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 بســــــــــــــــــــــــــــــمل

 ٢٠١٢ می ١٣

 

  ؟تباه ليک تړونستراتيژيک که 
  

  . مفھوم  څه دملنډوچارنه دیدتړون  ياتړونونوالسليک کول  له يويا څوھٻوادونوسره ھغه  ھم بياپه ستراتيژيک 

 سره  د تړونونو السليک کول په  او بلجيم  جرمني، استراليا ، ناروي،ھندوستان ، فرانسې ، ايټاليا ، انګلستانله 

دې مانا نه دي، چې  افغانستان  يو ناڅاپه  خپلواک شو اوپخپله  خوښه  دنړۍ له بل ھر ھٻواد سره د تړونونويا 

  .  شو نه  داسې نه دیمعاھدوالسليک کولوجوګه

ستراتيژيک تړونونه  داوږد مھال لپاره وي  او د داسې ملکونو ترمينځ  السليک  کٻدای  شي، چې  ھم  استقالل 

  .ولري او ھم يې متساوي الحقوق موقف منل شوی وي 

ه  يې  دفتر خپل له بده مرغه، چې  افغانستان  تر يوعالم لغتو الندې  ھٻواد دی نه يې اسمان خپل دی نه  ځمکه، ن

دی نه يې سکرتر ، نه يې وکيل خپل دی نه يې قاضي ھغه  اجرايوي  ارګان  خويې سم دم  پردی اوجنګ 

  .ساالردی 

  .ددې ترڅنګ ډٻر زيات څه نور ھم شته، چې دکابل ټکنۍ اداره دداسې تړونونو دالسليک حقوقي وړتيا نه لري 

ھم يو لړ تاريخي ستونځې او پخوانۍ سختې اونه  ھٻرٻدونکې بل دا، چې دا پاس ياد شوي ملکونه  پخپلو کې  

  تقريبأ ھمزمان  ستراتيژيک  تړونونه السليک کٻدای شي؟ له  داسې ملکونوسره ھغه ھم بيا دښمنۍ  لري نو آيا

  .که تاسو يوازې ھغه له ايټاليا سره السليک شوی تړون سم ولولئ نو ښه  ډٻر به  پرې وخاندئ 

غ  شوی وي  څو له  يي تړونونوڅخه  ھدف  يوازې  دا و، چې زموږ  ولس  ته يو څه  تبلډول  مسخري له  دا

  .امريکا سره د ستراتيژيک تړون؟؟ په وړاندې شديد غبرګون ونه ښيي 

  :  وٻالی شو ځکه چې  تباه ليک تړونله امريکا سره ستراتيژيک تړون ته يوازې

  .مکې او فضأساتنې په ځای په سيمه کې نوراھداف په مخ بوزي ــ امريکا به ددې تړون  په پلمه  زموږ دپولو، ځ

  .ياداشتونه په موږ پسې جوب ختوي ) غوبل(ــ سيموال او ګاونډيان به دامريکايي کړنو

ــ امريکايي خاص ځواکونه اواجنټان به يې  يوازې ھغه کورنۍ او افراد تر مرۍ نيسي کوم، چې د حق اواستقالل 

  .ناره په ستوني کې لري 
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ــ که امريکا خپلو ستراتيژيکو اھدافو ته مالماتې شوه لکه، چې ھمدااوس داسې ښکاري بيا به دا ستراتيژيک تړون 

؟؟ د ډٻرانونو په سر دچرګانو په مښوکو کې وګورئ ځکه، چې ھسې ھم نړيوال اجرايوي  ضمانت نه لري  په 

  .توره شپه کې السليک شو په تورو تيارو کې به غيب شي 

 روس  او ځينې نوروھٻوادونوکه  پخپل مينځ  کې  تړونونه  السليک کړي  دي  ھغه  خو کامأل خپلواک او ــ چين،

الس خالصي مشران لري  ھغوی خپل شرائيط په نورو منالی شي  کله، چې ستاسو مشر د خپل ځان  دجامو واک 

ه  ورٻد، خپل ګران وروريې نه لري ، لس کاله  پوره يې سترګې  په  ژړا تکې سرې کړې  خوچا يې غږ وان

دخپلو بې مسؤليتوناندريوله کبله  په بالوو وخوړاوس سم پوه شو ، چې داځل دده واردی نو تاسو ديوداسې مشر په 

  برمته توب  کې اوس ھم  شک لرئ؟

 قرار لري  زه يې  دنړۍ يوانسان  ته  ھم نه  "ښاغلی کرزی"په  دغه  ځوروونکي  اوبې وسه  حالت کې ، چې 

  . دنجات  دعا کوم "ښاغلي کرزي"اړم  او دغو

  بولم  ځکه ، چې دکابل تش په نامه  واکمنه  اداره تباه ليک تړون  دپورتنيودالئيلوله  مخې  ستراتيژيک تړون  يو 

په سر کې يې حامد کرزی  دمستقيمو او غير مستقيموتھديدونو تر څنګ  دامريکايي  خونړۍ برچې  تر سيوري 

ډيااوګڼ  شمٻر اجيرانويې  وروسته له  يونيم  کال سر پړسوونکوتبلغاتوڅخه  دستراتيژيک  الندې لويديځې مي

  .په حامد کرزي باندې السليک کړتباه ليک تړون  ؟؟ په  نوم دا تړون

ف أس په حال ت"ښاغلي کرزي"زه  د حامد کرزي  دفاع نه کوم   ھغه به  تاريخ  ته خپل ځواب  پخپله  وايي، زه  د

  .ه تکرارسره  ليکم، چې ھغه دنړۍ  په مخ  تر ټولوانسانانو  په بد حالت کې قرار لري کوم او  پ

  په قفس کې يو حصار "ښاغلی کرزی"زه ديوافغان په صفت په کرزي  تاو راتاوناتار اوفشار  دزغم وړ نه بولم 

ليت  ځواب  وپل  تاريخي مسؤمرغه ته  پاته کيږي خو داپه  دې مانانه  ده، چې  ھغه ګويامعاف  شو، ھغه بايد د خ

  .پخپله ووايي 

زه يو شمٻر دوستانو دې  ته اړٻستم څو د ستراتيژيک  تړون  په اړوند څه  وليکم البته  ديادستراتيژيک تړون ؟؟ 

دادی ھغه » امريکاله  الس  تړلوالسليک غواړي«ھغه  پخوانی نظر دی، چې  وٻلي مې  و په  ھکله زمانظر ھم

 اوباما په  توره شپه کې  په  الس  تړلي کرزي  د ګيدړې قباله السليک کړه  ما ھم  ديوافغان  لوبه  ترسره  شوه 

  .ليت  دمختليفو رسنيو له الرې ال وار دمخه  ادا کړی ووپه  صفت  خپل فردي مسؤ

  خپلې   زه  د ايران، پاکستان  او روسې  دغبرګونونو په مقابل قطب کې قرار لرم  د ھغوی  خپلې ګټې دي  زموږ

  .د دغو دريو واړو ھٻوادونو په  درۍ نيم لسيز شاليد کې د دوی  دبدنٻتيو انځورونه  له  ورايه  ښکاري 

موږ افغانان  بايديوازې  دخپل ګران  ھٻواد او ولس ګټې  په نظرکې ونيسوموږ خامخابايدنړيوال  دوستان ولرو 

  .البته  رښتيني دوستان 

  په  حيث ځکه  نه  شومنالی، چې  دوی  پخپلونارواچارو د بشر تاريخ کرغٻړن دالس کلن  راغلي نابللي  ددوست

کړ  پخپلوملکونو کې نظم، نظام  او اداري  سمون  غښتلی کوي  خو موږ  ته يې ديوسالم نظام  اوديموکراسي  په  

  .نوم  انارشي او بې آبي  راوړه 

ديو بې ګناه  ملـت  په  حق کې ) ژنوسايد(ام  وژنې  آيا کوم سليم  عقل به  ھم چٻرې  د روان  اشغالي  دور ع

  عادالنه وبولي؟

له کله  چې  دديموکراسي  ډنډورې وغربٻدې اوموږ  ټول پخپلو سترګو د دې وروستۍ لسيزې ناخوالې، دکرزي له  

 تش په نامه حکومت سره  موازې حکومتونه، دولس دځورونې لپاره  په دولتي اداروکې فساد ته وده ورکول،
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دجنګي جنايتکارانونازول او چاغول، دشکمنو په نوم عام وژنې، ديوارنيوم لرونکووسلوکارول ،زموږ دوروڼو 

مقاومت  را مينځ  ) مصنوعي(قومونو ترمينځ  دنفاق اچول،  په لوی الس دمقاومت زٻږول اوترڅنګ يې دموازي 

 آيا اوس موھم سر نه  دی خالص چې ته کول  او ورځ  په ورځ  د خپل ملک اوسيمې جګړيز اوبدترحالت وينو

  موږ خپلواک يو که بل واک؟

موږ له تاريخ څخه ھيڅ  ھم نه زده کووځکه خو  دنړۍ په مخ  تر ټولو ولسونو بدمرغ  الس اوپښې تړلي خلګ 

  .يو

کوم څوک، چې نن  سبا ګران افغانستان  خپلواک بولي ھغوی نه يوازې خپل ځانونه  غولوي، بلکې  اشغالګر ھم  

  .پخپل ځان پورې خندوي 

 زٻږديزکال د اکتوبر له اوومې مانا دامريکايي يرغل له لمړۍ ورځې تر دا نن ٢٠٠١آياداتاسو يې نه وينئ، چې  د

  ورځې پورې څومره مرمۍ،بمونه او راکټونه  راوورٻدل اووريږي؟

  څومره کوګلونه يې غلبٻل کړل؟

  څومره ميندې يې بورې کړې؟

  مواد زموږ د ھٻواد په  رنګين او ښايسته رخسار وورٻدل؟څومره زھري او کيمياوي 

  دکوموسيمو خلګ اوس په ډول  ډول سرطاني ناروغيو اخته  او اخته کيږي؟

  څومره ودونه، جنازې او دخوښيو محفلونه له خاورو سره خاورې شول؟

تکوله خپل ژوندڅځه څومره بٻګناه  الروي  دپښتونخواپه الروکوڅوکې دشکمن په نوم امريکايي بې پيلوټوالو

  محروم کړل؟

  څومره ښوونځي دچا لخواالبته يوازې په پښتون مٻشتو سيمو کې وران او کتابونه يې  په وينو رنګ شول ؟ 

څومره  قومي مشران، ديني عالمان  اومخورکسان  ھغه  ھم  يوازې  په  پښتون  مٻشتوسيموکې  بياھم ليکم  چې 

  ه قتل ورسٻدل او ولې ورسٻدل؟يوازې  په  پښتون  مٻشتو سيمو کې پ

  څومره جګړه مار افغانان  د چا لخوا او دچا دموخو لپاره لٻبيا او سورې ته ورسول شول؟

  آيا افغانانو خپله جګړه ختمه کړه، چې اوس بيا تر لٻبيا او سورې پورې  ورسٻدل؟

  ؟» شمال ته نقليژيپوھٻژم وسلوال طالبان  په الوتکوکې «آيا ھغه طالبان ووچې حامدکرزي ويل

  !ګرانو خويندو او وروڼو 

راځئ چې لږ خپل کرٻوان ته سر ټيټ کړو، راځئ چې لږ د يو اوبل له نابودي څخه کرکه وکړو،  راځئ چې دا 

نړۍ دانسانانو ګډ کور وبولو او ددې ګډکور دنجات لپاره قرباني په ځان ومنو البته  ترټولو مھمه دا ده، چې له خپله 

 کړومانا يو اوبل  ته  ددرناوي له الرې قناعت  ورکړو، په  ملي ګټو  را وڅرخو، د پرديو کټ  تر کوره يې پيل

نيمو شپو وګڼو، پرديو ته  دخپل ھٻوادوال  کور ور په ګوته نه کړو او نه  د پرديو د خوښولو لپاره  خپلو درنو ته 

  .سپک او سپور ووايو

وي ينه زموږ جغرافبله ورځ   يو وخت نه يو وخت به تښتي خو پردي به  ځي که نن  نه  ووسبا که سبانه وو 

موقعيت له ځانه سره وړی  شي او نه زموږ نسل  په کامل  ډول محوه کوالی  شي بيا به  ھم دا موږ او تاسو سره 

  .پاته يو

څه کړي کٻدای شي موږبه ھم نه يو خوراتلونکي نسلونه به بيازموږاعمال دتاريخ  په ھنداره کې ګوري چې موږ 

  . دچا لپاره  او ولې مو کړي دي 
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ھغه وخت  به  په برٻښناپاڼوکې  څوک په  بدلونومونو دليکنو او تبصرو جرئت  نه  شي کوالی  ځکه  چې 

تخنيکي  اسانتياوې به حتمي پوره شوې وي  دھرچاپته،ليک دود اودليکنو نورې ځانګړتياوې به دکمپيوټر 

  .چې اوس ھم ځينې اسانتياوې  شته دي کاروونکي پخپله ثابتوالی شي لکه  

په ھر صورت له روښانې سبا څخه راګرزم نننيو تورو تيارو ته کومې ، چې موږ  پخپل الس  په  ځان  راوستې  

  دي

ھغه  داچې په دا ورستيو کې ديوڅو داسې کسانو پر له پسې ليکنې لولم له چا، چې ھيڅ وخت  دا توقوع نه کٻده له 

  .چې داخدايي خدمتګاران؟؟ په ھغه  پروني اشرافيت  پورې  تړلي چپيان  راوختل ھرڅه بد خويې الدا

په نارو راکاڼه کړي  ووخونن »  خون ناشامیس آن امريکاأمرده بادامپرياليزم  در ر« پرون يې زموږ غوږونه  د

  .دھغه خون ناشام مزدوري کوي او په  خورا بې شرمي سره يې کوي 

ل کال کې له  خپلو مرورو ١٣۵۶ګيله  مې داده، چې  ای ناځوانو تاسو خو په زما نورکار ورسره  نشته  

ملګروسره پخالشوي واست  له تاسوخويوڅه توقوع کٻده داچې دوخت څپاو داخوا اخوا کړئ ھغه به ھم درسره 

 ومنم  خو دا ھيڅکله  منالی نشم چې ته  دپرون ورځې ھر څه پرٻږدې او يو دم شست شوی مغزې  شې او بيا

  !تلې) . . . امپرياليزم( سھارماښام دھغه  پروني دښمن

څخه دبل چا پروا ھم نه لرم  ستاسو نومونه ھم ) ج(زه بيا ھم ھغه  ثابت افغان يم  پخپل نوم ليکنې کوم بې له خدای

  دوه  نه بربنډوم  زه دھر درانه انسان  درناوی کوم خو دايوشمٻرکسانو ته  لږ څه  شرم  په کار دی  په سر کې يې

تور وٻښتان  ھم نه  ښکاري  دعمر په  دې ورستيو شپو ورځوکې يې ځانونه  وشرمول  دوی  تبا اوبرباد کړې  د 

  اخدای ناترسه  په  څه لګياه دي؟

زه د پورتنيو څو تندوجملو له وجې  ډٻره ډٻره بښنه  غواړم  يوازې  دومره ليکم، چې بنده پخپل وس پړ دی دګران 

غانستان لپاره چې څه کوالی شو راځئ  په صداقت سره يې وکړودخپل ملک اوخپلو راتلونکو اوپلرني ھٻواد اف

  .نسلونو لپاره يې وکړو نه  دپرديو دبقأ او جفا لپاره

  :راګرځم اصلي موضوع ته

ھغه اوله پوھٻدوځکه خومو دا يو نيم کال له  دې مغرضانه تړون سره   موږ دستراتيژيک تړون په مفھوم له  ھم

  .قابله وکړه دمختليفو رسنيو له الرې مو خپل وجداني مسؤليت  رفع کړښه م

په تخته وبھٻدل مانااوبا ماپه داسې منډه اوتوره شپه کې راوځغاست  . . .په زړه پورې  خوداوه، چې پخپله دمړي 

  .چې نه خو يې دراتګ ګردونه  چا وليدل اونه  د تٻښتې

له نړيوالو ناظرينواو ديپلوماتانو ديوداسې سند السليک کول   ډول ډول داوباماپه  دومره تٻزه منډه ھغه  ھم  بې 

  .شکونه سړي ته پيدا کوي 

  .مھمه خو داده، چې  دياد تړون  د اجرايوي  ژمنتيا مسؤليت امريکايانو نه  دی په غاړه اخيستی 

په  مينځ کې په دامريکايي لوري  غوښتنې  زموږ ولس ته نه دي روښانه  شوې، ھر څه  دڅلورو ديوالونو

  . دی تباه ليک تړونالستړلي  حامدکرزي منل شوي له ھمدې کبله  ھم داستراتيژيک تړون   نه بلکې يو

له سپکوسپکه  خوال دا وه، چې دکابل  يو څو  ډنډورچيانو فورأ پخپل  يرغوي کې  شـرشم  راشنه  او په لويديځه 

موږ دخپل سيال  په حيث  ومنلو ، )امريکا( نړيوال  قدرت ميډياکې يې بيامړه غوږونه  شخ  شخ ونيول، وٻل دادی

دادی  اوباما صاحب موږ ته  راغی له  موږ سره يې ستراتيژيک  تړون  السليک کړ  شکر  دادی  موږ  يې   يو 

  .ځل بيا  له  نړيوالو سره سياالن کړو
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ښود او په يوه ورځ  يې  د ھٻواد په  دوه  درۍ  ورځې التٻرې نه وې ،چې  اوبا  ماسيال  ميال پارتنر  ماتنر ورو

  . بٻګناه افغانان، ښځې او ماشومان  په شھادت ورسول٢٣درۍ  څلورو واليتونو کې زموږ 

ددې غمٻزې  غندنه بياھم دتل په  شان  لمړی ما وکړه ھغه  ھم دھمدې لوٻدٻځې مٻډياله الرې  تاسې دتل افغان د 

  .دالی شئ برٻښنا پاڼې  په مخ  زما غږيز غبرګون اورٻ

  :يـــــــــــــــــــــــــــــوه اړينه يادونـــــــــــــــــــــــــــــــه 

  :پاس يوڅو مھمې خو نسبتأ مبھمې  جملې ليکل شوې دي مثأل

  څومره ښوونځي دچا لخواالبته يوازې په پښتون مٻشتو سيمو کې وران او کتابونه يې  په وينو رنګ شول ؟

يني عالمان  اومخورکسان  ھغه  ھم  يوازې  په  پښتون  مٻشتوسيموکې  بياھم ليکم  چې څومره  قومي مشران، د

  يوازې  په  پښتون  مٻشتو سيمو کې په قتل ورسٻدل او ولې ورسٻدل؟

  څومره جګړه مار افغانان  د چا لخوا او دچا دموخو لپاره لٻبيا او سورې ته ورسول شول؟

  ؟»ھٻژم وسلوال طالبان په الوتکوکې شمال ته نقليژيپو«آيا ھغه طالبان ووچې حامدکرزي ويل

داھغه  مھم  څه  دي، چې موږ بايد د دې له مخې رښتينی  وسلوال مقاومت  له  مصنوعي او موازې مقاومت څخه 

  .بٻل کړو

دپوښتنې اوحيرانتيا ځای  خو ال دا دی، چې دغزني په پښتون مٻشتوسيمو کې پښتانه  له زده کړو او حکومتي 

ريت  څخه منع کيږي خوھزاره ګان  بيابرعکس دجاغوريوپه  ولسوالي کې ھم  پرانستي ښوونځي لري اوھم مامو

  .يې دولتي مامورين  آزاد  آن  په بايسکلونو چکر وھي  راوھي 

  په  مرسته نشو کوالی  یاوس نو که ووايو، چې طالبان  پښتانه  دي او يا پښتانه طالبان  دي نو آيا دپورتنۍ قضٻ

  وھٻږو چې پښتانه څوک او څوک دطالب په جامو کې ورسره دښمني کوي؟وپ

ماناپښتون قام دتباھي لپاره نړۍ خور امپرياليزم دطالب په جامه کې )تير( خبره ده، چې دافغانستان دمالحواض

  .طالب دښمن او پښتون دښمن  عناصر روزلي او دا څو کاله کيږي، چې پښتانه  پرې ځپي 

وروستۍ برخه کې  دې  ته  راځم، چې  امريکازموږ په  سيمه کې خپلوموخو ته  د رسٻدو لپاره دخپلې ليکنې  په  

  .يوه اوږده او پالن  شوې جګړه  په  پام کې لري 

امريکابه  ستراتيژيک  تړون  ته ورته  په لسګونونورې   پرپړې  داخوا اخواکړي  خو زموږ  په  خيربه يوه ھم 

ادی وينو، چې  دافغانستان دسولې مولې قطر متر  ډرامې ھسې عوام فرٻبي ده نه وي ځکه  پخپلوسترګو يې د

  .اوبس 

  !درنو لوستونکو

مه ستراتيژيک تړون په وړاندې په ليکلي اوغږيز ډول غبرګونونه ښودلي وو تاسويې دتش په نامااليوکال مخکې 

  :دالندنيولينکونو په مرسته ليدالی  او اورٻدالی شئ
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