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 ٢٠١٣ جنوری ٢۵
 

  په افغانستان کي د يرغلګرو لښکرو
  د بشري ضد او جنګي جنايتو حقوقي شننه 

۶ 
  

  سطهامريکايي ډرون وژنه او د ځاني دفاع سف

امريکايي چارواکي پر خپلواک او وياړلي افغانستان د خپل استعماري يرغل د توجيه او په پښتني قبايلو، يمن، سوماليا 

-Self)د وحشيانه جنايتو پر مھال د ځاني دفاع ) ډرونو( او داسي نورو سيمو کي د خپلو بې پيلوټه الوتکو

defence/defense) پخوانو زمانو راھيسي تر اوسه په ملي او بين المللي حقوقو  په  ھغه حق ِاسِتناد کيي، چي له

راسئ د حقوقي نظريو او معتبرو بين المللي اسنادو په سپڼلو سره وګورو، چي په ملي او بين . کي پٻژندل سوئ دئ

المللي حقوقو کي د ځاني دفاع حقوقي چوکاټ څه دئ؟ او د ھمدې تيوريکو ارزښتو په روڼا کي روښانه کو، چي 

حدو ايالتو ريشتيا ھم د ځاني دفاع د منل سوو حقوقي اصولو او قواعدو له مخي پر افغانستان يرغل وکئ؟ او د مت

ھمدې منلي حقوقي سيسټم د اساساتو له مخي د افغانستان په ګډون د نړۍ په بٻالبٻلو ھيوادو کي له خپلو وحشتناکو 

 Prof. Michel)ر ميشل چسدوفسکيڅخه کار اخلي؟ لکه څنګه چي پروفيس) ډرونو( جنګي ماشينو

Chossudovsky) ع کال د سيپتمبر پر يوولسمه، افغانستان پر امريکا بريد ٢٠٠١ايا د «  په خپله مستدله مقاله

مادې د  ) ۵( کي کاږي، اول خو د ځاني دفاع په اړه د امريکا او ناټو له خوا د واشينګټن معاھدې د پينځمي» وکئ؟

دوھم تر اوسه داسي . ع کال د سيپتمبر پر يوولسمه، پر امريکا بريد نه ؤ کړئ٢٠٠١ان د استناد پر خالف، افغانست

. خواشينونکې پٻښه د القاعدې کار ؤ) ١١/٩( مدرک او ثبوت په الس کي نسته، چي وښيي، د سيپتمبر د يوولسمي يا 

ي ھيڅ ثبوت نسته، چي کي د القاعدې الس ښکٻل ؤ، بيا ھم داس)  ١١/٩( که څوک دا خبره وھم مني، چي په 

    ٣٠.عامل او مسبب ؤ يا يې په يوه ډول د ډولونو په دې پٻښه کي الس الره) ١١/٩( افغانستان د يوه ملت په توګه د

د حقيقت موندني ډله ھم د علمي داليلو او مسلکي شواھدو په ) ١١/٩( د وتلو ماھرانو او متخصصانو په ګډون د

 نړٻدل، د ادعا (WTC 7) د نړيوالي سوداګرۍ د مرکز، په تٻره بيا اوومي ودانۍوړاندي کولو سره استدالل کيي، چي

د دوی په نظر د . سوي تروريستي الوتکي د ګوزار نه، بلکي د يوه مخکي له مخکي انجينري سوي پالن نتيجه وه

د تعمير . و نړييالوتکي اور دونه قوي او شديد نه دئ، چي وکړای سي دغه راز پياوړې ودانۍ په څو دقيقو کي را 

جوړولو او نړولو د دغو مسلکي ماھرانو او متخصصانو په باور، د دې عصري او پياوړي ودانۍ د نړٻدو وخت او 
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شکل دواړو د ودانييو له ھغه تنظيم سوي او پالن سوي نړٻدو سره بشپړ ورته والی الره، چي په علمي اصطالح يې 

له بلي خوا د   ٣١.بولي؛ او د خاصو چاودونکو موادو په مرسته کيږي (Controlled demolition)کنټرولډ ډيَمليشن 

کي د بن الدن د ) ١١/٩( تراژيدۍ وروسته په بٻالبٻلو مناسبتو ژمنه وکړه، چي که په ) ١١/٩( طالبانو مشرانو تر 

اره و الس لرلو په اړه و ھغوی څه مقدماتي اسناد او مدارک وړاندي سي، حاضر دي چي بن الدن د محاکمې دپ

د طالبانو پر . امريکايي چارواکو ته و سپاري؛ خو واشينګټن د طالب مشرانو دا ژمني او غوښتني يو مخ رد کړې

پر مھال يې د القاعدې مرسته او سيله کوله؛ او د ھغه تروريستي )  ١١/٩( مشرانو دغه راز تور لګٻدلئ ؤ، چي د 

 (CBS News)نيوز. ايس. بي. ورکړې وه؛ حال دا چي د سيسازمان و مشر، بن الدن، تې په خپله خاوره کي پناه 

نٻټه د پاکستان د راولپينډۍ په عسکري روغتون کي ) ١٠(ع کال د سيپتمبر پر لسمه ٢٠٠١د رپوټ له مخي بن الدن د 

  ٣٢.ؤبستر 

تانۍ خاوره، فاجعې پر مھال په افغانستان کي نه، بلکي په پاکس) ١١/٩( پخوانی ياِرغار، د . اې. آی. کله چي د سي

او معتبر روغتون کي په عالج کولو بوخت ؤ، بيا نو ولي د ځاني  ھغه ھم د پاکستاني پوځيانو د راولپينډۍ په خاص

که د بن الدن په ګډون د ! دفاع په درواغجن او مکرجن نامه زموږ پر خوار او مظلوم ھيواد ظالمانه تٻری وسو؟

د . اې. آی. ه پاکستان کي وژل سوي يا نيول سوي دي؛ او د سيالقاعدې زياتره سرغنه د افغانستان پر ځای پ

وروستييو رپوټو له مخي دمګړی په افغانستان کي د القاعدې سل کسه ھم فعاليت نه لري، بيا نو له يوولسو کالو 

وران راھيسي له تروريزم سره د مبارزې تر پردې الندي د امريکا او ايتالفي دولتو تش په نامه جګړه ولي زموږ په 

او نورو ايتالفي متحدينو په ريشتيا د . اې. آی. که سپيني ماڼۍ، پينټاګان او سي! او وينولړلي کور کي روانه ده؟

القاعدې او نورو افراطي ډلو ټپلو په نابودۍ پسي را وھلې وای، بيا خو يې له تروريزم سره جګړه بايد په افغانستان  

ھغه ھم نه له عامو او بې ګونا پاکستاني يا عربي  . وادو کي پيل کړې وایکي نه، بلکي په پاکستان او ځينو عربي ھي

او عربي استخباراتي . آی. ايس. اولسو سره، بلکي د دغو ھيوادو له منافقو او فاسدو حکومتو، په تٻره بيا له آی

ګرده له دغو  افراطي سازمانو اوسني مرکزونه خو تر -سازمانو سره؛ ځکه د القاعدې او نورو ورته تروريستي

پيسې، وسلې او الرښووني ھر څه له دغو شيطاني . عسکري او استخباراتي مرکزو سره نه شلٻدونکي اړٻکي لري

په خپله  ھم د القاعدې او نورو افراطي سازمانو تروريستي . اې. آی. البته، يو وخت سي. مؤسسو څخه تر السه کيي

و شخړو وروسته نن بيا دا دئ په ليبيا او سوريه کي د ھغوی د زړې چاري پر مخ بٻولې؛او تر څه لنډمھاله  مخالفتو ا

په ډٻري خواشينۍ سره امريکايي او ايتالفي لښکرو له تٻرو يوولسو کالو راھيسي د . او خوږې يارانې شاھدان يو

 او تروريزم او افراطيت د ريښو کښلو يا کمزوري کولو پر ځای په لوی الس د تروريزم او افراطيت و پراخولو

د ډرون استعمال، . پياوړي کولو ته لمن وھلي ده؛ او تر اوسه پوري ال و دې خطرناک او ورانوونکي اور ته لمن وھي

د قرآن مجيد سوځل، پر مړو بولي کول، د مړو د السو او پښو پرٻکول، پر کوچنيانو جنسي تٻري، پر ودونو، جنازو، 

د خلګو پرکورو شپٻنۍ چاپې او بې شماره نور جنايتونه، ټول ھغه کوچنينانو، ښځو او بٻالبٻلو ملکي ھدفو بمبارۍ، 

 . عوامل او اسباب دي، چي په افغانستان او ګرده سيمه کې د تروريزم او افراطيت لمبې و اسمان ته رسولي دي

په دواړو . بله ارزښتناکه او اساسي خبره دا ده، چي ځاني دفاع ھيڅکله د زړه سړولو او مدعا پوره کولو وسيله نه ده

ملي او بين المللي حقوقو کي ځان ته خاص اصول او قواعد لري، چي سرغړونه يې و را منځ ته سوو نتايجو ته د 

راسئ د ليکني په دې برخه کي د دې لرغوني او منلي حق د ځينو . ځاني دفاع پر ځای ُجرمي او جنايي وصف ورکيي

  :حقوقي اړخو او عناصرو په باره کي څو لنډي خبري وکو
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 د ځاني دفاع حق تر ھر څه مخکي غوښتنه کيي، چي د ځاني  دفاع په نامه سوئ عمل بايد کامالً ضروري او -

ياني دفاعي عمل بايد د ځان ژغورني د وروستۍ او يوازنۍ وسيلې په توګه استعمال سوئ يي؛ حال .ناچاري بڼه ولري

په انګرٻزي .  بڼه لري(pre - emptive strike)وزارداچي د بې پيلوټه الوتکو بريدونه تل د واردواره يا پٻشکي ګ

 دا چي (Attack is the best form of defence )حمله د دفاع تر ټولو ښه بڼه ده: ژبه کي متل دئ، چي وايي

حمله د دفاع ښه بڼه ده، که دفاع د حملې ښه بڼه ، دواړه حربي اصول او تاکتيکونه دي، چي په حقوقو کي مصداق نه 

حقوقو، په تٻره بيا د ھيوادو په داخلي يا ملي حقوقو کي د ځان دفاع يوازي ھغه وخت مشروع ګڼل کيږي، چي په . لري

د ځان، عزت او مال ژغورني د يوازنۍ وسيلې په توګه استعمال سي؛ مګر د ډرون الوتکو په ړندو او ظالمانه بريدو 

وئ خطر او ګواښ کله کله مادي تحقق څه چي حتا د کي له ورايه ګورو، چي د امريکايي چارواکو له خوا په ګوته س

مخکي مو د نيويارک ټايمز په خبر کي ولوستل، چي اوباما د شکمنو کسانو د نيولو . پٻژندني او تشخيص وړ ھم نه يي

او محاکمې پر ځای په خپله د ھغو د وژلو پرٻکړي کيي؛او پر نښاني سوو کسانو سربٻره د نورو ملکي خلګو په مرګ 

دا خبره لمر غوندي روښانه ده، تر ھغه مھاله چي د يوه شکمن، تورن يا مجرم د نيولو او .  ھم سر نه خالصييژوبله

محاکمه کولو امکانات په الس کيي يي، په ډرون يا ھره بله وسيله د ھغه وژل يا ټپي کول ھيڅ حقوقي ،انساني او 

ھغوی . ھم او حتا مجرم ته د دفاع حق ورکيياخالقي جواز نسي لرالی؛ ځکه بشري حقوق و ھر ډول مظنون، مت

 قضايي ادارو د لګٻدلو - کوالی سي د مدافع وکيالنو او نورو حقوقي مشاورانو په مرسته د ملي او بين المللي عدلي 

  . تورونو په وړاندي د ځان دفاع وکي

 ) ٢( تو د منشور د دوھمې د ملګرو مل. په بين المللي حقوقو کي ھم د ځاني دفاع مسأله خاص حدود او شرايط لري

فقره د بين المللي حقوقو د عمومي او ُکلي اصل په توګه و خپلو ټولو غړو ته الرښوونه کيي، چي  ) ۴( مادې څلرمه 

په بين المللي اړٻکو کي د نورو دولتو د مځکنۍ بشپړتيا يا سياسي خپلواکۍ پر خالف د قوې له استعمال ، ګواښ يا ھر 

دا مھم او اساسي اصل، د . ي، چي د ملګرو ملتو له ھدفو او مخسدو سره سمون و نه لريھغه الري څخه ډډه وک

) ع ١٩٧٠( ملګرو ملتو له منشور سره سم، د دولتو تر منځ د دوستانه اړٻکو او ھمکارۍ په اړه، د بين المللي حقوقو د

ده، چي دولتونه بايد په خپلو بين د دې اعالميې په سريزه کي يادونه سوې . کال په اعالميه کي ھم تأييد سوئ دئ

المللي اړٻکو کي د بل دولت د سياسي خپلواکۍ يا مځکنۍ بشپړتيا پر خالف د نظامي، سياسي، اقتصادي او داسي نورو 

   ٣٣.فشارو له استعمال څخه ډډه وکي

ر څنګ، په ځينو د بين المللي حقوقو په چوکاټ کي د دولتو تر منځ د سوله ييزو او برابرو اړٻکو د مخکني اصل ت

 د ملګرو ملتو د منشور د يو پينځوسمي مادې .استثنايي حاالتو کي، د ځاني دفاع حق ھم په رسميت پٻژندل سوئ دئ

يا ) دسته جمعي ( له ُحکم سره سم، ټول دولتونه حق لري، چي د ھر ډول وسله وال بريد په مقابل کي، په ګډه  ) ۵١(

  ٣۴.دفاع وکي) منفردانه (يوازي سر

د ملګرو ملتو د منشور د يو پينځوسمي مادې نوي او وروستي تفسيرونه حتا و دولتو ته دا حق ھم ورکيي، چي د  

خپلي مځکنۍ بشپړتيا، ملي واکمنۍ، سياسي خپلواکۍ او نورو مشروع ګټو پر خالف د مخالفينو د وسله وال بريد تر 

دې تجويز سره جوخت دا سپارښتنه ھم کيي، چي د بٻله شکه له . مادي تجسم مخکي په دفاعي اقدام الس پوري کي

وړانديتوب يا پٻش دستۍ له دې دفاعي حق څخه بايد تل د ملګرو ملتو د منشور او د بين المللي حقوقو د نورو 

ارزښتناکو اصولو، قواعد او طرزالعملو په چوکاټ کي استفاده وکړي؛ ځکه د زورزياتي او تشدد ھر عمل وسله وال 

يږي؛ او تر ھغه وخته چي د وسله وال بريد خبره نه يې ثابته سوې، د ځاني دفاع په حق ِاسِتناد کول ھم بريد نه ګڼل ک

 په بله وينا، تر بالفعل خطر مخکي له ھر راز جنګي وسايلو څخه استفاده بايد پر ٣۵.حقوقي تاداو او جواز نسي لرالی

  . داليلو او اسنادو تکيه ولريتصوراتو، موھوماتو او خپلسرو غوښتنو نه، بلکي پر پياوړو 
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 (pre-meditated) لکه څنګه چي ګورو د امريکايي پوځ د ډرون بريدونه ارادي، پالن سوي او سنجول سوي -

ياني د ځاني دفاع عمل . عملونه دي؛ په داسي حال کي چي ځاني دفاع بايد اتوماتيکه، عاجله او ځای پر ځای بڼه ولري

) د پٻښٻدو په حال کي (  نه ګڼل کيږي، چي د مقابل لوري تٻری واقعي او نيژدېتر ھغه مھاله  مشروع او مؤجه

بايد په ټينګار سره و ويل سي، که چيري دولتونه تر حملې يا يرغل مخکي پر خپلو دوښمنانو . ځانګړتيا و نه لري

ثابته کي، چي واردواره ګوزار ګوزار کيي، بيا نو د پخو او پياوړو داليلو، اسنادو او شواھدو په ښکاره کولو سره بايد 

سربٻره پر دې، د دغه راز پٻشکي ګوزار د استفادې دپاره بايد نه پر خپلسر، . يې و ځاني دفاع ته حياتي ارزښت لري

زموږ دراک . بلکي ھمٻشه د بين المللي حقوقو، په تٻره بيا د ملګرو ملتو د سازمان د منشور په چوکاټ کي عمل وکي

ور کوالی سي، که دولتونه، سازمانونه يا اشخاص د خيالي، جعلي، ناسمو او نامعقولو ادعاوو او مدبر لوستونکي تص

پر بنسټ د شکمنو يا تورنو کسانو پر ضد و واردواره ګوزارو ته مالوي و تړي، بيا خو تر ھر څه مخکي د بين 

کله چي په . طالن کرښه ايستل کيږيالمللي حقوقو د مھم او بنيادي اصل ياني د دولتو د حاکميت د برابرۍ پر اصل د ب

بين المللي اړٻکو کي د دولتو او نورو بين المللي شخصيتو ترمنځ د حاکميت د برابرۍ اصل تر پښو الندي سو، بيا خو 

اوسنۍ . په دې ناارامه او کړکٻچنه نړۍ کي د ملي او بين المللي حقوقو، نظم او تمدن په نامه ھم ھيڅ شی نه پاتيږي

ټولو علمي، تخنيکي او بشري پرمختګو سره په داسي وحشتناک ځنګله بدليږي، چي ټولي چاري بې د نړۍ له خپلو 

ھمدې خطرناکو عواقبو ته په کتو سره دا ډول خپلسري او بې پروا بريدونه د . وسلې او طاقت په زور فيصله کيږي

  .  نه لريځاني دفاع په نامه د بين المللي حقوقو په چوکاټ کي روښانه توجيه او جواز

 د ځاني دفاع منل سوي حقوقي اصول او قواعد ُحکم کيي، چي دفاعي عمل بايد ھيڅکله تر رسٻدلي يا اټکل سوي -

ضرر پراخ ، شديد او نامناسب نه يي؛ خو د ډرون په ړندو ګوزارو کي ټول ګورو، چي د ځاني دفاع د معقوليت او 

ً په پام کي نه نيول کيږي ه ھيچا پټه نه ده، چي د حق او ناحق تروريستانو په ګونا د ځکه ل ٣۶.تناسب اصل قطعا

د ھمدې اصل له مخي، پر سرلوړو او خپلواکۍ . معصومو ملکي خلګو په ژوند او مال بې رحمانه بازۍ کيږي

مينو پښتنو د امريکايي بې پيلوټه الوتکو ظالمانه بريدونه يا د بې دفاع فلسطينانو پر ضد د اسراييلو د 

  .ولت وحشيانه حملې د ځاني دفاع تر حقوقي چوکاټ دباندي ديصھيونيستي د

که حمله او ځاني دفاع په يوه وخت او يوه ځای کي يي، بيا خو کله کله دا حالت له امکانه ليري نه دئ، چي 

دفاع کوونکی د بيري يا عصبانيت په وجه د مقابل لوري د ترسره سوي بريد او خپلي جوابي دفاع د تناسب 

و مسألې ته پام و نه کي؛ د مثال په توګه د تٻري کوونکي د بوکس يا لرګي و وار ته په چاړه يا يا انډول 

که څه ھم (د داسي ناانډولۍ پٻښٻدل په ځينو خاصو حاالتو کي ناممکنه خبره ده.توپک سره جواب و وايي

؛ خو )ڼل کيږي دفاع کوونکی د بې تناسبۍ په ھر ډول حالت کي د خپل ناوړه او غيرمؤجه عمل مسوول ګ

ھر څونه چي د ترسره سوي بريد او دفاعي عمل تر منځ زماني واټن ډٻريږي، له ھغه سره سم په ځاني دفاع 

د دې ټولو خبرو پر . کي د تناسب يا انډول و مسألې ته د پام نه کولو ټول مخففه حاالت ھم له منځه ځي

 ھره ورځ د ځاني دفاع په نامه پر حق او خالف موږ ګورو، چي امريکايي پوځونه يوولس کاله وروسته ھم

ناحق ھدفو خپلسري ګوزارونه کيي، چي په نتيجه کې د ګاللييو کوچنيانو، ښځو او زړو په ګډون و بې ګونا 

دا ډول سنجول سوي، نابرابر او خپلسري بريدونه، په واقعيت ... ملکي خلګو ته درنې مرګ ژوبلي اوړي

خيستونکي عملونه دي، چي د خپلواکو ملتو د ځبلو، اٻلولو او بٻالبٻلو کي ځاني دفاع نه، بلکي ھغه کسات ا

  . استعماري نخشو د تحقق په مخسد کيږي
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حتا د امريکايي پوځ   د اوباما اداره په داسي حال کي د ډرون و ړندې او بې رحمانه جګړې ته دوام ورکيي، چي

د . م له قانونيت او مؤثريت سره ښکاره مخالفت ښييپخواني کارکوونکي يې ھ. اې. آی. متقاعد منصبداران او د سي

دا . خو له لويه سره د ډرون جنګ قانونيت نه مني) Ann Wright( ان رايټ - امريکايي اوردو متقاعده ډګرواله

دا ماشينونه د نښاني سوو کسانو د وژني او ھغو کسانو د . ډرونونه بايد د انسان وژني ماشينونه و بلل سي« :وايي

د تروريزم ضد مرکز تقاعد . اې. آی. د سي» .وني وژني دپاره کاريږي، چي په ھيڅ جرم نه دي محکوم سويغيرقان

سړی « : د ډرون بريدو د تاوانو په اړه داسي ليکلي دي)Grenier. Robert L (سوي مشر، رابرټ ګرٻنر

اريانيږي، چي څونه يمنيان به د ډرون د دې ناسمو او بې پروا بريدو له امله په راتلونکي کي و زورزياتي او افراطيت 

ز ته مخه کي؛ او د سيمه ييزي اجندا لرونکي څونه يمني جنګيالي به د ځان پر خالف د امريکايي  پوځ د دغه را

 د پاکستاني اولس وروستۍ نظرپوښتني ھم په ھغه ھيواد .عملياتو په جواب کي د لوٻديځ په سرسپارلو دوښمنانو واوړي

دا قھر او غوسه په خپل وار د . کي د امريکايي پوځ له بريدو سره د خلګو د زياتي او سختي کرکي ښکارندوی دي

  ٣٧». بريدو سره زياته مرسته کييمتحدو اياالتو پر نظامي ھدفو د مخالفينو له انتحاري

لکه څنګه چي مخکي يادونه وسوه، د امريکا سياسي او پوځي مشران نسي کوالی وھغه خپلسري او ظالمانه عمل ته د 

ځاني دفاع نوم ورکي، چي نه د متحدو ايالتو د ملي قوانينو او نه د بين المللي بشري حقوقو جواز او مالتړ له ځانه سره 

واکمنان ھره ورځ په  افغانستان، پښتني قبايلو، عراق، يمن او سوماليا کي . اې. آې. ماڼۍ، پينټاګان او سيد سپيني . لري

 .د بې ګونا ملکي وګړو په وحشيانه وژنو سره د خپلو دوښمنانو ليکي پياوړي کيي

 امنيت له که امريکايي مشرانو په ريشتيا ھوډ لرالی، چي په افغانستان او پښتني قبايلو کي د سولي او

او پاکستاني . آی. ايس. ټينګٻدو سره مرسته وکي، بيا خو د ھغه يوازنۍ معقوله او منطقي الر له پاکستاني آی

. جنراالنو سره جدي حساب کتاب ؤ او دئ، نه دا چي وخره ته ھيڅ نه وايي؛خو خروښ يې تر پاالنه باسي

له کلونو کلونو، . ي اوبه له کمه ځايه خړيږيټول جھان په دې روښانه واقعيت پوھٻږي، چي په افغانستان ک

بلکي لسيزو راھيسي په افغانستان کي د ټولو تروريستي او تخريبي عملو سوق او اداره له پښتني قبايلو څخه 

تر ھغه وخته چي الس . او پاکستاني پوځ د جنراالنو په الس کي ده. آی. ايس. سونه کيلومتره ليري د آی

ونکي پاکستاني جنراالن پر خپل ځای نه يي کښٻنول سوي، په افغانستان کي د وھونکو او پراختيا غوښت

په پاکستان کي د پوځي واکمنانو مالتړ او په . سولي او امنيت راوستل پر يخي ليکل او لمر ته ايښوول دي

نه او افغانستان کي د جنايتکارو، ورانکارو، غلو، جاسوسانو او مافيايي ډلو ټپلو واکمن ساتل، په دې ورا

  . جګړو ځبلې سيمه کي د سولي او ثبات له ټينګښت سره ښکاره ټکر لري

موږ ټول شاھدان يو، چي امريکايي او ايتالفي لښکرو له تيرو يوولسو کالو راھيسي زموږ وکړٻدلو او 

بٻوزلو خلګو ته خپل کور او کلی دوږخ ګرزولئ دئ؛ خود افغانستان د کونړ، نورستان او ننګرھار پر 

سيمو د پاکستاني پوځيانود توپواو توغندييو و وحشيانه بريدو ته د يوې خاشې په اندازه چورت نه سرحدي 

مګر د پاکستاني پوځيانو و دې بې ! ايا په افغانستان کي د سولي او امنيت راوستل دي ته وايي؟. خرابيي

زموږ د ھيواد د مځکنۍ شرمانه بريدو ته ځانونه ناګاره اچول، له ورايه نه ښيي، چي امريکايي پوځونه 

بشپړتيا، ملي واکمنۍ او سياسي خپلواکۍ د دفاغ دپاره نه، بلکي د خپلو د کرغٻړنو استعماري نخشو د تحقق 

د افغانستان و دايمي اشغال او ) په حقيقت کي ستراتيژيکه اسارتنامه ( ستراتيژيک تړون! دپاره دٻره دي؟

نن ګورو، چي د ! ولو پرته، بل څه ھدف لرالی سي؟ورک»مشروعيت « دغو شومو استعماري نخشو ته له

ستراتيژيکي اسارتنامې سرسپارلو مدافعانو او مناديانو ھم د پاکستاني پوځيانو د وحشيانه يرغلو په وړاندي د 

خپلو امريکايي او ايتالفي بادارانو و دې خاينانه سکوت او بې تفاوتۍ ته سترګي مړې او غوږونه کاڼه 
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ه ياد دي، چي د استعماري لښکرو دې بې ھويته او بې غروره چپړاسيانو به په سپين ښه مي پ. اچولي دي

سترګۍ او بې شرمۍ سره ادعاوي کولې، چي امريکايي پوځونه د پاکستاني نظاميګرانو او ايراني اخوندانو 

لی ډٻر ژر د خدای تعا. ځکه نو بايد تل تر تله دلې پراته يي! په مقابل کي زموږ د ھيواد او خلګو دفاع کيي

نن چي د ھيواد ځيني سرحدي سيمي د پاکستاني پوځيانو له . دې درواغجنو مزدورانو مخونه تور کړل

جارحانه تٻري سره مخامخ دي؛او ھره ورځ زموږ و بٻوزلو او مظلومو ھيوادوالو ته د سر او مال درانه 

څه سوه د ! ؟»راتيژيک تړون ست« تاوانونه رسيي، څه سو له امريکايي پوځ سره د کابل د مزدور رژيم

! حملو او السوھنو په مقابل کي د امريکايي لښکرو دفاعي مکلفيتونه؟پاکستاني پوځيانو او ايراني اخوندانو د 

ايا ريښتيني او وطندوست افغانان د ھغو امريکايي پوځو، الوتکو او ټانکو له دايمي حضور سره موافقه 

السوھنکو د بې شرمانو بريدو مخه نيسي؛ او نه زموږ په وينولړلي کوالی سي، چي نه د ګاونډيانو او نورو 

ټاټوبي کي د سولي او امنيت له را وستلو او ټينګښت سره مرسته  کوالی سي، بلکي په خپله د بھرنييو 

مالوميږي چي د امريکايي عسکرو د دايمي چوڼييو په ! بريدو، جګړو او وينو بھٻدو اساسي عامل ګڼل کيږي؟

 کابل رژيم د بٻالبٻلو مزدورو ډلو ټپلونارې سورې د دې سرلوړي او وياړلي خاوري د ساتني دفاع کي د

دپاره نه، بلکي يوازي او يوازي د خپلو شخصي، ګروھي او تنظيمي ګټو د خوندي کولو او اوږدولو په 

( ميراثخوارهټولو ويښو افغانانو ته لمر غوندي روښانه ده، چي د استعمار ټول ! ھو. مخسد کٻدې او کيږي

پخوانۍ جنګي ډلي ټپلي، جھادي سوداګران، تپل سوي جاسوسان، د ټيکنوکراتانو په نامه حرفه يي غله، 

د خپلو کرغٻړنو او شيطاني ګټو د )سياسي دالالن، بې مسلکه لومپنان، مافيايي ډلي او نور وطن پلورونکي 

مزدور رژيم تر شا و يوه پياوړي استعماري تداوم او تحفظ دپاره په کابل کي و يوه مزدور رژيم او د ھغه 

د دغه راز مزدور رژيم او دغه شان استعماري ځواک ظالمانه واکمني د دې . ځواک ته اړتيا لري

جنايتکارانو او خاينانو د انساني ضد ژوند يوزانی شرط دئ؛ خو په خواشينۍ سره د استعمار ميراثخواره په 

صيي، چي مزدور رژيمونه او يرغلګر ځواکونه تل تر تله د خلګو پر دې ساده او اسانه حقيقت سرونه نه خال

په کابل کي د روسانو د مزدور رژيم نسکورٻدل او د سره پوځ شرمناکه . ژوند او مقدراتو واک نسي چلوالی

لَم حقيقت سد .تښته دواړه د دې واقعيت انکار نه کٻدونکي ثبوتونه دي َس د استعمار چپړاسيان بايد په دې ُم

امريکايي او ايتالفي عسکرو، په څه دپاسه يوولسو کالو کي د يوه مزدور، ) ١۵٠٠٠٠( يي،که يونيم لکورس

 شلو زرو عسکرو څنګه د - خاين، فاسد او بې کفايته رژيم ساتنه و نکړای سوه، تر دې وروسته به په لسو

  .ه زور کلي نه کيږيکوږ بار تر مزله نه رسيږي؛ پ:مګر نه مودي اروٻدلي چي وايي! ھغه ژغورنه کيي؟

د امريکايي استعمار مزدوران په دې روښانه واقعيت سر نه خالصيي، چي د پاکستاني واکمنانو راضي 

ساتل؛ او په بٻالبٻلو الرو په درسته سيمه کي د جګړو او تصادماتو اور ته لمن وھل د يرغلګرو امريکايي او 

ايا په دې وروستييو کي د افغانستان او پاکستان . دهايتالفي لښکرو د استعماري نخشو مھمه او اساسي برخه 

 له خوا د افغانستان او (Marc Grossman) مارک ګروسمن- دپاره د امريکا د دولت د خاص استازي 

پاکستان د رسمي پولي په توګه د ډيورنډ د منحوسي او مردودي استعماري کرښي په رسميت پٻژندل،د دې 

ه ھم بايد له ياده و نه باسو، چي مارک ګروسمن دا خبري له ګيډي نه دي دا خبر! خبري څرګند ثبوت نه دئ؟

دباندنييو چارو ( او سټٻټ ديپارټمينټ. اې. آی. ھغه په حقيقت کي د سپيني ماڼۍ، پينټاګان، سي. کړي

د واکمنانو شيطاني مکنونات بيان کړي دي؛ ځکه دا استعماري دريځ و امريکايي واکمنانو ته له ) وزارت

مګر ويښ او دراک افغانان نه پوھيږي، چي . انګرٻزي پلرونو او نيکونو څخه په ميراث پاته دئخپلو 

استعمارګرو انګرٻزانو ولي د توپ او برچې په زور زموږ تاريخي خاوره په برتانوي ھند پوري وتړله؛او 
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چي په وٻشلو سره د ورسته يې په سيمه کي د خپلو اوږدمھاله استعماري نخشو د تحقق دپاره د ھند د نيمي و

ناڅاپي نه ده، چي پاکستاني دولت د جوړٻدو له ھمغه اولي ورځي څخه . پاکستان په نامه بٻل دولت جوړ کئ

و استعماري ګټو ته خدمت کړئ دئ؛ او تر دې ) انګلستان او امريکا( تر اوسه پوري د خپلو بادارانو

د ھمدغو داليلو له مخي .و يو ګام پورته نه کيوروسته به ھم ھيڅکله د لندن او واشينګټن له استعماري ګټ

انګلستان، امريکا او د ھغو نورو غربي متحدينو ھمٻشه د ډيورنډ پر مسأله د خپلو پاکستاني مزدورانو سيله 

  .او ننګه کړې ده؛ او تل ترتله به پر دې دريځ والړ يي

 خپلو بادارانو تر شرمناکي تحميلنامې او په افغانستان کي د امريکايي او ايتالفي لښکرو بٻالبٻلو ځيره خورو د

مخکي ھمدغه راز چغي او نارې وھلې، چي د امريکايي لښکرو له وتلو سره سم به د ) ستراتيژيک تړون ( اسارتنامې

کابل د تنظيمي جنګو اورونه بيا بل؛ او د ھيواد په ګوټ ګوټ کي به د توپکيانو د ترخي او پاچھۍ زمانه بيا تکرار 

 څرګند حقيقت ته ھمٻشه ځانونه ناګاره اچيي، چي که امريکايي او ايتالفي لښکرو د سولي، امنيت او سي؛ خو و دې

ريښتيني اولسواک نظام په راوستلو کي ھغه وجايب او مسووليتونه په سم ډول سرته رسولي وای، چي شپه و ورځ يې 

کٻدو خطر وای او نه به د ) بلع ( افغانستان د اينده په دونيا کي ډولونه او ډمامې وھي، بيا به نه د ھمسايګانو له خوا د 

ايا له دې حقيقته څوک سترګي پټوالی . ھيواد په ھيڅ ګوټ کي د کابل د وحشتناکو تنظيمي جګړو د تکرار بٻره وای

سي، چي د ھمسايګانو بې شرمانه السوھني او تيري له يوې خوا او په ھيواد کي د جنګي ډلو ټپلو د احتمالي جګړو 

رونه له بلي خوا ټول د امريکايي او ايتالفي ځواکو د يوولس کلن اشغال او يوه مزدور، فاسد او بې کفايته حکومت خط

لکه څنګه چي مخکي اشاره وسوه، که له امريکايانو او مؤتلفه قواوو سره ريشتيا ھم د سوله ييز او . سوغاتونه دي

 چارو کي د پردو ھيوادو او سازمانو د پټو او څرګندو السوھنو خوندي افغانستان غم وای، بيا خو يې زموږ په کورنييو

د مخنيوي تر څنګ بايد د پردو استخباراتو د روزل سوو او ځنځير تړلو جنګي ډلو ټپلو د جنايتکارو مشرانو او 

تالفي قومندانانو مخه ھم نيولې وای؛ خو اوس ھر ھوښيار او حقپال افغان د سر په سترګو ګوري، چي امريکايي او اي

پوځونه نه د نورستان، کونړ او ننګرھار پر سرحدي سيمو د پاکستاني يرغلګرو د بې شرمانه تٻرييو مخه نيسي؛ او نه 

ھم د کرزي، فھيم، خليلي، رباني، محقق، سياف، دوستم، عبدهللا، مسعود، معلم عطا او داسي نورو پٻژندل سوو 

ايا د دغو بدنامو جنګي ډلو، . مي او مالي مالتړه الس اخليجنايتکارانو، غلو او وطن پلورونکو له سياسي، نظا

زورواکانو، غاصبانو، غلو او خاينانو ھر اړخيزه ننګه او مالتړ، په افغانستان کي د سولي او ارامۍ و بھير ته د ټايم 

؛ او په کې چا مخکي له مخکي مخه و نه نيوله، دا بم به ھرومرو َچوي! بم له ايښوولو سره ورته والی نه لري؟

چاودٻدو سره بې د کابل د مخکنييو تنظيمي جنګو په پرتله د ھيواد مځکنۍ بشپړتيا، ملي واکمني، سياسي خپلواکي، 

ولي؟ په دې چي د مزدور ، فاسد او سازشي کرزي اوردو، . سوله او امنيت له ال لويو خطرو سره مخامخ کيږي

سي جنايتکارو، خونخورو او ورانکارو جنګي ډلو ټپلو په الس د دا) اربکي ( پوليس، استخبارات او ايله جاري ملٻشې

کي دي، چي تر ګډ او متحد افغانستان په تجزيه، تر سولي او امنيت په جنګ او ناارامۍ او باالخره تر معقول او 

. يعادالنه وٻش په چور خوشاله دي؛ او ھره شٻبه د دې وياړلي تاريخي کور و پلورو او اوجاړولو ته چمتو ناست د

البته د دې اور لګولو او دې خطرناکه مارانو . زه له اوره بې سوځلو او له مار و لړمه بې چيچلو بله ھيڅ توقع نه لرم 

 نظامي مشرانو پر - او لړمانو د ساتني او روزني اساسي مسووليت د امريکا او ايتالفي دولتو جنګ غوښتونکي سياسي

ورو مغرضو دولتو په خپلو پيسو، وسلو او نازونو دا ماران او لړمان تر که دغو استعمارګرانو او د سيمي ن. غاړه دئ

اوسه نه وای روزلي او پاللي، بٻله شکه به نن او سبا زموږ د سولي، امنيت، مځکنۍ بشپړتيا، ملي واکمنۍ، سياسي 

  . خپلواکۍ، ملي يووالي او نٻکمرغۍ په الر کي دا بالقوه خطرونه ھم نه وای
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تو تر يادوني او شنني وروسته و دې نتيجې ته رسيږو، چي په افغانستان او سيمه کي د د دې روښانه واقعي

امريکايي او ايتالفي لښکرو استعماري جګړه، په تٻره بيا روانه ډرون وژنه د ځاني دفاع له ھغو اساساتو او 

قوقو په نورو عناصرو سره ھيڅ اړخ نه لګيي، چي د ملګرو ملتو د سازمان په منشور او د بين المللي ح

  .ارزښتناکو او معتبرو وثايقو کي تسجيل سوې ده

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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