍ اساسي قانون نه دئ، چي زموږ موندلې ده . 
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پخوانييو اساسي قوانينو هيواد ځينو  د خلگو دا زوړ دود او دستور یې په خپلو احکامو کي نغښتئ دئ، بلکي د

والي په اړه ځيني حُکمونه، بيان کړي وه . له گحقوقي  مؤسسې د څرن  -سياسيمعتبري د دې کلونه کلونه مخکي هم 

څه فرق او اصوالً ې تر منځ، گسوي لویي جر تسجيل ې او په اساسي قانون کي دگدې کبله باید د دودیزي لویي جر

 توپير نه یي .

 

پېليې و وایو، چي د پردو عسکرو او د هغو د مزدور حکومت ترکرغېړن سيوري الندي د  گډانبایدسپينه او په 

  -و لویي جرگې او داسي نورو مليانو یا گملي شورا، والیتي شوراوو او اولسوالۍ شوراوو په څېر انتخابي اور

ه چي مو په گخبره ده . لکه څن و د ریښتينو او باوري استازو الر موندل، له لویه سره ناممکنهگوته د خلگقامي جر

والیتي » ، «ملي شورا » ، «انتخاباتو » او نابرابرۍ په شرایطوکي دواکۍ  ، د اشغال، زورویلي ديوارو وارو 

رده هغه گ په شان موضوعات « مشورتي جرگو  -قومي » او « لویو جرگو» یا «  وواولسوالی شورا» ، او« ووشورا

ي گوډاد هغو گرو پوځو د بېالبېلو جنایایتو د پټولو او گدي، چي د یرغل رامونهگاستعماري پروژې او پرو

و گکړېدلو خلزموږ د کلههيڅخو؛ وخت او ناوخت طرحه کيږيپه مقصد  ورکولو« مشروعيت » حکومت ته د 

 حياتي غوښتنو ته جواب نسي ویالی .اساسي او 

 

ې په نامه را گد عنعنه یي یا دودیزي لویي جربه او فاسد حکومت له خواپه هغه غونډه کي، چي دکرزي د مزدور 

الس پر نامه  بدنام جنایتکاران، و ریښتيني استازي نه، بلکي د دې هيواد داسيگغوښتل کيږي، زموږ د خل

رانو او د هغو د گيان او پېژندل سوي غوړه ماالن غړیتوب ولري، چي په ورین تندي به د امریکایي استعمارگوډاگ

تأیيد ټاپه به پر له څو نمایشي شرطو او تبصرو وروسته به داجندا ته هرکلی و وایي؛ او اري استعمخاینو نوکرانو 

 يي . گول

 ولي؟

و گاستازو ور بللو ته تيار دئ؛ او نه هم د خل او رسالتمندو و دریښتينوگچي نه دکرزي مزدور حکومت د خلپه دې 

 برخي اخيستني ته چمتو دي .کي، « ه گلویه جر» واقعي استازي دکرزي د تپل سوي رژیم په 

 

البته، د سلگونو موافقو ږغو په منځ کي یو و دوه مخالف ږغونه باید هيڅکله د دې فرمایشي او نمایشي غونډي د 

برخه والو د ارادو د ازادۍ او استقالل په مانا ونه گڼو. د افغانستان د خلگو دریښتينو استازو دریځ په دې برخه 

د پردو پوځيانو او گوډاگي رژیم  واکمني، په هيواد کي د وینو تویولو، ورانۍ، لوټمارۍ، کي، تر لمر روښانه دئ : 

قانون ماتولو، فساد خپرولو، لوږي او بدمرغۍ له اصلي عواملو څخه دي . دې ترخو او دردونکو واقعيتو ته په پام 

کي د پردو عسکرو د همېشني  په دې ویجاړه او ویرجنه مېنه سره، د خلگو هيڅ ریښتنی او بامسووليته استازی

حضور شيطاني طرحي ته د تأیيد او تصویب سر نسي ښوروالی . د خلگو واقعي استازي څنگه د خپلو بي وسه او 



 امریکایي چوڼۍ او استعماري نخشې  

 

www.Larawbar.com    88  
 

بې کسه هيوادوالو قاتالنو او جالدانو ته په خپله سرلوړې خاوره کي د دایمي چوڼييواجازه ورکوالی سي؟  زموږ په 

یمي چوڼييو له طرحي سره یوازي هغه مزدوران سر ښوروالی سي، چي په راز راز هيواد کي پردو اشغالگرو ته د دا

ناروا او ظالمانه معاملوکي توري گټي ولري . مگر دا ډول جنایتکاران، خاینان، غله، د مخدره موادو سوداگران او 

 وتړي؟! نوري دوږخي ډلي ټپلي د خپل شرمناک ژوند او توروگټو د ساتني دپاره، په چا  پوري ځانونه

 

د کرزي د دولت د ملي شورا غړي ، د والیتي شوراوو ریيسان او نور بې اعتباره په داسي شرایطو او حاالتو کي،  ایا

!  دا خبره ؟که څنگه و استازیتوب کوالی سيگخلد افغانستان د خپلواکو او سرلوړو کي  « هگلویه جر» په کسان، 

مافيا په پيسو، سياسي معاملو او السوهنو کښېنول سوي وکيالن او هر چا ته روښانه ده، چي د کورنۍ او باندنۍ 

نسي « مشروعيت » د مدني ټولني په نامه څو بې نفوذه او تش په نامه استازي هيڅکله د لویي جرگې پرېکړو ته 

 ورکوالی سي .

 

مشروعيت و نه  کله چي د تش په نامه لویي جرگې پرېکړي او مصوبې په ميليونو افغانانوکي هيڅ راز منښت او

 ټهد جوړېدوگد هغې لري، بيا به نو په افغانستان او سيمه کي د سولي او ثبات په راوستلو، ترقۍ او پرمختگ کي 

ډېري خورا ې گجر تبليغاتيببرک او نجيب په واکمنييو کي هم دغه راز  دموږ او تاسو وليده، چي   په څه کي یي؟!

هم سوغاتونه  په پای کي به ښه او جوړي؛ ځي پرتميني مېلمستياويڅو ور به جوړي سوې؛ ور بلل سوو کسانو ته

و برخه وال  د گټه نه رسېده؛ ځکه نه د جرد یوې اولسکيزي گیې د هيواد ونتلو او ویرژلو وگړوته به ؛ خوکړل سوهور

او دردونو خبري  و پر اساسي غوښتنوگکي د خلگونه یې په  جوړو سوو جراو استازي وه؛ او باوري و ریښتينيگخل

گې هم د ببرک او نجيب تر غولوونکو جرگو، هيڅ ښه والی او سموالی جر کوالی سوای . دکرزي د حکومت لویي

 ښایي په ډېرو برخو کي تر هغو هم ډېر زیات ملي ضد ماهيت ولري . نسي لرالی .

 

ه هم د یوه مزدور او ککړ حکومت خبري ډېري سر یې یو دئ . د پردو د توپک او نيزې تر ظالمانه سيوري الندي، هغ

کرزي له خوا، هيڅکله د یوې ریښتيني ملي او ولسي جرگې خبره نسي مطرح کېدای . د همدې استدالل له مخي به د

امریکایي باداران یې هغه څه کيي، چي  په نهایت کي« لویه جرگه » نمایشي را غوښتل سوې د حکومت له خوا 

ي به د ایران، پاکستان، روسيې اوچين مزدوران، نه د افغانستان د خپلواکۍ، که څه هم  په لویه جرگه کغواړي .

ملي واکمنۍ او ملي ویاړونو د ژغورني په خاطر، بلکي د خپلو بهرنييو بادارانو د ستراتيژیکو گټو د تحقق په 

خو سره له هغه هم مقصد د امریکایي چوڼييو د تصویب په الر کي بېالبېلو خنډونو او خاشو ماتولو ته لمن و وهي، 

کلونه کلونه مخکي د زرگونو پوځي تلفاتو او ميليارډو ډالرو په ه کيږي د هغه پالن مخه ونيسي، چي هيڅ گومان ن

ئ دئ؛ ځکه په تېرو مباحثو کي مو پر دې مسأله بيه د همدې هدف دپاره په سي . آی . اې . او پينټاگان کي جوړ سو

 واقعيت کي نور څه دي، بن الدن، القاعده، طالبان فقط پلمه او بهانه ده .پوره خبري وکړې، چي اصلي هدفونه په 
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په پای کي باید دا خبره له یاده و نباسو، چي د کرزي د مزدور حکومت د را بلل سوي تش په نامه لویي جرگې له خوا 

لو حل ته الر هواره نه د امریکایي چوڼييو تصویب او تأیيد به نه یوازي زموږ  د هيواد د سترو ملي او وطني مسأ

کړي، بلکي په دې ورانه او پاشل سوې ټولنه کي به د جگړو، افغان وژنو، ورانييو او بدمرغييو اور ته  ال زیاته لمن 

و وهي . په راتلونکي برخه کي د خپلو ملي او وطني مسألو د حل پر اساسي الرو او په هيواد کي د امریکایي 

 بدیل پر امکاناتو ږغېږو.چوڼييو په وړاندي د یوه معقول 

 

څخه د ژغورني الرایي چوڼييو او نورواستعماري فتنوله امریک  

چي د سولي،  وله وښوگکالو ترخو تجربو، په ډاږ په جنگ ځپلي او غملړلي کور ) افغانستان( کي د تېرو لسوزمو

په نامه راغلي پوځونه او د هغو الس پر نامه  گامنيت، ازادۍ، ډیموکراسۍ، قانونيت، بشري حقوقو او پرمخت

د داسي ورځ نسته، چي د دې بدمرغه هيواد په گوټ گوټ کي ډبل دي . هم کي ټوله حتا په خپلو جبري اتو مزدوران

لسگونه بې گونا افغانان په وینو او خاورو ونه  ،یرغلگرو فرعونانو له خوا دکوچنيانو، ښځو او سپين ږرو په گډون

لړل سي . نن د هيلمند په نوزاد، پرون د نورستان په دوآب، آ بله ورځ په کونړو او تر هغه مخکي په نوروکلو او 

، زموږ و، زموږ خوندو، مندوگالنيوبانډوکي )چي د ټولو یادونه یې ډېر ځای، وخت او حوصله غواړي( زموږ تنکي

لکه څنگه چي گورو د یرغلگرو پوځو د  ؛ اوکي لپتکي ووهلېپلرونه، د اختري د پسو په شان، په وینو  وروڼه او 

په خورا  هوایي بمباریيو او د وسله والو مخالفينو د ړندو انتحاري بریدو دا خونړۍ او زړه چاودونکې لړۍ ترننه

 دربي او درزي روانه ده . 

 

تېرو لسو کالو دا هم له ورایه ثابته کړه، چي د افغاني مسألو یاني جگړې، زورواکۍ ، وزگارتيا،چور او چپاو، 

فساد او نورو ناخوالو معقول او منطقي حل د پردو پوځو اود هغو دکښېنولي حکومت تر وس ډېره لوړه خبره ده؛ 

و خپلسرو حاکمانو د ډول ډول نارواوو مخه نيول؛ ځکه سوله او امنيت راوستل؛ د خلگو نسونه مړول؛ د زورواکو ا

په سياسي، اجتماعي، فرهنگي او اقتصادي نظام کي د فساد او بې عدالتييو ختمول او خلگو ته د ارام او سوکاله 

ژوند په هيله د بېالبېلو اسانتياوو برابرول، اصالً د استعماري ځواکو او د هغو د مزدورو جنگي او مافيایي ډلو 

ار نه دئ . هيڅوک په نړۍ کي داسي هيواد نسي په گوته کوالی چي جنایتکارو، تباهکارو، چپاولگرو، ټپلو ک

زورواکو، قاچاقبرو، پلورل سوو عناصرو اوپه فساد ککړو واکمنانو دي خپلو بېوزلو او مظلومو خلگو ته د هوسا 

ډلي ټپلي په جنگو، وژنو، اړودوړ، او سوکاله ژوند شرایط برابر کړي یي . علت دا دئ، چي جنگي او مافيایي 

زورزیاتي، فساد او نورو انساني ضد سياستوکي پرېمانه گټي لري؛ او د ژوند تر وروستۍ سلگۍ پوري، په خپل 

ټول واک او ځواک سره هلي ځلي کيي، چي دا باد راوړي انساني ضد گټي وټي له السه و نباسي .   
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زموږ په نړېدلي او ټوک ټوک هيواد کي جنگونه، نا ارامۍ او بېالبېلي  هو! دا خبره بالکل دقيقه او پر ځای ده، چي

سياسي، قومي، مذهبي اولساني شخړي، جنایتکارو او خاینو ډلو ټپلو ته د لنگو غواوو حيثيت لري؛ او هيڅوک 

لک ډالري  نه غواړي په هيڅ بيه دا لنگي غواووي له السه ورکيي . ایا هغوکسانو چي پرون خر نه الره او نن په څو

موټرانوکي دوري هوري چکرونه وهي یاد تورو پيسو په زور په یوه ورځ کي د ماڼييو، ښارگوټو،تجارتي مرکزو، 

بانکو او شرکتو څښتنان سوه، ټول په حقيقت کي د همدې جنگ، خيانت، چور، فساد او انساني ضد معاملو له 

دوستم، فهيم، خليلي، محقق، عبداهلل، قانوني، نور،  برکته نه وه او نه دي؟! یو پال د کرزیانو، رباني، سياف،

شېرزي او داسي نورو پرتمنيو ماڼييو، ډول ډول شتمنييو، ناروا معاملو، نوکرانو او چاکرانو ته وگورئ؛ او بياپه 

خپله قضاوت وکئ، چي د افغانانو د وینو او اوښکو دابې رحمه سوداگران، په تېرو لسو کالو کي په څه کاروبار 

ت وه؛ او تر اوسه ال څه کيي ؟!  بوخ  

 

که همدا اوس په افغانستان کي جنگ، انسان وژنه اوډول ډول سياسي لوبي ودرېږي، بيا نو امریکا، غربي 

دولتونه، روسيه، ایران، پاکستان، هند، عربي هيوادونه او داسي نور مغرض دولتونه او سازمانونه هم لېوني نه 

سي دالالنو، جاسوسانو او مافيایي سازمانو ته په چارښاخو ډالر ورکي .دي،چي دې یا هغه جنگي ډلي، سيا  

 

داسي حل، چي پر ټولو ربړېدلو   -له همدې سَوَبه ، ویجاړ او ټوکر ټوکر افغانستان، ژور او اساسي حل غواړي 

د دو دېرش کلن  افغانانو سربېره، زموږگاونډیيو هيوادو او نړۍ والي ټولني ته هم د منلو وړ یي .  زموږ د هيواد

ناورین معقول او منطقي حل، زما له نظره دوه لوی او اساسي اړخونه لري :  

اول دا چي د پردو مزدور، فاسد او بې کفایته حکومت باید ژر تر ژره خپل ځای د ناپېيلو، خپلواکو، زړه سواندو   -

د ښې پېژندني د پاره دي درانه  او پوهو افغانانو یوه موقت ملي حکومت ته وسپاري . د دغه راز ملي  حکومت

لوستونکي د دې عاجز هغه پراخه او مفصله ليکنه وگوري، چي څه کم درې کاله مخکي د هيواد د ځينو ملي 

او ځينو نورو له الري خپره سوه . « لر او بر» ، «بېنوا» ویبپاڼو لکه   

http://www.larawbar.com/detail.php?id=5710 

 

زماني جدول په وړاندي کولو سره، د افغانانو معقول او عملي  دوهم دا چي ټول ایتالفي پوځونه دي د یوه  -

سپېڅلې او خپلواکه خاوره پرېږدي؛ ځکه دا پردي پوځونه له تېرو لسو کالو راهيسي د اُسامه بن الدن ، القاعدې 

هوایي  لو یا ورکولو په پلمه دې خاوري ته راغلي دي؛ خو موږ عمالً  گورو، چي په خپلسرواو طالب مشرانو د وژ

بمباریيو، ورانوونکو مځکنييو عملياتو، بېرحمانه ځوروَنو او بېالبېلو ناوړوکړو سره د افغانستان له گردو 

او بې مفهومه جگړه کي ښکېل مظلومو خلگو، په تېره بيا سرلوړو او خپلواکو پښتنو سره په یوه ناروا، ظالمانه 

 دي؛ او هره ورځ زموږ بېوزلي او بې گونا اولس ته د سر او مال ستر تاوانونه اړوي .

http://www.larawbar.com/detail.php?id=5710
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ړه  هيڅ انساني او گاو غير عادالنه جظالمانه و په وړاندي د امریکایي او یتالفي قواوو دا گونا خلگد زموږ د بې 

رواغجنو ادعاوو پر خالف یې د تروریستي عملو ، سيمه دډول ډول حقوقي توجيه نلري؛ او د هغو د طراحانو د

زیاتوالي او له نړۍ کي د افراطي تمایالتو  ټوله مذهبي نفرتو او په افغانستان، سيمه او  -یيزو کړکېچو، قومي 

ځپلي او  گده . زموږ ویښ او هوښيار لوستونکي ښه پوهېږي، چي پخوا زموږ په جنسره مرسته کړې سختوالي 

گورو، په خواشينۍ سره دا دئ ؛ خو اوس  د انتحاري بریدو دود او دستور چا نه پېژندئ واد کي هيڅکلهناکراره هي

دغه راز، د عبادتځایونو او زیارتو نړول او د دئ .  واقعيتی زړه لړزوونک یو تریخ او ز ژوندانهزموږ د ټولنيچي 

هغه پېښي دي، چي  يانه وژنه گردهې گونا خلگو وحشپر بنسټ د ب توپيرو او لساني مذهبي فکري،قومي، 

سره را وټوکېدې . له همدې امله باید زموږ له کړېدلو او  گافغانستان ته د امریکایي او ایتالفي لښکرو په رات

ځپلو خلگو سره داوحشيانه جگړه ژر تر ژره او تل تر تله ودرېږي . گجن  

 

د اوباما په کابينه کی د دفاع وزیر چوکۍ تر السه به ليون پنيتا، چي ټاکل سوې ده ډېر ژر   -د سي . آی . اې .  مشر 

لږ دئ  (۲۱۱) شبکې د غړو شمېر تر سلو هکړي، څه موده مخکي په خپله اعتراف وکړ، چي په افغانستان کي د القاعد

کسانو تر منځ ( ۵،  - ۵۱) دا شمېر  حتا د پينځوسو او پينځه اویا اوس . د سي . آی . اې . د نوو رپوټو له مخي خو 

يي  . گ( ميليارد ډالره ل۲۱اټکل کيږي، چي امریکایي واکداران یې د وژلو یا نيولو دپاره د مياشتي شاوخوا لس ) 

ورئ :گنور تفصيل د جيوپوليټيکل مانيټر، په دې لينک کي و  

http://www.geopoliticalmonitor.com/opinion-us-wont-leave-afghanistan-4414/ 

 

بې له شکه، د اُسامه بن الدن وژنه په خپله هم د دغه سازمان پر سياسي، سازماني او تبليغاتي ظرفيت بل کلک 

، اسالمي حزب، حقاني ډله او نوري وسله والي ډلي، چي د هغو وژل او ورکول نه عملي گوزار ؤ . پاته سوه طالبان

کار دئ، نه معقول . عملي په دې نه دئ، چي دا خلگ ټول د دې وطن اصلي اوسېدونکي دي؛ په خلگوکي ژوري 

دو سره سره، خپل ریښې لري؛ او له تېرو لسوکالو راهيسي یې د امریکایي او ایتالفي قواوو له بمباریيو او بری

موجودیت او هویت خوندي ساتلئ دئ . معقول په دې نه دئ، چي دې خلگو د سيپټمبر دیوولسمي په گډون، په 

نړۍ وال تروریزم کي هيڅکله الس نه الره؛ او هيڅ وخت یې دا نه دي غوښتي، چي د نړۍ وال تروریزم تر شا ودرېږي 

اقعيت کي د امریکا، عربو او پاکستاني آی . ایس . آی . له خوا په غاړه . بن الدن، القاعده او داسی نوري ډلي هم په و

امریکایان نسي کوالی په افغانستان کي د افراطي ډلو ټپلو د ځای پر ځای کېدو مسووليت د  کي ور واچول سوې .

 افغانانو پر اوږو ور واچيي . 

 

که د افغاني ټولني واقعيتونه داسي دي، بيا نو دابې سر وپایه پوځونه، دا ټانکونه او جهازونه او د زرگونو 

انسانانو د ژوند او ميليارډو ډالرو د خاوري کولو په بيه، دا بې رحمانه وژني او ورانۍ د څه دپاره؟!  دا واقعيت هم 

http://www.geopoliticalmonitor.com/opinion-us-wont-leave-afghanistan-4414/
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المانه بمباریيو او ړندو عملياتو نه یوازي د تروریزم، افراطيت هر چا ته تر لمر روښانه دئ، چي د ایتالفي قواوو ظ

او تاوتریخوالي په ورکولو کي هيڅ راز مرسته و نکړه، بلکي ال نور پېلوزی یې هم پر واچاوه؛ او د دې سرکښ اور 

گواښ لمبې یې اوس داسي گچي ته ورسولې، چي پر غمځپلو افغانانو سربېره یې د سيمي او نړۍ خلگو ته هم لوی 

 اړولئ دئ . 

 

که ایتالفي فرعونانو او د پخواني شمالي اتحاد ځينو پښتون دوښمنه مزدورانو د القاعدې او طالبانو په نامه، د 

خپلواکو، سرلوړو او غيرتي پښتنو ونابودۍ ته مالوي تړلي یي، دا نو کامالً بېله خبره ده؛ خو لکه څنگه چي نورو 

نکړای سوای، دوی به هم دا وحشيانه هيلي، گور ته له ځانه سره یوسي .یرغلگرو داکرغېړن خوبونه ریشتيا   

 

په دې وجه، بېله خبرو اترو او روغي جوړي بله هيڅ الرنه ليدل کيږي؛ خو خبري اتري، مفاهمه او مصالحه له چا  

 سره؛ د کومو اصولو له مخي؛ او کومو هدفو ته د رسېدو دپاره؟

 

هغو منفور مزدوران تصورکيي، چي د بهرني اشغال او گوډاگي رژیم وسله وال او نا که امریکایان  او په کابل کي د 

وسله وال  مخالفين به، له هغه کميسيون یا شورا سره خبرو اترو او روغي جوړي ته غاړه کښېږدي، چي برهان الدین 

غوښتونکو منځگړو رباني یې مشري کيي، ډېر تېروتلي او خطاوتلي دي؛ ځکه د روغي جوړي دپاره نېکو او خير

 ته اړتيا سته . 

 

منځگړیتوب یا وساطت هم له حقوقي پلوه او هم زموږ د اولسي دودو او روایتو له مخي، یوازي د هغو کسانو کار 

دئ، چي پر نېک او مصلحانه شهرت سربېره، د ښکېلو اړخو تر منځ شخړه یا دعوه کي، هيڅ ډول الس  یا گټي ونه 

سترگو گورو،چي د رباني د تش په نامه شورا په جوړښت کي له څو بې واکو او کلېشه یي لري؛ خو موږ ټول د سر په 

کسانو پرته، د افغانستان د زرگونو بې گونا وگړو قاتالن، د کابل ښار دکنډواله کولو مسوولين او په پای کي د 

چي رباني په خپله هم د دې  مه او فاسد مزدوران، غړیتوب لري،اوسني امریکایي اشغال تر ټولو بې ایمانه، بې رح

 جنایتکارانو، ورانکارو، غلو او وطن پلورونکو له ډلي څخه دئ .

 

لوټمارو او  ورانکارو، ایا د داسي جانيانو،اوس نو تاسي حقپال لوستونکي په خپله قضاوت کوالی سئ، چي 

ته هيله من اوسو؟!  لوه هيواد کي د جگړې او وینو تویيدو و بندوشرف بایللو په سته والي کي کېدای سي پ  

جواب روښانه دئ . د سولي او روغي جوړي خبري له هغو کسانو سره نسي کېدای، چي د افغانانو کور یې وران 

کړئ دئ؛ او زموږ د بي گونا عزیزانو په وینو یې مځکي سرې کړي دي . د افغانستان کړېدلي او ویرژلي خلگ 
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امریکایان او نورو ایتالفي دولتونه او نارواوي نسي بخښالی .  هيڅکله د دې جانيانو او وطن پلورونکو ظلمونه

په دې ترخه حقيقت وپوهېږي . ،باید په خپل ټول وجود سره  

 د حل الر څه ده ؟

 د حل یوازنۍ الر د یوه ریښتيني موقت ملي او ولسي حکومت جوړول دي .

 

وره له هر ډول پردو عسکرو او پردو  ایا د یوه ریښتيني ملي او ولسي حکومت لرل؛ او دا په وینو لړلې خا

 جنگيالييو څخه پاکول، ناسمه یا ناوړه غوښتنه ده؟

گومان نه کوم له جنگي ډلوټپلو، ځينو جاسوسانو او فاسدو واکمنانو پرته، څوک د افغانانو له دې انساني،   

ې ستر انساني، اسالمي او اسالمي او افغاني غوښتني سره تضاد او مخالفت ولري .  راسئ په الندي کرښو کي د د

 افغاني ارمان پر ځينو عملي اړخو یو څو لنډي خبري وکو:

 

له نېکه مرغه، افغانستان له  بېالبېلو قومو او ټبرو څخه په هيوادکي دننه او دباندي ډېر خپلواک، زړور، غښتلي، 

، دارۍیې په یوه ږغ پر ایمانپوه او مُخلص ملي شخصيتونه لري . داسي ناپېيلي ملي شخصيتونه، چي ټول افغانان 

، سرښندني، هوښيارۍ اواخالص آمنا کوالی سي .خپلواک فکر او عمل   

 

ملي او اولسي حکومت کوالی سي، دوه ستر کارونه پر مخ  موقتداسي خپلواک، ناپېيلی او په هره ماناباکفایته 

 بوزي :

له الري د جنگ او  اترو کاره او ریښتينو خبرویو دا چي له وسله والو گوندو، ډلو او شخصيتو سره د مخامخ ، ښ  -

 ورانۍ مخه ونيسي . 

والو جنگ ځپلو او ربړېدلو هيواد ميليونو هغوبل داچي د ملي او اولسي کړنالرو په وړاندي کولو سره، د   -

التييو او بالفعل مالتړ تر السه کړي، چي د پردو یرغلگرو له ظالمانه اشغال او د مزدورو واکمنانو له فساد، بې عد

 بې کفایتييو څخه پزي ته رسېدلي دي .

 

ملي حکومت دا دوې ارزښتناکي بریاوي به بېله شکه د همېشنۍ سولي او ملي روغي جوړي له بریاليتوب  موقتد 

 ،سره لویه مرسته وکي؛ د سولي او ترقۍ جبهه به ورځ په ورځ غښتلې او د جنگ او وینو تویولو جبهه به ورځ تر بلي

.  مزورې کړيتجرید اوک  

 

ملي حکومت او وسله والو مخالفينو تر منځ ازادي خبري اتري او روغه جوړه به ډېر ژر دا امکانات برابر  موقتد  

کړي، چي ټول نابللي پردي ) ایتالفي پوځونه او د مخالفينو تر څنگ والړ جهادیان( زموږ ورانه او غملړلې خاوره 
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تر هغه مهاله، چي ته باید هيڅکله په سپکه سترگه و نه کتل سي؛ ځکه دې لوی بریاليتوب پرېږدي . تل تر تله 

کي د سولي، امنيت او ئ، په دې وران او غملړلي ټاټوبي ي پرېښوول سون په بشپړه توگه افغانانو ته نه یافغانستا

گډ تاریخي یوازي پر ټولو افغانانو متکي ملي او اولسي حکومت کوالی سي، زموږ سوکالۍ تمه هم بې ځایه ده .  

 کور د پردو له شره وژغوري .

 

) د دې مودې اوږدوالی هم د ښکېلو اړخو په روغه جوړه اړه لري(  ټاکلي مودېیوې ملي حکومت به تر  موقت

وروسته، په هيواد کي عمومي انتخاباتو ته الر هواره کړي؛ او په دې توگه به د یوه ریښتني منتخب حکومت تر 

تر ملي او وطني رسالت بشپړکړي . جوړېدو پوري، خپل س  

 

ځانگړو سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي او اقتصادي خصوصياتو د لرلو له امله د د زما په قاصر نظر خو 

افغانستان د سمي ادارې او پرمختگ تر ټولو ښه نُسخه هم همدا ملي حکومت دئ، چي کوالی سي د دې گډ 

گاونډیيو هيوادو او نړۍ والي ټولني يمو او خلگو پر حقوقو سربېره، دستاریخي کور د ټولو ټبرو، ژبو، مذهبو، 

،  د دولتي نظام د ادارې دپاره تر دې بریالۍ کيغوندي ټولنه روا گټي هم خوندي وساتي . ما ته خو په افغانستان 

ي ) چپ او په سترگو وليده، چي کيڼ او ښ مو په تېرو دو دېرشو کالوکي غوره او اغېزمنه الر نه ښکاري؛ ځکه

راست( افراطيت مظلومو افغانانو ته  بې تباهۍ او بدمرغۍ هيڅ ورنکړه؛ او نه یې ورکوالی سوای؛ ځکه افراطيت 

همدا اړخ نه لگيي . په هره بڼه او هر شکل وارداتي خټه لري؛ او زموږ د ټولني له عيني او ذهني واقعيتو سره هيڅ 

و گي، فرهنگي او اقتصادي واقعيتو څخه پردي سيسټمونه د خلدليل دئ، چي زموږ د ټولني له سياسي، اجتماع

.  پراخ مخالفت او مقاومت سره مخامخ سوه؛ او ال به په راتلونکي کي هم مخامخ کيږي له  

 

د ښی او کيڼ ځواکو له ورانوونکو افراطي سياستو څخه د افغانستان د « خير االمور اوسطها» د دې عاجز په اند

الر ده؛ خو د دې منځنۍ فکري او سياسي الري اخيستل هيڅکله د پر شا تگ، محافظه ژغورني تر ټولو غوره 

کارۍ او تسليمۍ په مانا نه دئ . د خپلواکۍ، ټولنيز عدالت، بشري حقوقو او ډیموکراټيکو ارزښتو په الر کي 

د پام وړ مهم او اساسي  فردي او ډله یيز کوښښونه به په کلک هوډ او ال زیات ټينگار سره پر مخ ځي؛ اما په دې اړه

له ځانه سره ولري . په دې خلگو عيني او ذهني مالتړ د  تل زموږ ټکی دا دئ، چي داپتمن او انساني تالښونه باید 

مانا، چي زموږ درېدلي او ربړېدلي هيوادوال باید د شمالي افریقا او منځني ختيځ د ځينو هيوادو د ویښو او 

ولنه کي هم د دغسي سياسي، اجتماعي، فرهنگي او اقتصادي بدلونو د را منځ غښتلو اولسو په څېر په افغاني ټ

؛ او په خپل مستقيم او فعال گډون د مبارزې ډگر ته را ووزي ډول او نه ستړي کېدونکي په شعوريته کولو دپاره 

ات، عقدې او سره د وخت مستبد، تپل سوي او وارداتي نظامونه پر بل مخ واړوي . البته په دې کار باید احساس
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شخصي گټي هيڅکله الر ونه لري  . . .  تر دې عمومي خبرو وروسته، بيرته را گرځو په وران او ویرجن افغانستان 

 کي د ملي حکومت و تاریخي رسالت او مسووليت ته :

 

د  گردو افغانانو د خوښي وړ ملي حکومت به د سولي، تفاهم، ورورولۍ، دوستۍ او نړۍ والو معيارو په چوکاټ 

کي له گاونډیيو هيوادو، د سيمي له دولتو، متحدو ایاالتو، لوېدیځو هيوادو او نوري نړۍ سره دوستانه اړېکي 

هم د نړۍ والي پراخه گټه واخلي؛ او په خپله به وساتي؛ د هغو له علمي، تخنيکي، اقتصادي او انساني مرستو به  

البته، نړۍ واله پام وکي .  گټولني د یوه فعال او گټور غړي په توگه، خپلو ملي او بين المللي مسووليتو ته ټين

دولتونه او همسایه هيوادونه  هم باید افغانانو ته د خپل سياسي،  د سيمي لویامریکا، ټولنه په تېره بيا 

  حق ورکړي .پوره  اجتماعي، اقتصادي او فرهنگي  سيسټم د غوراوي 

 

سيسټمو سته والی د نړۍ والي  کلتوريپه نړۍ کي د مختلفو سياسي، اجتماعي، اقتصادي او شک نسته، چي 

خورا مهمو اړتياوو څخه گڼل کيږي . د بېالبېلو سياسي،  سولي او امنيت د ټينگښت او بشري پرمختگ له

 اجتماعي او اقتصادي سيسټمو لرونکودولتو تر منځ د سوله یيز ژوندانه  زرین اصل  نه یوازي د معاصرو بين

د زور یا زور د گواښ  مخنيوی؛ د دولتو د ملي واکمنۍ درناوی؛ او د دولتو په  المللي حقوقو درې مهم اصول لکه :

، بلکي  د بېالبېلو دولتو تر منځ د دوستۍ او همکارۍ نوري  برخي بيانوينييو چاروکي نه السوهنه، په ښه بڼه کور

او اړخونه هم را نغاړي  . د سوله یيز گډ ژوند نړۍ وال اصل پر هغو سياستو د بطالن کرښه باسي، چي په مختلفو 

وري ته بيایي .  بالعکس دا اصل له بېالبېلو ټولنيزو سيسټمو پوري تړلي دولتونه، د دوښمنۍ او تقابل ل

 ( .۹۱) ټونکين  دولتوڅخه د ژوندانه په ټولو برخو کي د زیاتېدونکو همکاریيو غوښتنه کيي

 

البته، د سوله یيز گډ ژوندانه ارزښتناک حقوقي اصل ته د پخواني شوروي دولت یا نورو سوسياليستي دولتو په 

دلئ . دا اصل د بشري ټولنی دگډ ژوندانه په ټولو پړاووکي د نړۍ والي سولي، ړنگېدو سره، هيڅ  زیان نه دئ رسې

د نړۍ بېالبېل هيوادونه د سياسي،  ۍ ډاډمن او اغېزمن ضامن گڼل کيږي؛ ځکهامنيت، پرمختگ او همکار

سياسي،  اجتماعي، اقتصادي او فرهنگي پرمختگ  له پلوه، لوی توپيرونه لري . له دې کبله په نړۍ کي د بېالبېلو

اجتماعي، اقتصادي او فرهنگي سيسټمو د اجباري ړنگولو او پيکه کولو په خاطر هلي ځلي، بېله شکه نړۍ واله 

باید د هر له همدې سَوَبه و او النجو سره مخامخ کيي . وسوله، امنيت، بشري پرمختگونه او همکارۍ له سترو کړا

چي له خپلو ملي ځانگړتياوو او اړتياوو سره سم ، د خپلو هيواد مېشتو اولسو ته په پوره ازادۍ حق ورکړل سي، 

 پرېکړه وکړي . په اړه زړو نظامو او زړو سياسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنگي مؤسسو د اليشولو 
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ه چي پخوانی شوروي دولت  پر نورو ملتو له هغې ډلي څخه زموږ پر هيواد د خپل سياسي، اجتماعي، گلکه څن

اقتصادي او فرهنگي سيسټم په تپلو سره، له خطرناکو عواقبو سره مخامخ سو، د امریکا متحده ایاالت او غربي 

سيې او سعودي عربستان په څېر لوی اونډي هيوادونه، په تېره بيا پاکستان، ایران او د چين، روگمتحدین، زموږ 

له صادرولو، په ټينگه  ډډه وکړي . د افغانستان په سيمه یيزو دولتونه باید افغانستان ته د خپلي خوښي نظامو 

چاروکي ټول ښکېل دولتونه یوازي د دې هيواد د یوه  پياوړي او غښتلي ملي حکومت په مالتړلو سره کوالی سي 

 اره هڅه او کوښښ وکي . د خپلو روا گټو د تحقق دپ

 

په افغانستان کي یو منلئ ملي او ولسي حکومت کوالی سي د هيواد د مځکنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ او 

ملي واکمنۍ د ډاډمني دفاع  دپاره د ملي گټو او بين المللي موازینو په چوکاټ کي، د اړتيا پر مهال، د امریکا د 

هيواد سره د دفاعي او ستراتېژیکي همکارۍ بېالبېل تړونونه السليک کړي . متحدو ایاالتو په گډون له هر بهرني 

د عيني اړتياوو پر بنسټ  السليک سوي دا ډول ستراتيژیکو تړونونه به هيڅکله په هيواد او سيمه کي جگړو، نا 

حيت ډېر پورته ارامييواو کړکېچونو ته لمن و نه وهي؛ خو دا کار په بشپړ باور سره د اوسني مزدور حکومت تر صال

دئ، چي د پردو د توپ او ټانک په زور، پر خلگو حکومت کيي . د داسي بې واکه او مزدور حکومت له خوا د 

ستراتيژیکو تړونو السليک، په هيواد کي دننه او دباندي د جگړو، وینو تویولو او بحرانو لمن  نوره هم پسي 

 پراخيي .

 

هيوادونه، د سيمي دولتونه او نړۍ وال قدرتونه د بېالبېلو طرحو او نده ده، چي گاونډي گدرنو لوستونکوته څر

ران هيوادکي متضادي گټي لري . مزدور رژیمونه په سياسي، اجتماعی، گنخشو په پرمخ بيولو سره، زموږ په 

ي، مذهبي، اقتصادي او ستراتيژیکو چاروکي د خپلواک فکر او عمل نه لرلو په وجه دا متضادي او گفرهن

اه کي ټولي شاملي مزدوري ډلي ټپلي تر وسه وسه گي گټي نسي پوخال کوالی؛ ځکه نو په دولتي دستمتناقض

ټي خوندي کړي، چي دا کار هرومرو زموږ په کورنييو چارو کي د نورو گکوښښ کيي د خپلو بهرنييو بادارانو 

ه له هند سره دوستي د پاکستاني پوځيانو گرزي؛ د مثال په توگونو سبب گالسوهنکو لوبغاړو د سختو غبر

د چين، روسيې او ایران اقتصادي تشبثات د امریکا د متحدو ایاالتو او د هغه د په هيواد کي دوښمني را پاریي یا 

مخالفتو ته لمن وهي یا د سعودي عربستان او نورو عربي هيوادو سياسي، پټو او ښکاره لوېدیځو متحدینو و 

مذهبي هڅي سمدالسه د ایران د شيعه اخوندانو پر سر اور بليي؛ او داسي نوري چپه او  ي اوگاقتصادي، فرهن

 ان موجبات برابریږي .گراسته لوبي، چي د یوه په رضایت کي د بل د دوښمنۍ او خپ
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د همدې استدالل له مخي، یوازي یو پياوړی ملي او اولسي حکومت کوالی سي د یوه فعال او مثبت ناپېيلي ملي 

اونډیانو، سيمه یيزو لوبغاړو او د نړۍ والي ټولني د ټولو غړو د مشروع گد  کوالی سي په غوره کولو سره دریځ

 السوهنو یې په کلکه مخه ونيسي .ناروا ټو او گټو ساتنه وکي؛ او د نامشروع گ

 

بهرنييو لښکرو او السوهني، جگړې او نا ارامۍ ټول له بهرنۍ ، چي په افغانستان کي باید تکرار کړویو ځل بيا 

ریشتيا هم له تروریزم او افراطيت  او ایتالفي دولتونه گوډاگي رژیم سره نه شلېدونکی اړېکی لري . که امریکایان

د هغو په اصلي  دپارهافغانستان ته تللي دي، باید د افغاني شخړو او النجو د اساسي حل  خاطرسره  د مبارزې په 

د بهرنييو السوهنو، جگړو، وینو تویولو او ورانکاریيو اصلي علت له منځه علت او سَوَب پسي وگرځي . کله چي 

لوږه، بېکارۍ، وروسته پاته نا ارامۍ، زور زیاتۍ، افراطيت،  والړ سي، بيا نو د هغو معلولونه یاني تروریزم،

 والی او نوري ناخوالي په خپله له منځه ځي . 

 

، خپلو سياسي، اقتصادي او ستراتيژیکو گټو د تحقق دپاره نه که امریکا په افغانستان او شاوخوا سيمه کي د 

 وړانديیي، بيا نو تر هر څه تللي  دپاره  د جوړولو بلکي په ریشتيا سره  د سوله یيز، سوکاله  او متمدن افغانستان

ولو لوی په هيوادکي د سولي او امنيت تر ټي، عسکري او مالي مالتړ څخه، چي باید د اوسني مزدور رژیم له سياس

ې له الري د هيواد د مشرتابه چاري د گالس واخلي؛ او د یوې بين االفغاني جرژر تر ژره او اساسي خنډ دئ، 

غوَر  ۍژستراتي ملي حکومت ته وسپاري؛ او د هغه له الرښوونو سره سم د وتلو پر موقتافغانانو یوه ریښتيني 

 وکي .

 

که امریکایان د جنایتکارو، ورانکارو، جاسوسانو او غلو داوسني بې کفایته حکومت مالتړ ته دوام ورکيي، د  

چارو واگي د پخوانييو مظلومو او بې اوازه افغانانو د دې خبري مانا دا ده، چي په لوی الس غواړي یو ځل بيا د 

دې توگه نورو جگړو، وینو تویولو او افراطي جریانو ته دورو په څېر وسله والو ډلو ټپلو ته په الس ورکړي؛ او په 

د په یوازي سر الر هواره کړي؛ ځکه ټولو افغانانو ته مالومه ده، چي د کرزي فاسد او بې کفایته حکومت هيڅکله 

 وسله والو مخالفينو په وړاندي د مقابلې او مقاومت وس نه لري . 

 

او افغانيت په نامه څه پېژني، نور باید له دې شرمناک، خونړي او که د مزدور رژیم ځيني عناصر د خدای، وجدان 

ه گخاینانه واک څخه الس واخلي؛ او یوه موقت ملي حکومت ته د واک په سپارلو کي مرسته وکړي، چي په دې تو

ړو او ډول ډول استعماري فتنو له شامته وژغورل سي . گهيواد د تنظيمي ج  
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ړتيا نه لري، چي په افغانستان کي د امریکایي عسکرو دایمي حضور زموږ د دا خبره هيڅ بحث او مشاجرې ته ا

هيواد د سياسي خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د محدودولو او زیانمن کولو په الرکي، ډېر خطرناک گام دئ .  له دې 

ن باید د تاریخ امله یې هيڅ خپلواک، سرلوړی او باغروره افغان  ومنلو ته غاړه نه ایږدي . امریکایي ستراتيژیستا

په اوږدوکي د افغانانو له خپلواکۍ  غوښتونکو مبارزو او حماسو څخه د عبرت درس واخلي؛ او پرېنږدي د 

زرگونو پوځيانو په قرباني کولو او ميليارډو ډالرو په ضایع کولو سره، کټ مټ هغه نتيجه تر السه کړي، چي تر 

وي وې . تاریخونه شاهدي ورکيي، چي د دې خپلواک او دوی مخکي نوري یرغلگري امپراتورۍ ور سره مخامخ س

سرلوړي هيواد په غرو او رغوکي د ډېرو فاتحانو پزي په خاورو لړل سوي دي؛ ځينو یې پښې او السونه، ځينو یې 

سرونه او ځينو یې ان درست لښکرونه بایللي دي . امریکایان باید په دې حقيتقت هم سر خالص کړي، چي د نړۍ 

محققانو په ناحقه افغانستان ته د امپراتوریيو د هدیرې لقب نه دئ ورکړئ! مؤرخانو او  

 

که امریکا د تعقل او منطق پر ځای د زور او گواښ الر ټينگه کړي، بيا نو په دې حقيقت هم باید ښه سر خالص کړي، 

نا دي؛ او د دایمي اشغال چي افغانانو ته په خپل پلرني هيوادکي د پردو دایمي لښکرکوټونه، د دایمي اشغال په  ما

په عواقبو یاني دایمي جگړو او دایمي تراژیدیيو هم هر څوک ډېر ښه پوهېږي؛ ځکه نو ټوله په یوه وجود او یوه اواز 

له هغو سره د مبارزې او مقابلې په مورچل کي درېږي . له بله پلوه، زموږ په هيواد کي د امریکایي عسکرو دایمي 

په ډاگه ه، چي په هيڅ بڼه او هيڅ ډول د افغانستان د مسألې د منطقي او اصولي حل الر نه ده، ټولي نړۍ ته گاستو

ښيي، چي امریکایي واکمنان په افغانستان او سيمه کي د هغو استعماری نخشو د عملي کولو په لټه کي دي، چي 

ند تضاد لري .  دغه راز گټو سره هم څرگ سانيروا او ان ځپلو افغانانو سربېره د سيمي د نورو ملتو له گپر جن

نامعقولي او مستکبرانه  ماجراغوښتوني، زموږ کړېدلي ملت او د سيمي نورو ملتو ته له تراژیدیو او بدمرغييو 

هيڅ گټه او نتيجه نسي لرالی .پرته،   

 

سره وگوري . دا خونړۍ د امریکا سياسي او پوځي ستراتيژیستان باید خپل تېر لس کلن ریکارډ یو پال بيا له 

ریکارډ له ورایه ښيي، چي له پردو لښکرو څخه د افغانانو کرکه او نفرت د هري ورځي په تېرېدو سره ډېر سوئ او ال 

چي ته لوړ کړي .گه به بېله شکه دا کرکه او انزجار د عمومي پاڅون گډېریږي .  د امریکایي عسکرو دایمي استو  

 

ونو زرو په اصطالح استخباراتي، امنيتي او اکمالتي قواوو په تېرو لسوکالوکي که یو نيم لک منظم پوځ او لسگ

نسته، چي په ثبوت ونکي ارادې ماتي نکړای سوې، تر دې وروسته هم هيڅ دليل او ۍ غوښتد خلگو خپلواک

د خپلواکۍ مينو او سرسپارو افغانانو د پر  څلوېښت زره عسکر به  -ځای پر ځای  سوي دېرش  عسکري چوڼييوکي

پاڅون مخه ونيسي؟! ملي شا نه تلونکي   
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، چي د جنگ او تباهۍ لېونۍ لمبې به هرومرو زموږ د اسکېرلو د دې مهمي خبري یادونه ضروري گڼو په پای کي

به امریکایي  جوختلولپه کړي ؛ خو له هغو سره  ورانه او هيوادوالو ویرجنه او ویجاړه کوډغاله نوره هم

، دا ي، دا ویني او اوښکيگ؛ دا اورونه او لو مزدور رژیم هم هيڅکله پر ارامه پرې نږديلښکرکوټونه او د هغو 

و هم رسيږي . گماڼييو اوارجگو به هرومرو د فرعونانو تر  ساندي او کرږي  

 

ته په پښتو او دري کي څه و وایو؟« بېس » انگرېزي   

چوڼۍ؟چونی/ اه، گښکرگاه،  لښکرکوټ، پایاډه، پوځي اډه، لشکرگاه/ ل  

یتيمولوژۍ په روڼا کي څو لنډي خبري ا د لغتپوهني او  

 

» په  ،ډیپلوم انجنير خليل اهلل معروفي  ښاغلي  -مبتکر او متفکر ليکوال  خوږ  ژبي، څو ورځي مخکي د هيواد

، د یوې په زړه پوري مقالې په ترڅ کي ،د امریکایي چوڼييو په اړه ،ویبپاڼه کي« آزاد افغانستان   -افغانستان آزاد 

 پر ځای د خپلي« گاه پای» لو او ژورناليستانو پام د ایرانيليکواهيواد د  د د معقولو دالیلو په وړاندي کولو سره،

 په ریشتيا سره  هم اه( کارولو او رواجولو ته اړولئ ؤ، چي ماته یېگژبي د یوې خوږې تاریخي کليمې ) لشکر

د  کليمو پر څېړنه او شننه سربېره د امریکایي چوڼييو په  ردولو او کږلو « پایگاه » او « لشکرگاه » د خوند را کړ . ډېر

 کي، د ښاغلي معروفي علمي مقاله، دلته کتالی سئ :  

http://afgazad.com/Siasi/042511-KM-Ejaaza-ye-Lashkargaah-e-Begaana-Botlaan-e-

Afghaniyat%5B2%5D.pdf 

 

د ښاغلي معروفي پر په روڼا کي،  ليکسيکالوژۍد ایتيمولوژۍ او درنو لوستونکو ته  ،غواړم په دې لنډ بيان کي

ر ټکي هم ور زیات کړم .څو نو ،علمي استدالل  

   

 زیاترو پهله اوږدو زمانو څخه  ، چيله نظره د هندي ژبي ټکی دئ ۍ یا ریښه پېژندنيایتيمولوژد « اډا» یا  « اډه» 

و اډه، د ــــــــکي د موټروان( . په پښتو،۱کي، په پراخه توگه استعماليږي ) پالټس پښتو او هندي االصله ژبو

/ تمځی، د تم ځایپه عمومي ډول عبارتونه له پخوا څخه باب دي، چي  نور داسي او اډیيو اډهگد  انو اډه،يکيســــټ

د عسکري  کياو داسي نورو په مانا دي . دا ټکی پخوا په افغاني پښتو درېد ځــــای/ دریدځی، ایستگاه، توقفگاه

نه کارېدئ؛ خوپه کښته  مانا او داسي نورو په ېــزیونـــــــارن،گ اهگــــقرار عسکري، قشلې، عسکري قطعې

او داسي نور  « پوليسو اډه د» ، « هوایي اډه» ، «فوجي اډه » له کبله  زېـــاغېپراخي د ي ژب  اوردوپښتنوکي د 

، له پخوا څخه استعماليږي .عبارتونه    

 

http://afgazad.com/Siasi/042511-KM-Ejaaza-ye-Lashkargaah-e-Begaana-Botlaan-e-Afghaniyat%5B2%5D.pdf
http://afgazad.com/Siasi/042511-KM-Ejaaza-ye-Lashkargaah-e-Begaana-Botlaan-e-Afghaniyat%5B2%5D.pdf
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 کاریږي؛ او د هېرکي خورا ډڼه ده، چي نن سبا په افغاني پښتومفغنه یا پښتو سوې ب« فوج » د عربيکليمه « پوځ » 

اوردو  ،عسکرقوې ځای یې نيولئ دئ؛ خو لښکر، سپاه،  عسکريپخوانييو مروجو کليمو لکه لښکر، اوردو یا 

له همدې  پراخ مقبوليت او تابعيت لري؛ او راهيسي زموږ په ژبه او ادب کي  پېړیيو هغه کليمې دي، چي له پېړیيو

ور نکړل سي؛ ځکه دا کار هيڅ منطق نه لري، چي خپلي  مفغني کليمې ته« پوځ » ده گځای په بشپړه توکبله یې باید 

زړې او اشنا عربي، پاړسي، هندي، تورکي او داسي نوري کليمې د پردیتوب په گونا تر خاورو الندي کو؛ او پر 

کی دئ، داسي عربي ټ« سبب » ځای یې نوري بې خونده او زموخته پردۍ، خو نا اشنا کليمې ودروو؛ د مثال په ډول 

چي د پښتو تر څنگ په عربي، پاړسي، اوردو او زموږ د فرهنگي حوزې  په نورو ژبوکي هم پراخ استعمال لري . دا 

اسانه، ساده او مروج ټکي د کندهار په پښتني چاپېرکي افغاني رنگ اخيستی دئ؛ او له پېړیيو پېړیيو راهيسي 

ېري خواشينۍ سره، نن سبا د ژبي د سوچه کولو متعصب او بې په  ډ په بڼه په عامو او خاصوکي دود دئ؛« سَوَب » د

خبره محتسبين د عربي توب په گونا د دې اشنا او اسانه مفغني کليمې له کارولو مخ اړیي؛ او پر ځای یې د پښتو 

» اني او عربي ژبي د یوه لغوړن ترکيب ) المل( و بېدرېغه استعمال ته مال تړلې ده، چي په حقيقت کي له دوو برخو ی

څخه ترکيب سوی دئ . ځيني کسان یې د جمعي په بڼه ) المالن( هم کاریي، چي تر مفرد حالت ال ډېر « عمل » او« له 

 بې خونده او خندنی ایسي . 

 

په تېرېدو سره  پېړیيو سربېره ډېري نوري کليمې هم سته، چي په پښتون مېشتو سيمو کي یې د پېړیيو« سَوَب » پر 

او  په هيڅ بيهمي نه بېلېدونکې برخه گڼله کيږي، چي ؛ او نن د دې لرغوني ژبي د لغوي زېرده تېاخيس پښتني جولهَ

هيڅ ډول یې باید له السه و نه باسو؛ خو له بده مرغه زموږ د ژبي بې خبره او تنگ نظره واکداران یې د پردیتوب  په 

نا اشنا ټکي را باسي .  گونا تر خاورو الندي کيي؛ او پر ځای یې د خپلي خوښي بې خونده او  

 

وروسته زامن، لمسي او مقبوليت او تابعيت کي تر پېړیيو پېړیيو خو حتاپه پښتني سيموځينو مغغن سوو ټکو

 «  خرج» بلله کيږي؛ د مثال په ډول دزېرمه  لغوي رده یې زموږ د ملي ژبي ارزښتناکهگکړوسي هم پيدا کړي دي، چي 

له اوښتئ دئ؛ او د اوږدو تاریخي پړاوو تر تېرولو وروسته یې «   خرڅ» ه ، چي په پښتني چاپېر کي پعربي ټکی

» ، «ی = فروشنده خرڅوونک» ، «= فروختن خرڅول  »  :دا دئ بچي، لمسي او کړوسي هم پيدا کړي دي نېکه مرغه 

  ،«کننده = خراج، ولخرج، اسراف خرڅاوو » ، «= خرچه، مصرف، هزینه  خرڅه» ، «= فروختن خرڅالو / خرڅيالو

او داسي نور،  خرڅښت، خرڅېدنگ، خرڅوَنگ، خرڅېدل، خرڅېده، خرڅگير، خرڅون، خرڅونی  یا خرڅېدونکی

را ټوکېدلي دي . څخه رده له همدې مفغن سوي مادې ) خرڅ ( گ ؛ اومفهوم لريبېل چي هر یو یې بېله مانا او   

 

پښتو مفغن یاپلو جاهالنه کوښښوسره د دې ران په خگنظره او متعصب پېښه  گتن«  سوچه کولو» که داوس نو

څخه ټول راوتلي کليمې « خرڅ » پښتو ټکي ډک کړي، بياخو له  اصيل یا سوچه په«  لگښت» سوي ټکي ځای د
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ه زموږ د گپه دې تو او ؛و له شک او تردید سره مخامخ کيږي؛ کرار کرار له استعماله لویږيگمشتقات هم د خل

دا ده، چي د نړۍ پرمختللي قومونه  خو او نه جبران کېدونکی تاوان رسيږي . عجبه لغوي زېرمي ته لویخوږې ژبي 

سره د خپلو ژبو لغوي ذخيره  اخيستلود پردو ژبو د بېالبېلو ټکو، ترکيبو او عبارتو په چي رده کوښښ کيي، گتر

لونه گپه لوی الس د خپلي ژبي د ښکلي او سمسور بڼ ښایسته  پېښه گران موږ ناپوه او بې خبره  مگر پراخه کړي؛ 

.  په تېشه غوڅوو ،يگاو له ميوو ډکي څان  

 

د اصيلي او سپېڅلي پښتو کليمې کاروَنه او ترویج باید بېله شکه ډېر نېک او گټور کار وگڼو؛ « لگښت » هو! د 

و په بيه . د داسي مفغناتو لمن خورا پراخه ده . گرده او د هغه د مشتقاتو د نست کولو او بې رنگه کول« خرڅ » خو نه د 

باید د پښتو د اصيلو یا سوچه ټکو تر څنگ، په پراخه توگه استعمال کو؛ او تل یې د خپلي ژبي د اصلي او نه 

 بېلېدونکي برخي په توگه وگڼو.

 

مخکي په خپله ژبه کي د یوه مفهوم او اما د نوو ټکو د جوړولو په اړه  مهمه او اساسي پوښتنه دا ده : که پېړۍ پېړۍ 

مدلول د افادې دپاره ساده، اسانه او مروجه کليمه لرو، د بلي نا اشنا، زموختي او بې خونده کليمې د جوړولو اړتيا 

په څه کي ده؟!  ماته  خوپه دې کار کي له بې خبرۍ او خپلسرۍ پرته بل څه نه ښکاري . دا بحث دلته پرېږدو؛ ځکه 

لوجيزم کي د شکلي او مانوي ) معنوي( کمزوریيو څېړنه او سپړنه د لوی کتاب د ليکلو غوښتنه کيي، زموږ په نيو

 چي دا لنډه مقاله یې ځای نه دئ .

 

یا د هغه مفغنه بڼه )پوځ( دېرش کاله دمخه په افغاني پښتو کي رواج نه وه. یوازي یې په کښته « فوج » عربي

په وجه له ډېرو وختو راهيسي، په اصلي عربي بڼه ) فوج(یا نيمه عربي، پښتنوکي د اوردو ژبي د فرهنگی نفوذ 

( . ۱۲،نيمه مفغنه بڼه ) فوځ ( پراخ استعمال الره ) وېر    

 

یوه ترکيبي ټکی کار سوی دئ، چي « اه گلشکر» پاره د د کي د عسکري یا پوځي اډېد پاړسي ژبي په زړو متنو

لشکری  ژوندۍ ده . هم اه( په تاریخي نامه کي تر اوسهگلښکر /اهگلشکر ) مرکزاوسني اداري ه یې د هيلمند د گبول

بازار/ لښکري بازار، اوردو بازار او اوردوگاه )اردوگاه( د همدې مفهوم دپاره ځيني نوري  مروجي کليمې دي .  

 

د مجللو او  وپه لویه امپراتوري کي دوهم لوی ښار ؤ. غزنوي پاچهان غزنویانو له تاریخي پلوه، بوست ) بُست( د

شاندارو سلطنتي ماڼييو په جوړولو سره  له بوست څخه د خپل ژمني تفریحي مرکز په توگه کار اخيست . د غزنوي 

دورې ځينو شاعرانو لکه فرخي سيستاني او عنصري بلخي ددې ښار د پرتمنيو او با صالبته وادنييو په ستاینه 

ري بلخی او فرخي سيتاني دیوانونه( . کي، خورا ښایسته شعرونه ویلي دي ) و. گ . د عنص  
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ښار د اسالم د لومړیو فتوحاتو په زمانه کي د لښکرو استوگنځی ) معسکر / لښکرکوټ( یا زموږ په  بوست

ارواښاد عالمه   -د لشکرگاه یا لښکرگاه په نامه بللئ دئ . د لوی استاد  ځکه یې نواوسنۍ اصطالح قرارگاه ؤ، 

په  دمخه،او د عربي ژبي تر رواجېدو  گپه عقيده د عربانو تر رات ( ع،۲۲۹ش/  ۲۱،۱  -  ع۲۲۲۱ش/ ۲۱۹۲) حبيبي 

» لوی استاد په خپل ستر شهکار .  ویل کېده «گاه لشکر» ني ځای ته گدري ژبه کي د عسکرو د راغونډېدو او استو

 کليمې« لشکر» ري ژبي له د د کليمه هم« عسکر » کي کښلي دي، چي د عربي ژبي « تاریخ افغانستان بعد از اسالم 

څخه معرب سوې ده؛ او په دې توگه تر» عسکر« زړه او لرغونې ده ) حبيبی، تاریخ افغانستان بعد از اسالم  ،،۵ ؛ 

هـ ش( د هغه  ۲۱،۱ – ۲۱۹۱ارواښاد استاد علي احمد کهزاد )  -د هيواد د نامتو مؤرخ « لشکرگاه (. » ۲۱،وېر 

دي .  سوي تحقيقي اثر نوم دئ، چي د همدې ښار تاریخي او ادبي پېښي پکښي څېړلي  -ارزښتناک  علمي  

 

له  یوه  ،کيمکالمود پاړسي او پښتو ژبو په ورځنييو محاورو او  ،له بده مرغه د لشکرگاه/ لښکرگاه کليمه اوس

 ه رسمي او مطبوعاتي ژبه کيپه خپله اصلي مانا نه استعماليږي . د افغاني پاړسۍ ) دري( پ  ،جغرافيایي نامه پرته

کليمې ) پایگاه( نيولــــئ دئ .  ځای د ایرانيانو بې خونده او نا رسا ترکيبي« لشکرگاه »  اوس د هم  

 

ښاغلي معروفي هم په دقت   -ه ور ليکوال گه چي زموږ پوه او سترگپای + گاه( ترکيبي کلمه، لکه څن د پایــگــــاه ) 

» رېزي ژبي دگبېخ، بنياد، اساس، قاعدې، کښته برخي او داسي نورو په مانا د انسره اشاره کړې ده، د بنسټ، 

ننوتې  یا نورو اوروپایي ژبود ورته کليمو هو به هو ژباړه ده، چي په پيل کي له یوناني ژبي څخه التيني ژبي ته« بېس 

ميالدي پېړۍ کي له فرانسوي  او بيا په څورلسمه؛  ۍ؛ په دولسمه مېالدي پېړۍ کي له التيني څخه زړې فرانسوده

کلو وروسته (ع ۲۹،۱ )رېزي ژبه کي ترگته ننوتلې ده؛ خو د هغې عسکري یا پوځي مانا په ان ژبي رېزيگژبي څخه ان

ورئ :گ، دغه لينک وگدود سوې ده . د زیات تفصيل دپاره، د ریښه پېژندني د آن الین فرهن  

http://www.etymonline.com/index.php?search=base&searchmode=or 

 

قسماً مفغن سوې کليمه له پخوانو زمانو څخه په پښتو کي باب وه؛ او پښتانه یې په کارولو کي هيڅ « لښکرگاه » د 

کر( په پښتو ژبه، په تېره بيا د هغې په لوېدیځه لهجه ستونزه او پېچومه نه لري . د دې ترکيبي ټکي اوله برخه ) لښ

« گاه » کي پراخ استعمال لري؛ او اوس د دې ژبي نه بېلېدونکې برخه بلله کيږي؛ خو د هغې دوهمه برخه یاني د 

 او نورو پرته، ډېر زیات استعمال «اه گقرار» ، «اه گکر ښل» ظرفي وروستاړی یا شاوندی د ځينو ځایو له نومو لکه 

د ظرفي وروستاړي د نه لرلو له کبله د بلي کليمې جوړولو ته اړتيا و مومو، بيا نو « گاه » نه لري . که په پښتو کي د 

له ترکيبي ټکي څخه هم کار واخلو. «لښکرکوټ » د مفهوم او مانا بيانولو دپاره د « لښکرگاه » کوالی سو د  

 

http://www.etymonline.com/index.php?search=base&searchmode=or
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» د پارسي « لښکر» څخه جوړ سوی دئ . « کوټ » او « لښکر» له دوو بېلو ټکو« لښکرکوټ » د ایتيمولوژۍ له پلوه  

او مزبوت  گ)لویه( کال یا باالحصار، ټين ي کال، لوړه کال، لوگد کال)قلعه(،  جن« کوټ » مفغنه بڼه او« لشکر

ه یې له هندي ژبي سره پيوند لري ) پالټس ، چي ریښسي او پښتو کي مشترک ټکی دئړمورچل په مانا په هندي، پا

په ترکيبي کليمه کي ډېر ليدل کيږي، خو اوس « کوتوال » سي په زړو متنوکي دړټکی د پا «کوټ/ کوت » ( . د ۹۵۲

کليمې نيولئ دئ . په پښتو «  دِژ» سي ژبي ړپاپهلوي/ او د « باالحصار» ، «حصار» ، «قلعه » یې ځای د عربي ژبي 

» ، «شاولي کوټ » ، «سالح کوټ » ، «برېښناکوټ » لکه  او عبارتو ټکی په ډېرو ترکيبي کليمو« کوټ » کي د

ژوندی دئ . تر اوسه کياو داسي نورو« نادرشاه کوټ   

 

په لشکرگاه ) لشکر + گاه( کي لکه څنگه چي گورو د کليمې مانا او مفهوم له ورایه ښکاره دئ؛  کوچنی او لوی، 

له بلي تکميلي « پایگاه » یح او توضيح ته اړتيا نه لري؛ خوستی گرده په پوهېږي؛ هيڅ اضافي تشرلوستی او نالو

عسکري قشلې کي هم د او انگرېزي . په پښتو  گاه یا لښکرکوټ مانا نه رسييیا وصفي کليمې پرته قطعاً د لښکر

مرو یې باید د مانا د وضاحت او تفسير کليمه همدا ستونزه پېښوي . هرو« بېس » یا « اډې » یا لښکرکوټ په مانا د

و وایي، « اډه » یوه بله تکميلي یا وصفي کليمه هم راوړل سي .که څوک  په پښتو کي بې وصفي کليمې یوازي  دپاره

نو د اروېدونکي په ذهن کي سمدالسه د موټرانو اډه، د بگييو اډه او داسي نور مفاهيم ورگرزي . په پاړسي کي هم  

په کاروَلو سره د اروېدونکي یا لوستونکي په ذهن « پایگاه » یا وصفي کليمې له یو ځای کولو پرته دد بلي تکميلي 

او داسي نورو ماناوي او « پایگاه اقتصادی » ، «پایگاه اجتماعی «  » پایگاه مردمی» ، «پایگاه سياسی » کي د 

 مفهومونه تېریږي .

 

په گوته کوالی . په دې ړتيا نسي گد اډې عسکري یا نظامي ځان هر صفت هم نيمگړتيا او نا رسایي، سربېره پردې

او داسي نور عبارتونه «  جنوبي اډه» ، «  شمالي اډه» ، « کوچنۍ اډه » ، « لویه اډه » ، « زړه اډه » ، « نوې اډه » مانا چي 

ری صفت خامخا د اډې گله اډې سره ملد همدې دليل له مخي باید .  جوَتويعسکریت خصوصيت نه  د هيڅ یو د اډې

استخباراتي  »،« هوایي اډه  »،« پوځي اډه » ، « عسکري اډه »  یا عسکري خصوصيت ته اشاره وکي لکه :  لښکري

ته د هغې د اروېدونکو یا لوستونکو په یوازیتوب سره او داسي نور، که نه نو د اډې کليمه به  « پوليسي اډه »، « اډه 

سرخوږی پيدا کړي؛ او د فصاحت او بالغت د اصولو پر خالف کار دئ، چي په دقيقي مانا په موندلوکي، لوی 

 لغتپوهنه کي یې ښه نه گڼي .

 

کليمې پر پخوانييو ماناوو د هغه پوځي یا « بېس » ع ( کال وروسته د  ۲۹،۱که څه هم په انگليسي ژبه کي تر ) 

ي یا تکميلي ټکي له زیاتولو پرته، د مانا په عسکري مفهوم هم ور زیات سو؛ خو سره له دې هم دا کليمه د بل وصف

زیاتره د یوه صفت په  پوهېدوکي ستونزه او مشکل پېښيي . د همدې التباس او سرخوږي د ليري کولو په خاطر
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او داسي نور او یا یې د مفهوم د ښه « نېوي بېس » ، «آرمي بېس » ، «ميليټري بېس » زیاتولو سره کاریږي لکه : 

ولو دپاره نور مترادف او متقارب ټکي استعماليږي، چي ځيني یې دا دي :وضاحت او روښان  

  army base,  camp,  army camp, military  instillation,  post,  barracks,  headquarters,                          

 garrison, cantonment,  station. 

 

بېلو کليمو څخه جوړ سوی عبارت دئ، چي اوله  کامالً له د دوو«  نظامیپایگاه » وروگکه د ایتيمولوژۍ له اړخه و

 ډهگپه  دواړي کليمېڅخه جوړه سوې مرکبه کليمه ده. دا « اه گ» او « پای » له هم یې په خپله « اه گپای» یاني  کليمه

پر «  پایگاه نظامی» . د استعماليږي  دپاره او مانا یاني  لښکرگاه یا لښکر کوټ د افادې د یوه واحد مفهوم یوازي

څخه جوړه « اهگ» او« لشکر/ لښکر» ي کليمه ده، چي له دوو برخو یانيترکيبداسي «  / لښکرگاهلشکرگاه»  ،خالف

اه گپای» او اسانۍ سربېره د مانا په لحاظ هم ترۍ گسادټکی پر لنډوالي، « گاه اه/ لښکرگلشکر» سوې ده . د 

فضيلت  ) معنوي( پر دې شکلي او مانوي« لشکرگاه » یا پوځي اډې ښکلی، اسانه او پُر مانا دئ . البته «  ینظام

باید د زړښت یا یې په دې وجه سربېره زموږ د هيواد له تاریخ او ادب سره هم نه شلېدونکی اړېکی لري؛ نو 

د   «گاه اه/ لښکرگلشکر» کارندوی دي، چي د لرغونتوب ښېگڼه هم له پامه و نه غورځول سي . دا ټول دالیل د دې ښ

ښاغلي   -ی کول ډېر گټور او پرځای کار دئ، چي ویاړ یې باید زموږ د محقق او مدقق همکار را ژوندکليمو 

 معروفي مُسلَم حق و بولو.

 

 اه، لښکرگاه، لښکر کوټ یا پوځي اډې پر ځایگکي د عسکري قشلې، عسکري قطعې، قرار او دري اما په پښتو

یو بله کليمه هم تر اوسه د خلگو په محاورو او مکالمو کي ژوندۍ ده، چي د نورو پخوانييو ټکو په شان یې باید له 

کليمه ده، چي له خورا پخوا « هاونی / چهاوڼۍ چ / چونی/چوڼۍ» څخه وژغورو . دا د او بې رنگه کېدو ورکېدو

کي هم استعماليږي . که څه هم نن ، پښتو او دري له ژبونورو هندي االص ډېرو په ،زمانو څخه پر هندي ژبه سربېره

سبا د افغانستان په رسمياتو کي د عسکري قشلې، عسکري قرارگاه، عسکري قطعې او گارنيزیون اصطالحات 

کي له عمــــرونو راهيسي ي؛ او زموږ د ملي ټرمينالوژۍ بڼه یې اخيستې ده؛ خو سره له هغه هم په کندهارډېرکاریږ

محاورو او مکالمو کي ژوندۍ ده .  ورځنييو کليمه د خلگو په «چوڼۍ » د  

 

 ،کي د عموميت، لنډوالياولسو  او پراخو هپه پراخه سيم زموږ کليمه «/ چونی چوڼۍ»  زما په قاصر نظر د

چي ژبپوهان او لغتپوهان یې د فصاحت او بالغت د اصولو په  ،پر بنسټایا هغه څه او روښانه مان سادگۍ، روانۍ

؛ ځکه دا کليمه هم له یوې خوا زموږ په هم په زړه پوري برېښيتر لښکرگاه، لښکر کوټ اوپوځي اډې ه یادوي، نام

او د لغتپوهني اصول  کي کاریږي .اولس په ورځنييو خبرو  ژبه کي تاریخي ریښې لري؛ او له بلي خوا تر اوسه د عام

سي، بيا نو دوو ټکو ترکيب ته هيڅ حاجت  کړایکه یو ټکی د دووجال ټکو مفهوم افاده  دا حُکم کيي، همقواعد 
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 په په دوو یا درو ټکو کي بيان سوئ مفهوم،نسته . دغه راز، که له ېوې ریښې څخه راوتلې ساده یا بسيطه کليمه 

ه کليمې تجوړي سوي ترکيبي   و بېلو ټکو څخهروښانه بڼه بيان کړای سي، بيا نو له دوو بېلو ریښو یا دو واضح او

د نيولوجيزم تر ټولو مهم او  ) جامعيت اومانعيت(ي، اساني او د مانا بشپړتياگلنډ والی، سادهيڅ اړتيا نسته . 

پراخېدو او بډایني په  . ما د هري بلي ليکني په څېر په دې ليکنه کي هم د پښتو د لغوي زېرمي د يل دواساسي اص

کړي دي .بونه کارهيله ټولي کليمې او ترکي  
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