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 انجنير سيد عبدالقادر

                                                               ٢٠١۴ می ٣٠

 ټولټاکني که داستعماري  اشغال پنځم پړاو
 :دټولټاکنو لوبو ته يوه لنډه کتنه :  لومړي برخهــــ

  :   د امنيتي تړون دالس ليک  په اړوند دنوماندو بي له شرطه  وعدي : وھمه برخه  دــــ

     :                                                                                            داشغالي ځواکونو احتمالي ستنيدل :  دريمه برخه ـــ

  

  

   ــ    په امريکايي اشغال کي ھيروئينو اخته افغا ن ماشومان ـ دامريکايي استعمار اړتيا او ټو لټاکني         ـ دتاج بيک قصر د استعمار او جھادي غلو دجناياتوپه پايله کي

  :     ه وعدي دوھمه برخه ـــ دامنيتي تړون د الس ليک  په اړوند دنوماندو بيله شرط

د ټولټاکنولوبه داشغالی واکمنانو داړتيا له مخی ځکه  شروع سوي ده ،  ددوھمي برخي تر  ليکلو تر مخه بايد  ووايو ،

چی ديوه اړخه نړيوالو  څخه خپل استعماري اشغال پټ کړی ، او دبل اړخه  داسي  وښيي چی افغانستان آزاد او دادي 

او  جمعي )  ملي ګوندونه ، مدنی ټولني( افغانسف ځاي دادي چی أ دت٠ره کيږی ډموکراټيکي  ټولټاکني پکښي تر س

رسنيو دټولټاکنو دلوبي دورځي دښارونو او ھم درايې اچونو دمرکزونو حقيقي انځوردخپلو شخصي ګټو له کبله   

ګو دنه ورتګ له داينټرنيټ له الري  افغان ولس او نړيوالو ته ښکاره نه کړ ، چی درايي اچوني  کوم محالت دخل

 چی پر الس پوڅي حاکميت يي تر ډيري فيصدي پوري ٠مخي خالي او کوم محالت دامنيتي ستونځوله کبله تړلي دی 

 يعني خالي صندقونه به دخلګو درايي اوارادې څخه ليري نه ډکيدالي ،  چی ددوي دا ٠دتقلب الره بنده کړي واي 

 ٢٧ ـــ ٢۶خبره داده چی دمصر ټولټاکني چی  دمۍ دمياشتي د  ديادولو وړ ٠کړنه به ولس ھيڅ وخت ونه بخښي 

 چی ٠پوري اعالن سوي وي ، د يوي بلي بله ورځي  دپاره ځکه وغځيدلي چی دخلګو درايو اچوني کچه ډيره لږ وه 

ر نيټ له الري ونړيوالو ته درايی اچوني دمحالتو انځورونه ښکاره کړل چی ډيدې افشاګريو کي جمعي رسنيوداينټرپه 

  ځکه دمصر دټولټاکنو کميسون  درسنيو په دې ٠ چی ددوي دا کړنه په ريښتينه توګه دستايني وړ د ه٠يي خالي وه 

کړنه باندي  نه سي کوالي دافغانستان دټولټاکنو په څير د رايه اچوني د خالي محالتو څخه بيا ھم ډک صندقونه ومرکز 

 دافغانستان دټولټاکنو د  لوبي  ٠يي او مشروعيت تر السه کړی   ته وليږي اوپه رايه اچونه کی  دخلګوشمير ډير وښ
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په تبليغاتي کمپاين کي  داسي دملي ګټو ضد  ھلي ځلي کيدلي او کيږي  ، چی دھغو څخه دافغان ولس دقومونو په منځ 

 ولس ورټمبول  دقوم پلوي او فيدرالي کيدو  پرلورباندي دافغا ن٠کي دبي اتفاقي او دوطن  دتجزيي بوي پورته کيدي 

دافغان ولس دارادې انعکاس نه بلکه په نيژدي  راتلونکي کي دملي محکمي څخه  دجھادي بشري او اقتصادي 

 په دې تبليغاتي کمپاين کي ځينو نوماندو کوښښ کاوه چی په مصنوعي ډول  ٠جنايتکارانودتيښتي انعکاس په ګوته کوي 

 که داسي تالښونه ځيني کسان په اګاھانه ډول ٠ پلوي تر السه کړي په يوه او بل  قوم پوري ځا ن وتړي ،  څو دھغوي

 حتا په ٠مخ ته بيايي او غواړي ددې الري څخه ديو قوم پلوي دځان کړي ، دابه يو لويه سياسي او ملي  تيروتنه وي 

س ته ځينو وختونو کي کيداليسی که دداسي اشخاصودھڅو مخه ،دځان  او ګروپ له  پاره دحاکميت او ثروت ال

 دا ځکه چی ددوي دا ډول ٠راوړل وي  ، په دې حالت کي کيداليسي ، چی داسي کسان په ملي خيانت  متھم کړل سي

 ځيني کسان غواړی دقوم او سيمي څخه  ديوه  سياسي تجارت په توګه ٠ھڅي دملي ګټو په زيان باندي تماتيږي 

په داسي حال کي چی دغرب څخه ٠اورونه بل کړي  استفاده وکړي ، اودقومونو په منځ کي دبي اتفاقي او دښمني 

وارد سوي تيکنوکراتانو او کورني  جنګ  ساالرانو دتيرو دريالسو کلونو په حاکميت کي ددوي نا روا ھڅواو دملي 

 ځکه نو ملي ګټو ته ژمن افغانان  په دې نظر دي چی افغان ٠شتمنيو لوټول ،  ټولو افغانانو ته ښه درس ورکړي دي 

 يو دامريکا تر رھبري الندي دغربي نړي استعماري ، او بل  دکوردننه د  ٠دوه ډوله اشغال سره مخامخ  دي ولس د  

 چی دواړه  اشغال ٠جنايتکارانو داشغال سره الس او ګريوان دي ) بشري او اقتصادي ( تيکنوکراتي او جھادي 

 الزمه ده چی افغان ولس په ځانګړي توګه ، ٠ ګردافغان ولس په وړاندي دملي شتمنيو دلوټولو په مخه  يو موټي دي

سياسي ګوندونه ،  اجتماعي سازمانونه او مستقل سياسي کارپوھان  خپل ترمنځ دملي ګټو په نظر کي نيولو سره ديوه 

سيمينار او ګډوجلسو له الري  پرداسي يوه  اجندا باندي  خبري وکړي ، چی ھغه نه يوازي دسياسي حل دالري څخه  

شغال ته دپاي ټکي کښيږدي ، بلکه دکورني جنايتکارو ډلو او افرادو څخه ھم ولس نجات پيدا کړي ، کوم چی وبھرني ا

افغان ولس  داسي يوه واکمن او الرښود ته اړتيا لري چی دولس داکثريت ارادې او راٻې ٠ولس يی يرغمل کړي دي 

  افغان ملي کټو ته  د داسی ٠يوه سترګه وګوري په پايله کي راميدان ته سي ، چی دافغانستان ټولو قومونو ته په 

                     ٠واکمن ريښتينه  ژمنتيا به دولس په منځ کي  دھغه دمحبوبيت دکچی سره  مستقيم تناسب ولري

احتمالي شاته تګ  بايد ووايو چی  دافغانستان او منطقي  په دې حساسو سياسي شيبو کي چی د اشغالي ځواکونو 

سياسي ګوندونه ،  مستقل سياسي کار پوھان او ( ګنګوسي په غوږو کيږي ، الزمه ده چی  افغان ملي ګټو ته ژمن 

دافغان ولس سره الس يو کړي ، او پرينږدي  چی تر اشغال وروسته افغانان  خپل تر منځ  دعراق او ) روشنفکران 

دي اخته سي  ، اوکه نه  کورني شخړي  به  داشغالګرو واکمنانوله پاره  ښه ليبيا په څير په قومي او مذھبي شخړو بان

     ٠الس ته راوړنه وي

دليکنی ددوھمی برخی په اړوند لومړی بايد ووايو ، چی  په دې لوبه کي ولي دونه ډيرو کسانو ځانونه نوماند کړل ؟ 

ونودتيروتلو له پاره  ددوي په  زريعه دا لوبه ھغه دا چی ديوه طرفه بھرنيانو غوښتل چی دافغان اوغربي  نړي دولس

ګرمه وساتي ، او دبله طرفه دنوماندو ځيني کسا نو ھم  داسي فکر کاوه او  ھڅه يي  کوله  چی د پيسو اوتقلب له 

الري په ولس کي دخپلي پلوي کچه و بھرنيانوته لوړه وښي ، او وڅنګ ته يي  بيا دا  نوماندانو د  ولس دشرم او بيري 

 ٠تړون  دالس ليک کولو ناري ھم  وھلي ) وطن پلورني ( ته دامريکا سره بي له کومه شرطه   دامنيتي پر

دامنيتي تړون ٠څووکړايسي  بھرني استخبارات يي الس نيوي وکړي ، او پرافغان يرغمل  ولس باندي يي حاکم کړي 

ي تر پلورني تر څنګ اشغالګرو ته بايد دافغان وژني واک دمحتوا څخه داسي معلوميږي چی  دافغانستان دھوا او مځک

څه رنګه چی  افغا :   دقضايي مصؤنيت په ھکله په لنډه توګه بايد ووايو ٠او قضايي خونديتوب ھم ورکړل  سي 

 فيصده يي داسال م په مبارک دين باندي مشرف دي ، او  په دې باندي ٩٨نستان يواسالمي ھيواد دي اود ولس  نيژدي 
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 دا په دې معني ٠دي) حق العبد ( ديوه بنده دحق څخه بل بنده ته نه تيريږي يعني دا) ج( قيده لري ، چی پاک خداي ع

چی که يو انسان دبل انسان په زريعه په قتل رسيږي دا حق يوازي دھغي کورني دي ، چی مقتول پوري اړه پيدا کوي 

ځکه نو په افغانستان کي ھيڅ داسي يو ارګان ٠جزا ورکوي چی ھغوي دا قاتل بخښي ،او که داسالمي شريعت سره سم 

 ٠او لوړ پوړي حاکميت شتون نه سي پيدا کوالي ، چی د  يو ه خارجي ھيواد پوځ ته دقضايي مصؤنيت حق ورکړي 

حتا که په افغانستان کي مشروع قانوني حاکميت ھم شتون ولري ، دقضايي خونديتوب حق وبھرني پوځيانو ته نه سي 

  او يا دتيرو کلونو په ٠ي ، چی بھرني پوځيان دبشري اواقتصادي جناياتو په کولو سره بياھم خوندي وګرځي ورکوال

څير ځيني  بھرني جنايتکاران   د رواني  مريضي او ځيني بيا په خپلو ھيوادونو کي دمحکمي تر نامه الندي 

دبله طرفه ٠ دملي خاينينونو په نامه ياد سي    ځکه نو ددې تړون امضآ کوونکي به ٠دافغانستان څخه و ايستل سي 

دامنيتي تړون په الس ليک کولو سره  به د بي ٠وسله وال مقاومت ھم دا تړون غير قانوني او نا مشروع بللي دي 

امنيو لمن  پراخه ، افغان به  يي دافغان سره په جنګ اچولي  او دمنطقي ھيوادونو ته به يي ښه پلمه په الس ورکړي 

 دلته به د بي ګناه ٠ه نو افغان ملی ګټو ته ژمن افغانان بايد  ژرتر ژره  د يوه سياسي حل په لټه کي سی ځک٠وي 

افغانا نو د وژني او  دبھرنيانو دقضايي خونديتوب په ھکله يوه بيلګه رانقل کړو ، چی اشغالګر ھيوادونه څنګه خپلو 

 نيټه باندي ٢٠١٣ ــ ١٢ ــ ١٢ دآلمان دبن په ښارکي د ٠جناياتو او افغان وژني ته قانوني او مشروع بڼه ورکوي 

 کورنيوو دجملي څخه د دوو کورنيو په غوښتنه چی يوه ښځه چی شپږ اوالده او يو بل سړي چی دوه زامن ٧٩دھغو 

 ٠يي دالسه ورکړي وه  ،د ناټو دھغه ھوايی بمبارد له کبله چی المانی پوځ تر سره کړي وو،  محکمه جوړه سوله 

دوو کورنيو دجملي  څخه نوموړي  ښځي د پيځوس زرو ايرو او بل سړي دڅلويښت زرو ايرو غوښتنه کړي وه ددې 

 ددوي دغوښتني په مقابل کي محکمي پريکړه وکړه چی دآلمان پوځ ٠، چی بايد دآلمان دولت يي دوي ته ورکړي 

 ٢٠٠٩ کي چی دسپټمبرپه څلرمه دپه داسي حال٠دخپل دغه ماموريت په چارچوب کي تر حد ډير تيري نه دي کړي 

 کورنيو خپل اوالدونه  او غړي چی په مجموع ٧٩کال دکندوز ښارته نيژدي  دالمان دپوځ په دغه ھوايي بمبارد کي 

چی  دبمبارد امر ھغه : دمحکمي پريکړي ودوي ته داسي وويل سول ٠تنو ته رسيدل  له السه ورکړل  ) ١۴٠( کي 

دوي داطالع رسوونکي له خوا  اوه ځلي وويل سول ،  چی په دې ساحه کي ملکي وخت ورکول سوو چی ودوي ته د 

 د آلمانيانو دتيلوپردغه ټانکر چی دطالبانو له لوري تښتول سوي وو ، طالبانو عامو خلګو ته ٠کسان شتون  نه لري 

و آلماني آلوتکي  ملکي وګړي پر راټول سوي وه چی نا ببره  دناټ١۴٠پري ايښي وو چی  تيل ځيني واخلي ، چی 

 په داسي حال کي ٠دتيلو پر ټانکر او شاوخواه ټولو ماشومانو او ښځوباندي  بمبارد وکړ او  په شھادت يي  ورسول 

چی دوي دخپل عصري تخنيک څخه ھر وخت  څرګندوني کوي چی موږ په څو زره کيلو متري کي ھدف معلومه 

الي چی دا بۍ وسلي وګړي او ماشومان دي اوکه دطالبا نو  ملکي وګړي بيا دوي نه سي معلومو١۴٠واليسو ، مګر 

 کلونو کي دجناياتو په کولو سره  دھغه ١٣ ښکاره خبره داده چی اشغالي ځواکونوپه تيرو ٠وسله وال ګروپ دي 

 کال کي د ائيساف دځواکونو اود افغانستان دوخت دکورنيو چارو ٢٠٠١تړون څخه استفاده کړي ده ، کوم چی په د 

                     ٠ محمد يونس قانوني تر منځ الس ليک  سوي اود بھرنيو چارو دوزير له خوا ھم تا ئيد سوي  دي دوزير

و او دحيرانتيا خبره ال داده چی نوماندانو په خپلو مصاحبو کي ويلي دي ، که ارګ ته ننوزي دکرزي صاحب دتجرب

 کومي تجربي ؟ کومي مشوري ؟  دکرزی په حاکميت کي به  دا الندی څو بيلګی ٠مشورو  څخه به ګټه اخلي  

ستاسودحاکميت د چلولو او بقا له پاره ښي تجربي وي ، چی دده دکړونو لړي ته ادامه ورکړي ؟                     

ښت او اداري فسادله کبله دنړي په کچه لومړي مقام ګټلي چی ګټه ــ دکرزي په حاکميت کي افغانستان دمخدره ټوکو دک

 ميليونه ماشومان ، ښځي  ١ ، ۶(يي بھرنيو اوکورنيو مافيايي ډلو الس ته ورغلي او په پايله کي يي  ديرغمل ولس 

دحاکميت ٠په ھيروئينو باندي اخته سوي دي ،  چی  لوړ انځور يي يوه کوچني  ښکاره بيلګه ده )  ځوانان او زاړه
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دلوړ پوړو اقتصادي جنايتکارانو او ھم ددوي سره په اړوند کي جنګ ساالرانو د  ملت نيژدي ددرو ميليونو ھکتارو 

مځکو غصبول ، دبيکاري دکچي دلوړ والي له کبله و ګاونډي ھيوادونو ته دلس ھاوو زرو ځوانونو مھاجرت ، او په 

ني مھاجرينود شرعي اوبشري قوانينو څخه په ښکاره سرلغړونه اعدامول ،  ايران کي په يوه او بله بھانه  د سلګونو افغا

تيکنوکراتي ، جھادي   اويو شمير نورکسان چی دولس له خوا په اقتصادي جرمونو او فساد باندي متھم دی  دملي 

په الس ورکول او تجارانو تر نامه الندي ميدان ته راوتل اودحاکميت له خوا څخه  دوي ته  دافغانستان داقتصاد څرخ 

ددوي په زريعه دملي شتمنيو چورول  ،  دکابل په ښار کي دپټو کليساوو جوړيدل او ددې الري څخه داسالم دمقدس 

 او ھم دا رنګه  ٠ډيريدل ) فحشا ( دين څخه وعيسويت ته تبليغ او  ديو شمير افغانانو اړول ،  دمملکت په کچه دبدلمنيو 

دې دوي اوني مخکي ھم داسي  ليکلي وه ، چی کرزي ترخپل حاکميت وروسته  په دالس انجلس ټايمز ورځپاڼي نيژ

آيا دا ټوله به دکرزي دواکمني ښي تجربي او ٠فساد ککړ حکومت او پر نړيوالو باندي تکيه اقتصاد وشاته  پريږدي 

  مشوري وي چی راتلوونکي واکمن بايد ګټه ځني پورته کړي ؟             نوربيا 

                                           تمت باالخير           
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