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  هارون خپل شعشعی: نويسنده

  

 فهرست
ييود جوړېدو او تداوم اساسي سببونه   په افغانستان کي د امريکايي چو

ۍ او د افغانستان د تجزيې کرغېړنه نخشه   امريکايي چو

ييو په افغانستان کي د امريکا د دايمي    مخالفين او پلويان چو

ييو ننني پلويان    وني مخکښان او ستايونکيد امريکايي يرغل پر: د امريکايي چو

ۍ او د سولي بې ځايه هيله    امريکايي چو

ۍامريکايي     اوپه افغانستان کي د تنظيمي جگړو د تکرار اندېښنهچو

ييو نن او سبا   د امريکايي چو

ومي ځواکو زياتېدونکی خطر  ۍ او دسيمي د ا  امريکايي چو

  ودونهزموږ په ملي تاريخ کي د خاوري او ناموس ساتني وياړلي د

ۍ او په هيواد کي د کودتاوو د مخنيوي مسأله    امريکايي چو

ييو داقتصادي گټوافسانه   د امريکايي چو

ييوته د: لويه جرگه  ه » مشروعيت « امريکايي چو   ورکولو نمايشي اوفرمايشي غون

  په افغانستان کي د جرگو او مرکو تاريخي دود 

ييو او نورواستعماري نخشوڅخ   ه د ژغورني الرله امريکايي چو

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

 ماخذونه او سرچينې
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 استعماري نخشې او امريکايي چوڼۍ
  

(  عيسوي کال د اکتوبر پر اوومه ، زموږ پر وياړلي هيواد ٢٠٠١امريکايي پوځ د 

ب واکمنۍ د دې يرغل پلمه ظاهرًا د القاعدې او طال. وسله وال يرغل وکړ)افغانستان 

نسکورول وه، خو ويښو او دراکو افغانانو له همغي  لومړۍ ورځي څخه د دې 

ظالمانه  بريد تر شا د داسي تورو او کرغېړنو لوبو نخشې ليدلې، چي خدای مکړه 

يوه ورځ به زموږ د پلرونو او نيکونو دا تاريخي مېنه له لويو خطرو سره مخامخ 

رگران او د هغو نور متحدين به په افغانستان دا پوښتنه چي امريکايي استعما. کړي 

او شاوخوا سيمه کي د خپلو ناروا هدفو په عملي کولو بريالي کيږي که يا، دمگړی 

. څه روښانه جواب نه لري؛ ځکه تر اوسه ال ډېري لوبي صحنې ته نه دي راغلي 

مگرپه دې ځالنده حقيقت د هر چا سد رسيږي، چي زموږ په سرلوړي هيواد کي د 

و جوړول د دغه راز  استعماري نخشو د تحقق په ا ييو يا لښکرکو مريکا د دايمي چو

ولو لومړی او اساسي گام دئ    .الر کي تر 

ييو د خواشينوونکي خبر له  څو مياشتي مخکي مي په مطبوعاتو کي د امريکايي چو

ه مقاله کي خپله اندېښنه  څرگنده کړه، چي د يگاه پا« اروېدو سره جوخت په هغه لن

« ، »لر او بر«تر سرليک الندي د » عامل تشنج و بی ثباتی : های نظامی امريکا

و له الري خپره »   آزاد افغانستان -افغانستان آزاد او ځينو نورو معتبرو افغاني ويبپا

  . سوه

اوسنۍ پښتو ليکنه، له نسبتًا پراخو جزيياتو او مدارکو سره په څو برخو کي وړاندي 

ييو د جوړېدو پر اساسي علتو او عواملو ږغېږو؛ په پيل . کيږي  کي د امريکايي چو

و تر منحوس سيوري الندي دهغو نتيجو او عواقبو پر  بيا دامريکايي لښکرکو

وبی به د ډېورن د لعنتي کرښي په شان  ا ځينواړخو خبري کوو، چي زموږ تاريخي 
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برخه کي د امريکايي د تجزيې اوحتا نابودۍ له خطر سره مخامخ کړي؛ په يوه بله 

عسکرو د دايمي حضور د مخالفينو او پلويانو بېالبېلي ډلي درپېژنو؛ او د امريکايي 

عسکري اډو دپلويانو پر مختلفو داليلو او اندېښنو جال جال بحثونه کوو؛ ور پسې 

ي اشارې سره،  زموږ په لرغونې هيواد کي د جرگو تاريخي دود و دستور ته په لن

اساسي مسأله غَورکوو، چي د حامدکرزي د تپل سوي حکومت په پر دې مهمه او 

الس جوړه سوې لويه جرگه په افغانستان کي د امريکايي عسکرو دايمي اډو ته 

مشروعيت ورکوالی سي که څنگه؟ دې پوښتني ته تر جواب ويلو وروسته د پردو 

پای کي د لښکرو د همېشني حضورپر ځای د حل ملي او افغاني الره  بيانوو؛ او په 

ه  کو په اړه لن ا کي د ځينو لښکري يا عسکري  ايتيمولوژۍ او لېکسيکالوژۍ په رو

هېره دي نه وي، چي د هري النجمني او جنجالي مسألې د زبادولو يا . شرحه کاږو

روښانولو له پاره مو پر خپلو داليلو سربېره، پراخ ماخذونه او سندونه هم وړاندي 

 دا ده، چي په ليکنه کي هوايي او تشي خبري ځای نه د دې خبري مانا.  کړي دي 

  . لري 

  

  په افغانستان کي د امريکايي چوڼييود جوړېدو او تداوم اساسي سببونه

ييو د جوړېدو او تداوم د اساسي علت د شنني او  په افغانستان کي د امريکايي چو

ر د جمهوري رياست پ ه زمانه کي سپړني له پاره بايد تر هر څه مخکي د جيمي کار

ۍ دامنيتي سالکار او د پينټاگان او سي    -د لوی الرښود .  اې .آی . د سپيني ما

د ( برېژينسکي هغه نظر ته مراجعه وکو، چي په خپل نامتو اثر . پروفيسر ډاکتر ز

دی د خپل کتاب په دېرشم او يودېرشم مخ . کي يې بيان کړی دئ )سطرنج لو تخته

نييو شرايطو کي د يوريشا د سيمي کنټرول د امريکا د کي کاږي، چي د نړۍ په اوس

ل کيږي  ډاکټر . متحدو اياالتو له خورا مهمو ستراتېژيکو لومړيتوبو څخه گ

ينگار کوي، چي په سيمه کي د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ تر ختمېدو  برېژينسکي 
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ولو لوی او مهم  کار دا دئ، چي وروسته، اوس د امريکا د متحدو اياالتو له پاره تر 

وکېدو مخه ونيسي  چين، روسيه او ايران .  په يوريشا کي د لوی مخالف ځواک د را 

د برېژينسکي . په دې ارزښتناکه سيمه کي درې احتمالي مخالف ځواکونه بلل کيږي 

ه اويا وگړي ژوند کوي؛ او  د څېړني له مخي په دې سيمه کي د نړۍ په سلو کي پين

و نورو طبيعي شتمنييو درې پر څلور برخي هم د دې سيمي د گرده نړۍ د انرژۍ ا

  . ترخاورو الندي پټي دي 

د پروفيسر برېژينسکي له ستراتېژيکي سپړني څخه په څرگنده دا نتيجه اخيستله 

ولو امکاناتو او ظرفيتوپه الس کي  کيږي، چي د يوريشا د پراخي او شتمني سيمي د 

لني جگړې اوعسکري اډو له اصلي او نيول، د امريکايي لښکرو د رواني لس ک

که څوک د استعمار تاريخ ته يوه ځغلنده کتنه . اساسي مقصدو څخه شمېرل کيږي 

وکي، له ورايه گوري، چي د هر يرغلگر جنگ او هر استعماري تيري تر شا اصًال 

په حقيقت کي همدا اقتصادي گټي دي، چي د الس ته . اقتصادي گټي پرتې دي 

 له پاره يې تل د سيالو اړخو تر من رنگارنگ شخړي او جنگونه راوړلو يا ساتني

دا خبره بې اثباته روښانه . جنگ پر غله دئ : زموږ خلگ بې ځايه نه وايي . کيږي 

ده، چي دگټي خبره نه وي هي هيواد لښکرکښۍ، جگړې او بربادۍ ته الس نه اچوي 

ولي سيمي .  د انرژۍ او نورو طبيعي ښکاره خبره ده، چي افغانستان د يوريشا د 

زېرمو د لېږدولو په چاروکي د خورا مهم ارتباطي رول په لرلو سره امريکايي 

ستراتېژيستانو ته ډېر لوی ارزښت لري؛ خود پروفيسر برېژينسکي د غولوونکي 

استدالل پر خالف، په افغانستان کي يوازي اقتصادي گټو د امريکا د سياسي او 

ييو تر . ي نه دي وړي لښکري ستراتېژيستانو سترگ دلته دپوځي حضور او دايمي چو

پردې شاته پر پراخو اقتصادي گټو سربېره  ډېر نور خطرناک سياسي او عسکري 

اې او پينټاگان مکار استاد يې په ډاگه يادونه . آی . پالنونه هم پراته دي، چي د سي 

  .  نه کوي 
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 اقتصادي -اتېژيکي او جغرافيايي   ستر-  سياسي، جغرافيايي -د يوريشا د جغرافيايی 

سيمي د واکمنۍ تر السه کول د انرژۍ د پراخو زېرمو، بې سارو طبيعي شتمنييو او 

  عسکري -لويو انساني ظرفيتو تر څنگ، متحدو اياالتو او د هغو نورو سياسي 

  : متحدينو ته  د دغو نخشو او هدفو د تحقق واک ورکوي 

نو په را من ته کولو سره د نړۍ د راتلونکي   د بېالبېلو ستونزو او کړکېچو-

د اريانوونکو اقتصادي او نظامي پرمختگو مخنيوی؛ ځکه د ) چين( سترځواک 

ع کال په وروستييو درو مياشتو کي د متحدو اياالتو اقتصادي وده په سلو کي  ٢٠١٠

وه؛ په داسي حال کي چي د چين اقتصاد په سلو کي )٣،١( گرسره درې اعشاريه يو

د امريکا سياسي، عسکري او اقتصادي طراحان دا وضعه تر . وده لرل ) ١٠(س ل

  . ډېره نسي زغمالی 

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

  د سيمي ملي، اسالمي او ازداۍ بخښوونکو غورځنگوته د نابودې تر پولي د -

  . کړاوونو او پېچومو جوړول 

ومي وسلو په ترالسه کولوکي د  پر سياسي - السوهنو او اقتصادي بنديزو سربېره، دا

ونه پيدا کول    .ايران اخوندي رژيم ته  بېالبېل خن

  دپاکستان بې ثباته سياسي او امنيتي حاالتو ته په پام سره له يوې خوا د خپلو -

ومي وسلو خوندي س اتل؛ او وفادارو ملگرو او متحدينو په الس کي د هغه هيواد د ا

له بلي خوا د دغه هيواد په سياسي، عسکري او اقتصادي نظام کي دچين د 

  . زياتېدونکي نفوذ څارل 

  د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسيا په نوو خپلواکو هيوادوکي د ډيموکراسۍ، -

  اقتصادي پرمختگو تر پردې الندي -بشري حقوقو، آزادو مطبوعاتو اوتخنيکي 

  . د خپلو مزدورو  سياسي گوندواو سازمانو رسول سياسي اقتدار ته 
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  د افغانستان د شمالي سيمو د بشپړ يا نيمه خپلواک کولو له الري، په سيمه کي د -

  . استعماري لومو خپرول 

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

ول سياسي، اقتصادي او ستراتېژيکي هدفو ه زموږ په دا  نه په خاصه توگه په گ

پراخه او غني سيمه کي د متحدو اياالتو د هر اړخيز برالسي له پاره لوی او حياتي 

له همدې کبله دا خبره ناڅاپي نه ده، چي د سيمي هر هيواد د دغه .  ارزښت لري 

راز خطرو په ليدو سره د امريکايي پوځو له  مؤقتي او دايمي حضور سره کلک 

په سيمه کي د امريکايانو دې  استعمارگر ضربتي ځواک ته د هر . لري مخالفت 

واله  ممکن زيان رسولو په مقصد له تېرو لسو کالو راهيسي زموږ په ويرژلي او کن

) proxy war(داپروکسي وار . هيواد کي د افغان وژني بې رحمانه جگړه روانه ده 

 شکه تر هغه مهاله ادامه لري، چي يا د پردو دولتو ناروا او ظالمانه جگړه  به بېله

ايتالفي پوځونه په خپل مؤقتي يا دايمي حضور سره د سيمي د هيوادو سياسي، 

  . اقتصادي او ستراتېژيکي گټوته گواښ پېښوي 

ځيني امريکا مشربه افغان ليکوال او شننونکي، چي بې گومانه له امريکايي 

ې خبري له حقانيت څخه سترگي استعمارگرانو سره پر يوه کاشين ډوډۍ خوري ، د د

نه پټوي، چي امريکايي پوځونه په افغانستان او مرکزي آسيا کي اصًال د انرژۍ او 

ييو  ولو له پاره  زموږ په هيواد کي د خپلو استعماري چو نورو طبيعي زېرو د لو

زيندی کوونکی جال خپروي، مگر سره له هغه هم په بې شرمۍ سره استدالل کوي، 

د دوی . اولسو د ملي شتمنييو چور او چپاو افغانانو ته هي تاوان نه لري چي د نورو 

يږي  مارکي پر افغانانو هم څه  وڅ د دې . د ادعا له مخي کېدای سي په دغه راز لو

خبري مانا دا ده، چي افغانان بايد د جوال په نيولو سره د امريکايانو د غال او غارت 

  . په کار کي مرسته وکړي 
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ې خو ال دا ده، چي دا راز خاينانه بيانونه، د هغو کسانو تر خولې هم شرموونک

راوزي، چي پرون يې د روسانو په نوکرۍ کي د امريکايي امپرياليزم د مرگ او 

ايا دا د انسانيت، شرافت او افغانيت خبره ده، چي څوک د . نابودۍ شعارونه ورکول 

ک او همکاري خپله ملي گټه ملتو د ملي شتمنييو په چور او غارت کي کومنورو 

وبولي؟  که د استعمارگرانو په دغه راز چور او چپاوکي برخي اخيستني ته دخپلو 

ملي گټو نوم ورکوو، بيا نو د پنجابي جنراالنو او ايراني اخوندانو سياستونه ولي په 

  خپلو کورنييو چاروکي د هغو د ناروا او ظالمانه  السوهنو په توگه يادوو؟ 

چي د پاکستاني او ايراني حکمرانانو مداخلو ته د کرکي او نفرت په سترگه لکه څنگه 

گورو، همداسي بايد د نورو ملتو په کورنييو چاروکي السوهنو ته د ناروا او انساني 

هغه څه . په دې خبره کي هي ستونزه اوپېچلتيا نسته . ضد عمل په سترگه وگورو

که امريکايان د خپل . خوښ نه کوچي ځان ته نه خوښوو، بايد نورو ته يې هم 

وحشيانه ښکار يوه برخه موږ ته هم د محصول، تاجايي يا اقتصادي کومک په نامه 

  .را کوي، دا څه حالله او مشروع گټه نه ده

مالوميږي چي دا بېچاره ليکوال، څېړونکي او شننونکي د افغانستان د ملي گټو په 

ک. پېژندنه کي جدي مشکالت لري  ل هغه گټي هي له ملي گټي او مصلحتونه نسي گ

ولو له الري تر السه کيږي  د . کېدای، چي د نړۍ د نورو ملتو د ملي ثروتو د لو

کنۍ بشپړتيا، سياسي استقالل، ملي  خپلو په اصطالح ملي گټو له پاره د نورو ملتو م

دا بشري . واکمنۍ او ملي شتمنييو ته زيان اړول فاشيستي او استعماري سياست دئ 

ضد سياست  نه يوازي له افغاني او اسالمي دودو سره هي ډول سمون نه لري؛ بلکي 

طرحه کول يې ال د روښانفکرۍ او انسان دوستۍ د اصولو له مخي بې ننگي او 

زه نه پوهېږم ځيني کسان څنگه له يوې خوا د روښانفکرۍ، ملي . نامردي بلل کيږي 

ي ولې؛خو له بلي  خوا د نورو اولسو د ملي زېرمو په ويښتوب او بشري سوکالۍ با

ي؟  چور او تاراج کي، له امريکايي غاصبانو سره جوال نيول، شرم او پېغور نه 
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ييو او نورو سيمه ييزو ! هو په دې کي هي شک او شبهه نسته، چي موږ ته د گاون

له همدې سببه . قدرتوتر اندېښنو خپلي ملي گټي او ملي مصلحتونه ډېر ارزښت لري 

د زموږ ملي سياستونه تل د دې هيواد له ملي گټو او ملي مصلحتوسره نه باي

په بله وينا، موږ به د خپلو ملي گټو د ډاډمني ساتني له پاره . شلېدونکی اړېکی ولري 

  -که څه هم ناپېيلتوب يا په سياسي . له هري انساني او مشروع الري کار اخلو

ي او عمومي اصل په توگه د افغانستان د عسکري تړونوکي برخه نه اخيستنه د يوه ُکل

ولو ښه او ډاډمنه الر  کنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د ساتني تر  م

ده؛ خو سره له هغه هم په ځينو اضطراري او استثنايي حاالتو کي کېدای سي د هيواد 

 له پامه د ملي گټود ښه تضمين له پاره د ځينو سياسي او پوځي سازمانو غړيتوب هم 

دواړو ) عدم انسالک( او ناپېيلتوب ) انسالک( په پېيلتوب . و نه غورځول سي 

ولو افغانانو خوښي، لومړنی ځای  حاالتوکي بايد د افغانستان لوړي ملي گټي او 

تاريخ شاهد دئ، چي حکومتونه زياتره د خپلو گروهي، گوندي او سياسي گټو . ولري 

  پوځي  تړونو کي د خپلو ملتود ښکېلولو -اسي د دوام او تضمين په خاطر په سي

ي کوي  له دې جهته بايد په دغه راز سترو او ارزښتناکو ملي مسألوکي د خلگو . ه

  .له نظر پوښتني يا د هغو د واقعًا ريښتينو استازو له هوکړي پرته هي پرېکړه ونسي 

ينگار سره وايم، چي زموږ ملي گټي او مصلحتونه ه يانو يو پال بيا په  کله د گاون ي

که غواړو، چي څوک زموږ په کورنييو . په  گواښلو او لمسولو کي نه تأمينيږي 

چاروکي السوهنونه ونه کړي، تر هر څه مخکي بايد د هغو په کورنييو چاروکي له 

کله په خپله . السوهني او لمسوني الس واخلو البته، افغان دولتو يا افغان ملت هي

د چا په کورنييو چاروکي السوهنه نه ده کړې؛ خو د پردو خوښه يا خپله اراده 

وک د داسي السوهنو، گواښونو او لمسوونو مخه  لښکرو په دايمي حضورکي هي

موږ افغانان بايد دا واقعيت د سر پر سترگو ومنو، چي نه د سره پوځ . نسي نيوالی 

ه فرعوني په واکمنۍ، نه د امريکايانو په مشرۍ د نړۍ د ستر ايتالفي ځواک پ
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رو پوځو د واکمنۍ تر من کلونوکي د دې وطن واک  واکدارۍ او نه د دې دوو يرغل

له تېرو دو دېرشو کالو راهيسي ږيره زموږ؛ خو . او اختيار د افغانانوپه الس کي ؤ

  .واک يې د نورو په الس کي دئ 
ييو د جوړېدو او تداوم اساسي سببوته  ږ وي زمو.  بيرته را گرځو د امريکايي چو

  نظامي -او بيدار هيوادوال خبر دي، چي د امريکا متحده اياالت او نورسياسي 

متحدين په تېرو څه کم لسو کالوکي د خپلو اوږد مهاله سياسي، اقتصادي او 

ونو زره غير رسمي پوځ  ستراتېژيکو هدفو د تحقق له پاره له يونيم لک رسمي او لس

د .  څخه کار اخلي ) ي  او اکماالتي کارکوونکوپه ملکي کالو کي استخباراتي، امنيت( 

 ع کال د اکتوبر پر اوومه د افغانستان د يرغل له پيل څخه د دې مقالې تر ٢٠٠١

پوځيان وژل ) ٢،۴۴٩(ليکلو پوري د ايتالفي دولتو دوه زره څلور سوه نه څلوېښت 

ه سوه يو اويا ان دي کسه امريکاي)١،۵٧١(سوي دي، چي له هغو څخه  يو زر و پين

پي سوو پوځيانو شمېر تر دې هم څو واره زيات دئ .  د بېالبېلو ايتالفي قواوو د . د 

  :وژل سوو کسانو د شمېر او نورو ځانگړتياوو له پاره دا لينک وگورئ 

/oef/org.icasualties://http  

وژل سوو، معيوبو  او معلولو افغانانو خو په خواشينۍ سره زموږ زرگونو بې گونا 

نه دقيق شمېر چاته مالوم دئ؛ او نه څوک د يوې خاشې په اندازه، چورت په خرابوي 

 . . .  

    

ولو ايتالفي هيوادو،  د دغه ناروا تېري له کبله پر زياتېدونکو انساني تلفاتو سربېره 

 ماتونکي مالي زيانونه هم په تېره بيا امريکا او انگلستان ته خورا درانه او مال

يوازي متحدو اياالتو ته تر اوسه څه کم څلورسوه ميليارډه . رسېدلي دي 

د امريکا د جنگي لگښتو د دقيقو . ډالره تاوان رسېدلئ دئ ) ۴٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠،٠٠٠(

ي وگورئ    :شمېرو له پاره دا ويبپا
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 /en/com.costofwar://http  

pdf.33110RL/natsec/crs/sgp/org.fas.www://http  

  

لينچ د شمېرنو له مخي، امريکا .   ډېوي ج -په بلومبرگ خبرو کي د پياوړي خبريال 

وله په تېرو څه کم لسو کالو کي له القاعدې او بن الدن سره په څو اړخ يزو جگړوکي 

ريليونه يا دوه زره ميليارډه  ډالره لگولي دي، چي ) ٢، ٠٠٠،٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠(دوه 

ريليونه د ولتي پور، په سلو ) ٩،۶٨(دا پيسې د هغه هيواد د نه اعشاريه اته شپېته 

د نور مالومات له پاره د بلومبرگ ډاټ کام په الندي لينک کي د . کي شلمه برخه ده 

  :چ د علمي مقالې بشپړ تفصيل ولولئ لين. ج . ډ

 http://www.bloomberg.com/news/2011-05-12/bin-laden-s-

death-won-t-end-toll-on-taxpayers.html  

 کي د ريچرډ وولف د رپوټ له مخي يوازي US TODAY)(و ډې . ايس . په يو

ارډ ميلي) ١١٧(ع کال کي د امريکا عسکري لگښتونه يو سل و اوولس ٢٠١١په 

کل سوي دي  ه کي کتالی سئ . ډالره ا   :نور تفصيل د دوی په ويبپا

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

htm.N_afghan  

  

) ٣.۶(رې اعشاريه شپږ په اوسني حالت کي د امريکايي پوځ د يوې مياشتي خرڅ د

دا حقيقت په . ميليارډ ډالره او د يوه امريکايي عسکر کلنی لگښت يو ميليون ډالره دئ 

وکي کتالی سئ    :دې اينټرنيټي پا

-crs-63121/news/room-briefing-blog/blogs/com.thehill://http

presen-troop-us-of-cost-calculates  

282238/article/com.digitaljournal.www://http 
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ره بيا په عراق او افغانستان کي زياتېدونکو پوځي خرڅونو دايتالفي هيوادو، په تې

امريکا او انگلستان اقتصاد له داسي لوی او بې ساري بحران سره مخامخ کړی دئ، 

پوره کولو له پاره، لکونه دولتي مأمورين ) کمښت(چي اوس د خپلو بودجو د کسر 

ييو، روغتونو، کتابتونو او  اوکارکوونکي په بې رحمۍ سره له کارو شړي؛ د ښوون

په ( ړي؛ د پوهنتونو د محصالنو فيسونه لوړوي نورو عام المنفعه مؤسسو دروازې ت

و ياني تقريبًا درې  انگلستان کي يې د بېوزلو محصلينو کلني فيسونه تر نهو زرو پون

؛ د خلگوانساني او مدني حقوق محدودي؛ او په لسگونو )چنده پوري لوړ کړي دي

  . نور استبدادي او ناوړه سياستونه پرمخ بيايي

ولو د استعماري جگړې پر ان ساني تلفاتو او لوی اقتصادي بحران  سربېره، په 

ايتالفي دولتو، په تېره بيا امريکا او انگلستان کي د هري ورځي په تېرېدو له جنگ او 

په امريکا او انگلستان کي واکمنه طبقه . مخالفتونه ډېريږي وژنو سره د عامو خلگو 

د امريکا د جمهوري  . دې زياتېدونکو مخالفتو ته الس تر زني نسي کښېنستالی

له دې امله د اوباما اداره تر هر بل . رياست راتلونکي انتخابات تر سترگو نيهام دي 

هيواد د خلگو د نظر اړولو له پاره په خپلي پوځي او سياسي ستراتېژۍ کي تغيير او 

د بن الدن د وژني اريانوونکې ډرامه هم  د همدې ستراتېژۍ يوه . بدلون ته اړتيا لري 

ل کېدای سي ب ي په يوه لويه درې پوړيزه . رخه گ د ايب آباد د عسکري ښارگو

ودانۍکي د هغه د استوگني ادعا له ورايه دا ثابته وي، چي بن الدن د امريکايانو او 

د بن الدن د وژلو . پاکستاني جنراالنو په سال مشوره همدې ورځو ته ساتل سوی ؤ 

ي نړۍ، پ ولي لوېدي ه تېره  بيا امريکا په عامه افکاروکي د اوباما د خبر به مؤقتًاد 

ادارې د جنگي، سياسي او اقتصادي ناکامييوپر مخ پرده وغوړوي؛ او هغه ته به د 

جمهوري رياست په راتلونکو  انتخاباتوکي د يوه بل بري امکانات برابر کړي؛ ځکه 

 غرور سره ادعا   استخباراتي کړۍ به په وياړ او-اوباما او له ده سره ملگري پوځي 
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وکړي، چي تر زياتو کوښښو وروسته باالخره د امريکايانو د هغه لوی او پياوړي 

دوښمن په وژلو بريالی سوه، چي د بيل کلينټن او جورج ډبليو بوش حکومتونه يې په 

د بن الدن د وژني خبر به دغه راز په  تېر لس کلن . نيولو يا وژلو کي پاته راغلي وه 

ي د امريکايي پوځيانو ډول ډول قربانۍ او مالماتوونکي جنگي استعماري جنگ ک

دا خبره هم بې ځايه نه ده، چي د بن الدن د وژني خبر . لگښتونه هم پر ځای وښيي 

به په افغانستان او عراق کي د امريکايي لښکرو د بايللي او کمزوري روحيې له څه 

  . نا څه ژوندۍ کولو سره هم مرسته وکي 

ولو مهم د ا چي د بن الدن وژنه به  په پای کي د امريکا سياسي او پوځي تر 

ستراتېژيستانو ته د دې فرصت ورکړي، چي د اوړو پزه کښېږدي؛ او د خپلو بې سر 

ييو او بيا له هغه ځايه د حملې او  و پايه پوځو ډېره برخه لومړی خپلو اصلي چو

ې له پاره کومي بلي خوا ته سوق کړي    . غو

امريکا کي د هغه پوځي، سياسي او اقتصادي متحدين د هغه هيواد د عامه اوباما او په 

افکارو د قانع کولو له الري د جمهوري رياست په راتلونکو انتخاباتو کي د بري له 

ينگ ضرورت لري؛ اما دا خبره بايد هېره نه  پاره دغه راز بدلونو او برياوو ته 

کله په  افغانستان او شاوخوا سيمه کي د کوو، چي د بن الدن د وژني خبر به هي

.  تروريزم تر پلمې الندي د امريکا او نورو متحدينو استعماري جگړه ختمه نه کړي 

  .په دې استعماري جگړه کي مقصود بل څه، بن الدن صرف بهانه 

مدې مهمو داليلو او عواملو ته په پام سره امريکايي ستراتېژيستان غواړي د ه

  څلويښتو زرو پوځيانو په ځای -اتېژيکو سيمو کي د دېرشو افغانستان په حساسو ستر

ۍ جوړي کړي  البته د امريکا سياسي او پوځي . پر ځای کولو سره همېشنۍ چو

مشران په اسانۍ سره کوالی سي د اړتيا پر مهال په چټکۍ سره دا شمېر نور هم 

ې ده، د په داسي حال کي، چي گرده نړۍ د امريکا په پوځي اډو لړل. زيات کړي 

. پوځي وسايلو يا عسکرو لېږد را لېږد امريکايي واکمنانو ته هي گران کار نه دئ 
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ييو په جوړولو سره له يوې خوا د اوسني حالت  په افغانستان کي به د دې دايمي چو

په پرتله د اشغالگرو لښکرو ځاني تلفات او مالي خرڅونه لږ سي؛ او له بلي خوا به په 

وله سيمه کي د هغو اوږد مهاله پوره ډاډ او تياري  سره زموږ پر هيواد سربېره په 

استعماري پالنو د تحقق له پاره خپلو پرله پسې تالښو ته دوام ورکړي، چي مخکې 

ه يادونه  وکړه  ۍپه واقعيت کي په يوه غشي دوه ُنښانه ويشتل . مو لن امريکايي چو

وا ته د استعماري نخشو پر مخ يوې خوا ته د خپلي مزدوري ادارې بقأ او بلي خ. دي 

ځکه پر عراق او لېبيا دامريکايي لښکرو يرغل په ډاگه ښيي، چي امريکايان . بيول 

له القاعدې او طالبانو سره د حساب کتاب له پاره نه، بلکي د خپلو اوږدمهاله 

د عراق پخوانی . ستراتېژيکو موخو د تحقق له پاره دغو هيوادو ته تللي دي 

ام حسين، او د لېبيا اوسنی ديکتاتور، معمر القذافي، دواړه د القاعدې او ديکتاتور، صد

ه اسالمي سازمانو سرسخت مخالف وه؛ خو سره له هغه هم د  نورو سخت دري

  . امريکا او متحدينو له استعماري يرغله خوندي پاته نه سوه

ييزي وژني د همدې استدالل له مخي القاعده، طالبان، تروريزم، مخدره مواد، د ډله 

وسلې او داسي نوري خبري گرده هغه پلمې او افسانې دي، چي د استعماري جنگو د 

و هيوادو کي د مالتړ موندلو، د استبدادي قوانينو  پيل کولو اوغزولو له پاره په لوېدي

د تصويبولو، د بشري حقوقو او آزادييو د ال محدودولو او کامًال پوليسي فضا د را 

حقيقت دا دئ، چي امريکايي امپرياليزم د خپلو . صد کاريږي من ته کولو په مق

ولو وحشتناکو جريانو او پديدو په  يواالنو په ملگرتيا د دې  اوروپايي او سيمه ييزو ان

پر افغانستان پوځي . را من ته کولو کي مستقيم الس درلود او تر اوسه يې لري 

ع کول او په پای کي د همېشنييو يرغل، د زرگونو پوځيانو او ميليارډونو ډالرو ضاي

ول په سيمه کي د امريکا د لويو استعماري لوبو د بريالي کولو   پوځي اډو جوړول هم 

  . له پاره يوازنی او اساسی شرط دئ 
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  امريکايي چوڼۍ او د افغانستان د تجزيې کرغېړنه نخشه

و تر ول پوهيږي، چي د امريکايي لښکرکو  شا خورا زموږ وي او دراک هيوادوال 

ښه به داوي، چي د دې . کرغېړني او خطرناکي نخشې د عملي کېدو په حال کي دي 

د تجزيې ) گران افغانستان(تورو نخشو جزييات او نتيجې زموږ د تاريخي هيواد 

  په هند کي د امريکا د پخواني سفير، د عراق له پاره د امريکا -دامريکايي نوښتگر 

ا د مرستيال او د هند، پاکستان او افغانستان په اړه د د متحدو اياالتو د امنيت شور

  رابرټ  ډيين بلکويل -متحدو اياالتو د بهرني سياست د اوسني لوی او باوري سالکار

مگر د بلکويل د دوهمي شيطاني .   کي وگورو(Plan B)په دوهمه شيطاني نخشه 

 هغه د لومړۍ نخشې د جزيياتو او نتيجو په اړه تر بحث مخکي بده نه ده، چي د

کي بيان کو (Plan A)نخشې   . په باره کي هم څو 

ۍ، پينټاگان او سي  واکمنانو ته مشوره ورکوي، چي . اې . آی . بلکويل د سپيني ما

 ياني د هوايي بمبارييو،  (Plan A)په افغانستان کي د امريکا لومړنۍ نخشې

کنييو برېدو، د شپې تالښييو، بنـــدي کولو، ځــورونو،  گواښونو، د کلو اوکورو م

نړولو او ډول ډول نورو جزاوو له الري د افغـــانستان اشغال هي نتيجه نه ده 

  .  ورکــــړې 

سربېره پردې، د امريکايي پوځيانو زياتېدونکو تلفاتو، د جگړې مال ماتوونکو 

ه اقتصادي تاوانو او په امريکا او بهرنۍ نړۍکي راز راز مخالفتو د امريکايانو روان

امله بلکويل له امريکايي  دله . جگړه د ناکامۍ له  جدي خطر سره مخامخ کړې ده 

 Plan)مقاماتو څخه غوښتنه کوي، چي د جگړې د گټــلو له پاره پر دوهمـــه نخشه 

B) غَور وکړي .  

د رابرټ بلکويل د دوهمې نخشې مقصد دا دئ، چي امريکايان بايد په افغانستان کي د 

ييو، انساني تلفاتو او اقتصادي زيانو د تالفي او په سيمه کي د خپلو خپلو پوځي ناکام

  اوږد مهاله گټو د تحقق له پاره 
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د افغانستان د پخواني شمالي اتحاد د مشرانو په مرسته، د تاريخي افغانستان  تجزيې 

او د » قهرمان « تر رابرټ بلکويل مخکي د بالکان د تجزيې . ته الره هواره کړي 

 ريچرډ -ن او پاکستان له پاره د جمهور رييس اوباما خاص استازي افغانستا

امونه اخيستي وه؛ خو له نېکه مرغه  هولبروک هم په دې الره کي ځيني لمسوونکي 

ور ته يووړه  د ريچرډ هولبروک . چي دا منحوس او ناولي خوبونه يې له ځان سره 

و د سنا د بهرنييو اړېکو د تر ناببره مړيني وروسته اوس د امريکا د متحدو اياالت

ۍ مشر او د افغانستان او پاکستان  په چاروکي د اوباما د ادارې ډېر لوړ او  ه  جر

ي کيي-ځواکمن استازی  ) کوي(  سناتور جان کېري هم په دې الره کي پرله پسې ه

پلو .  ي ډلو  مزار شريف ته د هغه مستقيم سفرونه او له قومندان عطاء او نورو جن

رده د همدې استعماري نخشې د تحقق له پاره د يوه سره د  هغه پټي او ښکاره کتني 

  .پاخه او پياوړي تاداو دايښوولو په مقصد کيږي 

البته، د عسکري اډو سته والی د دې شوم او لعنتي هدف د تر السه کولو لومړنی او 

ۍ او د امريکايانو بېلتون غوښتونکي. اساسي شرط دئ   دا چي امريکايي چو

ه اخلي، هر  مزدوران به د دې توري او ظالمانه نخشې په عملي کولو کي څنگه ون

په الندي کرښو کي د . خپلواک او هيوادپال افغان ته د ډېر دقت او تعمق وړ خبره ده 

ا اچوو   .دې خاينانه پالن پر ځينو برخو رو

هيسي د په دې حقيقت هر افغان ښه پوهېږي، چي امريکايانو له تېرو لسو کالو را

ۍ جوړي کړي دي  د رابرټ . افغانستان په گوټ گوټ کي لويي او کوچنۍ چو

بلکويل د دوهمي نخشې پر بنس ماته دا انتباه پيدا کيږي، چي د هيواد په سوهيلي او 

ۍ به د مخکنۍ توطيې له مخي سوکه سوکه  و سيموکي ځای پر ځای سوي چو ختي

رېښوول سي؛ او په دې توگه به طالبان او طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو ته پ

نوري وسله والي ډلي، د خپل عسکري زور او ځواک په تناُسب، د هيواد د جنوبي او 

امريکايي پوځونه به له مخکني پالن . شرقي سيمو بشپړه واکمني په الس کي واخلي 
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او نخشې سره سم د هيواد مرکزي او شمالي سيمو ته پر شا سي؛ اوهورې به خپل 

ونه ال پسي پياوړي کړي    . پخواني جوړ کړي لښکرکو

په پخواني شمالي اتحاد کي د بېالبېلو بېلتون غوښتونکو خاينو ډلو مشرانو او استازو 

درو ( ع کال په اگس کي ال دامريکا د استازو د جرگې له څلورو غړو٢٠١٠خو د 

ه کي د داسي سره د برلين په مرموزه غون) جمهوري غوښتونکو او يوه ډيموکراټ

پر دغو وطن پلورونکو .  بېلتون غوښتونکو پالنو پر مقدماتو خبري کړي دي 

پلي  افغانستانيان، خراسانيان او ( سربېره، د هيواد په شمال کي نوري ستمي ډلي 

  . هم له خدايه داسي باد او باران غواړي ) نور

ري قوتونه په پيل د بلکويل د دې شيطاني طرحي له مخي به امريکا او نورو استعما

کي د پراخو پوځي، تخنيکي او اقتصادي کومکو په برابرولو سره، په شمال کي د 

د . تجزيه غوښتونکو خاينانو گوډاگی حکومت، په ضمني ډول، په رسميت و پېژني 

   بېلتون ورو ورو(de facto)وخت په تېرېدو سره به دا ډيفکټو

ه واخلي؛ او په دې توگ(de jure) ډيژوري  ه به زموږ  د خپلواکۍ مينو پلرونو او  ب

ع کال په څېر يو پال بيا پر دوو يا څو برخو و ويشل ١٨٩٣نيکونو تاريخي ميراث د 

 . سي 

د شمال له مزدور حکومت څخه به تل تر تله په مرکزي آسيا، چين، کسپين سيمه، 

اسي او شمالي ايران او نورو شاوخوا هيوادوکي د امريکايي استعمارگرانو د پخې سي

کرار کرار به امريکايي استعمارگران د . عسکري اډې په توگه کار اخيستل کيږي 

وله سيمه  خپل کرغېړن سيوری واچوي؛ او د هري ورځي په  اژدهاوو په شان پر 

ول هيوادونه  د بالوو په يوه  خطرناکه ځاله واوړي  تېرېدو سره به  د شاوخوا سيمي 

، چي که يو وار د دې ستر استعماري ښامار منگولي بايد دا خبره هم هېره نه کوو. 

زموږ په خاوره او سيمه کي ښخي سوې، بيا يې نست کول يا پر شا تگ ته اړ ايستل 

بې ځايه نده، چي نامتو فلسفي او . بې خدايي معجزې په بله الره ممکن نه برېښي 
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ستعماري د غربيانو دې ا) ع١٩٣٨  -١٨٧٧(  عالمه اقبال الهوری -عرفاني شاعر 

  :رول ته د اشارې په ترڅ کي د ختي ځينو بېدو اولسو ته داسي خبرداری ورکوي 

  وه های ساحری استــــان را شيـــغربي

  تکيه جز بر خويشتن کردن کافری است

  ).١٨٠ آنسوی افالک:   کليات الهوری،( 

تحدينو البته، دامريکا سياسي او پوځي ستراتېژيستان به د خپلو وفادارو پاکستاني م

په مرسته د طالبانو او نورو وسله والو ډلو تر واک الندي سيمو کي هم د خپل 

پاکستاني . سياسي نفوذ د پراخولو له پاره له هي  راز کوښښو ډډه ونه کړي 

جنراالن به د افغانستان په پښتني سيموکي د امريکايي اجندا د عملي کولو له پاره د 

فرصت تر السه کړي، چي زموږ په تاريخي او خپل صادقانه چوپړ په بدل کي دا 

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 مزدورانو په گومارلو 

ولي پوځي،  سره، گران افغانستان  عمًال په دوهم پاکستاني کشمير واړوي، چي 

په دې ترتيب به . ي او اقتصادي چاري به يې د اسالم آباد له خوا اداره کيږي سياس

ولي پښتني سيمي  نه يوازي د افغانستان شمالي برخي، بلکي په جنوب او ختي کي 

  .  هم د پاکستاني او امريکايي استعمار په خطرناکه لومه کي ښکېلي پاته سي 

 د امريکايانو د پوځي اډو تر کرغېړن نن) گران افغانستان ( زموږ گ تاريخي کور 

موږ بايد دې ستري لوبی ته د . سيوري الندي د تجزيې له خطر سره مخامخ دئ 

لي وطن خاوره، اوبه او هوا پر . وکو او مسخرو په سترگه  و نه گورو  د دې سپې

ولو له پاره  ولو افغانانو حق لري، چي د استعمار د دې خاينانه نخشې د شن موږ 

خدای دي دا اندېښنې .  په يوه وجود او يوه آواز د مبارزې په ليکو کي ودرېږوگرده

کله نه ريشتيا کوي؛ خو د پرنگي استعمار ظالمانه  تجربو ته په کتني سره بايد د  هي
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ييو استعماري رول ته هم په بې َغورۍ و نه گورو  . د رابرټ ډ . امريکايي چو

و کي وگورئ بلکويل د شوم پالن جزييات په دې ويبپ   :ا

-d-robert/67026/articles/com.foreignaffairs.www://http

afghanistan-in-b-plan/blackwill  

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

په برلين کي د امريکا د استازو د جرگې له غړو سره  د پخواني شمالي اتحاد د ځينو 

پلو د پټي کتني د تفصيل له پاره د افغان نوميالي ليکوال او  بېلتون غوښتونکو ډلو 

قاله په دغه لينک کي تر نظر   ډاکټر مير عبدالرحيم عزيز علمي م-سياسي شننونکي 

  :تېره کړئ 

-Support-Formal-Aziz-Dr-081810/Siasi/com.afgazad://http

pdf].1[Subversion-Infomral-and  

  
  مخالفين او پلويان چوڼييو د دايمي په افغانستان کي د امريکا 

د امريکايي اډو د جوړېدو ځيني پلويان په درواغو او بې انصافۍ سره ادعا کوي، چي 

ييو له جوړېدو او تداوم سره هي ستونزه او مخالفت نه  زياتره افغانان د امريکايي چو

صطالح پخواني له طالبانو او نور وسله والو مخالفينو پرته دايوازي د دوی په ا. لري 

دي، چي په هيوادکي د امريکايانو له پوځي حضور ) خلقيان او پرچميان(کمونيستان 

راسئ په الندي کرښوکي د دې ښاغلو پر دې پوچه او بې ). کوي (سره مخالفت کيي 

  . اساسه ادعا يو څه غَور اوتأمل وکو

 په که د يرغلگرو پوځو له واکمنۍ او حضور سره مخالفت ريشتيا هم د دوی

اصطالح يوازي دکمونيستانو خوی او خصلت وي، نو په دې حساب خو زموږ 

يالوژۍ د بنس ايښوونکو  مارکس، انگلز، لنين او ( پلرونه او نيکونه دکمونيستي اي

تر زوکېدو پېړۍ پېړۍ مخکي ال کمونيستان وه؛ ځکه د دې خاوري ) ځينو نورو
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 تل سرونه ښندلي؛ ويني يې توی تاريخ له ورايه ښيي، چي زموږ پلرونو او نيکونو

کله يې په خپله مقدسه او سرلوړې مېنه کي  کړي؛ سختۍاوکړوانه يې گاللي، خوهي

له هخامنشي . پردو مهاجمانو او غاصبانو ته د پښې ايښوولو ځای نه دی ور کړی 

کوروش او مقدوني سکندر څخه نيولې بيا تر چنگېزي او گورگاني مغولو، پرنگيانو، 

 ننييو ايتالفي فرعونانو پوري  يې هر يرغلگر ځواک ته د سر په کاسه کي روسانو او

اوبه ورکړي دي؛ او په دې توگه يې گرده نړۍ ته دا زباد کړې ده، چي افغانستان د 

ای اوهديره ده    .تاړاکگرو فاتحانو اويرغلگرو پوځو نېست

ييو د پلويانو دا ادعاسمه نه ده،چي خلقيان او پرچ ميان په افغانستان د امريکايي چو

ييو سره مخالفت لري؛ ځکه د پردو عسکرو په  کي له پردو لښکرو او امريکايي چو

زور د هغوی څورلس کلنه خونړۍ واکمني په خپله پر دې بې اساسه ادعا د بطالن 

ۍ طوق په غاړه کي اچولئ ؤ، نن نسي . کرښه کاږي  چا چي، پرون د غالمۍ او بند 

ي وولي کوالی په لکه غاړه له پ د دې .  ردو عسکرو او پردي واک سره د مخالفت با

د پارسي ژبي لسان الغيب . پلورل سوو مزدورانو توري څېرې هر چا ته مالومي دي 

په دې اړه څه ښه وايي )  هـ ق په شاوخوا کي٧٩٢ -٧٢٧د (   حافظ شيرازي -شاعر 

:  

  به هـــــــر رنگی که خــــواهی جامه ميپوش

 ــناســــم خــــرامت ميشـــــــــرزمــــــن از ط

بېله . خو هر خلقی، پرچمی، مجاهد يا نور کسان هرومرو په دې ډله کي نه راځي 

شکه، په خلقيانو، پرچميانواو نورو سياسي سازمانوکي هم د داسي کسانو څرک لږ نه 

وبي  ا رانو )ران افغانستان(دئ، چي په خپل  پلرني  کي د امريکايي استعمار

ښايي له ازله يې په وينه کي د خپلواکۍ او .  مېشنييو ځالو ته زړونه نه ښه کيي وه

ه يي؛ يا ښايي د روسي بادارانو تر اوږدې مزدورۍ وروسته اوس د  افغانيت تومنه 

  . . .ازادۍ، استقالل او سرلوړي ژوند په خوند پوه سوي يي 
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کنۍ بشپړتيا، سياسي خ پلواکۍ، ملي  واکمنۍ، ملي ريشتيا خو داده، چي د هيواد د م

نواميسو،  ديني اعتقاداتواوکولتوري ارزښتو ساتنه زموږ د غيرتمنو او مړنييو پلرو 

پلوهي اړه  او  داسي وياړلئ ميراث دئ، چي په کمونيستانو يا نورو سياسي ډلو 

ييو مخالفين په حقيقت کي هغه . مانده نه لري  د پردو عسکرو او امريکايي چو

ړني او سرلوړي افغانان دي، چي نه يې پرون د سره پوځ موجوديت او خپلواک، مې

بادارۍ ته غاړه ايښوده؛ او نه نن د امريکايي پوځ له حضور او دايمي اډو سره په 

ه او هي شکل موافقه او مصالحه کوالی سي  طالبان، اسالمي حزب، حقاني . هي ب

وډله او نور وسله وال جنگيالي هم بايد د دې الري ي ېکه داران ونه گ په بله . وازني 

ژبه، افغاني غرور، له خپلواکۍسره مينه، ناموس ساتنه، ، غيرت، پر شانه تلنه، 

ي  سرلوړي، ستم او ستمگرو ته نه تسليمېدل، مېلمه پالنه او داسي نوري لوړي ښېگ

تر له امو . يوازي او يوازي په طالبانو او نورو وسله والو جنگيالوپوري اړه نه لري 

ول خپلواک، غيرتمن او شمله ور افغانان، په تېره بيا  اباسينه، له چتراله تر هراته 

سرلوړي او خپلواکۍ بخښوونکي پښتانه په دې ستر ملي او وطني رسالت کي 

ه لري ) لويه(لو د امريکايي تېري له پيل څخه تر اوسه د هيواد په گوټ . او ُمهمه ون

 اوردو او پوليسود ځينو منسوبينو وژونکي گوټ کي پر يرغلگرو پوځو د افغان

  .گوزارونه د دې روښانه واقعيت ځيني ژوندي مثالونه دي 

زموږ د غرب مآبه ليکوالو او شننونکو د ناسمي ادعا پر خالف، په تېرو نيژدې 

ولو پياوړي ايتالف  سره  دونه پراخ او غښتلی ) ائتالف(لسوکالوکي د نړۍ له تر 

چي زړورافغانان پردي مهاجمان او د هغوی مؤقتي يا دايمي مقاومت په خپله ښيي، 

ۍ په هي ډول نسي منالی  د ليکني په دې برخه کي بې گټي نه ده، چي د . چو

ييو د مخالفينو تر پېژندني وروسته د هغو د سرسپارلومينانو، پلويانو او  امريکايي چو

ي خبري وکو   .خواخوږو په اړه هم څو لن
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ييو په جادو سوو مينانو، پلويانو او خواخوږوکي په افغانستان کي د  امريکايي چو

بېالبېلي جنگي، مافيايي او سياسي ډلي شاملي دي، چي زه يې په عمومي توگه پر څو 

  :لويو ډلو وېشم 

ع کال د اکتوبر پر اوومه د ٢٠٠١ په لومړۍ ډله کي هغه کسان راځي، چي د -

انکو پر وزرو اف ول افغانان دابېگل . غانستان ته ننوته امريکايي جنگي الوتکو او 

کرزي خېل، فهيم : سوي جنايتکاران، ورانکاران،  غله او خاينان ډېر ښه پېژني 

خېل، دوستم خېل، رباني خېل، سياف خېل، قانوني خېل، عبداهللا خېل، خليلي خېل، 

محقق خېل، امراهللا خېل ، عطاء خېل، مجددي خېل، گيالني خېل، شېرزی خېل او 

ول جهان ته مالومه ده، چي د دې تورو او کرکجنو څېرو سياسي، .  ي نورداس

ييو  عسکري او اقتصادي ژوند تر کومه حده په ايتالفي عسکرو او امريکايي چو

پلو .  پوري تړلئ دئ  زه باور لرم، که د امريکايي پوځو اوکورنييو جنگي ډلو 

 په يوه ورځ کي د دې خونړی سيوری نه يي، زموږ دردېدلي او کړېدلي خلگ به

که هغه سوځي، : پښتانه وايي . مزدورو جنايتکارانو پوستونه له پروړو ډک کړي  م

انک تر خونړي سيوري الندي ) .  وي(چي اور پر بل يي  د پردو لښکرو د توپ او 

ييوکي ناست مزدوران زموږ د ويرجنو او غملړلو خلگو  په  جگو ارگو او پرتمنيو ما

  !يپه حال څه خبر د

  

  د تنظيمي ډلو د مشرانو او قومندانو تر څنگ د ستمي ډلو مشران، فعاالن او نور -

ييو د سته والي او  ځيره خواره به ولي په سرلوړي افغانستان کي د امريکايي چو

انک، )کوي(تداوم پلوي نه کيي ؟ مگر دا خاين عناصر همدا اوس د امريکايي توپ و 

ول    افغانستان دپاچهۍ پرگدۍ ناست نه دي؟  پيسو او نعمتو له برکته د 
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پوسان له حسابه و باسو، ايا له تېرو لسو کالو  که څوکرزي ډوله پښتانه گيدړان او 

پلو مشران او استاري د پښتنو د وينو او اوښکو په بيه، پر  راهيسي د ستمي ډلو 

  افغانستان حکومت نه کيي؟ 

هغه څه ونه کړه؛ او تر اوسه يې ال نه ايا ايتالفي لښکرو په تېرو لسوکالوکي دقيقًا 

پلو يې له کلو )خراسانيانو، افغانستانيانو او نورو( کيي، چي پلورل سوو ستمي ډلو 

  کلو راهيسي خوبونه لېده؟  

خپلواک او ملي فکره افغانان، په تېره بيا استعمارځپلي پښتانه بايد په دې خبره ځانونه 

ۍ به په  راتلونکي کي هم د ډيورن د لعنتي کرښي د ښه پوه کړي، چي امريکايي چو

دې خوا او هاخوا پښتنو په عامي وژني سره د دې خاينو او بې ايمانه ستمي بېلتون 

  . غوښتونکو اوږده خوبونه پوره کيي 

 په بله ډله کي هغه کسان راځي، چي د امريکايي يرغل په دوران کي د -

انو، متخصصانو او ماهرانو په نامه اف ولني ته ولېږل سوه؛ خو په يکنوکرا غاني 

واقعيت کي د استعمارگرو دولتو د جاسوسي  سازمانو او معتبرو دولتي ادارو باوري 

دا کسان پر پردو دولتو سربېره د هيواد له بېالبېلو مزدورو جنگي او . استازي دي 

د دوی اساسي رسالت دادئ، چي د حرفه يي .  سياسي ډلو سره هم پاخه اړېکي لري 

له دې ډول . ايتکارو، تبهکارو او غلو ادارې ته قانوني او مشروع رنگ ورکړي جن

پاراشوټ سووکسانو څخه ځيني تر اوسه د وزارت، معينيت، سفارت، واليت، 

ځيني يې تر غالوو، ناوړو . رياست، قومندانۍ او داسي نورو پر چوکييو ناست دي 

په امريکا، کاناډا، اوروپا او استفادو، شرمندگييو او بې کفايتييو وروسته بيرته 

اسټراليا  کي د خواښي کوروته ستانه سوه؛ او ځيني نور يې ال تر اوسه له راز راز 

و ته دوام ورکوي  اشرف غني خېل، . فضيحتو او شرمندگييو سره خپلو حملو او غو

ارسالخېل، احدي خېل، جاللي خېل، رهين خېل، امين فرهنگ خېل، زلمی رسول 
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ل، اتمر خېل، زاخېلوال خېل، رامين خېل او په لسگونو نور پاراشوټ خېل، سپنتاخې

  .  سوي کسان، گرده په دې ډله کي را ځي 

انو  يکنوکرا ولوتش په نامه  د جنايتکارو تنظيمي مشرانو او قومندانانو په څېرد دې 

پلوپوري تړلئ دئ  دا خبره . حيات و ممات هم په امريکايي عسکرو او جنگي ډلو 

ه بارکړي، سبا به له دې لمر غ وندي روښانه ده، چي که نن امريکايي عساکرک

مسخره نوابغو، پروفيسرانو، ډاکټرانو، ماسټرانو او هرکاره وو څخه يو هم څوک په 

کرايه « له همدې کبله زه د دې ښاغلو او نازولو له پاره د .  دوربين کي ونه ويني 

 د ځينو ماينې او بچيان په اوروپا، همدا اوس هم. اصطالح کاروم » سوو افغانانو

. امريکا، کاناډا او اسټراليا کي په کار، سوداگرۍ، زده کړو يا نورو مزو بوخت دي 

ان يوازي د حملې او  يکنوکرا دا خبره د دې واقعيت ښکارندوی ده، چي کرايه سوي 

ې په مقصد له ماينو او اوالدو څخه ليري په يوازيتوب کي ژوندکوي؛ ځکه د  غو

گردو په دې حقيقت ښه سد رسيږي، چي په افغانستان کي دا گرم تنورونه تر ډېره 

کۍ پخې کړي  . گرم نه پاتيږي، بايد له موقع څخه گټه واخلي او ژر تر ژره خپلي 

تر څو چي . هري خوا ته پيسې، جايدادونه او رنگارنگ نعمتونه په چارښاخو باديږي 

يانو اوکړوسيانو له پاره هم تايې او ذخيرې ختمه سوې، بايد د لمس) وي(لوبه نه يي

  . برابري کړي 

  

 په يوه بله ډله کي هغه کسان شامل دي، چي پرون د روسانو په غالمۍ کي والړ -

وه؛ د زړه له پاسه يې دسوسياليزم اوکمونيزم نارې وهلې؛ خو نن د خپل مزدور 

و پوځو او د هغو د طبيعت، بې ايمانۍ او بې مسلکۍ پر اساس په ډېر وياړ د يرغلگر

جنايتکارو مزدورانو په چوپړ کي والړ دي؛ د ډيموکراسۍ، بشري حقوقو، ازادو 

مطبوعاتو، عدالت، برابرۍ او داسي نورو تش په نامه استعماري پروژو ستايني 

دا خلگ د پت، غرور، ايمان، خپلواکۍ او افغانيت په نامه هي شی نه ) . کوي(کيي
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پيسې، جايدادونه، شهرت، جاه و جالل او راز راز ناوړه هغه څه چي پېژني . پېژني 

استفادې دي، نو ځکه بې ځايه نه ده، چي تل يې د خپلو ناولو او ناروا امتيازاتو د 

په دې ! هو. خوندي ساتلو له پاره د بېالبېلو بادارانو پر سترخان بولي کړي دي 

، تره کي او امين نامردانو کي داسي کسان هم سته، چي پر ظاهرخان، داوود خان

يالوژيکي ملگري    ډاکټر نجيب سره هم لوی خيانت -سربېره يې له خپل گوندي او اي

البته دا هم له امکانه ليري نه ده، چي اوس هم دخپل سياسي ژوند د اوږدولو او . وکړ 

ناوړو استفادو د تضمين په هيله  له طالبانو او نورو وسله والو ډلو سره  په پټه الس 

شک نسته، چي د هغو کسانو حساب له دې بې وجدانو توطيه گرو څخه بالکل . ولري 

بېل دئ، چي د افغاني غرور، ملي احساس او هيوادپالني په ساتلو سره ځان او بچيانو 

( ته د يوې گولې حاللي ډوډۍ گټلوله پاره د کرزي له مزدور دولت سره کار کيي

  ) .کوي

دي، چي د سره پوځ او د هغو د مزدورانود  په يوه بله ډله کي هغه کسان شامل -

واکمنۍ پر مهال به يې د افغانستان  داشغال چيغي وهلې؛ په هيواد کي دننه او بهر به 

يې د اشغالگرانو او مزدورانو د جنايتو کيسې کولې؛ خو نن چي د روسي يرغلگرو 

ي؛ نه د خوله ناست د) چوپه(او روسي مزدورانو تر واکمنۍ بترجنايتونه ويني، چپه 

پخوا په شان د اشغال خبره پر خوله راوړي، نه د يرغلگرو لښکرو د وحشيانه جنايتو 

له ورايه مالوميږي، چي د زياترو .  او نه هم  د هغو په وړاندي د جهاداو مقاومت 

د غوړي گولې او امتيازاتو له اسيته يې ځانونه ناگاره اچولي . خولې له اوبو ډکي دي 

 يې ال د کابل په اداره کي د څه تر السه کولو په هيله د روانو ځيني ځيني خو. دي 

وله پړه يوازي پر طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو ور  خواشينونکو پېښو 

  ) غورځوي( غورځيي

لکه څنکه چي پرچميانو او خلقيانو روسي استعمار ته د انترناسيوناليزم، بين المللي 

 دې ډلي پلويان هم امريکايي استعمار ته د دوستۍ، دوستۍ اوپيوستون نوم ورکاوه، د
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پرېږدئ، چي امريکايان افغانانو ته د : دوی وايي . ترقۍ او پرمختگ نوم ورکوي 

سړکو، الرو، پوهنتونو، روغتونو، فابريکو، د برېښنا د بندو، کانالواو نورو 

  . . . پرمختيايي پروژو په جوړولو سره، دې ملک ته ترقي او پرمختگ را ولي 

که له اوسنييو پردو لښکرو . زما په عقيده دا خلگ گرده د چپې خوا ورته ناست دي 

سره زموږ د پرمختگ او ترقۍغم وای، څه کم دو اتيا کاله مخکي به يې د امان اهللا 

. تاريخي خبري به پرېږدو. خان ملي او مترقي رژيم په خپلو خاينانه توطيو نه نړاوه 

کله چي د خلق او پرچم د واکمنۍ پر مهال زموږ د . راسود سترگو ليدلي حال ته به

بېوزلي او وروسته پاته هيواد مکتبونه، کلينيکونه، فابرېکې، سړکونه، پلونه او نوري 

دولتي ودانۍ په بمو، مينواو نوروچاودونکو موادو الوزول کېدې، ايا په نړۍ کي 

پلو ته د ترقۍ، پر مختگ او تمدن درسونه داسي څوک نه ؤ، چي دغو ورانکارو ډلو 

  !ورکړي؟

ييو معلمان او شاگردان، د پوهنتونو استادان،  ډاکټران،   اياهغه وخت، چي د ښوون

انجينران او نور لوستي افغانان د کفر او الحاد په پلمه وژل کېده، د بشردوستۍ او 

د تاسي يې منئ که يا، زما په خيال خو !  پرمختگ مدعيان د پيل په غوږ کي بيده وه؟

ولي بدمرغۍ د دې مکرجنو بشردوستانو په مستقيمه  افغانستان په معاصر تاريخ کي 

  .الرښوونه او دستور سوي دي او تر اوسه هم کيږي 

ي، پوهنتون، روغتون، فابرېکې او  هي هوښيار او پرسد افغان د سړک، پله، ښوون

بشر « او» ومتمدن« نورو عام المنفعه پروژو مخالف نه دئ؛ خوپوښتنه دا ده، چي

افغانانو، خاصتًا مظلومو پښتنو د امريکايانو په تېرو لسوکالو کي د زرگونو » دوستو

وينو تويولو په بدل کي څو پوهنتونه، فابريکې، د برېښنا بندونه  او داسي نوري 

؟ په )کړي(پروژې جوړي کړي دي، چي تر دې وروسته به نوري هم جوړکي 

انگرېزانو . ي بوتي خورا ډېري تکرار سوي  دي استعماري ادبياتو کي دا  راز اوت

هم د خپلو استعماري تېريو د توجيه له پاره ادعا کوله، چي د ترقۍ او پرمختگ له 
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نښو نښانو سره يې د خلگو د اشنا کولو په مقصد هندوستان او افغانستان ته پوځونه 

رېزي انسان پرېږده خر هم په دې پوچ استدالل نه قانع کييږي.  لېږلي دي  ، چي ان

ي، اجتماعي او اقتصادي  ران  په هندوستان او افغانستان کي زموږ د فرهن استعمار

  ! بدمرغۍ له غمه مړه وه

واقعيت دا دئ، چي د امريکا په شان او شوکت کي ډوب افغانان ياد غربي نړۍ د دوه 

ېدو په َس) بشري او استعماري(مخي  َوب رول د توپير کولو وس نه لري؛ يا د څه څ

پر هر څه سترگي پټوي؛که نه نو په دې روښانه او ساده حقيقت خو د مکتب ) سبب(

کوچنيان هم پوهېږي، چي استعماري قوتونه همدا اوس زموږ په هيواد کي د يوه بام 

؛ خپلو خلگو ته بشري حقوق، د قانون برالسی، )چلوي( او دوو هواوو سياست چليي 

يک ارزښتونه، ترقي او پرمخ تگ غواړي؛ خو زموږ خلگو ته د بشري ډيموکرا

کنۍ بمبارۍ، د ودانوکلو او شنو باغو هوارول، د شپې  حقوقو پر ځای هوايي او م

تالښۍ، د السو او سترگو تړل، محبسونه، ځوروني او تعذيبونه، د ديني عقايدو 

اوکلتوري ارزښتوسپکاوی؛  د ډيموکراسۍ پر ځای د جنايتکارو، غلو او زورمندانو 

 راسته غوبلونه؛ د قانونيت پر ځای د زور او وسلې واکمني؛ او د پرمختگ پر چپه او

  .  ځای  لوږه، بې کوري او بېکاري 

و هيوادو له ازادو او شفافو انتخاباتو، پراخو بشري حقوقو،   وک د لوېدي هي

قانونيت، برابرۍ،  روښانفکرۍ، ِعلم پالني، تمدن او پرمختگ څخه سترگي نسي 

کي د دې هيوادو سياسي او عسکري واکمنانو دا ارزښتناک حقوق، پټوالی؛ خوکش

  ! ازادۍ او انساني پرمختگونه د نړۍ پر نورو بېوزلو او اسکېرلو ولسو هم لوروالی

د امريکا په سياستو کي د يوه بام او دوو هواوو د اثبات له پاره دلته د يوه ژوندي مثال 

و  ښايي په ياد وي، چي د امريکا متحدو دگرانو لوستونکو به. يادونه بې گټي نه گ

لن په الکربي کي د پانم هوايي شرکت د يو سلو درې ١٩٨٨اياالتو په  ( ع کال د سکا

دا چي په دې خواشينوونکې پېښه . لمبر الوتني د لوېدو پړه پر لېبيا واچوله )  ١٠٣
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ه، زموږ د څېړني موضوع نه د . هکي ريشتيا هم د لېبيايي حکومت الس ؤ که څن

اوگواښو وروسته د لېبيا له دولت څخه يو ) اتهاماتو( امريکايي مقاماتو تر پراخو تورو

ه  ه سوه ) ١،۵(اعشاريه پين ميليارډ ډالره تاوان واخيست، چي له هغو څخه پين

کسو ) ١۶(ميليون ډالره پر دوه سوه دروڅلوېښت مساپرو او شپاړسو) ۵٠۴( څلور

 امريکايي مقاماتو له ادعا سره سم د لېبيايي عملې و وېشل سوه؛ او پاته پېسې د

په دې اړه دا . تروريزم د نورو قربانيانو او متضررينو د تاوان په نامه بېلي سوې 

ي کتالی سئ    :ويبپا

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

-transfer-compensation-lockerbie-begins  

103_Flight_Am_Pan/wiki/org.wikipedia.en://http  

  

لې په بدل کي په دې ډول گورو، چي د امريکا دولت له لېبيا څخه د هر مساپر او عم

ډالر واخيسته؛ خو نن همدا امريکا په خپلو ) ١٩٠٠٠٠٠(څه د پـــــاسه نونس لکه 

وحشيانه بمبارييو سره زموږ بې گونا افغانان په وينو لړي؛ کور اوکهول يې تباه 

؛ خو سره له هغه هم  تر يوه عاَلم شواخونو وروسته د شهيدانو )کوي(کيي

ډالرو يوه تنگه زياته نه ) ٢٠٠٠( انييو يا دوو زروبېوزلوکورنييو ته  تر يولک افغ

  !زه نه پوهېږم دا کوم انسانيت، کومه عاطفه او کوم انصاف دئ؟. ورکيي 

ني ختي په روانو سياسي پاڅونوکي د غربيانو د يوه بام او  دلته بده نه ده، چي د من

ولو وليده او ال. دوو هواوو سياست يو بل مثال وړاندي کړو  گوري، چي نړۍ والو 

و دولتو په تونس، مصر، بحرين، ُاردن، يمن، مراکش او  امريکا او ځينو نورو لوېدي

سعودي عربستان  کي نه يواز ي د خپلو مزدورو رژيمو پر خالف په هي سياسي 

اونظامي اقدام الس پوري نه کړ، بلکي پاڅون کوونکو ته يې د سوله ييزو مظاهرو، 

 سياسي بدلونو د منلو سپارښتنه هم وکړه؛ خو په لېبيا روغي جوړي او ځينو کازميټکو
www.afgazad.com                                                                           
afgazad@gmail.com    

28

کي د وړيا تېلو د تر السه کولو او يوه بل کرزي، فهيم يا عبداهللا د کښېنولو له پاره د 

  .هي راز انسان وژونکو وسلو له کار اخيستني ډډه نه کوي 

حرين په تونس، مصر، يمن او ب: د يوه بام او دوو هواوو دې ناولي شکل ته وگورئ 

کي د امريکا د مزدورو رژيمو له خوا د خلگو پر کامًال سوله ييزو مظاهرو او 

ۍ  و سرې گولۍ و اورول سوې، اما سره له هغه هم په سپينه ما اعتراضو د ماشين

او نورو اورپايي مرکزوکي د قدرت واکدارانو له اعتراض کوونکو څخه غوښتنه 

کله زور زياتي او غيرقانوني د دې .  عکس العملونو ته الس وا نچوي کوله، چي هي

پر خالف په لېبيا کي د رژيم وسله وال مخالفين له همغي لومړۍ ورځي څخه پر شا و 

کول سوه، چي د زور، خشونت او خونړييو بريدو له الري د هيواد په بېالبېلو ښارو 

په دې يې هم زړه سوړ نسو، څه کم دوې . کي د قذافي واکمني دړي وړي کړي 

اشتي مخکي يې د ملکي کسانو د ژغورني په درواغجنه پلمه انسان وژونکي پوځي مي

ول جهان گوري، چي . برېدونه هم پيل کړه، چي دا دئ تر اوسه ادامه لري 

امريکايان او ملگري يې د نورو مستبدواو فاسدو عربي هيوادو پر خالف، په لېبيا کي 

نن د ) . کوي(نړييو برېدو مالتړ کيي د ولسي پاڅونو پر ځای د وسله والو ډلو او خو

سبا بيرته همدا )رسوي( وسله والو ډلو په مرسته خپل مزدوران سياسي واک ته رسيي

وسله والي ډلي په دې يا هغه نامه په وينو لړي؛ په محبسو کي يې اچوي؛ او د خدای 

که پر سره کيي  وله م ، مسلمان او . تعالی  ، کمونيس روريس م فايټر  داسي د فري

کله د دوی له السه نه وزي  اپې هي    .نورو 

وک يې  ول داسي مفاهيم دي، چي هي بشري حقوق، ډيموکراسي او انساني پرمختگ 

په نړۍ کي له گټي او سموالي انکار نسي کوالی؛ خو د دې سترو ارزښتونو د تحقق 

، ۵٢بي دکروز توغندييو، . او عملي تجسم له پاره انساني الرو چارو ته اړتيا ده

 الوتکو په زور د داسي بدلونو راوستلو ته بې فرعوني تکُبر او ١٨مېراژ او ايف 

سوچ پوچ لېونتوبه بل څه نوم ورکوالی سو؟  راسئ وگورو، چي د بشري حقوقو، 



www.afgazad.com                                                                           
afgazad@gmail.com    

29

ډيموکراسۍ او پرمختگ امريکايي سټايل د افغانستان، عراق او سوماليا تر وحشتناکو 

  !ي څه گالن کري؟تجربو ورسته، نن سبا په لېبيا ک

سربېره پردې مثالو، ايا د بې گونا افغانانو وژني،  د جنايتکارانو، جاسوسانو او فاسدو 

زورواکو مالتړ، په هيواد کي زور زياتی، خپلسري، بې عدالتي، لوږه، بېکاري او 

و هيوادو د يوه بام  او دوو هواوو  ول د امريکايانو او نورو لوېدي نور مصيبتونه 

   ثابتوي؟سياست نه

ځيني کسان سره له دې چي د کرزي د حکومت له فساد او خيانتونه سره ملگری نه 

ولو  کيي، خو د امريکايي لښکرو دايمي حضور د هيواد د ژغورني له پاره تر 

ي ) لويه(لو ايا دا خبره ممکنه او معقوله ده، چي د امريکايي پوځو يرغل او . اړتيا گ

ت پر ځای وبولو؛ خو دکرزي له فاسد او مزدور رژيم د هغو د همېشنييو اډو موجودي

سره مخالفت ولرو؟ د امريکايي اشغال او عسکري اډو اغفال سوي پلويان بايد 

گۍ برگۍ او بې کفايتۍ هم په ورين تندي  دکرزي د مافيايي حکومت خيانتونه، 

  .ومني؛ ځکه دا دواړه الزم او ملزوم دي 

ي دولتو په تېرو لسوکالو کي سوله او امنيت که چيري امريکايانو او نوروايتالف

راوستی وای؛ خلگو ته يې کار او روزگار برابر کړی وای؛ او له جنگ ځپلو افغانانو 

سره يې ددې وران کور په جوړولو کي ريښتينې مرسته کړې وای، ښايي خلگو به 

 هم د هغوی د عسکري اډو له تداوم سره چندان مخالفت نه وای کړی؛ اما اوس خو

  .هر څه د دې پر خالف شاهدي ورکيي 

ولو سيله کوونکو السونه په يوه ډول د  ييو د  زما په قاصر نظر خو د امريکايي چو

ه د . ډولو د استعمارگرانو و جېبو ته الره لري  هره ډله يا ډلگۍ په يوه يا بله ب

ډېر . استعمارگرانو او د هغو د مزدور نظام په واکمنۍ کي ښکاره او پټي گټي لري 

ي ويشتې؛ خو نن د څه  يالوژۍ با مي وليده، چي پرون يې د ملي فکر او ملي اي

www.afgazad.com                                                                           
afgazad@gmail.com    

30

ونه پاکوي  ېدو په تمه د پلورل سوو مزدورانو او د هغو د استعماري بادارانو بو .  څ

  !لعنت دي يي پر داسي بې پته ، بې غروره اوسراښو انسانانو

ساده گانو يوه بله ډله هم تر سترگو   د امريکايي يرغل په درشل کي د خوشبينانو او -

کېده، چي په افغانستان کي يې د سولي، امنيت او اقتصادي پرمختگ په راوستلو کي 

دې بېچاره گانو تصور کاوه، چي . پر امريکايي لښکرو خورا لوی حساب کاوه 

واله افغانستان څخه هم هانکانگ  امريکا او ملگري به يې د سترگو په رپ کي له کن

نگاپور جوړ کي؛ اما خبر نه وه، چي امريکايي لښکر افغانستان ته د انساني يا سي

له نېکه مرغه دې خوش باورو . ژوند، ترقۍ او پرمختگ له پاره نه دي راغلي 

هيوادوالوپه تېرو لسو کالو کي د ايتالفي پوځو، په تېره بيا امريکايانو د خونړي 

  .و هيلود بطالن کرښه ايستلې ده ريکارډ په لېدو سره پخوا ال پر خپلو غوولونک

  

  د امريکايي يرغل پروني مخکښان او ستايونکي : د امريکايي چوڼييو ننني پلويان 

لکه څنگه چي مخکي هم اشاره وسوه داشغال مزدورانو د امريکايي يرغل له همغي 

لومړۍ ورځي څخه  زموږ ساده او خوش باوره خلگو ته د جنت وعدې ورکولې؛ خو 

ونه، ويني، اوښکي، جنازې، د خوندو او مندو تور پوړني، د کورو، د جگړې اور

دوکانو، باغو، ماجتو او نورو شتمنييو وراني، لوږه، بېکاري، فساد، زور زياتی،  د 

دولتي او شخصي جايدادو براال چور، د ترياکو او نورو مخدره موادو په کاروبار کي 

ول په واقعيت کي هغه  څه دي، چي د وعده سوو سرو بې ساري ترقي او پرمختگ 

  .او زرغونو باغو پر ځای زموږ مظلومو او کړېدلو خلگو ته ورکړل سوه 

باغونه هم » سره او زرغونه «د امريکايي لښکرو له برکته دې هيواد ته څه  ! هو

راغله؛ اماپه خواشينۍ سره، چي زموږ عامو افغانانو ته يې څه حاصل او گټه و نه 

ي رسېده؛ او بايد هم ن ه وای رسېدلې؛ ځکه دا سره او زرغونه باغونه ؛ دا ښار گو

ياني، دا بانکونه او فابرېکې، دا عمارتونه او شرکتونه له لويه سره د کرزيانو،  اوکو
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فهيم خيلو، رباني خېلو، خليلي خېلو،  محقق خېلو، سياف خېلو، قانوني خېلو، عبداهللا 

  .نصيب کي ليکل سوې وه په » پريشتو« خېلو، دوستميانو او داسي نورو

 د اشغال همغه پروني مخکښان او مناديان  د پښېمانۍ او دې غملړلي ولس څخه د 

ييو په ستاينه نه مړيږي  پرون . بخښني غوښتلوپر ځای نن د امريکايانو د دايمي چو

ونه کول، نن بيا تر گرده   انکو او الوتکو راتگ ته خوشالۍ او ات يې د امريکايي 

ونه نه وي، چيغي او نا رې وهي، چي که  په افغانستان کي امريکايي لښکرکو

  . . .پاکستان او ايران به دا خاوره په يوه اينده تر ستوني تېره کړي 

د اشغالگرو دا اغفال سوي پلويان په دې ساده او روښانه حقيقت سر نه خالصيي، چي 

ول عسکري واک او ځواک سره  سره، په تېرو سلگونو زرو بهرنييو پوځو له خپل 

  نيژدې لسو کالو کي څه غزا او بهادري وکړه؟  

  ايا دې هيواد ته يې سوله او امنيت راوست؟ 

  د مزدورو زورواکانو د ظلمو، فساد او غالوو مخه يې ونيوله؟ 

  خلگو ته يې کار او روزگار برابر کړ؟ 

 معجزه د ترياکو او نورو مخدره موادو توليد او سوداگري يې ودروله، که يې بله

  ښکاره کړه؟ 

زه فکر نه کوم، چي يرغلگرو لښکرو او د هغو مزدور حکومت دي په تېرو 

لسوکالوکي له خپلو بې سارو عسکري او اقتصادي امکاناتو سره سره، زموږ بېوزلو 

په افغانستان کي د سولي او . خلگو له پاره څه لويه شهکاري او بهادري کړې يي 

د ملگرو ملتو د شمېرو له مخي يوازي په . څرگند دئ امنيت حال هر افغان ته پوره 

ته ) ٢٧٧١( ع کال کي د ملکي افغانانو د وژني شمېر دوه زره اووه سوه يواويا٢٠١٠

لس ٢٠٠٩ورسېد، چي د  په دې . زياتوالی ښيي ) ١۵(ع کال په پرتله په سلو کي پين

  :اړه د بشپړ مالومات له پاره دارپوټ وگورئ 

html.168978/detail/ir.presstv.www://http  
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پيان هم ورسره . دا يوازي د يوه کال خبره ده  که د جگړې معيوبين، معلولين او 

ملگري کړئ؛ او بيا يې په لسو کي ضرب کړئ، په پوره يقين سره به تر سلگونو 

و، چي ايتالفي عسکرو زموږ غملړلو او په دې ډول گور. زرو پوري ورسيږي 

  . دردمنو خلگوته له وينو، اوښکو، بربادۍ او ناميندۍ پرته بل څه نه دي راوړي 

د امريکايانو تر سترگو الندي د کابل حکومت د فساد په تور او چټل نامه اوس نه 

تاسي د بي بي . يوازي زموږ کړېدلي افغانان، بلکي د نړۍ خلگ هم گرده خبر دي 

ي دا خبر ولولئ، چي په لوستلو يې هر غيرتمن افغان د افغانيت له نامه خواتوری س

  .کيږي 

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

ن لېوني نه دي، که په هيواد کي دننه دکار او روزگار څه امکانات برابر وای، افغانا

چي د سلو خطرو په منلو او زغملو سره په پاکستان، ايران، تاجکستان، اوزبکستان، 

قرغيزستان، هند او نورو پردو هيوادوکي د ِمنت او ُسنت شپې او ورځي تېري کړي 

. 

دا خبره هم لمر غوندي روښانه ده، چي د ترياکو توليد او سوداگري د طالبانو د 

. امريکايانو او مزدور رژيم په واکمنۍکي څو ځله زياته سوې دهواکمنۍ په پرتله د 

وکي د مستندو ارقامو په لوستلو سره وگورئ،  که يې نه منئ په دغو معتبرو ويبپا

  چي واقعيتونه څه دي؟ 

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

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

20101001-opium-afghan 

که په دې حقيقت نه پوهېږئ، چي ولي د امريکايانو او نورو يرغلگرو پوځو تر 

ستان کي د ترياکو د توليد او سوداگرۍ لمن دونه پراخه سوې راتگ وروسته، په افغان

کولي . کتاب وگورئ » نامقدس جنگونه « کولي .  جان ک -ده، د سترگه ور تحليلگر
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. آی . په افغانستان او نورو هيوادوکي د مخدره توکو په توليد او کاروبارکي د سي 

کولي د خپل .ري لري د مهم او مرکزي رول په اړه مهمي او ارزښتناکي خب. اې 

د جنگو د . اې . آی . ارزښتناک کتاب په يوه برخه کي يادونه کړې ده، چي سي 

تمويل، د دوښمن دجنگي روحيې د نست کولو او د خپلو پراخو استخباراتي عملياتو د 

ينگار کړی دئ  کولي ( توجيه کولو په مقصد تل د نشه يي مواد پر کښت او کاروبار 

ې پرون هم دا کار کاوه، نن يې هم کوي؛ او سبا به يې هم پرېنږدي ا. آی . سي ).  ۵

. 

ايا  په تقريبًا لسو کالو کي د دونه جگړو، وينو توييدو او تباهييو په بدل کي د څو بې 

  کيفيته دولتي ودانييو يا 

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

ېرو لس کلنوکړو وړوکي د بري او که د پردو لښکرو او مزدور حکومت په  ت

نېکنامۍ څه خاصه نښه نښانه نه لېدله کيږي، نو د عسکري اډو تداوم  به يې 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؟ د ملي او ولسي حکومت په جوړولو کي به 

  وکي؟  او که  به له دې مرسته 

  پرته څه بله معجزه ښکاره کي؟

لس کاله د يوه شخص، سازمان اوحکومت د ازمويښت له پاره تر اړتيا زيات وخت 

ييو له سرسپارلو مدافعانو څخه په درناوي پوښتنه کوم، چي . دئ  زه د امريکايي چو

 ډول گوډاگيانو په د امنيت، ډيموکراسۍ او بشري حقوقو په نامه راغلو لښکرو او ډول

تېرو لسوکالو کي څه وکړه، چي تر دې وروسته به نور هم وکي؟  که يې ستاسي له 

، بيا نو تاسي )وي( درواغجنو او غولوونکو ادعاوو سره سم گل گلزار جوړ کړی يي

ښاغلي ولي په اوروپا، امريکا، کاناډا او اسټراليا کي ناست ياست؟ ولي د ترقۍ، 
www.afgazad.com                                                                           
afgazad@gmail.com    

34

په دې ستر رسالت کي له امريکايانو او کرزي سره مرسته پرمختگ او بشردوستۍ 

  ! او همکاري نه کوئ؟

  

  
  امريکايي چوڼۍ او د سولي بې ځايه هيله 

ولو لومړۍ او اساسي اړتيا ده؛  سوله او امنيت زموږ د ويرژلي او غملړلي هيواد تر 

ېدلو افغانانو د دې ستري  کله د ر ي هي انساني خو ايتالفي لښکر او امريکايي چو

د تېرو لسو کالو کاري ريکارډ . هيلي په تر سره کېدو کي چندان مرسته نسي کوالی 

ولو مخ ته پروت دئ  ايا امريکايانو او د هغو متحدينو ته په تېرو لسو کالوکي . زموږ 

دا حقيقت نه ښکارېده ،چي افغانستان ته ناامني او بې ثباتي له کومه ځايه راځي؛ او د 

ه پاره بايد له څه عسکري، سياسي او اقتصادي ستراتېژۍ څخه کار هغې د مخنيوي ل

  واخلي؟
کوچنيان هم په دې پوهېږي، چي طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو ته وسلې 

او د ايتالفي هيوادو استخباراتي . اې . آی . سي. اوَدَرستې له اسمانه، نه را لوېږي 

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

حاالتو په وړاندي د امريکايانو او مؤتلفه قوتونو اوسنی دري له دوو حالتو څخه وتلئ 

  :نه دئ 

 امريکايان او ور سره پوځونه د خپلو ستراتېژيکو گټو د تحقق په مقصد، په لوی -

، چي تر گرده د الس هغو دولتو، استخباراتي سازمانو او جنگي ډلو ته څه نه وايي

ينگيښت کي خاشې ماتيي پاکستاني مقاماتو ته د ) . ماتوي( سولي او امنيت په 

. ميليارډو ډالرو په ارزښت مرستي ورکول په خپله د دې ستراتېژۍ يوه برخه ده

ومي وسلو د  امريکا له يوې خوا د خپلو ملگرو او دوستانو په الس کي د پاکستاني ا

ان، هند، چين اوايران کي د خپل نفوذ د پراخولواو له بلي خوندي ساتلو، په افغانست
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د جيوستراتېژيک او ) چينايانو(خوا په هغه هيواد او شاوخوا سيمه کي د چنيانو 

ينگه اړتيا لري  ولو له پاره، پاکستاني خاوري ته په  . جيوايکنوميک پرمختگ د شن

کي برخو کي چين ته د ال البته، پاکستاني جنراالن په سياسي، اقتصادي او ستراتېژي

يالييو د ال پياوړي کولو او مالتړلو له  نيژدې کېدو او په هيواد کي د اسالمي جن

الري، د پاکستان په وړاندي د امريکايي چارواکو پر سياسي، اقتصادي او 

ورو، چي امريکايان او متحدين يې . ستراتېژيکو کړنالرو ژوره اغېزه ښندي  دا دئ 

وتو   .  په کتو سره، د پاکستان هر  راز ناز او نخرو ته غاړه ايږدي خپلو خوږمنو 

  د وسله وال مقاومت ځپل يا مخنيوی په ريشتيا هم د امريکا او نورو ايتالفي -

  .ځواکوتر وس وتلې خبره ده 

اما شواهد او قراين ښيي، چي امريکايان په سيمه کي د خپل پوځي حضور د دايمي 

ړوي ؛ ځکه په افغانستان کي د مخالفو ځواکوتر من سياسي کولو له پاره قصدًا اوبه خ

ينگښت او د يوه قانوني حکومت جوړېدل، په خپله د  جوړجاړی، د سولي او امنيت 

  ) .کوي( امريکا او نورو ايتالفي عسکرو د موجوديت اړتيا ايسته کيي

رو شتمنييو د امريکايي پوځو له خوا دکليوالو افغانانو د ودانو کلو، شنو باغو او نو

ل کيږي  همدا اوس د امريکايي . ورانول هم د دې استعماري پروژې يوه بله برخه گ

لښکرو له خوا په لوی الس د کليوالو افغانانو کلي او کورونه، دوکانونه او باغونه 

ولو اسالمي او افغاني دودونو پر خالف يې په کورو او ماجتوکي  نړول کيږي؛ د 

ر د دې ستراتېژۍ مانا يوازي دا ده، چي د کليوالو سيمو زما په نظ. تالښۍ کيږي 

دردېدلي او خښمېدلي خلگ په لوی الس د مخالفينو له ليکو سره يو ځای سي؛ د 

جگړې او نا امنۍ اورونه تازه وساتل سي؛  او په دې توگه په افغانستان او سيمه کي 

د دې استدالل . ا سي د امريکايانو عسکري حضور ته ظاهرًا معقوله او مؤجه پلمه پيد

له مخي دا خبره له عقله ليري نه ده، چي د طالبانو او نورو وسله والو ډلو په 

    .پروت دئ زياتېدونکو برېدونو او پرمختياووکي هم د يرغلگرو لښکرو پ الس 
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اساسي پوښتنه دا ده، چي په دواړو حالتوکي د امريکايي پوځو دايمي حضور، په 

 او امنيت له را وستو او د يوه قانوني حکومت له جوړولو سره افغانستان کي د سولي

  څه مرسته کوالی سي؟ 

په لومړي حالت کي امريکايانو او ملگرو په خپله له غلو سره د جوال خوله نيولې ده 

قصدًا د سولي او ثبات په راوستو کي خاشې ماتيي؛ او په دې ډول د خپل حضور د . 

ه دوهم حالت کي لکه څنگه چي گورو، امريکايان او پ. تداوم له پاره پلمې تراشي 

ول پوځي او اقتصادي توان سره سره،  د مخالفينو د  نور ايتالفي قوتونه له خپل 

په داسي شرايطو کي نو د عسکري اډو دوام د . ورکولو يا ماتولو وس نه لري 

ي مار يا کمزوری م لگری افغانانو څه درد دوا کوالی سي؟ په بله وينا، د لستو

  افغانانو ته څه خير رسوالی سي؟

د امريکا د همېشنييو عسکري اډو پلويان بايد په دې روښانه حقيقت هم ښه سر 

خالص کړي، چي له امريکا سره دوستي او له پاکستان سره دوښمني دوه متضاد او 

ونه دي  له زمانې څخه تر اوسه  » سينټو« او » سيټو« پاکستان د . متناقض دري

سيمه کي د امريکا د متحدو ايالتو وفادار او باوري ستراتېژيک ملگری دئ پوري په 

که له حقيقته سترگي پټي نسي، . له انگرېزانو سره دوستي خو يې تر دې هم زړه ده. 

انگرېزانو پاکستان د هند د نيمي وچي د وېشلو، د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ 

ولو او په سيمه کي د خپل دايمي حضور د ي وې باوري اډې په توگه، جوړ کړی شن

د اسراييلو تپل سوی دولت هم د سيمي په تغيير سره ، د همدې استعماري .  دئ 

  ).کوي(مقاصدو له پاره کار کيي

ييو پلويان په تېرو لسو کالو کي خپلو امريکايي او  د امريکايي يرغل او امريکايي چو

نستان د بې ثباتۍ او بربادۍ انگرېزي بادارانو ته نارې وهي، چي پاکستان د افغا

اصلي عامل دئ؛ خو امريکايي او انگرېزي ستراتېژيستان په پاکستان کي د خپلو 
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اوږدو سياسي، اقتصادي او ستراتېژيکو گټو له امله د دوی چغو او نارو ته ددوو توتو 

  .ارزښت نه ورکيي 

ي  له اوږده مرکه سره په خپ) ُامت( اسامه بن الدن  د پاکستان له اوردو ژبي ورځپا

زړونه ] القاعدې [ کي يادونه کړې وه، چي د پاکستان له نامه سره همېشه د دوی

خدای مکړه، که سخت حاالت راسي، موږ به پاکستان په « : دی زياتوي . تپېږي 

لی دئ . خپلو وينو وساتو ی په څېر سپې موږ د جهاد خلگ . پاکستان موږ ته د عبادت

ولو غوره جهاد برېښي يو، نو ځکه د پاکستان د د . فاع له پاره جنگېدل، موږ  ته تر 

. . البته، موږ ته دا خبره ارزښت نه لري، چي د پاکستان واک د چا په الس کي دئ 

  :د دې مرکې نور تفصيل دلته ولولئ »  .

24=aid&va=context?php.index/ca.alresearchglob.www://http

697  

او القاعده نه بېلېدونکي ياران . آی . ايس . د بن الدن دا بيان په ډاگه ښيي، چي آی 

هغه څوک چي د يوه پردي ملک له پاره سر او ويني . بايد هم نه بېلېدونکي وي . دي 

که امريکا د  . ښندي، په واقعيت کي له هغه ملک سره نه شلېدونکې مينه لري

يوالۍ څخه الس نه اخلي،ايا د القاعدې له يارۍ څخه  الس  پاکستان له يارۍ او ان

رده په . اخيستالی سي؟ دا د منطقو يوه ساده او اسانه فرضيه ده  لوی او کوچنی 

همدا اوس په لېبيا کي د القاعدې له ځينو جنگيالييو سره د امريکا او نورو . پوهېږي 

و هيواد و عسکري، مالي او استخباراتي مرستي په څه مانا دي؟ زه نه پوهېږم، لوېدي

دامريکايي اډو بېالبېل پلويان د امريکايانو په ستايلو او د پاکستانيانو په غندلو څه تر 

ولو فتنو او خباثتو اصلي َمْوږی  السه کيي؟ بايد په دې واقعيت ځانونه پوه کو، چي د 

  څوک دئ؟

  
  افغانستان کي د تنظيمي جگړو د تکرار اندېښنه او په چوڼۍامريکايي 
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ييو د تداوم ډېری پلويان وايي،که امريکايي پوځونه نه يي  ، نو )وي(د امريکايي چو

ع کال دکورنييو جگړو په شان د وينو والې ١٩٩٢په افغانستان کي به يو پال بيا د 

وا له ښارونه به بيا د وبهېږي؛ د خلگو پر نواميسو به تېری وسي؛ دا نيم ودان، نيم کن

بېالبېلو جنگي ډلو د سياسي اقتدار په ليونييو لوبوکي له خاورو سره خاوري سي؛ او 

  . داسي نوري اندېښنې، چي فهرست يې خورا اوږد دئ 

زه د يوه داغدار افغان په توگه ،چي د کابل په تنظيمي جگړوکي مي د پښتونوالي په 

و کابليانو په  شان مي پلرنی کور په گونا سکه ورور وژل سوی؛ او د زرونو نور

توغندييو نړول سوی، د کابل ښار په خونړييو او زړه لړزونکو پېښو ډېر ښه خبر يم 

له دې . لوی څښتن دي هغه توري او خونړۍ ورځي د نړۍ پر هي ملت نه راولي . 

 د ، فکر نه کوم هي دردمن او با احساسه افغان د کابل د تنظيمي جگړو)سببه(َسَوبه 

ول افغانان بايد په عمل، خبرو او قلم . تکرار خطر ته په سپکه سترگه وگوري  موږ 

ه کار او مبارزه وکو اما په . د کابل  د تېرو وحشتناکو جنگو د مخنيوي له پاره په گ

ۍ د دغه راز ستري غميزي د مخنيوي  هيواد کي د امريکايي عسکرو همېشنۍ چو

مريکايانو د کابل وحشتناکو تنظيمي جگړو ته په معقول او منطقي حل نه دئ؛ ځکه ا

پام سره، په تېرو لسو کالو کي مسووليت الره، چي د داسي جهنمي او شيطاني جنايتو 

مسببين نړۍ والي جنايي محکمې ته بوزي؛ له سياسي واک څخه يې السونه لن کړي؛ 

لو افغانانو له د تورو پيسو او تورو معاملو پوښتنه يې وکړي؛ او په دې توگه د کړېد

زړوهغه اندېښنه مخکي له مخکي ليري کړي ، چي نن يې د خپلو پوځي اډو د ځای 

  .پر ځای کولو له پاره د يوې مهمي او ظاهرًا مؤجه پلمې په توگه استعماليي 

و له درنو او محترموپلويانو څخه پوښتنه کوم، چي په داسي  زه د امريکا د لښکرکو

کابل د وحشتناکو جگړو د تکرار مسووليت د چا په غاړه شرايطو او حاالتو کي نو د 

  دئ؟ 
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 ايا همدې يرغلگرو لښکرو د تېرو لسو کالو په بهير کي د هيواد بېالبېلو جنگي او 

مافيايي ډلو ته د هر راز امکاناتو په برابرولو سره  په لوی الس د کابل د وحشتناکي 

  فاجعې تکرار ته الره نه ده هواره کړې؟

ايانو او نورو ايتالفي ځواکو ريشيتا هم  له تنظيمي ايله جاريانو او نورو  که امريک

خاينو عناصرو څخه د افغانانو د ژغورني مينه لرالی، له لويه سره به يې دې بې 

پلو ته د انسان وژني او تباهۍ امکانات نه برابرول؛ هماغه  مسووليته جنگي ډلو 

وندانو او شرمېدلو روسانو د ډول ډول وخت به يې د پاکستاني پوځيانو، ايراني اخ

ېدلو افغانانو سره به يې د يوه ريښتيني ملي او  السوهنو مخه نيولې وای؛ او له ر

  . اولسي حکومت په جوړولو کي مرسته کړې وای 

په خواشينۍ سره امريکايي استعمارگرانو د خپلو ناولو مقصدو تر پوره کولو وروسته 

يانو او کورنييو لېوانو وخولو ته ور افغانانو ته شا ورواړوله؛ او  افغانستان يې د گاون

ع کال په اکټوبرکي د ٢٠٠١راسئ د . تېر پر تېر هېر پر هېر ! ښه. وغورځاوه 

دا ځل خو د . امريکايانو تر پوځي يرغل وروسته شرايط او حاالت په پام کي ونيسو

موږ او . و پروت دئ ولو ناخوالو مسووليت مستقيمًا د امريکايي واکمنانو پر اوږ

ول  ولو ته مالومه ده، چي له څه کم لسو کالو راهيسي يې د دې ملک ښه او بد  تاسو 

  !دا وار يې بيا ولي څه ونکړه ؟. په خپلو السوکي اخيستي دي 

واقعيت دا دئ، چي دکابل په تنظيمي جگړو کي نغښتي جنايتکاري او ورانکاري ډلي 

ييو جاسوسي سازمانو تېروني ملگري دي پلي د اوسنييو يرغلگرو لښکرو ا . و گاون

ولو افغانانو ته څرگنده ده، چي ايتالفي پوځو په تېرو لسو کالو کي نه د خپلو 

پاکستاني متحدينو پر خالف څه اغېزمن او گټور اقدام وکړ؛ او نه  تر اوسه تيار دي د 

پلي له ځانه مروري کړي  يې هم د هر چا ښه په دليل . افغانستان پخوانۍ جنگي ډلي 

سبا په چين، هند، مرکزي آسيا، روسيې او نورو هيوادوکي د اور . سر خالصيږي 

په داسي حال کي، . لگولو او اوبو خړولو له پاره د هغو مخلصانه خدمتونه ته اړ دي 
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چي ريښتيني روښانفکران، ملي او هيوادپال شخصيتونه او خپلواکۍ غوښتونکي 

اني ضد نخشو په عملي کولو کي هي راز مرستي ته خلگ د استعمارگرانو دانس

کله دا همېشني ملگري يا  زړونه نه ښه کيي، امريکا او نورو ايتالفي دولتونه هي

  .گټوره ستراتېژيکه پانگه له السه نه باسي 

که امريکايانو او نورو ايتالفي دولتو په افغانستان کي د جگړې او ورانکارۍ اورونه 

ته يې کار او روزگار برابر کړی وای؛ او د يوه ريښتيني ملي مړه کړي وای؛ خلگو 

او ولسي دولت و راوستلو ته يې د اسانتياوو  برابرولو له الري د روانو شخړو او 

کله د تنظيمي جگړو او نورو غميزو د تکرار  ناخوالو مخه نيولې وای، بيا به هي

يواد په تېر دو دېرش کلن تاريخ، جنگ ځپلوافغانانو به  د ه. بېره او اندېښنه نه پاتېده 

په تېره بيا تنظيمي جنگوکي د خپلو بدو ورځو او خونړييو پېښو په ور يادولو سره د 

ايتالفي عسکرو د بيرته ستنېدو له امله د زړه له کومي خواشيني کوالی؛ خو نن هر 

څوک گوري،چي له څو مزدورو واکمنانو، جاسوسانو، جنگي او مافيايي ډلو پرته  

ل ربړېدلئ افغان  اولس په بې صبرۍ سره د يرغلگرو لښکرو د وتلو شپې او و

له يوې خوا د افغانستان د تېر : دليل يې هم لمر غوندي روښانه دئ . ورځي شمېري 

ولو خطرناک جنايتکاران، وطن پلورونکي، غله او مفسدين  دو دېرش کلن تاريخ تر 

دي د واک پرگدۍ ناست دي؛ وسلې، د امريکايانو او نورو اشغالگرو تر وزرو الن

ېدلو خلگو د ارامۍ او سوکالۍ له  پيسې او سړي لري؛ او له بلي خوا هيچا د دې رن

  .  پاره په ريشتيا کار و نه کړ 

ع کال تر تنظيمي ١٩٩٢زموږ  مظلوم خلگ هره ورځ د هيواد په گوټ گوټ کي د 

باد، چپرهار، کندوز، د کونړو،  شينوارو، عزيز آ. جگړو وحشتناکي غميزي گوري 

خوست، پکتيکا، روزگان،  هيلمند، کندهار ، زابل، غزني، لغمان، او لسگونو نورو 

  سيمو تراژيدۍ په څه لحاظ تر پخوانييو پېښو کوچنۍ او بې ارزښته دي؟  
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ايا په هره پېښه کي زموږ پر بې گونا هيوادوالو د قيامت شېبې نه سوې تېري او ال نه 

ه دې زړه لړزونکو دردو يوازي د زړو خاوندان پوهېدای سي؛ هغه تېريږي؟  البته، پ

  ).وي(کسان چي انساني مينه او عاطفه ولري؛ درد او مصيبت يې لېدلئ يي

 ايا د کندهار په ارغنداو، ژړۍ او پنجوايي کي د زرگونو کنداريانو په دردونکي حال 

ال د مني په  ع ک٢٠١٠خبرياست، چي همدې امريکايي او ايتالفي لښکرويې د 

و، کلو، باغو، ماجتو، دوکانو او نورو شتمنييو  وحشيانه عملياتو کي له نارينه وو، ښ

  !سره څه وکړه؟

ايتالفي فرعونانو دغو بشري ضد عملياتو ته . که نه ياست خبر، زه به مو خبر کړم 

د بې گونا خلگو د بې رحمانه وژني او چنگېزي  ! هو. نوم ورکړی ؤ» ! هيلي« د

  » ! هيله« تباهۍ

امريکايي پوځ د همدې عملياتو په ترڅ کي د ارغنداو ولسوالۍ د ُخسرو په سيمه کي 

ه ويشت  نه چاودېدونکي مواد و غورځول؛ او ) ٢۵( يوازي د  ترکو پر کالچه پين

ول اووه ويشت کورونه د الس  د ورغوي په څېر هوارکړه  د . په دې توگه يې دکلي 

و کي ولولئ دې بې ساري جنگي جنايت ت صويري بيان او نور جزييات په دغو ويبپا

:  

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

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

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

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

444  

  

کي له مخي  په دغو عملياتو .  نابود سود ترکو کالچه  يوازنی کلی نه دئ، چي د م

تو او وحشتناکو کي  ډېر ودان او سمسور کلي د بمو او باروتو  په زورپه سپېرو د
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ته  سوي کميسيون هم په د بې غيرته او مزدور کرزي له خوا ټاکل . کنډوالو واو

ميليونه ) ١٠٠( دغو وحشتناکو علمياتوکي د خلگومادي شتمنييو ته اوښتی زيان سل 

  :د دې حقيقت تفصيل دلته وگورئ  . ډالر وباله

620110111B3A70idUSTRE/article/com.reuters.www  

 

البته، دا خو د امريکايي پوځ په دې کاوبايي سټايل عملياتوکي يوازي د مادي تاوان 

 ته اوښتي ځاني تلفات او د عملياتو په ترڅ کي خبره وه؛ ځکه زموږ بې گونا خلگو

بېره ، وحشت، سپکاوی او بې عزتي خو په سلگونو ميليونو ډالرو هم نسي محاسبه 

ايا د ودانو کلو داسي ظالمانه هوارول او ويجاړول د هغه پروگرام يوه برخه . کېدای 

لي هيواد کي د ده، چي امريکايان او نور ايتالفي پوځونه يې په دې کچول او جنگ ځپ

  بشري حقوقو ، ډيموکراسۍ، سولي، امنيت او ترقۍ په نامه  پر مخ بيايي؟

البته د ارغنداو، ژړۍ او پنجوايي عمليات د ايتالفي قواوو لومړني او وروستي 

هره ورځ، هره شېبه، دوري هوري، د دغه راز خپلسرو او بې پروا . عمليات نه دي 

ه او بې وسه افغانانو داسي چپه مېچني تاويږي، عملياتو په ترڅ کي زموږ پر بې کس

  . چي د دې خاوري په تاريخ کي يې ډېر لږ مثالونه تر سترگو کيږي 

په داسي شرايطو او حاالتو کي خو ماته د تنظيمي ملېشو او فرعوني لښکرو د بې 

رحمانه وژنو او چنگېزي ړنگونو تر من هي توپير نه مالوميږي؟  مگر دواړه د 

  و په وژنه او تباهي کي يو تر بل بتر نه دي؟افغانان

سربېره پر دې، ايا دواړي خواوي همدا اوس د لېوانو په څېر زموږ  د بې دفاع خلگو 

  د حاللولو او کور ورانو له پاره په يوه مورچل کي ناست نه دي؟

  !اې خلگو

  ! ېږي؟چيري چا لېدلي، چي يو لېوه د رمې د ژغورني له پاره د بل لېوه و مخ ته ودر



www.afgazad.com                                                                           
afgazad@gmail.com    

43

که د . ما خو په تېرو لسو کالو، بلکي تېرو دو دېرش کالوکي داسي پېښه ونه لېده 

امريکا د پوځي اډو د دوام  ښاغلو پلويانو ته داسي حقيقت مالوم وي، موږ دي هم په 

  !خبرکي

کله ربړېدلي افغانان د بالوو له   ونه هي په دې توگه گورو، چي امريکايي لښکرکو

  .وري منگولوڅخه نه ژغ

کله د  زما په قاصر نظر خو د يوې بال له منگولو څخه د ژغورني له پاره بايد هي

له لويي او کوچنۍ بال څخه د ژغورني په خاطر بايد تر .  بلي بال غېږ ته پناه يو نسو

ه د بالووپه  هر څه مخکي د کلي اوکور خلگ راوي کړو؛ او له هغو سره په گ

په دې کار کي بايد له پوره هوښ او حکمت څخه ! هو.  ورکولو کي غَور او فکر وکو

تر څو کورنۍ : ماته د دې خبري په ريشتياوالي کي هي شک نه ښکاري. کار واخلو

او بهرنۍ يا لويي او کوچنۍ بالوي له دې وطنه ورکي نسي ، د سولي، ارامۍ او 

  .سوکالۍ هيله  د اوبو پر مخ کرښي دي 

  

  د امريکايي چوڼييو نن او سبا

ييو د تداوم ځيني پلويان ادعا کييدا ۍ )کوي(مريکايي چو ، چي گواکي امريکايي چو

ۍ په واقعيت کي تر  ع کال وروسته ٢٠١۴اصًال د نن خبره نه ده، بلکي دغه راز چو

دوی  استدالل کيي، چي تر هغه مهاله به په هيواد کي سوله او امنيت هم . جوړيږي 

ينگ سوی يي  غلي همدغه راز ادعا کوي، چي هغه مهال به دغه ښا. په بشپړه توگه 

ييو عسکر د افغانانو دکوروپه تالښۍ او نوروکورنييو امنيتي  د امريکايي چو

چاروکي هم برخه نه اخلي، بلکي يوازي به د هيواد د سياسي پولو ، ملي خپلواکۍاو 

 . سياسي استقالل د دفاع چاري پر مخ بيايي 

که څوک استدالل کيي، چي . د نه رسيږي زما خو په دې تعقل او منطق هي س

ۍ به د بهرني تيري په وړاندي د افغانستان د دفاع مسووليت په غاړه  امريکايي چو
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لري، زه يې په جواب کي وايم، چي دا بهرني تېري او بهرنۍ السوهني خو له کلونو 

د هيواد په  گوټ . کلونو راهيسي رواني دي؛ هر څوک يې د سر په سترگو گوري 

وټ کي د جنگ او وحشت اورونه بل دي؛ شپه او ورځ د افغانانو ويني بهيږي؛ گ

دا چي امريکايي او ايتالفي لښکرو له تېرو لسو کالو . ورانۍ او تباهۍ رواني دي 

ولو کي هي مرسته نه ده کړې، هغه کامًال  څخه د دغه راز تېريو او السوهنو په شن

  . بېله خبر ده 

ايي لښکروخو د خپل يرغل له همغي لومړۍ ورځي څخه عجبه خو دا ده چي امريک

غټي غټي ادعاوي کولې، چي د القاعدې، طالبانو او نورو تروريستانو د ورکولو له 

که دا خبره ريشتيا وای، نو ولي يې تر دې دمه د سولي او .پاره افغانستان ته تللي دي 

؟ تېر لس کلن ريکارډ امنيت په راوستو کي ريښتينې، فعاله او رغنده برخه وانخيسته

خو له ورايه ښيي، چي يرغلگرو لښکرو، نه يوازي افغانستان ته سوله او امنيت، 

وله سيمه کي يې د دوښمنييو او نفرتو  ولسواکي او قانونيت را نه وست، بلکي په 

ول گورو، چي دا لمبې د هري ورځي په تېرېدو سره ال  لمبې بل کړې؛ او دا دئ نن 

ينگ سي، بيا نو پردو . ديږي پسي غزېږي او تون که سبا په هيواد کي سوله او امنيت 

ييو ته څه ضرورت دئ؟    عسکرو او پردو چو

ايا په اوسنييو شرايطو کي څوک د افغانستان دکورني او بهرني امنيت ترمن د بېلتون 

کرښه ايستالی سي؟ ايا زموږ  دهيوادکورنی او بهرنی امنيت د يوې سيکې د دوو 

  ان يو له بله نه دي تړلي؟ مخو په ش

امريکايي او ايتالفي لښکرو که زموږ د ژغورني له پاره توره کوالی، خو بايد پرون 

او نن يې کړې وای، چي د جنگ او ناامنييو، زور زياتييو او بې عدالتييو له کبله د 

  . مظلومو افغانانو کرږي تر اسمانو رسېدلي دي 



www.afgazad.com                                                                           
afgazad@gmail.com    

45

 او نور ايتالفي پوځونه اوس هي مسووليت نه ايا دا خبره منطق لري، چي امريکايي

لري؛ خو سبا بيا تيار دي د افغانستان د دفاع له پاره ويني کړي؟  په دې استدالل خو 

ي هلکان هم نه تېروزي    .باور وکئ د لومړني ښوون

له بله پلوه، آيا دا په دووگوتو د لمر پټول نه دي، چي څوک ادعا وکړي، امريکايي 

ۍ تر  ع کال وروسته جوړيږي؟  مگر دا خاوره  له تېرو لسو کالو راهيسي ١۴ ٢٠چو

  د امريکايي او ايتالفي لښکرو د بې رحمانه تاړاکو ميدان نه دئ؟

  ايا همدا اوس د امريکا څه دپاسه يو لک تر غاښو سمبال پوځ او د يو لک په شا 

وسو د څه ) د استخباراتي او امنيتي شرکتو غړي( وخوا کي نور وسله وال  دپاسه پين

زرو نورو ايتالفي قوتو تر څنگ په دې جنگ ځپلي هيواد کي چپه او راسته غوبلونه 

  نه کيي؟

ۍ ښکرونه لري که لکۍ؟      زه نه پوهېږم امريکايي چو

ييو او لکونو پوځيانو، امنيتي شرکتو او عسکري ُمخبرانو تر من په مانا کي  ايا د چو

  څه توپير سته ؟

ولو نابللو مېلمنو په تېرو لسوکالوکي دکورني او اساسي پوښتنه دا  ده، چي دغو 

بهرني تېري په وړاندي زموږ د خلگو او هيواد د ساتني له پاره څه توره وکړه، چي 

  ع وروسته به بيا نوره وکي؟٢٠١۴تر 

ايا دا خبره منطق لري، چي امريکايي پوځونه اوس د خپلسرو ايله جاريانو په څېر 

ع کال وروسته به يې صالحيتونه او مکلفيتونه د يوه حقوقي ٢٠١۴عمل کيي، خو تر 

  او قانوني نظام په چوکاټ کي تنظيم سي؟

که داسي وي، نو پوښتنه دا ده،چي په تېرو لسو کالو کي يې ولي د يوه منظم حقوقي 

نظام په جوړولو سره د خپلسرييو او سرغړونو مخه نه نيول کېده؟ له بلي خوا څوک 

ع کال وروسته وضع ٢٠١۴الی سي، چي دا فرعوني ځواکونه به تر د اتضمين ورکو

  سوو قواعدو او مقراراتو ته غاړه ايږدي؟ 
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نده ده، چي اوس هم کرزی د ايتالفي قواوو په عملياتو کي  زموږ درنو لوستونکو څر

و د بې رحمانه وژنو له کبله يو و نيم اعالميې او احتجاجيې خپروي؛ تر  د ملکي خل

وروسته به هم دا کار دوام و مومي؛ خو د دغه ډول تشو او پوچو ع کال ٢٠١۴

ټه ورسيږي ؟ و ته څه    !اعالميو په خپرولو سره به زموږ مظلومو خل

ايا هغه مهال به کرزی يا بل مزدور ُحکمران د خپلسرو پردو لښکرو د الس پېچلو يا 

رعونانو پردي عسکر به نن هم د ف.  فکر نه کوم !  غوږ تاوولو جرأت ولري؟

ع کال وروسته به هم ٢٠١۴او تر ) کوي( غوندي زموږ په ژوند او هستۍ لوبي کيي

تشي احتجاجي خبرتياوي يوازي  د واک اوږدولوله پاره د مزدورو . همدا حال يي 

بشپړ باور لرم، چي د اولس د پارېدلو . واکمنانو چل ول او سياسي تاکتيک دئ 

راز بې مانا اعالميې او احتجاجيې، دا ډرامې او احساساتو د تسکين کولو له پاره دغه 

کونه اصًال د بهرنييو بادارانو په مستقيمه الرښوونه او مشوره کيږي  ماته خو . نا

هغه اعتراض او احتجاج له تشو خبرو پرته بل څه نه ايسي، چي له پرېکنده عمل 

ری نه يي  وکي ا. سره مل و خنداوي نن اعتراض او احتجاج؛ سبا پر يوه سترخان 

  ! څه مانا لرالی سي؟

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

امريکايي عسکر  افغانستان ته د سولي او امنيت، ډيموکراسۍ، بشري حقوقو او 

قانونيت  په مقصد نه دي تللي؛ او تر دې وروسته به هم زموږ  دجنگ ځپلي خاوري 

د دوی هدف د يرغل له همغه لومړۍ . يتوب هي غم ونخوري د ساتني او خوند

  .ورځي څخه ترننه، خپلي استعماري گټي دي اوبس 

ييو د دايمي حضور له ښاغلو پلويانو څخه زما بله مهمه پوښتنه دا ده،  دامريکايي چو

، نو ولي )وي(چی که د پردو لښکرو همېشنی حضور د وطن او خلگو په گټه کار يي

  له ملکه وشړئ؟مو سور پوځ 
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و د جوړولو اجازه ور نکړه، چي له يوې خوا   ولي مو روسانو ته د دايمي لښکرکو

ي همسايگان وه؛ او له بلي خوا يې په تاريخ کي هم له افغانانو سره د  مو الس په لستو

  پرنگيانو په اندازه، وحشيانه ظلمونه نه وه کړي؟ 

ونه معقول  او گټور کار وای، نو زموږ پلرو که د بهرنييو پوځو حضور او لښکرکو

او نيکو ولي د وينو په تويولو او د سرونو په ښندلو سره هي  پردي پوځ ته د پښې 

ايښوولو ځای نه ورکاوه؟ موږ ولي د ميرويس نيکه، شاه محمود، شاه اشرف، 

احمدشاه بابا، وزير اکبرخان، عبداهللا خان اڅکزي، امين اهللا خان لوگري، ميربچه 

دامني، ميرمسجدي خان، محمدجان خان وردگ، مال مشک عالم اندړ، ايوب خان کوه

خان، سپيني ادې، ماللۍ، غازي امان اهللا خان او سلگونو نورو ملي اتالنو په حماسو 

  ! او کارنامو وياړو؟

هغوی دا خاوره د  خپلو سرونو او وينو په بيه د پردو له . جواب کامًال روښانه دئ 

ه کړې؛ او موږ ته يې د يوه ارزښتناک ميراث په توگه  پريښې کرغېړنو قدموڅخه پاک

ښايي د پردو ځيره خواره  باالخره په دې اعتراف  هم و نه شرميږي، چي زموږ .  ده

پلرونه او نيکونه تېروتلي وه؛ ناحقه يې له پرنگيانو او نورو يرغلگرو سره ډغري 

» ترقي « دو دې ملک ته وهلي دي؛ بايدپريښي يې وای، چي انگرېزانو يا نورو پر

زه وايم کور ښادو که  مو د ترقۍ او پرمختگ په . راوستی وای » پرمختگ «  او

هيله  پرنگيانو يا نورو يرغلگرو فاتحانوته د دې تاريخي خاوري واگي سپارلي وای، 

د امريکا متحده اياالت ، اسټراليا او . بيا به نو د افغانستان نوم هم نه وای پاته 

ولو غوره او ژوندي مثالونه دي کاناډايې تاسي وگورئ، چي په متحدو اياالتو .  تر 

 ,American Indians)کي د د غه خاوري د بومي اوسېدونکويا امريکايي هنديانو

Red Indians, Indians)او په اسټــراليا او کانـــــاډا   

اوس کوم  د هويت او بقاء خبره (Aboriginal)کي د دغو هيوادو دځايي اوسېدونکو

» پرمختللو« او » متمدنو« ول جهان گوري، چي د همدې! ځای ته رسېدلې ده؟
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مهاجمانو له شامته اوس د دغو او داسي نورو هيوادو د اصلي او بومي اوسېدونکو 

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

له سره وليکي؛ د دې فکر خاوندان، لکه څنگه چي گورو، غواړي د افغانستان  تاريخ 

زموږ خپل رزمي او .  خو دا پال نه په مړانه او بې باکۍ، بلکي په سپيتانه او بې ننگۍ

حماسي ادبيات، دودونه او وياړونه خو يوې خواته پرېږدئ، تاسي د شرق د نامتو 

پارسي شاعري ) ع١٩٣٨ -١٨٧٧(  عالمه اقبال الهوري -فلسفي او عرفاني شاعر 

  :يالي ملت او ملي اتالنو په وياړ يې څه څه نه دي ليکلي وگورئ، چي زموږ د  تور

  کر آب و ِگل استـــآسيا يک پي

  ملت افغان در آن پيکر دل است

  از فساد او فساد آسيا

  درگشاد او گشاد آسيا

وروستی بيت د ځينو افغان  ) . ١٧٨ -١٧٧ آنسوی افالک: کليات الهوری،  ( 

  .ه راغلئ دئ ليکوالو په آثارو کي په نسبتًا بېله ب

  

و، پلرونو او نيکونو هر يرغلگر  ته السونه پورته کوالی، بيا  که زموږ بې باکو ورو

کله هم د آسيا د زړه په توگه نه يادېده    .به افغان ملت هي

، ايران او  ني ختي که د سيد جمال الدين افغاني استعماري ضد مبارزو د هند، من

کله هغه د امام په لوړ تورکيې بيده ولسونه نه وای را وي  کړي، عالمه اقبال به هي

  :او ستر لقب نه نازاوه 

  رفتيم و ديديم دو مرد اندر قيام

  انی امامـــار و افغـاتـدی تـــمقت

  )٢۴٧شاد روان ( 
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  ببرک کارمل او -د درنو لوستونکو به ښه ياد يي، چي د روسانو الس پر نامه نوکر 

ل ادعا کوله، چي که د شوراگانو ستر هيواد نه ځينو نورو روس پلوه نوکرانو به ت

کي له ُکرې څخه نابود کړی  وای؛ خو   وای، امپريالستي ښامار به افغانستان  د م

ولو وليده، چي سره پوځونه په فضيحت او . واقعيت داسي نه ؤ  موږ او تاسو 

ه و ه  و  سو؛  د شرمندگۍ سره ووته؛ د ببرک کارمل په وينا د شوراگانو لوی هيواد 

يرو تړلئ تش په نامه سوسياليستي بالک د سترگو په رپ  شوروي استعمار په ځن

  گران افغانستان د جگو او -کي را وپرزېد؛ خو د زمرو او ننگيالو تاريخي هيواد 

کي له ُکرې نابود کړ؛ او  پياوړو غروپه څېر همغسي سرلوړی والړ دئ؛  نه چا د م

  . او افغانيت روحيه مړه کړه نه يې چا د خپلواکۍ ، ملي غرور

نن د امريکا او نورو يرغلگرو پوځو مزدوران هم ک م  د روسي مزدورانو همغه 

که امريکايي پوځونه نه يي، پاکستانيان او ايرانيان به دا « : پوچه خبره تکراروي 

  » . . . ملک په دوو ورځو کي تر ستوني تېرکړي 

ان نه وه، انشاء اهللا سرلوړی افغانستان به بيا ريشتيا خبره خو دا ده، چي که امريکاي

هغه څه چي د امريکايانو په ستنېدو سره به . هم د پخوا په شان پر خپل ځای والړ يي

ه ځي، د جنايتکارو، خاينانو او غلو اوسنی مزدور نظام دئ اوبس    . هرومرو له من

  
  امريکايي چوڼۍ او د سيمي د اټومي ځواکو زياتېدونکی خطر 

ييو د تداوم ځيني پلويان استدالل کيي په ا ، چي )کوي(فغانستان کي د امريکايي چو

ی  ومي وسلې لري؛ بل ) پاکستان( زموږ يوگاون هم د ) ايران( له کلونو راهيسي ا

ومي وسلو د تر السه کولو په درشل کي دئ؛ او شاوخوا ته نور پراته هيوادونه لکه  ا

ل کيږي هند، چين او روسيه هم له پخوا څخه  ومي قدرتونه گ د دوی .  د سيمي لوی ا

د استدالل له مخي، په داسي اوضاع او حاالتو کي، افغانانو ته هم ښايي، چي د دغو 

ومي طاقتو د احتمالي خطرو په وړاندي، د خپل هيواد د ساتني او دفاع له پاره، ځان  ا
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ومي ځواک ياني متحدو اياالتو پوري وتړ ي، چي دلته د خپلو د نړۍ په يوه بل لوی ا

ييو په مرسته د اړتيا پر مهال هرتېري کوونکي هيواد ته، غاښ  همېشنييو چو

  .ماتوونکی جواب ورکي 

  

دا نظر نه يوازي له دې َسَوبه د منلو وړ نه دئ، چي ريښتيني او باغروره افغانان 

کله د خپلو ملي نواميسو او خاوري د دفاع له پاره دپردوعسکرو پر توپک او  هي

برچې تکيه نه کيي، بلکي له دې اړخه هم  ډېرکمزوری او سرسري دئ، چي په 

کله د سيمي د سياسي او امنيتي  ومي ځواک ځای پر ځای کېدل، هي افغانستان کي د ا

يکاو سره مرسته نسي کوالی  ع کال د سيپتمبر پر ٢٠٠١د . حاالتو له ثبات او 

 او پينټاگان تروريستي بريدو په يولسمه د امريکا د نړۍ والي سوداگرۍ پر مرکز

کنۍ بشپړتيا، سياسي  ومي وسلو لرل د يوه هيواد د م ډاگه وښوول، چي د ا

  . خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او عامه نظم د خوندي ساتلو، يوازنی ضامن نه دئ 

ومي وسلې لري؛ او ترگرده يې ال  دا خبره سمه ده، چي هند او پاکستان دواړه ا

کله زياتولو او عصري کو لوته مالوي تړلي دي، خو سره له هغه هم گورو، چي هي

ع کال ١٩٩٩په . له جنگو، نښتو اوتروريستي بريدو څخه مصوون اوخوندي نه دي 

ع ٢٠٠٢د کشميري جنگيالو او پاکستاني پوځ له خوا دکارگل د لوړو څوکونيول، په 

ع کال د هند د ٢٠٠٨  ډيلي کي د هغه هيواد پر پارلمان اوپه -کال کي د هند په مرکز

ممبيي ښار پر اتو مهمو تجارتي او سيالني مرکزود بهرنييو تروريستانو وسله وال 

ول د دې خبري ښکاره او انکار نه کېدونکي ثبوتونه دي  اوس نو پوښتنه دا . بريد، 

ده، چي په دې او دې ته ورته نورو بريدوکي د هند د بېوزلو وگړو د ژوند په بيه 

وم   ي وسلو، هندي پوځ ته څه گټه ورسوله؟برابرو سوو ا

ول پوهېږو، چي . دلته بې گټي نه ده، چي موضوع له يوه بله اړخه هم وڅېړو  موږ 

ومي قدرتونه دي  د دوی په نيژدې يا نسبتًا ليري . هند، چين او پاکستان درې سره ا
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لدېش کوچني هيوادونه پراته دي  يتوب کي د بوتان، نيپال او بن ار دا خو. گاون

ومي وسلو بېره نه لري  کله د شاوخوا همسايه گانو د ا . اونېستمن هيوادونه هي

يان  تاجيکستان، قرغيزستان، اوزبکستان او ( همدغه راز، زموږ شمالي گاون

ومي ځواکو لکه چين، قزاقستان، روسيې او ايران ) ترکمنستان هم گرده د سيمي د ا

ک له له بهرني تيري څخه بېره او اندېښنه نه په من کي پراته دي، سره له هغه هم هي

تر دې هيوادو، چي تېر سوکيوبا د کامًال بېل سياسي او اقتصادي نظام په لرلو . لري 

ومي طاقت    نيوي کيلومترو -څخه تر اتيا ) امريکا( سره د نړۍ له اوسني ستر ا

ن نه لري، ايا د خپل امنيت او دفاع له پاره بايد د پاکستان،  هند او ايران په زيات وا

ومي ځواک، د مثال په توگه  ومي وسلو په جوړولو پيل وکړي؛ يا د نړۍ بل ا شان د ا

روسيې يا چين ته بلنه ورکي، چي د امريکا د متحدو اياالتو له احتمالي خطر څخه يې 

مگر له دې ترخې تجربې څخه څوک .  وساتي؟ دا خو د عقل او منطق الره نه ده 

ومي کړکېچ، پر ١٩۶١چي په انکار کوالی سي،  ع کال کي د امريکا او شوروي ا

ومي ناتار له بالقوه خطر  ولي سيمي امنيت او ثبات د ا خوار ځواکي کيوبا سربېره د 

  سره نه ؤ مخامخ کړی؟

يو ولسو د تباهۍ وسلې  ومي وسلې د امنيت ضامن نه، بلکي د خپلو او نورو گاون ا

کله. دي  زموږ  .  و لرلو يا تر السه کولو ته، زړه ښه نه کړوله دې امله يې بايد، هي

يان هم بايد د دې وحشتناکو انساني ضد وسلو له جوړولواو سيالييو څخه په  گاون

ينگه الس واخلي؛ ځکه چي د عمومي وژني دا وحشتناکي وسلې، پر دوی سربېره 

 هند او د شرم وړ خبره ده، چي د. همسايه هيوادو ته هم ستر زيانونه اړوالی سي

پاکستان خلگ په ډوډۍ ماړه نه دي؛ کور، کالي، دوا او تعليم نه لري؛ خو دولتونه يې 

ومي وسلو جوړولواو ال عصري کولو ته شَله دي  مبگۍ سره د ا د دې خبرو . په سر 

ومي وسلو له اړخه  يانو او سيمه ييزو دولتو د ا د يادوني مقصد دا دئ، چي د گاون

ې او بيري پيدا کول، هي عملي او واقعي اساس نه لري؛ ځکه افغانانو ته د اندېښن
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انک او الوتکو سره زموږ پر  کله له توپ،  يان يا نور سيمه ييز دولتونه هي گاون

ومي وسلې خو حتا د دولتو په اوږدو اعالم سوو جنگوکي هم . هيواد تېری نه کيي  ا

ه زور د دغه راز خيالي او د امريکايي پوځيانو د مټو پ. په اسانۍ سره نه کاريږي 

ول، تردې هم پوچه او بې مانا خبره ده  موږ بايد په دې واقعيت . توهمي خطرو شن

ومي وسلو استعمال، گټونکي او  ځانونه پوه کړو، چي  د متحاربينو تر من د ا

ومي وسلې د ډله . په دغه راز جگړو کي گرده بايلونکي دي . بايلونکي نه لري  ا

وله . ورو وسلوپه شان، د بشري تمدن  پر تندي تور داغ دئ ييزي وژني د ن بايد 

  . نړۍ د دغه راز وحشتناکو وسلو له جوړولو او کارولو څخه ډډه وکي 

په دې کي هي شک او شبهه نسته، چي د سيمي زياتره هيوادونه، په تېره بيا پاکستان 

ي الس وهني کيي؛ خو  په خواشينۍ سره، او ايران زموږ په کورنييو چاروکي بربن

ه . چي هر څه  له همغه پيل څخه تر اوسه د افغانانو په مرسته کيږي  که زموږ ورو

اوعزيزان له پاکستاني او ايراني مداخله گرو سره السونه يو نه کړي، د پاکستان او 

ايران پوځيان په زرکاله دا جرأت نسي کوالی، چي زموږ سرلوړي او خپلواکي 

دا ناروا او ظالمانه السوهني، بريدونو او يرغلونه، . ه وگوري خاوري ته په بده سترگ

ه کيږي،  لکه څنگه چي مخکي هم اشاره وسوه،  د پروکسي وار يا هغه جگړې په ب

ۍ ناست دي  نور هيوادونه ها . چي بلوونکي يې له جگړې څخه ليري د خير پر غون

يو . ئ خواته پرېږدئ، يوازي هندوستان او پاکستان په پام کي ونيس دې دوو گاون

ع ، ١٩۴٧هيوادو د خپل څلور شپېته کلن تاريخ  په اوږدوکي څلور واره ياني په 

د نور تفصيل له . ع کلو کي، خونړۍ جگړې کړي دي ١٩٩٩ع  او ١٩٧١ع، ١٩۶۵

ي وگورئ    :پاره دا ويبپا

-Indo/wiki/org.wikipedia.en://http
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 دا دئ گورو، چي دا دوه همسايه هيوادونه له تقريبًا لسو کالو راهيسې، زموږ په 

بېوزلي او جنگ ځپلي هيواد کي خپلي پخوانۍ دوښمنۍ پر مخ بيايي؛ او د دې ظالمانه 

   له پاره (proxy war)پردي يا نيابتي جنگ

 . ميليارډونه ډالر خرڅيي 

تان څخه د خپلو پخوانييو ماتو د د پاکستان سياسي او عسکري واکمنان له هندوس

کسات اخيستلو او له هندي خاوري څخه دکشمېرد بېلولو په مقصد، په افغانستان کي د 

يوه مزدور يا لږ تر لږه دوست او خواخوږي دولت د واکمنۍ له الري د ستراتېژيک 

هندي واکمنان، په خپل رَوڼ سره په افغانستان، بلوچستان او . ُعمق په لټه کي دي 

ه او  کراچي کي پاکستاني دولت ته د بېالبېلوستونزو اوکړکېچو په پيدا کولو سره ه

کوښ کيي، چي په هندي کشميرکي د پاکستاني پوځ اوکشميري جنگيالو د بېلتون 

البته، په افغانستان او مرکزي اسيا کي د . غوښتني او تروريستي عملو مخه ونيسي 

نعتي توکو ته د بازار  پيدا کول، د هند او ارزانه اومو موادو موندنه؛ او خپلو ص

خاوره زموږ، وينه زموږ او .   نظامي سيالييو يو بل مهم اړخ دئ -پاکستان د سياسي 

: دې ته نو زموږ د عوامو په ژبه وايي !  بربادي زموږ ؛خوگټي او هدفونه د دوی

  .  رذالت، منافقت او شيطانت 

واد  د خپلو سياسي، اقتصادي او موږ او تاسي گرده گورو، چي هر بهرنی هي

مبگۍ څه څه نامشروع  ستراتېژيکو گټو د تحقق له پاره په څونه سپين سترگۍ او سر

او خاينانه کارونه نه کيي؛ خو په افغانستان کي د پردو لښکرو او تحميل سوی 

حکومت بېالبېل پلويان د خپلي خاوري او ملي نواميسو د ساتني مشروع  او وياړلي 

ه، په څه ډول وارخطا او اندېښمن دي؟ مگر زموږ پلرونه او نيکونه په تشو رسالت ت

السو له پرنگيانو او نورو يرغلگرو سر ه نه جنگېده؟  فرق او توپير يوازي په دې 
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کي دئ، چي هغوی ته د وطن، افغانيت او خپلواکۍ په الر کي سر، مال، ناموس او 

ول هي وه؛ خو اوسنييو ته  وطن، افغ ول هي دي اوالد    .انيت او خپلواکي 

د دې تش په نامه افغانانو د بې غيرتۍ خبري به يوې خوا ته کښېږدو، مهمه پوښتنه دا 

ه ولري، بيا نو  ده، کله چي د پردو السوهني او بريدونه داسي مکرجنه او مرموزه ب

ومي وسلو او پرمختللو جنگي وسايلو سره، زموږ څه درد د ۍ له خپلو ا وا امريکا چو

  کوالی سي؟ 

ومي  زموږ وياړلئ ملي تاريخ په ډاگه ښيي، چي د افغانانو مړانه او غښتلوالی د ا

وسلو يا نورو پرمختللو وسلو په تر السه کولو کي نه، بلکي د هغو په يووالي، 

جنگي تجهيزات، وسايل، ښوونه او .  سرښندنه او خپلواکۍ غوښتنه کي نغښتی دئ 

وري اړتياوي گرده پر خپل ځای د اهميت وړ خبري دي؛ روزنه، اکماالت او داسي ن

خو بې پياوړي ارادې، يووالي، خپلواکۍ غوښتونکو ولولو او مړاني د نړۍ هي ډول 

ايا له بې ساري . جنگي، تخنيکي او لوژيستيکي وسايل څوک له ماتي نسي ژغورالی 

 شرمناکي پوځي او اقتصادي برالسي سره سره، د برتانوي او روسي امپراطورييو

ماتي، د دې ځالنده حقيقت ښکارندوی نه دي؟  تاريخ شاهد دئ، چي د افغانانو جنگي 

تجهيزات او لوژستيکي سامان آالت نه له پرنگي لښکرو او نه هم له سره پوځ سره د 

زموږ د تاريخ په نورو ملي معرکو او .  مبارزې پر مهال د هي راز پرتلې وړ وه 

له امريکايانو او نورو .  زاتو او مهماتو همدا حال ؤحماسو کي هم د جنگي تجهي

ه لري  واقعيت دا دئ، چي . ايتالفي لښکرو سره روانه جگړه هم ک م همدا ب

افغانانو تل د ملي غرور،  ناموس پالني ، خپلواکۍ غوښتني، اسالم دوستۍ او نورو 

ولو استعمارگرانو څخه ميدان گټلئ دئ ، له      . مېړنييو دودو پر بنس

ومي وسلو له بابته وارخطا او اندېښمنو هيوادوالو ته  دا  زه د پاکستان او ايران د ا

ايا کوچني يا لوی بت ته سجده کول، دواړه د بت پالني مانا نه : پوښتنه وړاندي کوم 

  لري؟
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 ايا دا خبره عقل او منطق مني، چي د پاکستان او ايران له بيري، د امريکايانو د 

  ه غاړه کي واچوو؛ او د خپلي سرلوړي خاوري واک ور ورسپارو؟  مرييتوب طوق پ

دا خبره مي اروېدلې ده؛ او تر ډېره ځايه معقوله هم ايسي، چي که سړی د دوو ! هو

بالوو تر من راگير سي، بايد د هغي بال خواته ور نيژدې سي، چي کمزورې او لږ 

 ايرانۍ، عربۍ، چينۍ، زما له نظره خو د پاکستانۍ، هندۍ،) . وي(خطرناکه يي 

روسۍ، امريکايي او نورو بالوو تر من يوازي په رنگ او جوله کي توپير دئ نه په 

ولو بالوو په تېرو دېرشو کالو کي د خپلو حيواني او . خوی او عادت کي  مگر دې 

  رذيالنه نخشو د پوره کولو له پاره، زموږ  بېوزلي جونگړي ته اور وانچاوه؟

ولو    بالوو څخه يوې زموږ پر بې گونا وينو او سرونو صرفه وکړه؟  ايا له دې 

له څو وطن پلورونکو او بې وجدانه مزدورانو پرته، چي تور ته سپين او سپين ته 

تور وايي، نور درست افغانان په دې  حقيقت پوهېږي، چي غوا توره او شيدې يې 

زه وايم » .سر هر دونه کل ماند، نه کدو، خاک بر « : زموږ خلگ وايي . سپيني دي 

ولو بالوو مخ ورک کي؛ که توره وي يا سپينه، که سره وي يا زرينه :  . خدای دي د 

له بال څخه د نېکۍ او ژغورني تمه، اصًال د عقل او منطق کار نه دئ؛ ځکه موږ  

کي د دې بالوو سل ډوله ديدنۍ او مصيبتونه د )افغانستان( ولو په خپل غملړلي کور

البته دا خبره د يادولو وړده، چي هر څونه يوه بال قوي او .  وليده سر په سترگو 

  . غښتلې وي، په هغه اندازه  د هغې له منگولو څخه ژغورنه  سخته او گرانه ده 

يانو او د سيمي ځينو مغرضو دولتو له   لکه څنگه چي مخکي هم اشاره وسوه، گاون

 زموږ په کورنييو چاروکي اوږدوکلو، په تېره بيا تېرو دو دېرشو کلو راهيسي

خونړۍ السوهني کړي دي؛ که يې؛ او که يې الس بر سو نور به هم درېغ ونکړي؛ 

خو موږ په خپله  هم هغوی ته د دغه راز السوهنو د الرو چارو په برابرولوکي له 

مالمتۍ او پړتيا څخه اوږې نسو سپکوالی؛ مثًال که ببرکيانو د سره پوځ له راتگ 

و سره مرسته نه و ای کړې، پاکستان، ايران، هند، چين، عربو، امريکا او لوېدي
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هيوادو ته د دونه خونړييو او بې شرمانه السوهنو الر څنگه هوارېده؟  که طالبانو، 

پلو ته غېږ نه واي پرانيستی، نو امريکايي کاوبايانوبه  القاعدې او نورو افراطي ډلو 

وکر صفته کرزي په کومک زموږ د څنگه د شمالي اتحاد د تورمخو مزدورانو او ن

پلرو او نيکو پر سرلوړې خاوره وحشيانه يرغل کوالی؟  دا پلمه او بهانه خو له 

  .ورايه طالبانو په الس ورکړه 

دا دئ خرڅ سوی کرزی، جنگي جنايتکاران او د ايتالفي قواوو تر وزرو الندي 

ييو په  قانوني « او » رسمي کولو«ناست ډول ډول مزدوران اوس د امريکايي چو

  . سره، د بېالبېلو السوهنو يوي بلي خطرناکي ماجرا غوښتني ته لمن وهي » کولو

و په تداوم  دا خبره هي وضاحت ته اړتيا نه لري، چي د امريکا د دايمي لښکرکو

ی او سيمه ييز ځواک د بېري اوگواښ احساس وکي  دا . سره به هر مغرض گاون

چي انسان، حيوان او حتا نبات د بيري او اضطرار په حقيقت هم بې دليله څرگند دئ، 

نتيجه به داسي، چي پروني ) . اچوي( حال کي، خطرناکو عکس العملو ته الس اچيي

ول توان سره زموږ په هيواد کي د جگړې،  او ننني السوهونکي دولتونه به په خپل 

 زور واخلي وينو تويولو او ورانۍ بهير ته مالوي وتړي؛ جنگ، وحشت او تباهي به

طبيعي خبره ده، چي د دې خونړييو جنگو او وحشتناکو ورانييو زياتره خطرونه هم . 

له همدې اسيته بايد . تر هر چا مخکي موږ او تاسو ربړېدلو افغانانو ته متوجه دي 

پرېنږدو، چي د جگړې او تباهۍ د جنايتکارو سوداگرو په دې ظالمانه اورونو کي 

  .لولپه سو

  

   تاريخ کي د خاوري او ناموس ساتني وياړلي دودونهزموږ په ملي

مخکي يادونه وسوه، چي د ځينو امريکا پلوه افغان ليکوالو او شننونکو دا اندېښنه هم 

له بېري خپرولو پرته بل څه نه ده، چي وايي که ايتالفي قوتونه، په تېره بيا امريکايي 
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ومي وسلو سمبال پاکستاني پنج ابيان او ايراني اخوندان به پوځونه  والړ سي، په ا

وبی د اژدهاوو غوندي په يوه اينده د تر ستوني تېر کړي  ا   . زموږ تاريخي 

  

دوی ته . زما په نظر خو دا ښاغلي له خپل ملي تاريخ څخه تر ډېره حده بې خبره دي 

د خپلو ملي وياړونو د ور يادولو له پاره مجبور يو، د هيواد ځينو تاريخي پېښواو 

البته، ډېرو پخوانو زمانو ته نه ورگرځو؛ ځکه په .  ته يوه ځغلنده کتنه وکړوحاالتو

ه ليکنه کي يې د تشريح او بيان فرصت نسته  يوازي څه دپاسه درې سوه کاله . دې لن

په ) افغانستان( مخکي زمانه در يادوم، هغه وخت چي زموږ او ستاسي گران هيواد 

 لوېدي کي د صفوي استعمارگرانو او په جنوب او ختي کي د گورگاني مغولو، په

شمال کي د شيباني يرغلگرو په منگولوکي ښکېل ؤ؛ او هر استعمارگر ځواک په خپل 

لې خاوره  ول توان او طاقت سره هلي ځلي کولې، چي زموږ د پلرو او نيکودا سپې

تل ترخپل استعماري واک الندي وساتي؛ مگر زموږ سرلوړو او مېړنييو نيکونو سره 

کله  د خپلواکۍ او استقالل الره پرېنښوده  د . له دې سختو او ناوړو شرايطو هم هي

سرښندنو او قربانييو په ورکولو سره يې باالخره وکړای سوه، چي د زړور، هوډمن 

په مشرۍ د )  هـ ق١١٢٧ -١١١٩(  حاجي ميرويس خان هوتک -او ُمدبر ملي مشر

ه و رپوي    . خپلواکۍ جن

کي هم زموږ تاريخي مېنه د خپل وخت دوو لويو او مقتدرو په نونسمه پېړۍ 

په جنوب او ختي کي پرنگيانو او په شمال . امپراطورييو په من کي را ښکېل وه 

کي تزاري روسانو د دې  خپلواکي خاوري د الندي کولو او مستعمره کولو خطرناک 

 سيالييوکي ريشتيا د دې دوو لويو قدرتو په سياسي او ستراتېژيکو. پالنونه جوړول 

هم د هيواد ساتنه او دفاع څه ساده او اسان  کار نه ؤ؛  دا پال بيا هم زموږ  خپلواکۍ 

مينو پلرونو او نيکونو له خپلو سرو او هست و نېست سره لوبي وکړې؛ خو د دوو 

که څه هم  (لويو بالوو په من کي يې، خپل تاريخي موجوديت او هويت خوندي وساته 
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د استعمارگرو ځواکو د ظالمانه فشارو او مزدورو واکمنانو د خيانانه ځيني سيمي 

  ) .انقياد طلبۍ په وجه له خاوري جال سوې

تر دې تاريخي مثالو چي را تېر سو د رواني غميزي په پيل کي له روسي يرغلگرو 

و د نه هېرېدونکو حماسو او  سره زموږ د غيرتمنو، سرلوړو اونه تسليمېدونکو ورو

ولو په خپلو سترگو . يو کيسې هم تر اوسه د گردو افغانانو ښه په ياد دي قهرماني موږ 

ولو ستر  و لغړو افغانانو په تشو السو د نړۍ تر  و لېده، چي همدغو وږو تږو، ل

ومي ځواک    هغه  بېرونکي دولت چي د نامه په اروېدو سره به يې د امريکا په -ا

و هيوادو د سياسي  ولو لوېدي ون د    د تجزيې تر -او پوځي مشرانو پښې لړزېدېگ

  .   پولي ورساوه 

کی يادول،  ځيني متعصب او بې غروره افغان ليکوال، چي له نومو سره يې د افغان 

ل کيږي، په خپلو ليکنوکي تلقين کوي،چي  د افغانيت لوړ نامه ته سپکاوی او توهين گ

ته د شوروي مشرانو لکه  په افغانستان کي د سره پوځ شرمناکه ما) گواکي(گوندي

ميخاييل گرباچف، ياکولف، شواردنادزه، يلتسين او نورو مرتدو شوروي مشرانو د 

لي او بې . اې . آی . خيانتو او د سي  د السوهنو نتيجه وه، نه د افغان ولس د سپې

. زه وايم، شک نسته چي د اغفال سوو شوروي مشرانو خيانتو او د سي . باکانه جهاد 

پراخو او منظمو السوهنو د شوروي د وراسته، تړلي او استبدادي نظام د . اې . آی 

نړېدو بهير چټک کړ؛ خو سره له دې هم په افغانستان کي د شوروي يرغلگرو 

نه ( مينو او توريالييو خلگولښکرو په شرمناکه ماته کي د افغانستان د خپلواکۍ 

له سرښندنو او تلپاته حماسو څخه سترگي ) مزدورو تنظيمي مشرانو او قومندانانو

استعمار گرانو او دهغو ډول ډول ځيره . پټول خيانت، جفا او د واقعيتو تحريفول دي 

خورانو تل خپلي شرمناکي ماتي پر دې يا هغه شخص، دې يا هغه پېښه تاوان کړي 

وک يې په  دوو گوتونسي دي؛ خو و اقعيتونه د لمر په شان  روښانه دي، چي هي

  .پټوالی 
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د پرنگي استعمارگرانو او نورو يرغلگر ځواکو په شان د سره پوځ شړل هم بېل شکه 

و د جانبازييو نيتجه وه  دا . زموږ د غيرتمنو، بې باکو او سر لوړو پلرونو او ورو

ور، مېړني او سرلوړي ملت يا هغو خلگو تاريخي وياړ زموږ په وږي تږي؛ خو زړ

لي جهادکي يې  له خدای تعالی، وطن، خپلواکۍ او  پوري اړه لري، چي په خپل سپې

باور لرم، چي يوه ورځ به امريکايي او . ناموس ساتني پرته، بل هي نه پېژنده 

ايتالفي پوځونه هم د سرو لښکرو په شان په توبو او فريادو له دې مېړنۍ خاورې 

  . خه پښې سپکولو ته اړباسي څ

د دې څو مثالو د يادوني هدف دا دئ، چي موږ بايد د خپلو خلگو پر ايمان، ملي 

لکه څنگه چي . غرور، افغانيت، خپلواکۍ غوښتني او زړورتيا پوره باور ولرو 

زموږ پلرو او نيکو د افغانيت، ملي غرور او خپلواکۍ ستر ميراث پريښی دئ؛ موږ 

و ملي وياړونو سره سم د هيواد راتلونکو پښتونو ته د بيري، مرييتوب، هم بايد له خپل

خپلواکي د . پردي پالني ،انقياد غوښتني او بې ځايه محافظه کارۍ درس ورنکړو

کله  د چا . افغانانو روح ده  ريښتنی افغان لوږه، تنده او حتا مرگ مني؛ خو هي

يټيي  ي نه يې د پرنگيا. اسارت او غالمۍ ته سر نه  نو او روسانو غالمۍ ته سر 

کړ؛ او نه به د امريکايي کاوبايانو او نورو استعماري فرعونانو غالمۍ ته غاړه 

  . کښېږدي 

البته، دا خبره د يادوني وړ ده،چي د هيواد ساتنه هم ځانته خپلي الري او اصول لري 

يوب او زموږ وياړلئ تاريخ ښيي، چي ميرويس، محمود، اشرف، احمدشاه، اکبر، ا. 

ول د جگړې په لومړۍ ليکه کي والړ وه؛ د خپلو خلگو او وطن په الرکي  داسي نور 

مېړني افغانان هم دخپلو ننگيالييو مشرانو د زړورتيا، . تر سر، مال او ناموس تېر وه 

د . خپلواکۍ غوښتني او ملي غرور په لېدو سره له هي راز قربانييو نه پر شا کېده 

ونه د همدغو غښتلو، بې باکو او مېړنو افغانانو په توره گټل سوې اصفهان او ډيلي تخت
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ې حماسې هم گرده په دغو غيرتمنو افغانانو پوري اړه  وه؛ د جگدلک ، ميوند او وا

  .  لري 

کنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکي او ملي  دا چي په اوسنييو شرايطو کي د هيواد م

ا نه دئ، چي زموږ مړنی اولس د واکمني له جدي خطر سره مخامخ دي، دليل يې د

کله  لي خاوري د دفاع واک نه لري، بلکي دليل يې دا دئ، چي خلگ هي خپلي سپې

دکرزي، فهيم، خليلي، رباني، سياف، دوستم، محقق، گيالني، مجددي، عبداهللا، قانوني 

. او داسي نورو جنايتکارانو، جاسوسانو، غلو او وطن پلورونکو تر شا نه درېږي 

خپلواک او سرلوړی اولس دې فاسدو گوډاگيانو ته تر يرغلگرو پوځو هم په زموږ  

  کله چي د ملت او تپل سوو حکمرانانو تر من د کرکي .يټه او سپکه سترگه گوري 

بيا نو هر څوک د خاوري او ملي نواميسو د ) وي(او نفرت دا احساس موجود يي

کلوالی سي    .ساتني حال په خپله ا

ولو افغانانو ته څرگنده ده، چي همسايه گانو، په تېره بيا پاکستان او دا خبره موږ  

کله زموږ په وړاندي ښه نيت نه الره؛ خود ظاهرخان  او داوود خان په  ايران هي

و السوهنو جرأت نه کاوه، چي اوس يې کيي  هغه مهال . واکمنييوکي يې د داسي بربن

عامو . د وسله وال پاڅون نه ؤکړی زموږ  عامو خلگو د خپلو دولتي واکمنانو پر ض

د داوود خان  د . خلگو د پردو هيوادو السوهنوته دکرکي او انزجار په سترگه کتل 

واکمنۍ پر مهال د جنرال نصيراهللا بابر د رالېږل سوو مزدورانو په شړلوکي زموږ د 

ولو ويښو او باخبره افغانانو ته ښې مالومي دي  د دې .  اولسي پاڅون خاطرې، 

انک پر ځای بري مانا دا ده، چي موږ بايد تل خ د خپلو د پردو پوځود توپ و 

خلگو پر پياوړو مټو تکيه وکو؛ او په دې توگه بدسترگو زړورو او توريالييو 

يانو ته د تيري، السوهني او لمسووني موقع ورنه کو که د پردو په توپ او .گاون

تر اوسه زموږ پر اوږو سپور انک څه کېدای سوای، نو د ببرک کارمل رژيم به 

  . وای 
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د امريکايي پوځو د دايمي حضور ځيني مخکښان او مناديان ادعا کيي، چي که په 

ۍ جوړي  افغانستان کي د روسانو تر وحشيانه يرغل مخکي، د امريکايانوهمېشنۍ چو

کله پر افغانستان د تېري سوچ نه  سوي وای، نو د کريملين لېونييو واکدارانو به هي

اما دې هويت . ی کړی؛ او په دې توگه به اوسنی دېرش کلن ناورين هم نه پېښېدی وا

بايللو داځالنده حقيقت هېر کړی دئ، چي که د داوود خان رژيم په افغانستان کي 

ييو يا نورو پردو عسکرو ته د دېره کېدو اجازه ورکړې وای، هغه  امريکايي چو

هم هي توپير نه وای؛ او په درست  مهال به د داوود خان او شاه شجاع تر من 

افغانستان کي به يې پر ضد داسي ملي او اولسي پاڅونونه پيل سوي وای، لکه پرون 

چي د روسي استعمار د نوکرانو او نن چي د امريکايي استعمار د مزدورانو پر ضد 

  . په دونه درزي او دربي روان دي 

ييو منتر وه لي پلويان او خواخوږي بايد په دې  د امريکايي عسکرو يا امريکايي چو

ۍ زموږ د خلگو له  روښانه حقيقت ځانونه پوه کړي، چي پردي پوځونه او پردۍ چو

خپلواکۍ بخښوونکو مبارزو، ملي غروراو نه هېرېدونکو حماسو سره کلک تضاد 

تاريخ شاهد دئ، چي زموږ پلرواو نېکو حتا د نورو د سر، مال او ناموس د . لري 

لي ) وي(ره ويني توی کړي دي، دا به څنگه ممکنه يي ساتني له پا چي د خپلي سپې

خاوري واک او اختيار پردو لښکرو ته وسپاري؛ خپل ملي نواميس په پردو عسکرو 

آزادي، استقالل، وطن . ماته خو دا خبري خيال، محال او جنون ايسي !  وساتي؟ 

هي يرغلگر لښکر په  .  ساتنه او ملي غرور د افغانانو په وينو کي اخښل سوي دي

خپلو بېرونکو وسلو يا وحشتناکو وژنو سره زموږ د خپلواکۍ، افغانيت او ملي غرور 

له دې امله ناڅاپي نه ده، چي د ميوند د نه هېرېدونکي .  لوړه روحيه نسي وژالی 

  :افغاني شازلمو ته په خپل خطاب کي وايي ) ماللۍ( حماسې قهرمانه 

  !ه سوېکه په ميوند کي شهيد ن

  !خدايږو اللييه بې ننگۍ ته دې ساتينه
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  !توري وهه بری به مومې

  که بری نه وي ځوانان تل په تورو مرينه

  !په تور توپک ويشتلئ راسې

  !د بې ننگۍ احوال دي مه راځه مينه

  

وبی په څه ) ع١٩٣٨ -١٨٧٧(وگورئ، عالمه اقبال الهوری  ا د افغانانو هېبتناکه 

  :شأن او پرتم تعريفوي 

  سر زمينی کبک او شاهين مزاج

  آهوی او گيرد از شيران خراج

  در فضايش جره بازان تيز چنگ

  لرزه بر تن از نهيب شان پلنگ

  ) .۵٧ مثنوی مسافر:  کليات الهوری،  ( 

ۍ، شعرونه او روايتونه زموږ د مېړني اولس د هيواد  دا او دې ته ورته زرونه لن

  .  ور روښانه مثالونه دي پالني، خپلواکۍ غوښتني او لوړ ملي غر

ييو پلويان نسي کوالی له يوې خوا د امريکايي پوځي اډو  د امريکايي عسکرو او چو

  ميرويس خان، شاه محمود، -د دايمي حضور پلوي وکي؛ او له بلي خوا د ملي قايد 

ولواک   احمدشاه بابا، وزير اکبر خان، غازي ايوب خان، غازي -شاه اشرف، لوی 

خان او سلگونو نورو زړورو اتالنو او ملي مشرانو د نارينتوب او افغانيت  امان اهللا 

د شاه شجاع، ببرک کارمل او حامدکرزي په څېر د پردو پوځوپه م . الپي و وهي 

زموږ د خاوري، ملي نواميسو او خپلواکۍ ساتني پوچه ادعا، په څرگنده زموږ د 

  .ي مړنييو پلرو او نيکو په وياړلو شملو ډرۍ وهل د

ورم،  انک تر ناولي سيوري الندي پټېدونکو هيوادوالو ته  کله چي د پردو د توپ و 

يالي شاعر )  هـ ق ١١٠٠  -١٠٢٢(   خوشال خان خټک -ماته د افغانانو د  ستر نن
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هغه ښايسته شعر را ياد سي، چي په هندکي يې د لودي او سوري پاچهانو د برم او 

ه ويلئ دئ پرتم د نه هېرېدونکو زمانو د حس   : رت او غبطې په ب

  هره چار د پښتانه تر مغول ښه ده

  اتفاق ورڅخه نشته ډېر ارمان

  خبري اورم» شېرشاه « او د » بهلول « د 

  چې په هند کې پښتانه  وو بادشاهان

  شپږ، اووه پېړۍ يې هسې بادشاهي وه

  چې په دوی پورې درست خلک وو حيران

  شوليا هغه پښتانه نور وو، دا څه نور 

  يا د خدای دی اوس دا هسي شان فرمان

  که توفيق د اتفاق پښتانه مومي

   ) .١۵۴خټک (                                 زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان 

  
  امريکايي چوڼۍ او په هيواد کي د کودتاوو د مخنيوي مسأله 

ل کيي، چي د امريکايي ځيني امريکا پلوه افغان ليکوال او سياسي مبصرين استدال

ۍ به په هيواد کي دکودتاوو او غيرقانوني بلواوو مخه ونيسي؛ او  پوځيانو دايمي چو

سياسي ثبات به په خپل وار سره په جگړو وران کړي افغانستان کي، اقتصادي ترقۍ 

  . او پرمختگ ته الره هواره کړي 

ۍ به د  وسلو په زور د تپل دا خبره تر ډېره ځايه سمه برېښي، چي امريکايي چو

سوي نظام د نسکورېدو مخنيوی وکړي؛ خو په هي وجه نسي کوالی د خپلواکۍ، 

عدالت او بشري حقوقو له پاره زموږ د دردمنو او کړېدلو خلگو د اولسي پاڅونو مخه 

سربېره پر دې، د بهرنييو پوځي اډو په مرسته د واکمن مزدور نظام د ساتني . ونيسي 

چندان علمي او معقول اساس نه لري؛ ځکه  د يوه  هيواد د سياسي، تجويز په خپله هم 
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اجتماعي او اقتصادي نظام غوراوی يا انتخاب يوازي د هغه هيواد خلگو حق دئ، نه 

دا حق د معاصرو بين المللي حقوقو په اساسي اصولو کي هم په .  د يرغلگرو لښکرو

: وماتو له پاره و گورئ د نورو مال( پوره وضاحت او صراحت سره بيان سوی دئ 

من او نور ١٠۵، ٩٧ونکين    ) . ١۴٣، ١٣٧؛ فيل

هي خپلواک او باغروره افغان دا خبره نسي منالی، چي امريکا او نور ايتالفي 

انک په زور پر مظلومو افغانانو خپل سياسي، اجتماعي،  دولتونه  يو ځل د توپ او 

ځي اډو په زور تل ترتله ساتنه او اقتصادي او فرهنگي نظام وتپي؛ او بيا يې د پو

که دولتي .افغانان پوهېږي، خپل سياسي، اجتماعي او اقتصادي نظام يې. دفاع وکي 

نظام ملي او اولسي خټه ولري، بېله شکه به يې خلگ د زړه  له کومي سيله  او مالتړ 

کيي؛ بالعکس که  نظام د خلگو دروا غوښتنو پر خالف والړ يي،  بيا به يې خلگ 

رومرو د تونس، مصر، لېبيا، يمن، بحرين، مراکش، اردن او داسي نورو هيوادو په ه

  . څېر،گوښه کولو يا نسکورولو ته اړباسي 

دا خبره دقيقه او پرځای ده، چي تل بايد د يوه ريښتني ملي او اولسي دولت پر ضد د 

ستبدو، کودتاوو او نورو غير قانوني زور زياتييو مخه ونيول سي؛ خو د مزدورو، م

مارو او اولسي ضد حکومتو پر خالف سوله ييزه  يا وسله  واله مبارزه، دواړه د  لو

  .   هر هيواد د اولسو، نه بېلېدونکی حق دئ 

که امريکايانو اود هغو غربي متحدينو په ريشتيا سره د يوه خوندي، اولسواک او 

تر ړنگېدو وروسته سوکاله افغانستان د جوړولو غم لرالی، نود نجيب اهللا د حکومت 

به يې د يوه پياوړي ملي او اولسي حکومت په را من ته کولوکي له جنگ ځپلو 

په خواشينۍ سره، چي هغه مهال . افغانانو سره هر اړخيزه انساني مرسته کړې وای 

يې د خپلو ستراتېژيکي هدفو تر پوره کېدو وروسته افغانانو ته شا واړوله؛ افغانستان 

له .  د هغو پاکستاني، ايراني او عربي ولي نعمتانو ته پرېښوديې تنظيمي ډلو او

ع کال په اکټوبرکي يو ٢٠٠١پخوانييو تېروتنو څخه يې په پانيات نه اخيستلو سره د 
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وار بيا د يوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړولو په الر کي د مظلوموافغانانو روا او 

ولي واگي تر انساني حق تر پښو الند ي کړ؛ او يو ځل بيا يې  د دې ستم ځپلو خلگو 

ولو نوم بدو قاتالنو، ورانکارو او خاينانو ته وسپارلې؛ او دا دئ له لسو کالو 

ول واک او ځواک سره د هغو مالتړ کيي    .راهيسي، په خپل 

ييو د دوام پلويانو، په افغانستان کي د يوه منلي ملي او اولسي   که د امريکايي  چو

ينگار کوالی، هغه مهال نظام  د دفاع  له  پاره د امريکا د پوځي اډو د دوام پر اړتيا 

به دې خبري له منطق او تعقل سره يو څه اړخ لگوالی؛ خواوس گورو چي زموږ 

غرب مآبه افغان ليکوال او تحليل گران په هيواد کي د جنگي مجرمينو، پېژندل سوو 

ييو جاسوسانو، غلو او زورواکود کرغېړن نظام د ژغورني له  پاره، د امريکايي چو

ينگار کيي    .پر اړتيا 

امريکا او نورو غربي متحدينو ته دا خبره هي ارزښت نه لري، چي په يوه هيواد کي 

ددوی له نظره مهمه خبره دا ده، چي واکمن رژيم تر . واکمن نظام د چا گټي ساتي 

له همدې . ئ کومي گچي د دوی سياسي، اقتصادي او ستراتېژيکو گټو ته وفادار د

امله يې په ايران کي د محمد رضا پهلوي، په اندونيزيا کي د سوهارتو، په چيلي کي د 

پينوشې، په پاکستان کي د جنرال ضياء الحق، په مصر کي د حسني مبارک، په تونس 

کي د زين العابدين بن علي او ځينو نورو هيوادو کي د دغه راز بشري ضد رژيمو 

وله نړۍ گوري، چي تر اوسه ال د خليفه کورنۍ او علي عبداهللا مالتړ کاوه ؛ اود ادئ 

صالح  په شان مستبدو او فاسدو واکمنانو د ژغورني په خاطر، له هي ډول هلو ځلو 

  . الس نه اخلي 

راسئ د يوه هيوادپال، باوجدانه او منور افغان په توگه دا پوښتنه واړندي کو، چي په 

ايتکار، فاسد او بې کفايته نظام زموږ عام اولس ته افغانستان کي د پردو مزدور، جن

  څه گټه رسولې ده که څنگه؟ 
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ايا هغه فاسد او مافيايي نظام، په هيوادکي اقتصادي ترقي او پرمختگ را وستالی 

سي، چي زور واکو ملگرو او پلويانويې، د کابل حکومت د کرني وزرات له رسمي 

نو پر ملکيتو سربېره، د بيت المال څلور رپوټ سره سم، د بې وسه او بې کسه افغانا

که الندي کړې يي؟ ) ۴،٠٠٠،٠٠٠( ميليونه    جريبه م

ايا هغه مزدور او مافيايي نظام هم د اقتصادي او فرهنگي پرمختگ الره پرانيستالی 

د ملگرو ملتو د سازمان . سي، چي خلگ يې له فساد او بې عدالتييو څخه ويني ژاړي 

 ع کال کي،  د کرزي د ٢٠٠٩ېوزلو هيوادوالو يوازي په د رپوټ له مخي زموږ ب

( ميليارډه ډالر موک ) ٢،۵(فاسد او بې کفايته رژيم خپلسرو واکمنانو ته دوه نيم 

ورکړی دئ، چي دا پيسې په حقيقت کي زموږ د کورني ناخالص محصول ) رشوت

  :ته وگورئ په افغانستان کي د دولتي فساد په اړه نور تفصيل دل.  څلرمه برخه ده 

.,00,672828,15180/world/international/de.spiegel.www://http

html  

ول د فساد،  ايا له خرچ سوي کرزي څخه بيا د دولتي ادارو تر چپړاسيانو پوري 

  ه دي لړلي؟خيانت او بې کفايتۍ په طاعون ن

ولي خبري او داليل به يوې خوا ته کښېږدو،  راسئ په  هيواد کي د اقتصادي  دا 

ول په دې . پرمختگ پر اساسی او مهم شرط يو څه غَور او فکر وکو موږ او تاسي 

ولني د اقتصادي او کولتوري پرمختگ تر  روښانه واقعيت ښه پوهېږو، چي د هري 

ينگښت او له دولتي ولو مهم او اساسي شرط، په هغه  هيواد کي د سولي او امنيت 

تر هغه وخته چي سوله او امنيت نه يي . نظام سره دخلگو هر اړخيزه همکاري ده 

  ينگ سوی، اقتصادي پرمختگ او فرهنگي ترقي څنگه را تالی سي؟  

انکو او الوتکو په زور ممکنه ده؟   ايا اقتصادي او فرهنگي ترقي د پردو 

صادي او تخنيکي پرمختگونه د خلگو د سوچونو او دودونو په بې شکه چي اقت

ه لري؛ خو دا گرده بې سولي او کرارۍ ممکن نه دي  . بدلولوکي ډېره ارزښتناکه ون
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دا خبره هم له هيچا .  بايد تر هر څه مخکي د خلگو پر ملگرتيا او همکارۍ غَور وکو

رځي څخه په هيواد کي پټه نه ده، چي پردو پوځو د خپل يرغل له همغي لومړۍ و

ييو په جوړولو سره  جگړو، نا ارامييو او کړکېچونو ته لمن وهلې ده؛ او د دايمي چو

  .به بېله شکه  دا ستونزي او مصيبتونه نورهم زيات سي 

دغو واقعيتو ته په پام سره، اوس زموږ  وي او هوښيار لوستونکي په خپله قضاوت 

انستان کي د څه ډول نظام ساتني او دفاع ته کوالی سي، چي امريکايي لښکرو په افغ

  مال تړلې ده؟  

ايا دا د مظلومو او کړېدلو افغانانو غوښتنه ده، چي د جنايتکارانو، خاينانو او غلو 

انک په زور له کودتاوو يا اولسي پاڅونو څخه و  حکومت د امريکايي توپ او 

  ژغورل سي؟

اکه فضا کي به د افغانستان د بې ايا د امريکايي عسکرو د دايمي حضور په وحشتن

  وسه او بې کسه اکثريت سياسي حقوق، تل تر تله تر پښو الندي نه يي؟ 

ايا د کرز ي په گوښه کېدو سره به، عبداهللا عبداهللا يا کوم بل امريکايي ايجن د کابل د 

  تاج او تخت واگي نه تر السه کيي؟

ولني عيني واقعيتو ته په کتو سره، دا اس وک نسي قانع کوالی، زموږ د  تدالل هي

ونه به افغانان له کودتاوو او بلواوو څخه وژغوري؛ سوله او  چي امريکايي لښکرکو

ثبات به راولي؛ او په دې توگه به دهيواد اقتصادي او فرهنگي پرمختگوته الره 

  .هواره کړي 

  

  د امريکايي چوڼييو داقتصادي گټوافسانه

تدالل کيي، چي په افغانستان کي د امريکايي ځيني افغان ليکوال او شننونکي اس

و سته والی او تداوم نه يوازي زموږ سياسي استقالل او ملي حاکميت ته  لښکرکو

د دوی له نظره يې  لويه . ، بلکي له اقتصادي پلوه هم ډېري گټي لري تاوان نه لري
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ي يو له اقتصادي گټه دا ده، چي د امريکا دولت به زموږ په خاوره کي د خپلو چو

  .  بابته، افغان دولت ته زياتي پيسې ورکيي 

دا خبره سهي ده، چي امريکايي مقامات به د کابل مزدور رژيم ته د محصول يا 

تاجايي په نامه څه پيسې ورکړي؛ خو مهمه پوښتنه دا ده، چي امريکايي عسکر ولي، 

 ملي د د ې ښاغلود استدالل له مخي، له يوې خوا زموږ د خاوري، خپلواکۍ او

واکمنۍ دفاع کيي؛ او له بلي خوا افغان دولت ته د محصول په نامه پيسې هم 

له پاره » ساتني « مگر امريکايان خره دي که لېوني، چي هم  به زموږ د !  ورکيي؟

ييو د تمويل په مقصد به ميليارډونه ډالر  خپل پوځيان قرباني کيي؛ د عسکري چو

ايي په نامه، په کابل  کي ناست گوډاگي خاوري کيي؛ او هم به د محصول يا تاج

  ! حکومت ته اضافي پيسې ورکيي؟

نه . د مکتب زده کوونکي هم نسي قانع کوالی .  دا خو د عقل او منطق خبره نه ده 

ييو منتر سوي پلويان په دې خندني استدالل  پوهېږم، چي د امريکايي عسکرو او چو

  ! کي څه نبوغ او تبحر ويني؟

ا واچوو، چي امريکايان ولي له يوې خوا ځانونه مرگ راسئ پر دې خبر ه يو څه رو

  .ته ورکيي او له بلي خوا د خپلي استوگني له کبله، کوربه هيوادوته پيسې هم ورکيي 

ولو،کوربه هيوادو ته د خپلو  واقعيت دا دئ، چي امريکايان ظاهرًا  ځينو، نه 

يې داسي څه اخلي، چي له عسکري اډو له بابته څه پيسې ورکيي؛ خو په بدل کي 

د دغه راز . ورکړل سوي محصول سره په هي ډول د پرتلې وړ نسي بلل کېدای 

  :استعماري اډو تر شا په عمومي ډول دا هدفونه اوناورينونه پراته دي 

ول -   .  د ملتونو د ملي شتمنييو لو

يکوال او زموږ امريکا مآبه ل.   د هيوادو په کورنييو چاروکي ډول ډول السوهني -

ۍ به د افغانستان د دولت په  تحليلگران، قرآنونه او قسمونه اخلي، چي امريکايي چو

مگر سليم عقل، ژور منطق او تاريخي . کورنييو چاروکي هي راز السوهنه نه کيي 
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دلته بده نه ده، چي په تېرو لسو کالو کي ! تجربې دا مفتي او هوايي خبري منالی سي؟

م د يرغلگرو پوځو د السوهنو يو څو بولگو او مثالو ته را د گرانو لوستونکو پا

انک تر  واړوو، تر څو په خپله قضاوت وکي، چي د پردو عسکرو د توپ او 

کرغېړن سيوري الندي د سياسي خپلواکۍ او ملي واکمنۍ ادعاوي څونه واقعيت لري 

.  

و دروازو تر شا ايا دا د افغانستان د خلگو غوښتنه وه، چي په بون کنفرانس کي د تړل

د هيواد د مشرتابه مسووليت، و پېژندل سوو جنايتکارانو، قاتالنو، جاسوسانو او غلو 

که افغانستان د امريکايي اشغالگرو په الس کي نه وای، ايا چا د !  ته وسپارل سي؟

ي السوهني جرأت کوالی سو؟   داسي بربن

حه سوه، ايا څوک په په بون کنفرانس کي د مزدور رژيم داساسي قانون پروژه طر

  هغې کي د امريکايي انجينرانو له مهندسۍ څخه نټه کوالی سي؟ 

ايا دا زموږ د هيواد دود او دستور ؤ، چي د دفاع وزير، مرستياالن او نور سرغنه د 

  عسکري کالو

(uniform)پر ځای ملکي جامې واغوندي؟   

الو اغوستل په ماهيت  البته، د دفاع وزرات د مسوولينو له خوا د عسکري يا ملکي ک

خبره نه ده؛ خو سره له هغه هم زموږ په ملي دودو او رواجو کي د ) لويه( کي څه لو

  . پردو ښکاره السوهنه ښيي 

آزاد « يا » بازار« زموږ په هيواد کي چا د مختلط يا گ اقتصادي سيسټم پر ځای د 

په پرمختللو او اقتصادي سيسټم ودراوه؟  شک نسته، چي د بازار اقتصاد » بازار 

ځينو پرمختيايي هيوادوکي ښه نتيجه ورکړې ده؛ ځکه هغوی په دغه راز اقتصادي 

سيسټم کي د عامو خلگو د حقوقو د ساتني له پاره هم ځانگړي ميکانيزمونه او ادارې 

جوړي کړي دي؛ خو په افغانستان غوندي وروسته پاته هيواد کي د چور او چپاو، 

ارو د نسته والي له امله د بازار اقتصاد يوازي  د مافيايي القانونيت او څارونکو اد
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پلو گټي خوندي کيي  دا زموږ غوښتنه نه ده، چي د دولت فابريکې، کارخانۍ .  ډلو 

تر . او نوري تصدۍ د خاورو په بيه پر کورنييو او باندنييو مافيايي ډلو وپلورل سي 

تعارفې او ) گمرکي( گومرکي دې چي تېر سو، ايا له تېرو لسو کالو راهيسي زموږ 

اکل کيږي، که د باندنييو دولتو او -نور مالي   اقتصادي سياستونه د افغانانو له خوا 

  بين المللي سازمانو له خوا؟

ايا په هيواد کي واکمن مصرفي اقتصاد د افغاني اقتصاد پوهانو او سياست والو د 

  و ديکتې سوي الرښووني؟ذهنو محصول دئ، که د پردو دولتو او باندنييو سازمان

ي مقالې تر  ولو يادونه يې د دې لن د داسي السوهنو ليست خورا اوږد دئ، چي د 

ي او سيمه . حوصلې وتلې خبره ده  البته پر امريکا او ايتالفي دولتو سربېره، گاون

ولو  ييز دولتونه هم د افغانستان په کورنييو چاروکي پراخي السوهني کيي، چي د 

پلي او له علت او منش أ بيا هم په هيواد کي پردي پوځونه، بېالبېلي تروريستي ډلي 

هيله من يم، چي د . هغو څخه را پيدا سوي کړکېچن سياسي او امنيتي حاالت دي 

ييو د تداوم پلويان د دې څو مثالو په لوستلو سره په دې واقعيت پوه  امريکايي چو

ييو په سته و الي کي، له راز  راز السوهنو سوي يي، چي د پردو عسکرو او چو

البته، زموږ په کورنييو چارو کي .  خونديتوب له لويه سره ناممکنه خبره ده 

ييو يوازنۍ هدف نه دئ  راسئ په الندي کرښو کي د داسي . السوهني د امريکايي چو

ه اشاره وکو و ځينو نورو هدفو ته هم لن   : استعماري لښکرکو

  .شبکو پياوړي کول او پراخول   په سيمه کي د استخباراتي -

ل، زيندی کول، ځورول او تعذيبول - پوهېږو چي د امريکا .   د سياسي مخالفينو ر

دولت د بشري سازمانو او ډيموکرايتکو غورځنگو د پياوړو مخالفتو په وجه نسي 

کوالی، خپلو سياسي مخالفينو ته د هغه هيواد په قلمروکي غيرقانوني جزاوي 

 د انسان تښتوونکو په څېر د نړۍ له گوټ گوټ څخه خپل بېالبېل ورکړي؛ نو ځکه 

مخالفين برمته کيي؛ او بيا يې د راز راز پوښتنو، پلټنو، ځورونو او عذابونو له پاره 
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و ته بيايي  د بېالبېلو انساني ضد . په مختلفو هيوادو کي خپلو جوړو سوو لښکر کو

 دې تښتونو ته په سياسي او حقوقي شکنجو او ځورونو له پاره د بې گونا انسانانو

يشن بوش د ظالمانه . ډبليو. د جنگَره  جورج .  وايي  (rendition)اصطالح رن

د پټو عملياتو په ترڅ کي له . اې . آی . واکمنۍ پر مهال ډېر بې گونا انسانان د سي 

بېالبېلو هيوادو څخه حمله و توبره سوه، چي تر ځينو مقدماتي پلټنو او ځورونو 

تر دې شواهدو .  روسته يې سرونه د بگرام او گوانتانامو له محبسو څخه را ووته و

ييو جادو سوي پلويان او خواخوږي دا خبره  او مدارکو وروسته، ايا د امريکايي چو

مني که يا چي زموږ گران هيواد، په تېره بيا تاريخي بگرام له تېرو لسو کالو راهيسي 

واوځورونو په يوه خطرناک او بدنام بين المللي مرکز د غيرقانوني پلټنو، زيندی کول

په دې تور او انساني ضد محبس کي نه يوازي زموږ بې گونا هيوادوالو، . اوښتی دئ 

بلکي د نړۍ له بېالبېلو هيوادو څخه ډېرو نورو مظلومو او بېوزلو کسانو ته هم، په 

ا موږ د بشر اي. دې يا هغه نامه، رنگارنگ جزاوي او ځوروني ورکول کيږي 

پالوونکو او روښانفکرانو په نامه دې حقيقت ته غاړه ايښووالی سو، چي له هيواد 

ه استفاده وسي؟ زما !  څخه مو د خپلو او نورو اولسو د زندان يا شکنجه ځای  په تو

ومان خو هي بشري وجدان، هي ملي او منور افغان دا تور نوم نسي منالی    .په 

شاوخوا سيمي د ملي او خپلواکۍ بخښوونکو غورځنگو ځپل او   د کوربه هيواد او -

  .شا ته وهل 

  .  فرهنگي او مذهبي يرغل -

  .  د اخالقي فساد او بېالبېلو جرايمو خپورول -

  د پوځي ازمايښتو او تمرينو له الري د کوربه هيواد او حتا شاوخوا سيمو محيطي -

  . اقتصادي زيانونه ککړتيا او ځيني نور سياسي، اجتماعي، فرهنگي او

لي او سرلوړي خاوري د کرايه کولو مبتکرينو ته بلنه ورکوم،  زه د افغانانو د سپې

يو پال د خپل معاصر تاريخ په لوستلو سره وگوري، چي انگرېزانو د ډيورن د چي 
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، د اتلسو لکو روپو کلنۍ مرستي په بدل کي، له امير ) ١٨(تپل سوی تړون پر بنس

  ! څخه څه واخيسته؟عبدالرحمان خان 

و سيمو له السه وتل؛ او د يوه غښتلي واحد قوم، واحدي  ايا د هيواد د سوهيلي او ختي

ه کېدل، تاسي ته کوچنۍ خبره ښکاري  و ه  و خاوري، واحد کولتور او واحدي ژبي 

  ! ؟

ځيني ښاغلي له واقعيتو څخه  په بې خبرۍ ياسترگو پټولو سره  دا ادعا هم کيي، چي 

ييو د نړۍ په هي هيواد کي ستونزواو پېچومو ته لمن نه ده گوندي  امريکايي چو

زه نه پوهېږم، چي دا ښاغلي د پيل په غوږ کي بيده دي،که له کالو سره د . وهلې 

  خلگو په سترگو ننوزي؛ او دا روښانه واقعيت په دوو گوتو پټيي؟  

 شخړو، ناخوالو  او د ليکني په دې برخه کي د گرانو او درنو لوستونکو پام هغو

ييو د نړۍ په بېالبېلو هيوادو کي، مېشتو  ناوړو عواقبو ته را اړوم، چي امريکايي چو

  .خلگو او سياسي واکمنانو ته په ميراث پريښي دي 

  

ول جهان په دې خبر دئ، چي د جاپان خلگ هره ورځ د هغه هيواد په اوکيناوا کي د 

يي؛ د اوکيناوا د ښار خلگ د امريکايي امريکايي اډو د تړلو له پاره مظاهرې ک

په اوکيناوا . پوځيانو له اخالقي فساد او راز راز جرايمو څخه پزي ته رسېدلي دي 

( کي د امريکايي اډو پر مسأله بېالبېلوشخړو او مخالفتو، د جاپان پخوانی صدراعظم 

د خپل گوند د انتخاباتو تر را رسېدو مخکي استعفاء  ته اړ کړ؛ ځکه )يوکيو هاتوياما

له غړو سره د هغي ژمني په پوره کولو کي پاته راغی،چي ويلي يې وه، د سياسي 

اپو څخه ايسته کيي ۍ د اوکيناوا له  ) کوي(واک تر اخيستو وروسته به  امريکايي چو

ي وگورئ .    :د دې کړکېچني مسألې د نوروتفصيالتو له پاره دغه اينټرنيټي پا

/org.closethebase.www://http  
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-20070710/docs/ficici/edu.sabanciuniv.people://http

pdf.Okinawa  

779/japan/asia/worldnews/news/uk.co.telegraph.www://http

-broken-over-resigns-Hatoyama-Yukio-PM-Japanese/5734

h.promise-base-Okinawa  

international/articles/pipa/org.worldpublicopinion.www://http

php.579/bt_security_  

  

د نوروکوربه هيوادو پر خالف، جرمني دولت هر کال په خپل هيواد کي د امريکايي 

د دې . تقريبًا يو ميليارډ ډالر ورکيي پوځي اډو د لگښتو له بابته امريکايي مقاماتو ته 

  :خبر تفصيل دلته وگورئ 

-fluglaerm.www://http

pdf.fs_Germany_in_bases_American/dl/de.kl  

  

يک گونداو زرغون گوند ايتالفي )گرين  (که څه هم په جرمني کي د سوسيال ډيموکرا

حکومت د عراق پر خالف د امريکا او بريتانيا له جنايتکارانه يرغل سره مخالفت 

الره ؛ خوسره له هغه هم مجبور ؤ، چي له يرغلگرو هيوادو سره  لوژيستيکي او 

دا مرسته د جرمني له اساسي قانون څخه څرگنده سرغړونه . عسکري مرسته وکي 

له کيږي؛ او د عراقي  يک گوند گ اولس پر ضد وحشيانه تېري کي د سوشل ډيموکرا

د دې موضوع نور جزييات په دې . او زرغون گوند د ايتالفي حکومت پړتيا زباديي 

  :مضمون کي وگورئ 

shtml.07a-rmge/2003apr/2003/articles/org.wsws.www://http  
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زموږ هوښيار او حقپال لوستونکي په خپله قضاوت کوالی سي، که جرمني غوندي 

ييو د فشارو په وړاندي خپل اساسي  ستر، پرمختللی او غښتلی هيواد د امريکايي چو

قانون تر پښو الندي کيي، د نوري نړۍ، په تېره بيا زموږ غوندي مزدورو او بېوزلو 

  دا خبره له هر راز شک او شبهې وتلې ده، چي د !حکومتو به څه حال يي؟

کله  ييو په موجوديت کي به زموږ ملي واکمني او سياسي خپلواکي هي امريکايي چو

  .خوندي نه يي 

ييو فعاليتونه په فليپين  د نړۍ والو چارو څارونکو ته مالومه ده، چي د امريکايي چو

ايمز . او گرېوان يي کي هم زياتره له  سياسي شخړو او النجو سره الس  دنيويارک 

په الندني لينک کي د فليپيني حکومت او امريکايي مقاماتو تر من دغه راز شخړو ته 

ه کتنه سوې ده    :يوه لن

-philippines/world/28/12/1991/com.nytimes.www://tpht

html.bay-subic-at-base-navy-strategic-leave-to-us-orders  

   

په سعودي عربستان کي هم له امريکايي اډو سره د عامو خلگو مخالفت څه پټه خبره 

درنو لوستونکو ته څرگنده ده، چي له سعودي حکومت سره د القاعدې او .  نه ده

ورو مخالفينو د وسله وال مقاومت يوازنی دليل هم  په پيل کي همدغه امريکايي ن

ۍ وې؛ ځکه امريکايي پوځونه په حقيقت کي د خليج  د جگړې په پلمه په سعودي  چو

معقوله او پرځای خو دا وه، چي تر خپل رسمي . عربستان کي ځای پر ځای سوي وه

 خاوره پريښې وای؛ مگر په مأموريت وروسته يې سمدستي د سعودي عربستان

خواشينۍ سره چي د فارس خليج په حساسه ستراتېژيکه سيمه کي يې خپلو استعماري 

که چا د وسله وال مقاومت په زور نه . هدفو ته په پام سره،  پښې اوږدې و غزولې 

وای ايستلي، بېله شکه به تر اوسه پوري د راجاگانو او نوابانو په شان هورې ناست 

و کي وگورئ د . وای    :دې موضوع نور تفصيل په دغو ويبپا
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_from_withdrawal_States_United/wiki/org.wikipedia.en://http

Arabia_Saudi  

stm.2984547/east_middle/world/hi/1/uk.co.bbc.news://http  

  

ولو افغانانو ته مالومه ده، چي په   ع کال کي ځينو امريکايي ٢٠٠١موږ او تاسي 

همدا اوس . الوتکو له پاکستاني هوايــي ډگرو څـخه پر افغانستان بريـــدونـــه وکـــــړه

ه الوتکــــــــي. اې . آی . چـــــــي د سي هم ويل کـــــيږي،   بــــــې پېلــــــو

predators)  (drone  له پاکستاني  هوايي اډو څخه پر افغانستان او قبايلي سيمو 

 ع کال راهيسي امريکا او پاکستان دواړه ٢٠٠۶کــــه څـــه هــــم له . بمبـــارۍ کيي 

وله نړۍ په پاکستان کي د سي نور دا خبره نه مني؛ خو سره له هغه هم اې او . آی .  

نورو استخباراتي ډلو پر خالف، د خلگو پرله پسې اعتراضونه او خونړي مخالفتونه، 

پاکستانۍ خاوره، اوبه او فضا تر . علت يې لمر غوندي روښانه دئ . په سترگو ويني 

يه او پراخه ځاله اې لو. آی . اوسه په پټه يا ښکاره د امريکايي ځانگړو قواوو او سي 

وک له دې خبري نټه نسي کوالی، چي له امريکايي پوځ او  ده؛ نو ځکه هي

استخباراتي کړييو سره د پاکستاني دولت ښکاره يا پټو همکارييو په هغه هيواد کي د 

د دې سرکښو . جگړې، نا امنييو او سياسي شخړو خورا لوی اورونه بل کړي دي 

ستر او پراخ ) دومره( اد او پاکستاني اولس ته دونه اورونو له کبله پاکستاني اقتص

تاوانونه اوښتي دي، چي د جنرال پروېز مشرف او زرداري له حکومتو سره يې د 

کله مخ نه را گرزي  د . امريکايي مقاماتو په اقتصادي او عسکري مرستو، هي

مات دلته پاکستان او امريکا د روانو عسکري همکارييو د ځينو اړخو په اړه نور مالو

  :کتالی سي 

-official/19/02/2009/politics/com.foxnews.www://http

/attacks-launch-base-pakistan-using-confirms   
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5762article/asia/world/news/tol/uk.co.timesonline.www://http

ece.371  

  

ۍ هم د تورکيې په سياسي نظام کي )ترکيه(په تورکيه  کي د اينجرليک امريکايي چو

ينگښت د هغه هيواد د پوځيانو د ښکاره برالسي، د اسراييلو د صه يونيستي دولت د 

بې . او په سيمه کي د امريکا د ځينو نورو استعماري هدفو د تحقق له پاره کار کيي 

ځايه نه ده، چي د خبرو په دې برخه کي د امريکايي پوځيانو د همېشني حضور له 

افغاني پلويانو څخه پوښتنه وکو، چي که بې هويته تورکي پوځيان او سياست وال د 

و ته په دولتي -ري حقوقو او ملي نړۍ والو بش   اسالمي دودو پر خالف خپلو ښ

ادارو او تحصيلي مؤسسو کي د پوړني اغوستلو اجازه نه ورکيي، موږ افغانان هم 

  !بايد د هغو د دې جاهالنه او انساني ضد عمل پېښې وکو؟ 

 هر که غرب مآبه تورکي پوځيانو او سياست والو د خپل سياسي ژوند د بقاء له پاره

بدو بال ته السونه اچول، موږ افغانان به يې هم په پټو سترگو تقليدکوو؟  مگر موږ د 

موالنا جالل الدين بلخي غوندي عارف او سيد جمال الدين افغاني غوندي متفکر او 

  !مبارز په لرلو سره دې اړ يو چي د هويت بايللو تورکانو پېښې وکو؟

 موقعيت او له قبرس او ارمنيانو سره   ستراتېژيک-که څه هم تورکيه خاص جيو 

تاريخي ستونزي لري، خو سره له هغه هم که يې عام خلگو ته په ريشتيا سره اختيار 

و کي غړيتوب او نه په خپل هيواد کي د امريکا همېشني  ورکړل سي، ښايي نه په نا

ړه د تورکيې د سياسي تاريخ پوهانو او شننونکو ته په بشپ. حضور ته غاړه کښېږدي 

توگه مالومه ده، چي د امريکا متحدو اياالتو تل په تورکيه کي د خپلي پوځي اډې او  

يکو رژيمو په ړنگولوکي  وفادارو تورکي پوځيانو له الري د هغه هيواد د ډيموکرا

د تورکيې په سياسي نظام کي د غرب مآبه پوځيانو برالسی .  لويه برخه اخيستې ده
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کيه، پاکستان او اسراييل د نړۍ له هغو درو مشهورو تور. تر لمر روښانه خبره ده 

هيوادو څخه دي، چي درست سياسي نظام يې په واقعي مانا د پوځي واکمنانو په الس 

په تورکيه کي د عسکري کودتاوو او له قبرس او ارمنيانو سره د تورکانو د . کي دئ 

ي وگورئ    :تاريخي مسألو په باب دغه پا

Turk_in_coups_Military:Category/wiki/org.wikipedia.en://http

ey  

aarmeni/genocide/worldhistory/com.historyplace.www://http

htm.ns  

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

  

ۍ په هي ځای  موږ بايد د دې روښانه حقيقت له منلو مخ وانړوو، چي د امريکا چو

وهني، خلگ په خپلو سيمو او هيوادوکي د پردو الس. کي د ځايي خلگو غوښتنه نه ده

مارۍ، بې عزتۍ او نارواوي نسي منالی  دا ډول استعماري . جنايتونه، فحشاوي، لو

ۍ نه يوازي په کوربه هيواد، بلکي په چارچاپېره سيمه کي د ځپلو، اسارات،  چو

زيندی کولو، چور او چپاو، فساد خپرولو، گواښلو، ورانولو او ککړولو خطرناک 

و هم سر خالصيږي، چي استعماري قدرتونه په دې خبره د کوچنيان. مرکزونه دي 

هي کار بې گټي او بې مطلبه نه کيي، امريکا څنگه له دې کلي او اساسي اصله 

  مستثناء کېدای سي، چي زموږ افغانانو له پاره تر خپلو وينو او پيسو تېر سي؟

د الندي لينک کي د امريکا له پوځي اډو سره، د بېالبېلو سيمو د ځايي اوسېدونکو په 

له وړاندي سوو نظر پوښتنو څخه په ډاگه ښکاري، چي خلگ . مخالفتو گچه وگورئ 

په خپلو ملي او وطني مسألوکي د استعمار په ناولو او خطرناکو نخشو ډېر ښه 

  : پوهېږي 
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international/articles/pipa/org.worldpublicopinion.www/:/http

php.579/bt_security_  

زموږ وياړلئ ملي تاريخ ښيي، چي افغانان کوالی سي د خپلو پلرو او نيکو په شان په 

کله نسي  لوږه، بېوزلۍ او راز راز اقتصادي کړاونو کي گوزاره وکړي؛ خو دا هي

ته په سترگو نينگلو سره، د غالمۍ طوق غاړي منالی، چي د پردو مغرضانه پيسو 

لي او سرلوړي خاوري واک له السه وباسي    . ته واچوي؛ او د خپلي سپې

ولنه کي د  کله د پردو پيسو ماهيت، د ترالسه کولو الره اوپه  موږ  افغانان بايد هي

چي بايد تل دې پوښتنو ته جواب و موو، .  هغو وروستۍ نتيجې له پامه و نه غورځوو

پردي هيوادونه د څه مقصد له پاره پيسې راکيې، د راکولو الره يې څه ده؛ او په پای 

کنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ، ملي  کي د دغه راز پيسو تر السه کول زموږ م

  واکمنۍ او ملي يووالي ته څه زيان رسوالی سي؟ 

ه پام و نکړو،  که د پردو پيسو په تر السه کولو کي دغو زرينو اصولو او معيارو ت

کنۍ بشپړتيا، سياسي استقالل، ملي حاکميت او ملي وياړونو د  بيا نو د هيواد د م

بايد وي او هوښيار اوسو، چي . زيانمن کېدو او ان نابودۍ خطرونه هم بايد ومنو

استعمارگران د لرغونو توکو د سراښو او غولوونکو سوداگرو په څېر په دې ناروا 

په ور کولو سره، زموږ لرغوني او تاريخي خزانې تر معامله کي د څو تنگو 

بايد د خپلو پلرو او نېکو ارزښتناک تاريخي ميراثونه په هي بيه له السه .  گوتوکيي 

. په دغه راز بايلونکي قمار کي د گټي تر السه کول، فقط افسانه ده او بس . و ر نکړو

ي پرمختگ له پاره د استعمارگرانو بايد افغانان د هيواد د اقتصاد) سببه( له دي َسَوبه 

د پوځي اډو د تباه کوونکي محصول پر ځای پر خپلو پرېمانه  طبيعي زېرمو، پياړو 

مټو، نوښتگرو مغزو، علمي تجربو،  ښې ادارې او نه ستړي کېدونکي کار او زيار 

تکيه وکړي، چي هم مو اقتصادي سوکالۍ ته الره هواروي؛ او هم مو وطن، خپلواکي 

  . ي ارزښتونه له هر ډول السوهنو او يرغلونو څخه خوندي ساتي او مل
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ورکولو نمايشي اوفرمايشي » مشروعيت « امريکايي چوڼييوته د: لويه جرگه 

  غونډه 

لکه څنگه چي په تېرو مباحثو کي هم يادونه وسوه، زموږ د ځينو غرب مآبه ليکوالو 

ييو جوړول، او شننونکو د ناسمو ادعاوو پر خالف، په افغانستان  کي د امريکايي چو

زموږ سترگه ورو او باخبره هيوادوالو ته . ع کال خبري نه دي ٢٠١۴په هي وجه د 

ييو د جوړولو کار له تېرو  په بشپړه توگه څرگنده ده، چي د دې ډول استعماري چو

لسو کالو ياني د امريکايي يرغل له همغي اولي ورځي څخه پيل سوئ؛ او تر اوسه 

ند څخه تر کونړو، له بلخ اوکندوز څخه . پوره چټکۍ سره روان دئ پوري په  له شين

تر خوست او پکتتکا پوري گرده افغانستان د امريکايانو او نورو ايتالفي پوځو په 

و ډک دئ  وک سترگي . لويو او کوچنييو لښکرکو له دې روښانه حقيقت څخه هي

  .نسي پټوالی 

ييو ته يوازي د هغه څه چي تر اوسه نه دي سوي، دې ک « رغېړنو استعماري چو

البته، د حامدکرزي په مشرۍ . ورکولو خبره ده اوبس » مشروعيت « او» رسميت 

مزدور حکومت، د عبداهللا عبداهللا په مشرۍ مزدور اپوزيسيون او د ډول ډول جنگي 

پلو له استازو، جاسوسانو او تپل سوو مزدورانو څخه ډک پارلمان او واليتي  ډلو 

ورکولو دپاره تر » مشروعيت « او » رسميت « ې هم د دغه راز تش په نامه جرگ

له کيږي  امريکايانو د دې طاليي چانس د تر السه کولو . ولو ښه او مناسبه موقع گ

له پاره، په تېرو لسو کالو کي خپل زرگونه پوځيان مرگ او درد ته ورکړه؛ 

هيوادکي دننه او دباندي يې د ميليونو ميليارډونه ډالر يې په اور کي واچول؛ په  خپل 

  .سوله دوسته اولسو، مخالفت او دوښمنۍ ته غاړه کښېښووه 

ييو ته   همدې واقعيتو ته په کتو سره، امريکايانو دا غوره  وبلله، چي خپلو دايمي چو

د » لويي جرگې « موندلو په خاطر د» مشروعيت « او » رسميت « د چا خبره 
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 کړي؛ که څه هم د اوسني تپل سوي اساسي قانون د نيوييمي استازو تصويب تر السه

مي) ٩٠( فقرې له ُحکم سره سم، د بين المللي معاهدو او تړونو ) ۵(مادې د پين

تصديق يا له هغو سره د افغانستان د يو ځای کېدو پای ته رسول او فسخه کول، د 

ل کيږي    .ولسي جرگې له صالحيتو څخه گ

  : جرگې په جوړولو سره دوه لوی هدفونه په پام کي لري امريکايي طراحان د لويي

اول دا چي د ولسي جرگې د تصويب او مالتړ په تر السه کولو سره، غواړي  په 

ييو ته د « او» مشروعيت « افغانستان، سيمه او گرده نړۍ کي خپلو دايمي چو

  .دعوه وکړي » قانونيت 

کرزي د مزدور حکومت او تش دوهم دا چي په دې مهمه ملي او وطني مسأله کي د

په نامه پارلمان اوږې سپکي کړي؛ ځکه دوی ته ښه مالومه ده، چي د کرزي د 

حکومت يا پارلمان له خوا به د دې مسألې تأييد او تصويب، په دردېدلي او خښمېدلي 

له همدې َسَوبه . افغان ملت کي د مخالفت او دوښمنۍ ال نوري څپې هم را وپاروي 

 افغاني او بين المللي مطبوعاتو سره په خپلو مرکو او کنفرانسو کي کرزی له)سببه(

دی هم د خپلواکو، سرلوړو او باغروره افغانانو په ) گواکي( داسي ښيي، چي گوندي 

ييو ته په اجازه ورکولو خوښ نه دئ  څه موده . څېر، په زړه کي د امريکا دايمي چو

 دامريکاپښې مرکه کي ادعا وکړه، چيمخکي يې له افغاني ژورناليستانو سره په يوه 

ول د افغان دولت  او السونه يې ورتړلي دي؛ اوداسې شرايط يې پر ايښي دي، چې 

ينگار سره ډاډ څرگند کړ، چي د دولت له خوابه . او اولس پرگټو  راڅرخي  ده په 

کله داسي هي کار ونه سي، چې دملت او اولس په گټه نه يي    . . . هي

ول گوري، چي دکرزي گوډاگی حکومت له امريکايي خو پوه او هوښ يار هيوادوال 

د خلگو په . اشغالگرو سره  په هي برخه کي برابر يا مساوي حقوقي دري نه لري 

هر څوک پوهېږي، چي اشغالگرامريکايان او . چيري نوکر، چيري بادار : ساده ژبه 

اوردو، پوليسو او نورو ايتالفي دولتونه له تېرو لسوکالو راهيسي دکرزي د 
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ولو دولتي کارکوونکو ته تنخاوي ورکيي  ون،  په دې اساس نو د . استخباراتو په گ

وکي پرته، بله مانا نه لري  . هغو د السو او پښو تړلو ادعا هم له يوې بې خونده 

وړوکي د  امريکايان او پياوړي اوروپايي دولتونه خو ها خوا پرېږدئ، ايا په تورو ک

ندي رژيم  د جنايت پټولوپيسو، کرزي او د هغه مزدور حکومت ته د ايران د اخو

  ! سياسي خپلواکۍ په نامه څه پريښي دي؟ 

يکه دارانو د منلو بين المللي موازينو پر  کله چي د فارسيزم او شيعيزم  مکارو 

خالف، زموږ مظلوم هيوادوال جوپه جوپه په دار وځړول او ال تر اوسه له دې 

نه اخلي،ايا کرزي او د هغه مزدور حکومت د اعتراض څه ږغ جنايت څخه الس 

  !پورته کړ؟ 

کله چي همدې پراختيا غوښتونکو اخوندانو زموږ مهاجر افغانان د انسانيت او 

ولو اصولو پر خالف له خپل هيواده وشړل، ايا د کرزي مزدوري او  اسالميت د 

  !فاسدي ادارې څه احتجاج وکړ؟ 

 نه ده، چي کرزي او د هغه ملي ضد حکومت په ايران کي د دا خبره هم د هيچا هېره

انکرو د خوشي کېدو دپاره څه توره وکړه؟ ول سوو    !افغاني سوداگرو د ځن

وک نټه نسي کوالی، چي که د زړورو افغانانو   د دې خبري له حقانيت څخه هم هي

به د زوروري او پرله پسې مظاهرې نه وای، مزدورکرزي او د هغه خاينو ملگرو 

ايراني حاکمانو د اندېښنې او خرخښې له بيري د يوه تشريفاتي هيأت د لېږلو جرأت 

داسي مثالونه  په پېخر دي، چي د کرزي او ملگرو پر شرموونکو .  هم نه وای کړی 

و او پوچو ادعاوو د بطالن کرښه باسي    . با

کله نه افغانان اوس د کرزي په دې نمايشي او زرگري مانورو هيله دې امله 

په تېرو لسو کالوکي يې دهغه ددغه  راز زرگري جنگو او غوولونکو . غوليږي 

خوله گويا ) چوپه(د تېرو لسوکالو ريکارډ په چپه . نندارو خورا ډېري نمونې و ليدلې 

امريکايي اشغالگران د دغه راز غولوونکو تاکتيکو په کارولو سره، په واقعيت . دئ 
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شخصيت په ورکولو » ملي « و منفورکرزي ته د کي هلي ځلي کيي،چي مزدورا

ولنه کي، باور او پرستيژ ومومي    . سره، په افغاني او بين المللي 

خير، دکرزي الف وگزاف به پر خپل ځای پرېږدو، د امريکايانو کلونه کلونه مخکي 

ۍ اوس د چا خبره يوازي د دپاره د » مشروعيت « او» رسميت « جوړي سوي چو

اپې ته انتظار باسي لويي جرگې نم زه پوره باور لرم، چي د دې درواغجني . ايشي 

اپې د اخيستلو دپاره هم له پخوا څخه پراخ او هر اړخيز مقدمات پيل سوي  او تقلبي 

بېله شکه، دې ناوړه حالت زموږ زړور او خپلواک خلگ د خپل اوږده تاريخ .  دي 

  . . .ره مخامخ کړي دي له خورا خطرناک او حتا فاجعه زېږونکي ازمايښت س

ييو د تصويب يا ترديد په اړه   مخکي تر دې چي د لويي جرگې له خوا د امريکايي چو

م چي تر يوه بېل سرليک الندي، زموږ په  خبري نوري هم اوږدې کو، بې گټي نه گ

ه کتنه ) گران افغانستان( گ تاريخي کور  کي د جرگو و ارزښتناک دود ته يوه لن

بري ځانته مالومي کړو، چي د جرگو او مرکو دود له څه وخته باب وکو؛ او دا خ

وکي څه ډول کسانو برخه اخيسته؛ او د خپلو  سوی؛ په دغه راز  قامي يا ملي غون

زموږ د پلرو او نېکو دا وياړلئ . ملي گټو د ساتني دپاره يې څه ډول پرېکړي کولې 

اريخي شېبو کي  زموږ سرلوړو، دود او دستور به يو پال بيا د هيواد په دې حساسو ت

خپلواکو او مړنييو وطندارانو ته  د ملي او وطني گټو د ساتني ستر رسالت او 

   .مسووليت ور په يادکړي 

  

  په افغانستان کي د جرگو او مرکو تاريخي دود 

تاريخ ښيي، چي زموږ لرغونې مېنه د آريايانو له زمانې څخه د جرگو او مرکو هيواد 

 آثارو په استناد، زموږ نيکه گانو د خپلو کليوالي، قامي او ملي ستونزو د آريايي. دئ 

حبيبي، ( په نامه دوديزي جرگې درلودې» سميتي « او » سبها« د ليري کولو دپاره د

د » سبها« د مؤرخانو او محققانو د څېړني له مخي، ) . ١٠  تاريخ مختصر افغانستان
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و داسي جرگه » سميتي « کي به جوړېده؛ خو عامو خلگو جرگه وه، چي په کلو او بان

له » سبها « په دې توگه .  وه، چي د قام مشرانو، مخورو او شتمنو بې غړيتوب الره 

يا » مشرانو جرگې « ، »څلــــوېښتي « له » سميتي « ولسي جرگې او / نننۍ اولسي

آريايي » ـــاسبه« په هندوستان کــــــي تر اوسه د . سره ورته والی درلـــود » سنا« 

 Rajya)او راجيا سبها) شورا(  يا ولسي جرگـــې(Lok Sabha)کليمه د لوک سبها

Sabha)ياد ايــــــاالتو   

کو کي ژوندی پاته ده؛ او د دې خبري مـانا دا ده، چي موږ له ) شورا(د جرگې  په 

ي ريښې لرو   .هـــــنديانو سره په تاريــــخي او فرهنگي ميراثو کي، گ

و مرکه زموږ په کورني، کليوالي، قبيله يي او ملي ژوندکي ډېر لوړ او جرگه ا

ول افغانان د خپلو کورنييو .   سياسي ځای لري -ارزښتناک حقوقي  همدا اوس موږ 

شخړو او النجو د حلولو دپاره د ځينو ُمصلح او خير غوښتونکو خپلوانو، دوستانو او 

ون کورنۍ جرگې جوړوو کلي کي د هغه کلي د بېالبېلو مشکالتو په هر. اشنايانو په گ

ون، کليوالي  او پېچومو د حلولو دپاره دکلي د ديني عالمانو، مشرانو او مخورو په گ

قومو تر من بېالبېلي شخړي او / د دوو يا څو قبيلو. يا محلي جرگې جوړيږي 

ناخوالي هم تل د جرگو او مرکو له الري حل کيږي، چي په هغو کي د ښکېلو 

. وهان، عالمان، قومي مشران، سپين ږيري او د رسوخ خاوندان برخه اخلي اړخوپ

  وطني مسألو -لويه جرگه، لکه څنگه چي له نامه يې ښکاري، د افغانانو د لويو ملي 

  .د خالصون او پرېکون مهمه مرجع؛ او د خلگو د ارادو او غوښتنو څرگندوی ده 

و سترو ملي پرېکړو ښه سر د دې دپاره چي د ملي جرگو په ارزښتناک رول ا

خالص کړو، بده نه ده چي دلته زموږ په معاصر تاريخ کي د ځينو مهمو ملي  او 

ه يادونه وکو دا لن بحث په کندهار کي د صفوي استعمارگرانو پر .  قامي جرگو، لن

ضد، زموږ د زړورو او غيرتمنو نيکونو د خپلواکۍ بخښوونکي غورځنگ له 

: په کندهارکي د هوتکي دورې بېالبېل مؤرخان ليکي . کوولومړييو ورځو څخه پيل 
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د بيت اهللا شريفي تر )  هـ ق١١٢٧ - ١١١٩(  کله چي حاحي ميرويس خان هوتک«

زيارت او له عربي علماوو څخه د گرگين او ملگرو د وژني تر فتوا اخيستلو وروسته 

( د ارغنداو د رود کندهار ته ستون سو، نو يې د هغه  ښار د لوېدي په شپږ ميلۍ کي 

په . په کلي کي د خلگو د مخه ورو يوه جرگه وروبلله » کوکران «پر غاړه د) سيند

دې جرگه کي د اصفهان د دربار د سياسي حاالتو په اړه اوږدې او هر اړخيزي 

 گرگين د -خبري وسوې؛ او د جرگې برخه والو ته د  صفويانو د وحشي ُحکمران 

تاريخ مختصر حبيبی، ( المانو فتوا، ور ښکاره سوه وژلو په اړه د عربستان د ع

 ) .٧٣افغانستان 

په سيمه » مانجې « دوهمه جرگه  د کندهار د ښار د ختي لوري په شل ميلۍ کي د 

کي جوړه سوه؛ او د کندهار ښار د هغي زمانې ځينو متنفذو او نوميالييو شخصيتو 

ير محمد مياجي هوتک، يوسف لکه  سيدال خان ناصر، بابوجان بابي، بهادر خان، پ

، نصرو خان الکوزي، د  خان هوتک، عزيز خان نورزي، گل خان بابړ، نور بړې

او يونس خان ) محمد خان( ، د يحيا خان زوی )يحيا خان هوتک(ميرويس خان ورور

ون پکښي کړی ؤ په دې ستره او ارزښتناکه قامي جرگه کي د افغانستان د . کاکړ گ

تاريخ حبيبی، ( ک سوه؛ او په قرآن عظيم الشان لوړه وسوه خپلواکۍ وثيقه السلي

ولو )  . ٧٣مختصر افغانستان  تر دې جرگې وروسته د  فراه، سيستان او کندهار 

خلگو، چي په هغو کي تاجک، هزاره، پښتانه او بلوڅ  شامل وه، ميرويس خان د خپل 

  ) .٣١٩غبار ( آزادی غوښتونکي مشر په توگه و پېژندئ 

  

 جرگه هغه وخت جوړه سوه، چي زموږ ننگيالييو نيکونو د لوی ملي او ولسي دريمه

وله ) ميرويس خان هوتک( مشر په مشرۍ په کندهار کي د صفوي استعمار کمبله 

و دسيسواو لمسوونو په َسَوب ال د  کړې وه؛ خو د مغولي او صفوي امپراطورييو د گ

. څخه نه وه ژغورل سوې هيواد خپلواکي او ملي واکمني له خطرو او گواښو 
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ميرويس خان هوتک په دې جرگه کي، د خلگو ريښتينو استازو ته په خپله وينا کي 

؛ )وي(که زما سره ودرېږئ، د خپلواکۍ بيرغ  به تل تر تله رپانده ساتلئ يي« : وويل 

کله غاړي ته نه لوېږي  زموږ له هغو کسانو . او د پردو د مرييتوب طوق به مو هي

شه درشه اودوستي نسته، چي د پردو و اسارت او غالمۍ ته غاړه ايږدي  سره هي را

ينگار سره . . .   د جرگې برخه والو، د خپل ملي مشر د وينا تر اروېدو وروسته، په 

ژمنه وکړه، چي د ژوند تر وروستييو سلگييو پوري به د خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د 

  ) .٧۵ تاريخ مختصر افغانستان، حبيبی( » . دفاع  له مورچل څخه پر شا نسي 

ميرويس ( د ډېرو خپلو او پردو مؤرخينو له روايت سره سم د زړور او ُمدبر مشر

د چارو واگي په ) عبدالعزيز خان( تر مړيني وروسته د هغه ورور ) خان هوتک

په خواشينۍ .  الس کي واخيستې؛ او سمدستي يې د خلگو يوه پراخه جرگه ور بلله 

ز د خپل سرلوړي او باغروره ورور په څېر د لوړ همت او پياوړی سره عبدالعزي

هوډ څښتن نه ؤ، نو ځکه يې له جرگې څخه د صفويانو د اطاعت غوښتنه وکړه؛ خو 

ون کوونکو د هغه دا ناوړه غوښتنه و نه منله  سره له دې . له نېکه مرغه د جرگې گ

غو درو شرطو په رعايت سره هم عبدالعزيز د اصفهان در بار ته سفير ولېږه ؛ او دد 

  :يې، صفوي دربار ته د اطاعت غاړه کښېښووله 

  د هغو مالياتو بخښل، چي په کندهار کي د ُگرگين د واکمنۍ پر مهال اخيستل -١

  .کېده

  .  کندهار ته د صفوي لښکرو د راتگ مخنيوی -٢

  .ل   د عبدالعزيز په زامنو او لمسيانوکي د پاچهۍ د دوام په رسميت پېژند-٣

د ډېروکورنييو او بهرنييو مؤرخينو په حواله، کله چي افغانان د عبدالعزيز  په دې 

( شوم او شرمناک دري خبر سوه،  څلوېښتو زرو کسانو د ميرويس خان له زوی 

سره الس يوکړ؛ او د عبدالعزيز په وژولو يې د خپلواکۍ او ملي واکمنۍ ) محمود

ه رپانده وساتله  دهار کي د شاه حسين هوتک د د ربار منشي او دپټي البته، په کن.  جن
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په دې اړه جال نظر وړاندي کړی دئ، چي لوستونکي ) محمد هوتک( خزانې ليکوال 

( کي تفصيل لوستالی سي » تاريخ مختصر افغانستان « او » پټه خزانه « يې په 

  ) .١٠٩ ؛ هوتک ٨٠  - ٧٩تاريخ مختصر افغانستان حبيبی، 

ندي دېرش کلني وياړلي دورې وروسته، زموږ په ملي تاريخ کي د هوتکو تر څه با

( تاريخي جرگه ده، چي په » شير ُسرخ « بله لويه او مهمه جرگه د کندهار د

په دې ارزښتناکه جرگه کي، چي د نادر . کال کي جوړه سوه )ع ١٧۴٧/ هـ ق١١۶٠

اکلو دپاره بلل س وې وه، د ځينو افشار تر وژني وروسته د افغانستان د ملي مشر د 

، )محبت خان(، د پوپلزو مشر )نور محمد مير افغان(قبيلو مشران لکه  د غلجو مشر 

جمال ( ، د بارکزو مشر )نصراهللا خان( ، د نورزو مشر )موسا خان( د ساگزو مشر 

ي . برخه اخيستې وه ) احمدخان ابدالي( او د سدوزو مشر) خان جرگې اته غون

اکلو پر مسأله روغي جوړي ته ونه رسېده؛ وکړي؛ خو برخه وال د يوه م لي مشر د 

ه کي گرده . ځيني په يوه دليل، ځيني په بل دليل له پامه ولوېده د جرگې په نهمه غون

ه ويشت کلن احمد خان ابدالی د هغه د زړورتيا، پوهي،  په دې سال سوه، چي پين

ا په دې . کي تجربې، زغم او نېک شخصيت له مخي، د خپل ملي مشر په توگه و

   صابر شاه ملنگ، چي د -  استاد اليخوار کابلي زوی -وخت کي د نامتو صوفي 

ون کوونکو کي يې د يوه تصوفي او روحاني شخصيت په توگه خاص  جرگې په گ

په مزار کي اوسېده، له نيژدې پټي څخه د » شير ُسرخ « مقام الره؛ او هغه مهال د 

ومبه غنمو يو وږی پرې کړ؛ او د احمد خا ه و . ن په بگړۍ کي يې د پاچهي تاج په ب

اکلو ستونزه ليري سوه  تاريخ مختصر  حبيبی،( په دې ډول د هيواد د ملي مشر د 

د جغرافيايي موقعيت او تاريخي » شېر ُسرخ « د ). ٣۵۵؛ غبار ٨٧ افغانستان

 ١٣۶٢ - ١٢٨٢(  ارواښاد استاد احمد علي کهزاد-ارزښت په باره کي د نامتو مؤرخ 

  :مقاله دلته کتالی سئ ) هـ ش
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 تل د هيواد د سياسي او تر جرگې وروسته نورو واکمنو نظامو هم» شېر ُسرخ « د 

د امير امان اهللا خان . ملي مسألو د حلولو دپاره، لويو جرگو ته مخه کړې ده 

په زمانه کي هم دوې لويي جرگې ) ع١٩٢٩/ ش١٣٠٨  -ع  ١٩١٩/ ش١٢٩٨(

دلته د .  ع کال کي وه ١٩٢٨ع کال او بله يې په ١٩٢۴جوړي سوې، چي يوه يې په 

و د هغه ) عبدالرحمان خان لودين کبريت( ن کوونکي دې دواړو لويو جرگو د يوه گ

بيان يوه برخه راوړم، چي د امان اهللا خان د تلواري او بې سنجشه اصالحاتو په 

ولو سياست والو ته د  ه وړاندي کړی دئ؛ او د افغانستان  وړاندي يې د اعتراض په ب

ل کيږي  بدالرحمان   ع-د ملي مبارز او ريښتيني روښانفکر.  عبرت  لوی درس گ

لودين په وينا کي د عبرت لوی او ارزښتناک درس دا دئ،چي د خلگو ريښتيني 

کله له حقيقت ويلو څخه بېره و نه  استازي بايد د ملت د لوړو گټود ساتني دپاره هي

کړي؛ په قامي او ملي جرگو کي همېشه هغه څه و وايي، چي د خلگو او وطن په گټه 

  . پردو بادارانو په گټه يي، نه د مزدورو واکمنانو او 

(   ارواښاد مير غالم محمد غبار-د هيواد نوميالی مؤرخ او نه ستړي کېدونکي مبارز 

  ارواښاد -او لوی استاد » افغانستان در مسير تاريخ « په )  هـ ش١٣۵۶ -١٢٧۶

جنبش  « په) م ١٩٨۴/  ش١٣۶٣  -م ١٩١٠/ ش١٢٨٩( عالمه عبدالحي حبيبي 

 هـ ١٣٠٧کله چي امير امان اهللا خان د : کي راوړي دي » ن مشروطيت در افغانستا

ۍ کي دانقالبي پاچا په نامه ١٩٢٨/ ش لسمه په ستوري ما ع کال  د ميزان پر پين

« :  خپل افراطي اصالحات اعالن کړه، عبدالرحمان لودين يې په جواب کي و ويل 

ي يې نو د دولت په ځان انقالبي پاچا معرفي کړ، که داس] امان اهللا خان [ ولواک

ولواک په خپله د صدارت . دستگاه کي هم بايد انقالب و مني  لس کاله کيږي، چي 
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اکلو  دنده پر غاړه اخيستې ده؛ خو انقالب ، د صدراعظم په توگه د داسی چا د 

 ؛ ٨١٣غبار (غوښتنه کيي، چي خلگ يې د کارونو پوښتنه او گروېږنه وکړای سي 

  ).١٩١ افغانستانجنبش مشروطيت در حبيبی، 

ي په اړه هم پوښتنه وسوه  و د مخ ل .  په همدې لويه جرگه کي له خلگو څخه د ښ

ي په تاالر کي ناسته وه  و ل . ملکه ثريا هم په ل مخ د غون ولو برخه والو د ښ

  -  د کابل د گمرک رييس -مخي ته د تأييد سرونه وښورول؛ مگر دووکسانو 

دې .   عبدالهادي  خان داوي ونه منله - د سوداگرۍ وزير عبدالرحمان خان لودين او

ي له لومړنييو پلويانو څخه يو؛ خو نه په : دواړو کسانو و ويل  و د مخ ل موږ د ښ

دې شېبو کي، چي هره خوا د انگرېزانو دسيسې اوتوطيې رواني دي؛ او له دې 

ش جنبحبيبی، ) ( داسي هم وسوه(مصلحانه خوځښت څخه هم فتنه جوړوي 

  ). ٨١٣ ؛ غبار ١٩١ مشروطيت در افغانستان 

هغه کسان . دې ته وايي خپلواک، روښانفکره، غښتلي، سرلوړي او باغروره افغانان 

چي د هيواد د لوړو ملي گټو د ساتني او دفاع په الر کي تر عزت، مقام، حتا خپل سر 

ًال هم ثابته عبدالرحمان لودين خو څوکاله وروسته په سرښندني سره عم. هم تېر دي 

کړه، چي د وطن او خلگو د خدمت په الر کي له سر بايللو څخه هي بېره او ډار نه 

 هـ ١١٠٠  - ١٠٢٢(   خوشال خان خټک -د افغانانو د توري او قلم قهرمان . لري 

  :کي ناحقه نه دي ويلي » دستارنامه « په ) ق

  تار تړي هزار ديــچي دس

  د دستار سړي په شمار دي

دا کار د هغو خپلواکو، هوډمنو ، .  دستار تړل د هر کس او ناکس کار نه دئ بگړۍ يا

مړنو، پوهو او زړه سواندو کسانو کار دئ، چي خدای په شلو کمالو او نېکو خويو 

نازولي يي؛ او د وطن او ملي نواميسو د ساتني په الر کي له هي راز قربانۍ او 

  . سرښندني څخه بېره ونه لري 
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و پرته، تر اوسه جاري دئ د لويو جرگو واو خن ځينو .  دود له ځينو لن مهالو ځن

واکمنانو په نېکه او ځينو نورو د تېرايستلو او غولولو دپاره له هغه څخه کار اخيستی 

ولي لويي جرگې د ماهيت او . دئ  له دې امله بې ځايه نه ده، چي د دې هيواد 

  :مضمون په لحاظ پر دوو ډلو و وېشوو

ون جوړي سوي يي   هغه-١ ؛ )وي( جرگې، چي د افغان ملت د ريښتينو استازو په گ

او برخه والو استازو يې د ولسي باوراو ملي گټو د ساتني دروند مسووليت، په پوره 

ايماندارۍ سره ادا کړی يي، ياني د جرگې د هغو پرېکړو سيله او مالتړ يې کړی يي، 

دې ډول لويو جرگو ته بايد . مون ولري چي په هره مانا له ملي او ولسي گټو سره س

بېله هر ډول شک او شبهې د ملي جرگو نوم ورکړل سي؛ او پرېکړو ته يې د ملي 

وثيقې يا ملي تړون په توگه درناوی وسي؛ لکه د کوکران، مانجې، نارنج او شېر 

سرخ ملي جرگې، چي برخه والو کسانو يې تر ډېره ځايه د خپلو اړونده قبيلو او سيمو 

ستازيتوب کاوه ؛ او خلگو هم د جرگو ولسي او ملي ماهيت ته په کتو سره د هغو ا

  .پرېکړو او مصوبو ته په درنه سترگه کتل 

  هغه جرگې، چي د بېالبېلو حکومتو سياسي، اجتماعي، فرهنگي او اقتصادي -٢

ورکولو په مقصد جوړي سوي، جوړيږي » مشروعيت « کړنالرو ته د تش په نامه 

د دغه راز دولتي جرگو غړو تل د افغان ولس پر ځای د واکمن .  جوړي سي او ال به

رژيم د گټو او مصلحتو استازيتوب کړئ اوکيي؛ نوځکه يې عام خلگ پرېکړو او 

داسي جرگو . مصوبو ته د ملي ارادې،  ملي وثيقې يا ملي تړون په سترگه نه گوري 

 پخوا څه گټه رسولې، نه يې له بې ځايه پيسو لگولو او وخت ضايع کولو پرته، نه

له دې کبله دا ډول . اوس رسوالی سي؛ او نه به په راتلونکو وختوکي څه گټه ولري 

و ته د لويو جرگو پر ځای د لويو دوکو يا لويو تېر ايستنو اصطالح  ډېر  تبليغاتي غون

  - شو موږ او تاسود افغانستان په معاصر تاريخ، په تېره بيا تېرو دېر. ه مناسبه برېښي
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څلوېښتو کالو کي د دغه راز  درواغجنو او غولوونکو جرگو، خورا ډېر ډولونه او 

  . مثالونه  ليدلي دي 

  

کو ته په پام سره، اوس نو اساسي پوښتنه دا ده، چي د امريکايي پوځو د توپ  تېرو 

انک تر کرغېړن سيوري الندي به د کرزي د مزدور حکومت له خوا را بلل  او 

راسئ دې پوښتني ته د هيواد د قانوني !  گه، څه راز ماهيت ولري؟سوې لويه جر

ا کي، جوابونه ولټوو   :اسنادو او موجودو واقعيتو په رو

مادې د حکمونو له ) ١١٠( دامريکايانو د تپل سوي اساسي قانون د يوسلولسمي 

 مخي، لويه جرگه د ملي شورا د غړو او د واليتو او ولسوالييو د جرگو له رييسانو

 البته د کابينې وزيران، د سترې محكمې رييس او غړي  هم آوالى .څخه جوړيږي 

ون  وآي بې له دې چې د رايې ورآولو حق ولري، گ سي د لويې جرگې په غون

  .وآړي 

د ملي شورا د انتخاباتو څرنگوالی، تشکيالتي جوړښت، د غړو علمي سويه، سياسي، 

ولو افغانانو ته په بشپړه توگه څرگند دي مذهبي او فکري تمايالت او بهرني حاميان 

پردې روښانه واقعيتو به هي بحث نه کوو؛ راسئ دې مهمي خبري ته يوڅه ځير . 

سو، چي د ولسي جرگې لږ و ډېر سل غړي خو همدا اوس په تېرو انتخاباتو کي د 

گۍ برگۍ او ډول ډول سرغړونو له اسيته د انتخاباتي جرمو د څېړني په  ادعا سوي  

د دې خبري مانا دا ده، چي کېدای سي . اختصاصي محکمه کي، الينحل دوسيې لري 

د پارلمان ډېری غړي د ادعا سوو جرمو د اثبات په صورت کي، محبسو ته ولېږل 

ول خبر يو، چي زياتره وکيالن حتا .  سي  سربېره پر دې، په دې حقيقتو هم موږ  

که کله کله له کوم دولتي يا . نه لري خپلو مؤکلينو ته د مخ  ښکاره کولو جرأت هم 

بهرني هيأت سره خپلي سيمي ته د سفر کولو جرأت و مومي ښه ته ښه، که نه  

ول وخت له مؤکلينو ليري، په کابل کي تېروي    .  نوخپل 
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مادې د حکمونو سره سم د لويي جرگې د ) ١١٠( د اساسي قانون د يوسلولسمي 

  دوهمه ډله برخه والو 

د دې ډلي غړي، لکه . رييسانو او غړو څخه جوړه ده له ) شوراوو( گود واليتي جر

پلو او  څنگه چي مالوميږي، د ملي شورا تر غړو هم  زيات په پخوانييو جنگي ډلو 

ايتالفي پوځو پوري تړلي دي؛ ځکه د ملي شورا په غړو کي د ځينو منورو او بې 

اليتي جرگو کي د سياسي پرې کسانو له موجوديت څخه انکار نسي کېدای؛ خو په و

او امنيتي حاالتو د خړپړتيا له امله د دغه راز کسانو شمېر ډېر لږ يا له هي سره  

  . برابر دئ 

مادې د حکمونو له مخي د )  ١١٠( باالخره د اساسي قانون د همدې يوسلولسمي 

ون کوونکو بله ډله د ولسوالييو د جرگو يا شوراوو رييسان دي   د. لويي جرگې د گ

ينگو اړېکو په وجه کوالی  ولسوالييو د جرگو رييسانو له خلگو سره د نيژدې او 

سوای، په لويه جرگه کي رغنده اوارزښتناکه برخه واخلي؛ خو په خواشينۍ سره، 

په هيواد کي د زياتېدوکو ناامنييو له کبله د ولسوالييو جرگې تر اوسه جوړي  چي

  .سوي ال نه دي 

يه جرگه کي د ولسوالييو د شوراوو د نسته والي له جهته د کله چي په  راتلونکې لو

کل سوو استازو د نيمگړتيا په اړه له حامد کرزي څخه پوښتنه وسوه،  هغه په ا

داخو هغه لويه جرگه نه ده، چي په اساسي « :  تلوسې او وارخطايۍ سره و ويل 

ازي د امريکانو د قانون کي يې يادونه سوې ده؛ دايوه عنعنوي لويه جرگه ده ، چي يو

کرزی بېچاره  له لسو کالو راهيسي حتا په دې » . پوځي اډو په اړه نظر ورکيي 

خبره هم پوه نسو، چي په اساسي قانون کي تسجيل سوې لويه جرگه، په حقيقت کي 

همداعنعنوي يا دوديزه لويه جرگه ده، چي تر اوږدو تاريخي پړاوو وروسته اوس د 

له . سې په توگه، په اساسي قانون کي تسجيل سوې ده يوې ارزښتناکي حقوقي مؤس

، هي توپير نسته  که په .  دې اسيته نو د قانوني او عنعنه يي لويي جرگې تر من
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اساسي قانون کي تسجيل سوې لويه جرگه د ولسوالييو د جرگو د رييسانو له نسته 

 هم د جوړېدو والي له امله نسي جوړېدای، بيا نو عنعنه يي يا دوديزه لويه جرگه

  . . . شرايط نه پوره کيي 

د ملي شورا غړي او د واليتي شوراوو رييسان،  په داسي شرايطو او حاالتو کي، ايا 

په لويه جرگه کي د افغانستان دبې وسه او بې کسه خلگو استازيتوب کوالی سي که 

  ! يا؟

ښېنول سوي  کسان ايا د کورنۍ او باندنۍ مافيا په پيسو، سياسي معاملو او السوهنو  ک

  !ورکوالی سي؟» مشروعيت « د لويي جرگې پرېکړو ته 

ييو پر شوم ! هو کرزی او د هغه جرمي شريکان به په لويه جرگه کي د امريکايي چو

ولنو د  اپې لگولو دپاره، د هيواد د سياسي،  اجتماعي، فرهنگي او علمي  پالن د 

 غوړه ماالنو،  بې ړي؛ خو داستازو په نامه ځيني کلېشه يي څېرې هم را وغوا

ولو دا ډول تالښونه به هم  د جرگېغروره او خرڅ سوو کسانو «  د را غون

  .ته هي گټه ونه رسوي » مشروعيت 

ييو هيوادوکي هي راز  کله چي د جرگې پرېکړي په ميليونو افغانانو او حتا گاون

 فايده په څه کي د هغې جرگې د جوړېدوگټه اومنښت او مشروعيت و نه لري، بيا نو 

  !ده؟

موږ او تاسو وليده، چي د ببرک او نجيب په واکمنييو کي هم دغه راز  تبليغاتي 

جرگې ډېري جوړي سوې؛ ور بلل سوو کسانو ته به څو ورځي پرتميني مېلمستياوي 

جوړي او ښه سوغاتونه ورکړل سوه؛ خو نتلو او ويرژلو افغانانو ته يې د يوې 

 ځکه نه د جرگو برخه وال  د خلگو ريښتيني استازي وه؛ اولسکيزي گټه نه رسېده؛

او نه يې په  جوړو سوو جرگو کي د خلگو پر اساسي غوښتنو او دردونو خبري 

دکرزي د حکومت لويي جرگې هم د ببرک او نجيب تر غولوونکو . کوالی سوای 

  . جرگو، هي ښه والی او سموالی نسي لرالی 
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ک او نيزې تر ظالمانه سيوري الندي، هغه هم د يوه د پردو د توپ. خبره روښانه ده 

کله د ملي او واقعي جرگي خبره نسي مطرح کېدای  د . مزدور حکومت له خوا، هي

همدې استدالل له مخي به د کرزي د حکومت له خوا را غوښتل سوې لويه جرگه  

به د که څه هم  په لويه جرگه کي . هغه څه کيي، چي امريکايي باداران يې غواړي 

ايران، پاکستان او روسيې مزدوران، نه د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او ملي 

وياړونو د ژغورني، بلکي د خپلو بهرنييو بادارانو د ستراتېژيکو گټو د تحقق په 

ونو او خاشو ماتولو ته لمن و  ييو د تصويب په الر کي خن خاطر د امريکايي چو

مان نه کيږي د هغه پالن مخه ونيسي، چي کلونه وهي، خو سره له هغه هم هي گو

کلونه مخکي د زرگونو پوځي تلفاتو او ميليارډو ډالرو په بيه د همدې مقصد دپاره په 

  . او پينټاگان کي جوړ سوی دئ . اې . آی . سي 

په پای کي بايد دا خبره له ياده و نباسو، چي د  لويي جرگې له خوا د امريکايي 

ييو تصويب به ن ه يوازي زموږ  د هيواد د سترو ملي او وطني مسألو حل ته الر چو

هواره نه کړي؛ بلکي تل تر تله به د جگړو، افغان وژنو، ورانييو او بدمرغييو اور ته 

ييو په وړاندي د . لمن و وهي  په راتلونکي او وروستۍ برخه کي د امريکايي چو

  .و الرو ږغېږوخپلو ملي او وطني مسألو د حل پر اساسي او هر اړخيز

  

  

  له امريکايي چوڼييو او نورواستعماري نخشوڅخه د ژغورني الر

کي د تېرو لسوکالو ترخو تجربو، ) افغانستان( زموږ په جنگ ځپلي او غملړلي هيواد 

په ډاگه وښوول چي د سولي، امنيت، ازادۍ، ډيموکراسۍ، قانونيت، بشري حقوقو او 

وله په خپلو پرمختگ په نامه راغلي پوځونه او د هغ و الس پر نامه مزدوران، 

داسي ورځ نسته، چي د دې بدمرغه هيواد په يوه کلي يا .  جبري اتوکي ډبل دي 

ون اول و او سپين ږرو په گ سوالۍ کي د يرغلگرو فرعونانو له خوا دکوچنيانو، ښ
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رون نن د هيلمند په نوزاد، پ. لسگونه بې گونا افغانان په وينو او خاورو ونه لړل سي 

وکي  د نورستان په دوآب، آ بله ورځ په کونړو او تر هغه مخکي په نوروکلو او بان

ولو يادونه يې ډېر ځای، وخت او حوصله غواړي( زموږ تنکي گالن، زموږ ) چي د 

ه او پلرونه، د اختري د پسو په شان، په وينو کرنگ سوه؛  خوندي مندي، زموږ  ورو

له دې روښانه . ه خورا دربي او درزي روانه ده او دا زړه چاودونکې لړۍ تر ننه پ

وک سترگي نسي پټوالی، چي پردو لښکرو او مزدور رژيم له تېرو  حقيقته هم هي

لسو کالو راهيسي دازادۍ، اولسواکۍ، بشري حقوقو، قانونيت او عدالت  پر ځای د 

  .جگړو، نا امنييو، دوښمنييو، ظلمو، خيانتو، غالوو او فساد توخمونه وکرل 
تېرو لسو کالو له ورايه ثابته کړه، چي د افغاني مسألو ياني جگړې، زورواکۍ ،  

وزگارتيا،چور او چپاو، فساد او نورو ناخوالو حلول د پردو پوځو اود هغو دکښېنولي 

واقعيت هم دا دئ، چي سوله او امنيت راوستل؛ . حکومت تر وس ډېره لوړه خبره ده 

و خپلسرو حاکمانو د ډول ډول نارواوو مخه نيول؛ 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، اصًال د 

پلو ک وک . ار نه دئ استعماري ځواکو او د هغو د مزدورو جنگي او مافيايي ډلو  هي

په نړۍ کي داسي هيواد نسي په گوته کوالی چي قاتالنو، تباهکارو، چپاولگرو، 

زورواکو، قاچاقبرو، پلورل سوو عناصرو اوپه فساد ککړو واکمنانو دي، خپلو 

ځکه  جنگي او . بېوزلو او مظلومو خلگو ته هوسا او سوکاله ژوند جوړکړی يي 

پلي په جنگ، وژنو ، اړودوړ، زورزياتي، فساد او نورو انساني ضد مافيايي ډلي 

که همدا اوس په افغانستان کي جنگ، وژني او سياسي . سياستوکي درنې گټي لري 

باد وباران نه يي امريکا، غربي دولتونه، روسيه، ايران، پاکستان، هند، عربي 

کله دې او هغه جنگي ډ لي، هيوادونه او داسي نور مغرض سازمانونه او دولتونه هي

يو پال د رباني، . مافيايي سازمانو او جاسوسانوته، په چارښاخو ډالرونه، نه ورکيي 



www.afgazad.com                                                                           
afgazad@gmail.com    

95

سياف، دوستم، فهيم، خليلي، محقق، عبداهللا، قانوني، نور او داسي نورو پرتمنيو 

ييو، ډول ډول شتمنييو، ناروا معاملو، نوکرانو او چاکرانو ته وگورئ؛ او بياپه  ما

غانانو د وينو او اوښکو دابې رحمه سوداگران، په تېرو خپله قضاوت وکئ، چي د اف

  !  لسو کالو کي په څه کاروبار بوخت وه؛ او تر اوسه څه کيي ؟

وک افغانستان، ژور او اساسي حل غواړي  وک  . له همدې َسَوبه ، دا وران او 

ييو هيوادو او نړۍ والي ولو ربړېدلو افغانانو سربېره، زموږگاون  داسي حل، چي پر 

زموږ  د هيواد د دو دېرش کلن ناورين معقول او منطقي .  ولني ته هم د منلو وړ يي 

  :حل، زما له نظره دوه لوی او اساسي اړخونه لري 

اول دا چي د پردو مزدور، فاسد او بې کفايته حکومت بايد ژر تر ژره خپل ځای د 

د .  حکومت ته وسپاري ناپېيلو، خپلواکو، زړه سواندو او پوهو افغانانو يوه مؤقت ملي

دغه راز ملي  حکومت د ښې پېژندني د پاره دي درانه لوستونکي د دې عاجز هغه 

پراخه او مفصله ليکنه وگوري، چي څه کم درې کاله مخکي د هيواد د ځينو ملي 

و لکه    . او ځينو نورو له الري خپره سوه » لر او بر« ، »بېنوا« ويبپا

5710=id?php.detail/com.larawbar.www://http  

ول ايتالفي پوځونه دي د يوه معقول او عملي زماني جدول په وړاندي  دوهم دا چي 

لې او خپلواکه خاوره پرېږدي  دا پوځونه له تېرو لسو کالو . کولو سره، د افغانانو سپې

، القاعدې او طالب مشرانو د وژلو يا ورکولو په پلمه دې راهيسي، د  ُاسامه بن الدن 

خاوري ته راغلي دي؛ خو عمًال  گورو، چي په خپلسرو هوايي بمبارييو،  ورانوونکو 

کنييو عملياتو، بېرحمانه ځورَونو او ناوړو کړووړو سره د افغانستان د مظلومو  م

ناروا، ظالمانه او بې مفهومه خلگو، په تېره بيا سرلوړو او خپلواکو پښتنو په وړاندي  

جگړه کيي؛ او هره ورځ زموږ مظلوم اولس ته د سر او مال ستر او درانه تاوانونه 

له دې امله بايد زموږ له بې گونا خلگو سره د نابللو يرغلگرو داوحشيانه . اړوي 
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ده مخکي په خپله اعتراف وکړ، چي په   ليون پانيتا څه مو-مشر .  اې . آی . د سي 

بې له شکه، د ُاسامه بن الدن . افغانستان کي د القاعدې د غړو شمېر تر سلو لږ دئ 

وژنه په خپله هم د دغه سازمان پر سياسي، سازماني او تبليغاتي ظرفيت بل کلک 

ي پاته سوه طالبان، اسالمي حزب، حقاني ډله او نوري وسله والي ډلي، چ. گوزار ؤ 

عملي په دې نه دئ، چي دا . د هغو وژل او ورکول نه عملي کار دئ، نه معقول 

ول د دې وطن اصلي اوسېدونکي دي؛ په خلگوکي ژوري ريښې لري؛ او له  خلگ 

تېرو لسو کالو راهيسي يې د امريکايي او ايتالفي قواوو له بمبارييو او بريدو سره 

معقول په دې نه دئ، چي دې . سره، خپل موجوديت او هويت خوندي ساتلئ دئ 

کله الس نه الره  ون، په نړۍ وال تروريزم کي هي خلگو د سيپټمبر ديوولسمي په گ

بن . او هي وخت يې دا نه دي غوښتي، چي د نړۍ وال تروريزم تر شا ودرېږي 

. ايس . الدن، القاعده او داسی نور هم په واقعيت کي د امريکا، عربو او پاکستاني آی 

امريکايان نسي کوالی په افغانستان کي د . خوا په غاړه کي ور واچول سوه آی له 

پلو د ځای پر ځای کېدو مسووليت د افغانانو پر اوږو ور واچوي  دا . افراطي ډلو 

خبره لمر غوندي روښانه ده، چي تروريزم، مذهبي افراطيت، نژادپالني او داسي 

کله په افغانستان کي ځای ن   . ه الره نورو بدو بالووهي

انکونه او  ولني واقعيتونه داسي دي، بيا نو دا بې سر وپايه پوځونه، دا  که د افغاني 

  !  جهازونه، داوژني او ورانۍ د څه دپاره؟

د ايتالفي قواوو ظالمانه بمبارييو او ړندو عملياتو خونه يوازي د تروريزم، افراطيت 

بلکي د وسله والو مخالفينو او تاوتريخوالي په ورکولو کي هي مرسته و نکړه، 

که ايتالفي فرعونانو او د پخواني شمالي . مقاومت يې ال نور هم غښتلی او پياوړی کړ

اتحاد ځينو پښتون دوښمنه مزدورانو د القاعدې او طالبانو په نامه، د خپلواکو، 

سرلوړو او غيرتي پښتنوونابودۍ ته مالوي تړلي دي، په زر کاله به داکرغېړن 

  . يشتيا نه کړي خوبونه ر
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که امريکايان  او په کابل کي د هغو منفور مزدوران تصورکيي، چي د بهرني اشغال 

او گوډاگي رژيم وسله وال او نا وسله وال  مخالفين به، له هغه کميسيون سره خبرو 

اترو او روغي جوړي ته غاړه کښېږدي، چي برهان الدين رباني يې مشري کيي، ډېر 

ځکه  د روغي جوړي له پاره نېکو او خيرغوښتونکو .  دي تېروتلي او خطاوتلي

گړو ته اړتيا سته  گړيتوب يا وساطت هم له حقوقي پلوه او هم زموږ د . من من

اولسي دودو او روايتو له مخي، د هغو کسانو کار دئ، چي پر نېک او مصلحانه 

ا گټي و شهرت سربېره، د ښکېلو اړخو تر من شخړه يا دعوه کي، هي ډول الس  ي

ول د سر په سترگو گورو،چي د کرزي د سولي په کميسيون کي له  نه لري؛ خو موږ 

څو بې واکو او کلېشه يي کسانو پرته، د افغانستان د زرگونو بې گونا وگړو قاتالن، د 

ولو  واله کولو مسوولين او په پای کي د اوسني امريکايي اشغال تر  کابل ښار دکن

  .مزدوران، غړيتوب لري خاين، بې رحمه او فاسد 

ايا د يوه ريښتيني ملي او ولسي حکومت لرل؛ او دا په وينو لړلې خاوره له هر ډول 

  پردو عسکرو او پردو  جنگيالييو څخه پاکول، ناسمه يا ناوړه غوښتنه ده؟

پلو، ځينو جاسوسانو او فاسدو واکمنانو پرته، څوک د    گومان نه کوم له جنگي ډلو

.  انساني، اسالمي او افغاني غوښتني سره تضاد او مخالفت ولري افغانانو له دې 

راسئ په الندي کرښو کي د دې ستر انساني، اسالمي او افغاني ارمان پر ځينو عملي 

ي خبري وکو   :اړخو يو څو لن

برو څخه په هيوادکي دننه او دباندي  له نېکه مرغه، افغانستان له  بېالبېلو قومو او 

داسي ناپېيلي ملي . ، غښتلي، پوه او ُمخلص ملي شخصيتونه لري ډېر خپلواک، زړور

ول افغانان يې په يوه ږغ پر ايمان، افغانيت، خپلواکۍ، سرښندني،  شخصيتونه، چي 

  .هوښيارۍ اواخالص آمنا کوالی سي 

داسي خپلواک، ناپېيلی او په هره ماناباکفايته مؤقت ملي او اولسي حکومت کوالی 
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يو دا چي له وسله والو گوندو، ډلو او شخصيتو سره د ريښتينو، ښکاره او مخامخ 

  . خبرو له الري د جنگ او ورانۍ مخه ونيسي 

بل داچي د ملي او اولسي کړنالرو په وړاندي کولو سره، د ميليونو جنگ ځپلو او 

  . ربړېدلو هيوادوالو بالفعل مالتړ تر السه کړي 

لي حکومت دا دوې ارزښتناکي برياوي به بېله شکه د همېشنۍ سولي او د مؤقت م

ملي روغي جوړي له برياليتوب سره لويه مرسته وکي؛ د سولي او ترقۍ جبهه به 

ورځ په ورځ غښتلې او د جنگ او وينو تويولو جبهه به ورځ تر بلي تجريد 

  . اوکمزورې کړي 

من ازادي خبري اتري او روغه د مؤقت ملي حکومت او وسله والو مخالفينو تر 

ول نابللي پردي  ايتالفي پوځونه او د ( جوړه به ډېر ژر دا امکانات برابر کړي، چي 

البته، تر . زموږ ورانه او غملړلې خاوره پرېږدي ) مخالفينو تر څنگ والړ جهاديان

 هغه مهاله، چي افغانستان په بشپړه توگه افغانانو ته نه وي پرېښوول سوی، په دې

وبي کي د سولي، امنيت او سوکالۍ تمه هم بې ځايه ده  ا   .  وران او غملړلي 

اکلي لن مهاله مودې وروسته، په هيواد کي عمومي  مؤقت ملي حکومت به تر يوې 

انتخاباتو ته الر هواره کړي؛ او په دې توگه به د يوه ريښتني منتخب حکومت تر 

د افغانستان د سمي .  بشپړکړي جوړېدو پوري، خپل ستر ملي او وطني رسالت 

ولو ښه ُنسخه هم همدا ملي حکومت دئ، چي کوالی سي د  ادارې او پرمختگ تر 

برو، ژبو، مذهبو، سيمو او خلگو پر حقوقو سربېره، د  ولو  دې گ تاريخي کور د 

ولني روا گټي هم خوندي وساتي  ييو هيوادو او نړۍ والي  ما ته خو په . گاون

ځکه موږ په تېرو . تر دې بريالی ، غوره او اغېزمن سيسټم نه ښکاري افغانستان کي 

افراطيت ) چپ او راست( دو دېرشو کالوکي په سترگو وليده، چي کي او ښي 

مظلومو افغانانو ته  بې تباهۍ او بدمرغۍ هي ورنکړه؛ او نه يې ورکوالی سوای؛ 

ه او هر شکل وارداتي خټه لري؛ او ولني له عيني ځکه افراطيت په هره ب  زموږ د 
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ولني له .  او ذهني واقعيتو سره هي اړخ نه لگيي  همدا دليل دئ، چي زموږ د 

سياسي، اجتماعي، فرهنگي او اقتصادي واقعيتو څخه پردي سيسټمونه تل د خلگو له 

ولو غوره الر ده » خير االمور اوسطها« . مخالفت او مقاومت سره مخامخ کيږي  تر 

ابرۍ، ازادۍ او بشري حقوقو د بشپړتيا دپاره مبارزه بايد تل زموږ په د عدالت، بر.  

خلگ بايد په شعوري ډول، د داسي بدلونو د .  خلگو کي عيني او ذهني مالتړ ولري 

يالوژۍ او تپل سوي . راوستلو په مقصد د مبارزې و ډگر ته را ووزي  وارداتي اي

بايد په کلکه يې مخه و . والی سيسټمونه د هي هيواد له خلگو سره مرسته نسي ک

  .نيول سي 

د  گردو افغانانو د خوښي وړ ملي حکومت به د سولي، تفاهم، ورورولۍ، دوستۍ او 

ييو هيوادو، د سيمي له دولتو، متحدو اياالتو،  نړۍ والو معيارو په چوکاټ کي له گاون

و هيوادو او نوري نړۍ سره دوستانه اړېکي وساتي؛ د هغو له علم ي، تخنيکي، لوېدي

ولني د يوه  اقتصادي او انساني مرستو به گټه واخلي؛ او په خپله به هم د نړۍ والي 

ينگ پام وکي  . فعال او گټور غړي په توگه، خپلو ملي او بين المللي مسووليتو ته 

امريکا، اوروپايي دولتونه او همسايه هيوادونه  هم بايد افغانانو ته د خپل سياسي، 

   .ادي او فرهنگي  سيسټم د غوراوي حق ورکړي اجتماعي، اقتص

کولتوري سيسټمو سته /په نړۍ کي د مختلفو سياسي، اجتماعي، اقتصادي او کلتوري

ينگښت او بشري پرمختگ، له خورا مهمو  والی د نړۍ والي سولي او امنيت د 

ل کيږي  د بېالبېلو سياسي، اجتماعي او اقتصادي سيسټمو . اړتياوو څخه گ

ولتو تر من د سوله ييز ژوندانه  زرين اصل  نه يوازي د معاصرو بين لرونکود

المللي حقوقو درې مهم اصول لکه   د زور يا زور د گواښ  مخنيوی؛ د دولتو د ملي 

ه منعکسوي،  واکمنۍ درناوی؛ او د دولتو په کورنييو چاروکي نه السوهنه، په ښه ب

مکارۍ نوري  برخي او اړخونه هم را بلکي  د بېالبېلو دولتو تر من د دوستۍ او ه

د سوله ييز گ ژوند نړۍ وال اصل پر هغو سياستو د بطالن کرښه باسي، . نغاړي  
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ولنيزو سيسټمو پوري تړلي دولتونه، د دوښمنۍ او تقابل لوري ته  چي په مختلفو 

ولو برخو کي د .  بيايي  بالعکس دا اصل له بېالبېلو دولتوڅخه د ژوندانه په 

  ) .٨٠ونکين ( دونکو همکارييو غوښتنه کييزياتې

البته، د سوله ييز گ ژوندانه ارزښتناک حقوقي اصل ته د پخواني شوروي دولت يا 

دا اصل د . نورو سوسياليستي دولتو په ړنگېدو سره، هي  زيان نه دئ رسېدلئ 

ولو پړاووکي د نړۍ والي سولي، امنيت، پرمختگ ا ولنی دگ ژوندانه په  و بشري 

ل کيږي  ځکه د نړۍ بېالبېل هيوادونه د . همکارۍ ډاډمن او اغېزمن ضامن گ

له . سياسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنگي پرمختگ  له پلوه، لوی توپيرونه لري 

دې کبله په نړۍ کي د بېالبېلو سياسي، اجتماعي، اقتصادي او فرهنگي سيسټمو د 

ي، بېله شکه نړۍ واله سوله، امنيت، اجباري ړنگولو او پيکه کولو په خاطر هلي ځل

بايد د هر . بشري پرمختگونه او همکارۍ له سترو کړاوو او النجو سره مخامخ کيي 

هيواد مېشتو اولسو ته په پوره ازادۍ حق ورکړل سي، چي له خپلو ملي ځانگړتياوو 

او اړتياوو سره سم ، د خپلو زړو نظامو او زړو سياسي، اجتماعي، اقتصادي او 

  . نگي مؤسسو د اليشولو دپاره پرېکړه وکړي فره

  

کنۍ بشپړتيا،  په افغانستان کي يو منلئ ملي او ولسي دولت کوالی سي د هيواد د م

سياسي خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د ډاډمني دفاع  دپاره د ملي گټو او بين المللي 

ون له هر موازينو په چوکاټ کي، د اړتيا پر مهال، د امريکا د متحدو اياالتو په  گ

. بهرني هيواد سره د دفاعي او ستراتېژيکي همکارۍ بېالبېل تړونونه السليک کړي 

کله  د عيني اړتياوو پر بنس  السليک سوي دا ډول ستراتېژيکي تړونونه به هي

جگړو، نا ارامييواو کړکېچو ته لمن و نه وهي؛ خو دا کار په بشپړ باور سره د 

او واک ډېر پورته دئ، چي د پردو د توپ او اوسني مزدور حکومت تر صالحيت 

د داسي  بې واکه او مزدور حکومت له خوا .  انک په زور، پر خلگو حکومت کيي 
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د ستراتېژيکو تړونو السليک، ال نورو جگړو، نورو وينو تويولو او نورو کړکېچو ته 

  .الر هواروي 

ي هيوادونه، د سيمي دولتونه او نړۍ وال قدرتونه، په  افغانستان کي متضادي گاون

مزدور رژيمونه په سياسي، اقتصادي او ستراتېژيکي چاروکي د خپلواکۍ . گټي لري 

يوازي يو ريښتينی . نه لرلو په وجه دا متضادي او متناقضي گټي نسي پوخال کوالی 

ملي حکومت کوالی سي د ملي دري په غوره کولو سره د همسايه گانواو نړۍ والي 

ته د احترام په سترگه وگوري؛ او د نامشروع گټو يې په کلکه مخه ولني مشروع گټو 

  . ونيسي

ول له  يو ځل بيا تکراروم، چي په افغانستان کي السوهني، جگړې او نا ارامۍ 

که امريکايان . بهرنييو لښکرو او گوډاگي رژيم سره نه شلېدونکی اړېکی لري 

ه هيله افغانستان ته تللي دي، بايد ريشتيا هم له تروريزم او افراطيت سره  د مبارزې پ

د افغاني شخړو او النجو د اساسي حل له پاره د هغو په اصلي علت او َسَوب پسي 

کله چي د بهرنييو السوهنو، جگړو، وينو تويولو او ورانکارييو اصلي . وگرځي 

ه والړ سي، بيا نو د هغو معلولونه ياني تروريزم، نا ارامۍ، زور زياتۍ،  علت له من

ه ځي    . افراطيت،  لوږه، بېکارۍ، وروسته پاته والی او نوري ناخوالي په خپله له من

که امريکا په افغانستان او شاوخوا سيمه کي د خپلو سياسي، اقتصادي او ستراتېژيکو 

گټو د تحقق دپاره نه ، بلکي په ريشتيا سره  د سوله ييز، سوکاله  او متمدن افغانستان 

 نو تر هر څه مخکي بايد د اوسني مزدور رژيم له سياسي، دپاره راغلې يي، بيا

ولو لوی او  عسکري او مالي مالتړ څخه، چي  په هيوادکي د سولي او امنيت تر 

اساسي خن دئ، الس واخلي؛ او د يوې بين االفغاني جرگې له الري د هيواد د 

و د هغه له مشرتابه چاري د افغانانو يوه ريښتيني مؤقت ملي حکومت ته وسپاري؛ ا

  .الرښوونو سره سم د وتلو پرستراتېژۍ غَور وکي 
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 که امريکايان د جنايتکارو، ورانکارو، جاسوسانو او غلو داوسني بې کفايته حکومت 

ينگار کيي، د دې خبري مانا دا ده، چي غواړي يو ځل بيا د چارو واگي  پر مالتړ 

پلو ته پرېږدي؛ او په دې توگه نورو ج گړو، وينو تويولو او افراطي وسله والو ډلو 

کله د وسله . جريانو ته الر هواره کړي  ځکه دا بې کاره او بې کفايته حکومت هي

که د مزدور رژيم ځيني . والو مخالفينو په وړاندي د مقابلې او مقاومت وس نه لري 

عناصر د خدای، وجدان او افغانيت په نامه څه پېژني، نور بايد له دې شرمناک، 

و خاينانه واک څخه الس واخلي؛ او يوه مؤقت ملي حکومت ته د واک په خونړي ا

  . سپارلو کي مرسته وکړي 

په افغانستان کي د امريکايي عسکرو دايمي حضور زموږ د هيواد د سياسي خپلواکۍ 

له دې .  او ملي واکمنۍ د محدودولو او زيانمن کولو په الرکي، ډېر خطرناک گام دئ 

.  سرلوړی او باغروره افغان  ومنلو ته غاړه نه ايږدي امله يې هي خپلواک،

امريکايي ستراتېژيستان بايد د تاريخ په اوږدوکي د افغانانو له خپلواکۍ  غوښتونکو 

مبارزو او حماسو څخه، د عبرت درس واخلي؛ او پرېنږدي د زرگونو پوځيانو او 

ي، چي نوري ميليارډو ډالرو په ضايع کولو سره، له هغي نتيجې سره مخامخ س

تاريخونه شاهدي ورکيي، چي د .  يرغلگري امپراطورۍ ور سره مخامخ سوي دي 

دې خپلواک او سرلوړي هيواد په غرو او رغوکي د ډېرو فاتحانو پزي په خاورو 

لړل سوي دي؛ ځينو يې پښې او السونه، ځينو يې سرونه او ځينو يې درست 

  .لښکرونه بايللي دي 

وک په افغانس کي د لويو قدرتو، په تېره بيا متحدو  تان او شاوخوا سيمهالبته، هي

اياالتو له اوږد مهاله گټو څخه سترگي نه پټيي؛ خو دا گټي بايد د افغانانو، همسايه 

يو خپلواک، . دولتو او نړۍ والو له قانوني او انساني گټو سره بشپړ سمون ولري 

لی او کارپوه ملي دولت کوالی سي په خ پل هيوادکي د امريکا د خدمتدگار، سپې

ون د همسايه گانو او نورو هيوادو مشروع گټي خوندي وساتي    . متحدو اياالتو په گ
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ينگه کړي، بيا نو په دې  که امريکا د تعقل او منطق پر ځای د زور او گواښ الر 

حقيقت بايد ښه سر خالص کړي، چي افغانانو ته، په خپل پلرني هيوادکي د پردو 

د دايمي اشغال په عواقبو ياني دايمي . ونه د دايمي اشغال په  مانا دي دايمي لښکرکو

د امريکا سياسي او پوځي .  جگړو او دايمي تراژيدييو هم هر څوک ښه پوهېږي 

دا خونړۍ . ستراتېژيستان بايد يو پال بيا خپل تېر لس کلن ريکارډ له سره وگوري 

افغانانو کرکه او نفرت د هري ريکارډ له ورايه ښيي، چي له پردو لښکرو څخه د 

  . ورځي په تېرېدو سره ډېريږي 

که يو نيم لک منظم پوځ او لسگونو زرو استخباراتي، امنيتي او اکمالتي قواوو په 

تېرو لسوکالوکي د خلگو خپلواکۍ بخښوونکي ارادې ماتي نکړای سوې ، تر دې 

ه به، د  ييو په ب افغانانو د پر شا نه وروسته هم هي دليل نسته، چي د عسکري چو

بايد له دې روښانه حقيقت څخه سترگي پټي نه کو، چي . تلونکي پاڅون مخه ونيسي 

گرده . د امريکايي عسکرو همېشنی حضور، د افغان ناورين د حل الر نه ده 

خپلواک، زړور او سرلوړي افغانان د وطن، ملي نواميسو او پردو يرغلگرو پر 

  .ه خوله دي خالف مبارزه کي يو الس او يو

م، چي د جنگ او تباهۍ لېونۍ لمبې  په پای کي د دې مهمي خبري يادونه ضروري گ

به هرومرو زموږ د اسکېرلو هيوادوالو ويرجنه او ويجاړه کوډغاله نوره هم لولپه 

کله  ونه او د هغو مزدور رژيم هم هي کړي ؛ خو له هغو سره به امريکايي لښکرکو

ي، دا ويني او اوښکي به هرومرو د فرعونانو پر ارامه پاته نسي؛ دا اور ونه او لو

ييو هم  رسيږي  واو ما   . تر ار

  

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

  لښکرگاه،  لښکرکوټ، پايگاه، چوڼۍ؟/ اډه، پوځي اډه، لشکرگاه

  د لغتپوهني او ايتيمولوژۍ په روڼا کي څو لنډي خبري 
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  ښاغلي  ډيپلوم -د خوږ  ژبي، مبتکر او متفکر ليکوال څو ورځي مخکي د هيوا

ه کي، د »   آزاد افغانستان -افغانستان آزاد « انجنير خليل اهللا معروفي، په  ويبپا

ييو په اړه، د يوې په زړه پوري مقالې په ترڅ کي، د معقولو داليلو په  امريکايي چو

پر » پايگاه « نو پام د ايرانيوړاندي کولو سره، د دري ژبو ليکوالو او ژورناليستا

کارولو او رواجولو ته ) لشکرگاه( ځای د خپلي ژبي د يوې خوږې تاريخي کليمې 

« او » لشکرگاه « د .  اړولئ ؤ، چي ماته يې هم په ريشتيا سره  ډېرخوند را کړ 

ييو په  ردولو او غندنه کي، د » پايگاه  د  کليمو پر څېړنه سربېره د امريکايي چو

  :   معروفي علمي مقاله، دلته کتالی سئ ښاغلي

-ye-Ejaaza-KM-042511/Siasi/com.afgazad://http

-e-Botlaan-Begaana-e-Lashkargaah
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ا غوا ړم په دې لن بيان کي درنو لوستونکو ته د ايتيمولوژۍ او لېکسيکالوژۍ په رو

کي هم ور زيات کړم    .کي د ښاغلي معروفي پر علمي استدالل، څو نور 

کی دئ، » اډا« يا » اډه «    د ايتيمولوژۍ يا ريښه پېژندني له نظره د هندي ژبي 

 ژبواوپښتوکي، په پراخه توگه چي له اوږدو زمانو څخه په زياترو هندي االصله

ــــکيسيانو اډه، د ) . ٣٧پالټ ( استعماليږي  روانــــــــو اډه، د  په پښتوکي د مو

گاډييو اډه او داسي نور عبارتونه له پخوا څخه باب دي، چي په عمومي ډول د تم 

ی، درېد ځــــای/ ځای  دا .دريدځی، ايستگاه، توقفگاه او داسي نورو په مانا دي / تم

کی پخوا په افغاني پښتوکي د عسکري قشلې، عسکري قطعې، عسکري قرارگــــاه 

يا گارنـــــــېــزيون او داسي نورو په مانا نه کارېدئ؛ خوپه کښته پښتنوکي داوردو 

ژبي د اغېـــزې له کبله فوجي اډه ، هوايي اډه، د پوليسو اډه او داسي نور عبارتونه، 

    .له پخوا څخه استعماليږي 
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ه ده، چي نن سبا په افغاني » فوج « کليمه د عربي» پوځ «  مفغنه يا پښتو سوې ب

پښتوکي خورا ډېره کاريږي؛ او د پخوانييو مروجو کليمو لکه لښکر، اوردو يا 

لښکر، سپاه، عسکر، اوردو هغه کليمې دي، چي . عسکري قوې ځای يې نيولئ دئ 

ادب کي تابعيت او مقبوليت لري؛ او ځای له پېړييو پېړييو راهيسي زموږ په ژبه او 

ځکه دا کار هي . مفغني کليمې ته په بشپړه توگه ور نکړل سي » پوځ « يې بايد د

منطق نه لري، چي خپلي زړې او اشنا کليمې د پرديتوب په گونا تر خاورو الندي 

، البته، د منل سوو عربي. کو؛ او پر ځای يې نوري پردۍ، خو نا اشنا کليمې ودروو

پاړسي او نورو پردوکليمو تر څنگ د خپلي ژبي د نابابه او هېرو سوو کليمو 

کی دئ، » سبب « د مثال په ډول . راواجول ډېر نېک او گټور کار دئ  داسي عربي 

دا . چي د پښتو تر څنگ په دري، اوردو او نورو ژبوکي هم پراخ استعمال لري 

کي د کندهار په پښتني  چاپېرکي افغاني رنگ اخيستی دئ؛ او اسانه، ساده او مروج 

ه په عامو او خاصوکي دود دئ » َسَوب « له پېړييو پېړييو راهيسي د َسَوب « د . په ب

تر څنگ، ډېري نوري کليمې هم سته، چي گرده يې د پښتو ژبي د لغوي زېرمي » 

ل کيږي؛ او په هي بيه يې بايد له السه و نباسو   . ارزښتناکه برخه گ

ۍ سره، نن سبا د ژبي د سوچه کولو بې خبره محتسبين د دې مفغني کليمې په خواشين

( له کارولو مخ اړوي؛ او پر ځای يې د پښتو او عربي ژبي د يوه لغوړن ترکيب 

له « و بېدرېغه استعمال ته مال تړلې ده، چي په حقيقت کي له دوو برخو ياني ) المل

ه ځيني يې د ج.  څخه ترکيب سوی دئ » عمل « او»  هم کاروي، ) المالن(معي په ب

زما پوښتنه دا ده، که پېړۍ . چي تر مفرد حالت ال ډېر بې خونده او خندنی ايسي 

پېړۍ مخکي په ژبه کي د همدې مفهوم دپاره ساده، اسانه او مروجه کليمه لرو، د بلي 

 او ماته  خوپه دې کار کي له بې خبرۍ!  نا اشنا کليمې د جوړولو اړتيا په څه کي ده؟

( زموږ په نيولوجيزم کي د شکلي او مانوي . خپلسرۍ پرته بل څه نه ښکاري 
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ه ) معنوي کمزورييو څېړنه او سپړنه د لوی کتاب د ليکلو غوښتنه کوي، چي دا لن

  .مقاله يې ځای نه دئ 

ه » فوج « عربي دېرش کاله دمخه په افغاني پښتو کي باب نه ) پوځ(يا د هغه مفغنه ب

په کښته پښتنوکي د اوردو ژبي د فرهنگی نفوذ په وجه له ډېرو وختو يوازي يې . ؤ 

ه  ه )فوج( راهيسي، په اصلي عربي ب پراخ ) فوځ ( يا نيمه عربي، نيمه مفغنه ب

   ) . ٧٣١وېر ( استعمال الره 

ترکيبي » لشکرگاه « د پاړسي ژبي په زړو متنوکي د عسکري يا پوځي اډې دپاره د 

/ لشکرگاه( وه بولگه يې د هيلمند د اوسني اداري مرکز کی کار سوی دئ، چي ي

لښکري بازار، / لشکری بازار. په تاريخي نامه کي تر اوسه هم ژوندۍ ده ) لښکرگاه

د همدې مفهوم له پاره ځيني نوري  مروجي کليمې ) اردگاه(اوردو بازار او اوردوگاه 

  .دي 

امپراطوري کي دوهم لوی ښار د غزنويانو په لويه ) ُبست( له تاريخي پلوه، بوست 

ييو په جوړولو سره  له بوست . ؤ غزنوي پاچهانو د مجللو او شاندارو سلطنتي ما

د غزنوي دورې ځينو . څخه د خپل ژمني تفريحي مرکز په توگه کار اخيست 

شاعرانو لکه فرخي سيستاني او عنصري بلخي ددې ښار د پرتمنيو او با صالبته 

د عنصري بلخی او فرخي . گ . و( ښايسته شعرونه ويلي دي وادنييو په ستاينه کي، 

  ) . سيتاني ديوانونه

ی  / معسکر ( بوست ښار د اسالم د لومړيو فتوحاتو په زمانه کي د لښکرو استوگن

يا زموږ په اوسنۍ اصطالح قرارگاه ؤ، نو ځکه يې د لشکرگاه يا ) لښکرکوټ

/ ش١٢٨٩( اښاد عالمه حبيبي   ارو-د لوی استاد . لښکرگاه په نامه بللئ دئ 

په عقيده د عربانو تر راتگ او د عربي ژبي تر )  ع١٩٨۴/  ش١٣۶٣  -ع  ١٩١٠

ېدو او استوگني ځای ته  « رواجېدو دمخه، په دري ژبه کي د عسکرو د راغون

تاريخ افغانستان بعد از اسالم « لوی استاد په خپل ستر شهکار .  ويل کېده» لشکرگاه 
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» لشکر« کليمه هم د دري ژبي له » عسکر « چي د عربي ژبي کي کښلي دي، » 

حبيبی، ( زړه او لرغونې ده » عسکر« کليمې څخه معرب سوې ده، نو ځکه تر 

د هيواد د نامتو » لشکرگاه « ). ۶١٣ ؛ وېر ۵٧۴تاريخ افغانستان بعد از اسالم  

ارزښتناک  د هغه )  هـ ش١٣۶٢ – ١٢٨٢(  ارواښاد استاد علي احمد کهزاد -مؤرخ 

  تحقيقي اثر نوم دئ، چي د همدې ښار تاريخي او ادبي پېښي پکښي څېړلي -علمي

  . سوي دي 

لښکرگاه کليمه اوس، د پاړسي او پښتو ژبو په ورځنييو / له بده مرغه د لشکرگاه

محاورو او مرکوکي، له  يوه جغرافيايي نامه پرته،  په خپله اصلي مانا نه استعماليږي 

ځای اوس » لشکرگاه « په رسمي او مطبوعاتي ژبه کي د) دري( اړسۍ د افغاني پ. 

پای (پايــگــــاه   . نيولــــئ دئ ) پايگاه( د ايرانيانو بې خونده او نا رسا ترکيبي کليمې

کليمه لکه څنگه، چي ښاغلي معروفي هم يادونه کړې ده، د انگرېزي بېس يا ) گاه+ 

  نــورو ورتــه اوروپايي

ښکال، سادگي، اساني » لشکرگاه « لفظي ترجـمـــه ده؛ او په هي ډول د کليمو تحت ا

  .او پوخوالی نه لري  

ترکيبي کليمه هم بې » لښکرکوټ « دپاره د » لښکرگاه / لشکرگاه« په پښتو کي د 

کو» لښکرکوټ « د ايتيمولوژۍ له پلوه . خونده او بې مانا نه ښکاري  « له دوو بېلو 

ه » لشکر« د پارسي » لښکر« . خه جوړ سوی دئ څ» کوټ « او » لښکر مفغنه ب

ينگ او ) لويه(،  جنگي کال، لوړه کال، لو)قلعه(د کال» کوټ « او کال يا باالحصار، 

کی دئ، چي ريښه يې  مزبوت مورچل په مانا په هندي، پاړسي او پښتو کي مشترک 

کی د پاړسي په ) . ٨۵٩پالټ ( له هندي ژبي سره پيوند لري « زړو متنوکي ددا 

« په ترکيبي کليمه کي ډېر ليدل کيږي، خو اوس يې ځای د عربي ژبي » کوتوال 

په . کليمې نيولئ دئ » ِدژ« او د پارسي ژبي » باالحصار« ، »حصار« ، »قلعه 
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سالح کوټ « ، »برېښناکوټ « کی په ډېرو ترکيبي کليمو لکه » کوټ « پښتو کي د

  .او داسي نوروکي ژوندی دئ » وټ نادرشاه ک« ، »شاولي کوټ « ، »

کي لکه څنگه چي گورو د کليمې مانا او مفهوم له ورايه ) گاه+ لشکر ( په لشکرگاه 

ښکاره دئ؛  کوچنی او لوی، لوستی او نالوستی گرده په پوهېږي؛ هي اضافي 

له بلي تکميلي يا وصفي کليمې پرته » پايگاه « تشريح او توضيح ته اړتيا نه لري؛ خو

په پښتو او انگرېزي کي هم د عسکري . ًا د لښکرگاه يا لښکرکوټ مانا نه رسيي قطع

. کليمه همدا ستونزه پېښوي » بېس « يا » اډې « قشلې يا لښکرکوټ په مانا د

هرومرو يې بايد د مانا د وضاحت او تفسير له پاره يوه بله تکميلي يا وصفي کليمه هم 

و وايي، د اروېدونکي په ذهن » اډه « ي که څوک بې وصفي کليمې يواز.راوړل سي 

رانو اډه، د بگييو اډه او داسي نور مفاهيم ورگرزي  سربېره . کي سمدالسه د مو

پردې نيمگړتيا او نا رسايي، هر صفت هم د اډې عسکري يا نظامي ځانگړتيا نسي په 

ي نور له همدې کبله، نوې اډه، زړه اډه، لويه اډه، کوچنۍ اډه او داس.  گوته کوالی 

په بله وينا، له اډې سره . عبارتونه هي يو د اډې د عسکريت خصوصيت نه جَوتوي 

ملگری صفت بايد خامخا د اډې لښکري يا عسکري خصوصيت ته اشاره وکي؛ لکه 

عسکري اډه، پوځي اډه، هوايي اډه، استخباراتي اډه، پوليسي اډه او داسي نور، که : 

ره اروېدونکو يا لوستونکو ته د هغې د دقيقي مانا نه نو د اډې کليمه به  يوازيتوب س

 .په موندلوکي، لوی سرخوږی پيدا کړي 

لښکر « ، »لښکرگاه « لکه څنگه چي مخکي يادونه وسوه، په انگرېزي کي هم د 

کي له » بېس « په مانا د» پوځي اډې « يا » کوټ  کليمه د بل وصفي يا تکميلي 

ستونزه او مشکل پېښوي، نوځکه له نورو ماناوو زياتولو پرته، د مانا په پوهېدوکي 

« : سره د نه التباس  په خاطر زياتره د يوه صفت په زياتولو سره کاريږي لکه 

او داسي نور او يا د هغه پاره نور » نېوي بېس « ، »آرمي بېس « ، »ميليټري بېس 

کي استعماليږي، چي ځيني يې دا دي    :مترادف او متقارب 
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  base ,  army base,  camp,  army camp, military  instillation,  

post,  barracks,  headquarters,    

 garrison, cantonment,  station.  

  

له د دوو کامًال بېلو کليمو څخه » پايگاه نظامی« که د ايتيمولوژۍ له اړخه وگورو

او » پای «  له يې په خپله هم» پايگاه « جوړ سوی عبارت دئ، چي اوله کليمه ياني 

ه يوازي د يوه واحد . څخه جوړه سوې مرکبه کليمه ده» گاه «  دا دواړي کليمې په گ

پايگاه « د . مفهوم او مانا ياني  لښکرگاه يا لښکر کوټ د افادې له پاره استعماليږي 

« داسي ترکيبي کليمه ده، چي له دوو برخو ياني» لشکرگاه « پر خالف، » نظامی 

والي، » لښکرگاه / لشکرگاه« د . څخه جوړه سوې ده » گاه« او» لشکر کی پر لن

يا پوځي اډې ښکلی، » پايگاه نظامی « سادگۍ او اسانۍ سربېره د مانا په لحاظ هم تر

پر دې شکلي او مانوي فضيلت سربېره » لشکرگاه « البته . اسانه او ُپر مانا دئ 

ی اړېکی لري؛ نو ځکه يې بايد د زموږ د هيواد له تاريخ او ادب سره هم نه شلېدونک

ه هم له پامه و نه غورځول سي  ول داليل د دې . زړښت يا لرغونتوب ښېگ دا 

د کليمو را ژوندی کول گټور او »  لښکرگاه / لشکرگاه« ښکارندوی دي، چي د 

  .پرځای کار دئ 

اما په پښتو کي د عسکري قشلې، عسکري قطعې، قرارگاه، لښکرگاه، لښکر کوټ يا 

ځي اډې پر ځای يو بله کليمه هم تر اوسه د خلگو په محاورو او مکالمو کي ژوندۍ پو

کو په شان يې له ورکېدو څخه وژغورو  ۍ« دا د. ده، چي بايد د نورو پخوانييو  / چو

ۍ ۍ/ چهاونی / چاو کليمه ده، چي له خورا پخوا زمانو څخه پر » چونی / چهاو

که . االصله ژبو او پښتوکي هم استعماليږي هندي ژبه سربېره، په ډېرو نورو هندي 

څه هم نن سبا د افغانستان په رسمياتو کي د عسکري قشلې، عسکري قرارگاه، 

عسکري قطعې او گارنيزيون اصطالحات ډېرکاريږي؛ خو سره له هغه هم په 
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ۍ « کندهارکي له عمــــرونو راهيسي د کليمه د خلگو په ورځنييو محاورو او » چو

  . ژوندۍ ده مکالمو کي 

ۍ کليمه زموږ په پراخه سيمه او پراخو اولسو کي د  زما په قاصر نظر دچو

، چي ژبپوهان  والي، سادگۍ، روانۍ او روښانه مانايا هغه څه پر بنس عموميت، لن

او لغتپوهان يې د فصاحت او بالغت د اصولو په نامه يادوي، تر لښکرگاه، لښکر 

رېښي؛ ځکه دا کليمه هم له يوې خوا زموږ په کوټ اوپوځي اډې هم په زړه پوري ب

ژبه کي تاريخي ريښې لري؛ او له بلي خوا تر اوسه د عام  اولس په ورځنييو خبرو 

کو مفهوم . کي کاريږي  کی د دووجال  د لغتپوهني اصول هم دا ُحکم کيي، که يو 

کو ترکيب ته هي حاجت نسته  ه ېوې دغه راز، که ل. افاده کړای سي، بيا نو دوو 

ه بيان  ريښې څخه راوتلې ساده يا بسيطه کليمه د پام وړ مانا په واضح او روښانه ب

کو څخه  جوړي سوي ترکيبي کليمې  کړای سي، بيا نو له دوو بېلو ريښو يا دوو بېلو 

د ) جامعيت اومانعيت( لن والی، سادگي، اساني او د مانا بشپړتيا. ته هي اړتيا نسته 

ول ما د هري بلي ليکني په څېر په دې . و مهم او اساسي اصل دئ نيولوجيزم تر 

ولي کليمې او  ايني په هيله  ليکنه کي هم د پښتو د لغوي زېرمي د پراخېدو او ب

  .ترکيبونه کارکړي دي 

  

 

  ماخذونه او سرچينې

دنيای کتاب، :  تهران . چاپ سوم . تاريخ افغانستان بعد از اسالم . حبيبی، عبدالحی 

١٣۶٧ .  

نشر کردۀ د کتاب چاپولو مؤسسه به همکاری : کابل . تاريخ مختصر افغانستان  . ---

   .١٣۴۶. انجمن تاريخ 
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کيمسيون فرهنگی حزب : قم .  چاپ جديد . جنبش مشروطيت در افغانستان . ---

   .١٣٧٢وحدت اسالمی افغانستان، 

مؤمن پتوال، د څېړنوال محمد . د خوشحال خان خټک ُکليات . خټک، خوشحال خان 

د :  کابل . څېړنمل محمد عارف غروال او څېړنيار عبدالواجد واجد په اهتمام 

افغانستان د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبياتو انسټيټوټ، د ادب او فولکور څانگه، 

وک .  ١٣۵٨   .لومړی 

مرکز  چاپ و نشر سازمان تبليغات :  تهران . اقبال شناسی . شادروان، حسن 

  .١٣٧١اسالمی، 

   .١٣۶٣. ب ن : ايران . چاپ دوم . به کوشش دبير سياقی . ديوان . عنصری بلخی 

مرکز نشر :  ايران . چاپ چهارم . افغانستان در مسير تاريخ . غبار، مير غالم محمد

  .١٣۶٨انقالب با همکاری جمهوری، 

  .ت . ب :  ايران . به کوشش دبير سياقی . ديوان فرخی سيستانی، 

اشاعت ششم . به اهتمام داکتر جاويد اقبال . کليات اقبال . مه محمد اقبال الهوری، عال

 .١٩٩٠شيخ غالم علی اين سنز پبليشرز، : کراچی . 

  ) .١٣٨٢قانون اساسی افغانستان ، ( 

پښتو : کابل . به تصحيح و تحشيه وتعليق عبدالحی حبيبی  .پټه خزانه . هوتک، محمد

  .  ١٣٢٣ولنه ، 
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American primacy and its  : Chessboard

, BasicBooks: New York. geostrategic imperatives
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: London( edition nd2, Unholy Wars. K. J, Cooley

Pluto Press, 2001). 

. Prof. Ed. International Law. al. Feldman et. I. D

G.I. Tunkin. English translation from the Russian 

edited by Muran Saifulin, Cand. Sc.(Law). Moscow: 

Progress Publishers, 1986.   

, classical Hindi, dictionary of Urdu A. T. J, Platts

 .1884, .Co& Allen . H. W: London. and English 

 

Law and Force in the International . I.G, Tunkin

: Moscow. from the Russian. Trans. temSys

Progress Publishers, 1985.  

  

A  Dictionary of Modern Written . Hans, Wehr

: Beirut. ed. rd3, Milton Cowman. by J. Ed. Arabic

Librairi du Liban, 1980.                                             
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