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 امريکايي چوڼۍاواستعماري نخشې
 لومړۍ برخه

  

. وسله وال يرغل وکړ)افغانستان( عيسوي کال د اکتوبر پر اوومه ، زموږ پر وياړلي ھيواد ٢٠٠١امريکايي پوځ د 

د دې يرغل پلمه ظاھراً د القاعدې او طالب واکمنۍ نسکورول وه، خو ويښو او دراکو افغانانو له ھمغي  لومړۍ 

ورځي څخه د دې ظالمانه  بريد تر شا د داسي تورو او کرغٻړنو لوبو نخشې ليدلې، چي خدای مکړه يوه ورځ به 

دا پوښتنه چي امريکايي استعمارگران .  له لويو خطرو سره مخامخ کړي زموږ د پلرونو او نيکونو دا تاريخي مٻنه

او د ھغو نور متحدين به په افغانستان او شاوخوا سيمه کي د خپلو ناروا ھدفو په عملي کولو بريالي کيږي که يا، 

نده مگرپه دې ځال. دمگړی څه روښانه جواب نه لري؛ ځکه تر اوسه ال ډٻري لوبي صحنې ته نه دي راغلي 

حقيقت د ھر چا سد رسيږي، چي زموږ په سرلوړي ھيواد کي د امريکا د دايمي چوڼييو يا لښکرکوټو جوړول د 

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

خت په ھغه څو مياشتي مخکي مي په مطبوعاتو کي د امريکايي چوڼييو د خواشينوونکي خبر له اروٻدو سره جو

تر سرليک » عامل تشنج و بی ثباتی : پايگاه ھای نظامی امريکا« لنډه مقاله کي خپله اندٻښنه  څرگنده کړه، چي د

  . او ځينو نورو معتبرو افغاني ويبپاڼو له الري خپره سوه»   آزاد افغانستان - افغانستان آزاد« ، »لر او بر«الندي د 

په پيل کي د امريکايي .  جزيياتو او مدارکو سره په څو برخو کي وړاندي کيږي اوسنۍ پښتو ليکنه، له نسبتاً پراخو

چوڼييو د جوړٻدو پر اساسي علتونو او عواملو ږغٻږو؛ بيا دامريکايي لښکرکوټو تر منحوس سيوري الندي دھغه 

ې اوحتا خطر پر ځينواړخو خبري کوو، چي زموږ تاريخي ټاټوبی به د ډٻورنډ د لعنتي کرښي په شان د تجزي

نابودۍ له بې ساري خطر سره مخامخ کړي؛ په يوه بله برخه کي د امريکايي عسکرو د دايمي حضور د مخالفينو 

او پلويانو بٻالبٻلي ډلي درپٻژنو؛ او د امريکايي عسکري اډو دپلويانو پر مختلفو داليلو او اندٻښنو جال جال بحثونه 

 تاريخي دود و دستور ته په لنډي اشارې سره، پر دې مھمه او کوو؛ ور پسې زموږ په لرغونې ھيواد کي د جرگو

اساسي مسأله غَور کوو، چي د حامدکرزي د تپل سوي حکومت په 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 
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ھمٻشني حضورپر ځای د حل ملي او افغاني الره  بيانوو؛ او په پای کي د ايتيمولوژۍ او ليکسيکالوژۍ لښکرو د 

ھٻره دي نه وي، چي د ھري النجمني او . په روڼا کي د ځينو لښکري يا عسکري ټکو په اړه لنډه شرحه کاږو

پراخ ماخذونه او سندونه ھم وړاندي کړي جنجالي مسألې د زبادولو يا روښانولو له پاره مو پر خپلو داليلو سربٻره، 

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

  

 په افغانستان کي د امريکايي چوڼييود جوړٻدو او تداوم اساسي سببونه

بايد تر ھر څه مخکي د په افغانستان کي د امريکايي چوڼييو د جوړٻدو د اساسي علت د شنني او سپړني له پاره 

د لوی .  اې .آی . جيمي کارټر د جمھوري رياست په زمانه کي د سپيني ماڼۍ دامنيتي سالکار او د پينټاگان او سي 

د سطرنج لويه ( برٻژينسکي ھغه نظر ته مراجعه وکوو، چي په خپل نامتو اثر .   پروفيسر ډاکتر ز-الرښود 

تاب په دٻرشم او يودٻرشم مخ کي کاږي، چي د نړۍ په اوسنييو شرايطو دی د خپل ک. کي يې بيان کړی دئ )تخته

. کي د يوريشا د سيمي کنټرول د امريکا د متحدو اياالتو له خورا مھمو ستراتٻژيکو لومړيتوبو څخه گڼل کيږي 

 ډاکټر برٻژينسکي ټينگار کوي، چي په سيمه کي د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ تر ختمٻدو وروسته، اوس د

امريکا د متحدو اياالتو له پاره تر ټولو لوی او مھم کار دا دئ، چي په يوريشا کي د لوی مخالف ځواک د را 

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

ي پينځه اويا وگړي ژوند کوي؛ او د گرده نړۍ د د برٻژينسکي د څٻړني له مخي په دې سيمه کي د نړۍ په سلو ک

  . انرژۍ او نورو طبيعي شتمنييو درې پر څلور برخي ھم د دې سيمي ترخاورو الندي پټي دي 

د پروفيسر برٻژينسکي له ستراتٻژيکي سپړني څخه په څرگنده دا نتيجه اخيستله کيږي، چي د يوريشا د پراخي او 

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

که څوک د استعمار تاريخ ته يوه ځغلنده کتنه وکي، له ورايه . اډو له اصلي او اساسي مقصدو څخه شمٻرل کيږي 

کي ھمدا په حقيقت . گوري، چي د ھر يرغلگر جنگ او ھر استعماري تيري تر شا اصالً اقتصادي گټي پرتې دي 

اقتصادي گټي دي، چي د الس ته راوړلو يا ساتني له پاره يې تل د سيالو اړخو تر منځ رنگارنگ شخړي او 

دا خبره بې اثباته روښانه ده، چي دگټي خبره . جنگ پر غله دئ : زموږ خلگ بې ځايه نه وايي . جنگونه کيږي 

ښکاره خبره ده، چي افغانستان د يوريشا د . نه وي ھيڅ ھيواد لښکرکښۍ، جگړې او بربادۍ ته الس نه اچوي 

ټولي سيمي د انرژۍ او نورو طبيعي زٻرمو د لٻږدولو په چاروکي د خورا مھم ارتباطي رول په لرلو سره 

امريکايي ستراتٻژيستانو ته ډٻر لوی ارزښت لري؛ خود پروفيسر برٻژينسکي د غولوونکي استدالل پر خالف، په 

دلته دپوځي . دي گټو د امريکا د سياسي او لښکري ستراتٻژيستانو سترگي نه دي وړي افغانستان کي يوازي اقتصا

حضور او دايمي چوڼييو تر پردې شاته پر پراخو اقتصادي گټو سربٻره  ډٻر نور خطرناک سياسي او عسکري 

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

 اقتصادي سيمي د واکمنۍ تر السه -  ستراتٻژيکي او جغرافيايي -   سياسي، جغرافيايي -د يوريشا د جغرافيايی 

کول د انرژۍ د پراخو زٻرمو، بې سارو طبيعي شتمنييو او لويو انساني ظرفيتو تر څنگ، متحدو اياالتو او د ھغو 

  :  د تحقق واک ورکوي   عسکري متحدينو ته  د دغو نخشو او ھدفو-نورو سياسي 

د اريانوونکو ) چين(   د بٻالبٻلو ستونزو او کړکٻچونو په را منځ ته کولو سره د نړۍ د راتلونکي سترځواک -

ع کال په وروستييو درو مياشتو کي د متحدو اياالتو اقتصادي ٢٠١٠اقتصادي او نظامي پرمختگو مخنيوی؛ ځکه د 
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وده ) ١٠(وه؛ په داسي حال کي چي د چين اقتصاد په سلو کي لس )٣،١ (وده په سلو کي  گرسره درې اعشاريه يو

  . د امريکا سياسي، عسکري او اقتصادي طراحان دا وضعه تر ډٻره نسي زغمالی . لرل 

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

  . دې تر پولي د کړاوونو او پٻچومو جوړول   د سيمي ملي، اسالمي او ازداۍ بخښوونکو غورځنگوته د نابو-

 پر سياسي السوھنو او اقتصادي بنديزو سربٻره، داټومي وسلو په ترالسه کولوکي د ايران اخوندي رژيم ته  -

  .بٻالبٻل خنډونه پيدا کول 

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

کي د ھغه ھيواد د اټومي وسلو خوندي ساتل؛ او له بلي خوا د دغه ھيواد په سياسي، عسکري او اقتصادي نظام کي 

  . دچين د زياتٻدونکي نفوذ څارل 

  د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسيا په نوو خپلواکو ھيوادوکي د ډيموکراسۍ، بشري حقوقو، آزادو مطبوعاتو -

  . ورو  سياسي گوندواو سازمانو رسولاقتصادي پرمختگو تر پردې الندي سياسي اقتدار ته د خپلو مزد -ي اوتخنيک

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

  . . . ل   په سيمه کي د خپلي فرھنگي او مذھبي اغٻزې پراخول او پياوړي کو-

دا ټول سياسي، اقتصادي او ستراتٻژيکي ھدفونه په گډه زموږ په پراخه او غني سيمه کي د متحدو اياالتو د ھر 

له ھمدې کبله دا خبره ناڅاپي نه ده، چي د سيمي ھر ھيواد د .  اړخيز برالسي له پاره لوی او حياتي ارزښت لري 

په سيمه کي د .  مؤقتي او دايمي حضور سره کلک مخالفت لري دغه راز خطرو په ليدو سره د امريکايي پوځو له 

امريکايانو دې  استعمارگر ضربتي ځواک ته د ھر ممکن زيان رسولو په مقصد له تٻرو لسو کالو راھيسي زموږ 

ړه  د پردو دولتو دا ناروا او ظالمانه جگ. په ويرژلي او کنډواله ھيواد کي د افغان وژني بې رحمانه جگړه روانه ده 

به بٻله شکه تر ھغه مھاله ادامه لري، چي ايتالفي پوځونه په خپل مؤقتي يا دايمي )proxy war(يا پروکسي وار 

  . حضور سره د سيمي د ھيوادو سياسي، اقتصادي او ستراتٻژيکي گټوته گواښ پٻښوي 

انو سره پر يوه کاشين ډوډۍ ځيني امريکا مشربه افغان ليکوال او شننونکي، چي بې گومانه له امريکايي استعمارگر

خوري ، د دې خبري له حقانيت څخه سترگي نه پټوي، چي امريکايي پوځونه په افغانستان او مرکزي آسيا کي 

اصالً د انرژۍ او نورو طبيعي زٻرو د لوټولو له پاره  زموږ په ھيواد کي د خپلو استعماري چوڼييو زيندی 

 بې شرمۍ سره استدالل کوي، چي د نورو اولسو د ملي شتمنييو کوونکی جال خپروي، مگر سره له ھغه ھم په

د دوی د ادعا له مخي کٻدای سي په دغه راز لوټمارکي پر افغانانو ھم . چور او چپاو افغانانو ته ھيڅ تاوان نه لري 

غارت په کار د دې خبري مانا دا ده، چي افغانان بايد د جوال په نيولو سره د امريکايانو د غال او . څه  وڅڅيږي 

  . کي مرسته وکړي 

ده، چي دا راز خاينانه بيانونه، د ھغو کسانو تر خولې ھم راوزي، چي پرون يې د روسانو په شرموونکې خو ال دا

يا دا د انسانيت، شرافت او افغانيت خبره آ. م د مرگ او نابودۍ شعارونه ورکولنوکرۍ کي د امريکايي امپرياليز

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

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

   السوھنو په توگه يادوو؟ او ايراني اخوندانو سياستونه ولي په خپلو کورنييو چاروکي د ھغو د ناروا او ظالمانه 
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لکه څنگه چي د پاکستاني او ايراني حکمرانانو مداخلو ته د کرکي او نفرت په سترگه گورو، ھمداسي بايد د نورو 

په دې خبره کي ھيڅ ستونزه . ملتو په کورنييو چاروکي السوھنو ته د ناروا او انساني ضد عمل په سترگه وگورو

که امريکايان د خپل وحشيانه . ن ته نه خوښوو، بايد نورو ته يې ھم خوښ نه کووھغه څه چي ځا. اوپٻچلتيا نسته

ښکار يوه برخه موږ ته ھم د محصول، تاجايي يا اقتصادي کومک په نامه را کوي، دا څه حالله او مشروع گټه نه 

  .ده

. نه کي جدي مشکالت لري مالوميږي چي دا بٻچاره ليکوال، څٻړونکي او شننونکي د افغانستان د ملي گټو په پٻژند

ھغه گټي ھيڅکله ملي گټي او مصلحتونه نسي گڼل کٻدای، چي د نړۍ د نورو ملتو د ملي ثروتو د لوټولو له الري 

د خپلو په اصطالح ملي گټو له پاره د نورو ملتو مځکنۍ بشپړتيا، سياسي استقالل، ملي واکمنۍ او . تر السه کيږي 

دا بشري ضد سياست  نه يوازي له افغاني او . ستي او استعماري سياست دئ ملي شتمنييو ته زيان اړول فاشي

اسالمي دودو سره ھيڅ ډول سمون نه لري؛ بلکي طرحه کول يې ال د روښانفکرۍ او انسان دوستۍ د اصولو له 

ب او زه نه پوھٻږم څنگه ځيني کسان له يوې خوا د روښانفکرۍ، ملي ويښتو. مخي بې ننگي او نامردي بلل کيږي 

بشري سوکالۍ باټي ولې؛خو له بلي خوا په بې شرمۍ سره د نورو اولسو د ملي زٻرمو په چور او تاراج کي له 

  امريکايي غاصبانو سره د جوال خوله نيسي؟

په دې کي ھيڅ شک او شبھه نسته، چي موږ ته د گاونډييو او نورو سيمه ييزو قدرتوتر اندٻښنو خپلي ملي !  ھو

له ھمدې سببه بايد زموږ ملي سياستونه تل د دې ھيواد له ملي گټو او . ونه ډٻر ارزښت لري گټي او ملي مصلحت

په بله وينا، موږ به د خپلو ملي گټو د ډاډمني ساتني له پاره له ھري . ملي مصلحتوسره نه شلٻدونکی اړٻکی ولري 

ري تړونوکي برخه نه اخيستنه د يوه   عسک-که څه ھم ناپٻيلتوب يا په سياسي . انساني او مشروع الري کار اخلو

ُکلي او عمومي اصل په توگه د افغانستان د مځکنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ او ملي واکمنۍ د ساتني تر ټولو ښه 

او ډاډمنه الر ده؛ خو سره له ھغه ھم په ځينو اضطراري او استثنايي حاالتو کي کٻدای سي د ھيواد د ملي گټود ښه 

) انسالک( په پٻيلتوب . ينو سياسي او پوځي سازمانو غړيتوب ھم  له پامه و نه غورځول سي تضمين له پاره د ځ

دواړو حاالتوکي بايد د افغانستان لوړي ملي گټي او ټولو افغانانو خوښي، لومړنی ځای ) عدم انسالک( او ناپٻيلتوب 

اسي گټو د دوام او تضمين په خاطر تاريخ شاھد دئ، چي حکومتونه زياتره د خپلو گوندي ، گروھي او سي. ولري 

له دې جھته بايد په دغه راز سترو او ارزښتناکو .   سياسي تړونو کي د خپلو ملتود ښکٻلولو ھڅي کوي - په پوځي 

  .ملي مسألوکي د خلگو له نظر پوښتني يا د ھغو د واقعاً ريښتينو استازو له ھوکړي پرته ھيڅ پرٻکړه ونسي 

 وايم، چي زموږ ملي گټي او مصلحتونه ھيڅکله د گاونډيانو په  گواښلو او لمسولو کي نه يو پال بيا په ټينگار سره

که غواړو، چي څوک زموږ په کورنييو چاروکي السوھنونه ونه کړي، تر ھر څه مخکي بايد د ھغو په . تأمينيږي 

ت ھيڅکله په خپله خوښه يا البته، افغان دولتو يا افغان مل. کورنييو چاروکي له السوھني او لمسوني الس واخلو

خپله اراده د چا په کورنييو چاروکي السوھنه نه ده کړې؛ خو د پردو لښکرو په دايمي حضورکي ھيڅوک د داسي 

موږ افغانان بايد دا واقعيت د سر پر سترگو ومنو، چي نه د . السوھنو، گواښونو او لمسوونو مخه نسي نيوالی 

انو په مشرۍ د نړۍ د ستر ايتالفي ځواک په فرعوني واکدارۍکي د دې وطن سره پوځ په واکمنۍ او نه د امريکاي

له تٻرو دو دٻرشو کالو راھيسي ږيره زموږ؛ خو واک يې د نورو په الس . واک او اختيار د افغانانوپه الس کي ؤ

  .کي دئ 
ار ھيوادوال خبر دي، زموږ ويښ او بيد.  بيرته را گرځو د امريکايي چوڼييو د جوړٻدو او تداوم اساسي سببوته 

  نظامي متحدين په تٻرو څه کم لسو کالوکي د خپلو اوږد مھاله سياسي، -چي د امريکا متحده اياالت او نورسياسي 
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په ملکي ( اقتصادي او ستراتٻژيکو ھدفو د تحقق له پاره له يونيم لک رسمي او شاوخوا يو لک غير رسمي پوځ 

 ع کال د اکتوبر پر اوومه د افغانستان د ٢٠٠١د .  څخه کار اخلي ) ونکيکالو کي استخباراتي او امنيتي  کارکو

پوځيان ) ٢،۴۴٩(يرغل له پيل څخه د دې مقالې تر ليکلو پوري د ايتالفي دولتو دوه زره څلور سوه نه څلوٻښت 

ځيانو د ټپي سوو پو. کسه امريکايان دي )١،۵٧١(وژل سوي دي، چي له ھغو څخه  يو زر و پينځه سوه يو اويا

د بٻالبٻلو ايتالفي قواوو د وژل سوو کسانو د شمٻر او نورو ځانگړتياوو له . شمٻر تر دې ھم څو واره زيات دئ 

  :پاره دا لينک وگورئ 

/oef/org.icasualties://http  

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

  . . . او نه څوک د يوې خاشې په اندازه، چورت په خرابوي 

  د دغه ناروا تٻري له کبله پر زياتٻدونکو انساني تلفاتو سربٻره ټولو ايتالفي ھيوادو، په تٻره بيا امريکا او 

يوازي متحدو اياالتو ته تر اوسه څه کم .  ھم رسٻدلي دي انگلستان ته خورا درانه او مال ماتونکي مالي زيانونه

د امريکا د جنگي لگښتو د دقيقو شمٻرو له . ډالره تاوان رسٻدلئ دئ ) ۴٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠،٠٠٠(څلورسوه ميليارډه 

  :پاره دا ويبپاڼي وگورئ 

 /en/com.costofwar://http  

pdf.٣٣١١٠RL/natsec/crs/sgp/org.fas.www://http  

ع کال کي د امريکا ٢٠١١ کي د ريچرډ وولف د رپوټ له مخي يوازي په US TODAY)(ټو ډې . ايس . په يو

يل د دوی په ويبپاڼه کي کتالی نور تفص. ميليارډ ډالره اټکل سوي دي ) ١١٧(عسکري لگښتونه يو سل و اوولس 

  :سئ 

htm.N_afghan-٢٠١٠-٠٥-١٢/military/news/com.usatoday.www://http  

ره او د يوه ميليارډ ډال) ٣.۶(په اوسني حالت کي د امريکايي پوځ د يوې مياشتي خرڅ درې اعشاريه شپږ 

  :دا حقيقت په دې اينټرنيټي پاڼوکي کتالی سئ . امريکايي عسکر کلنی لگښت يو ميليون ډالره دئ 

-us-of-cost-calculates-crs-٦٣١٢١/snew/room-briefing-blog/blogs/com.thehill://http

presen-troop  

٢٨٢٢٣٨/article/com.digitaljournal.www://http 

له په عراق او افغانستان کي زياتٻدونکو پوځي خرڅونو دايتالفي ھيوادو، په تٻره بيا امريکا او انگلستان اقتصاد 

پوره کولو له پاره، ) کمښت(داسي لوی او بې ساري بحران سره مخامخ کړی دئ، چي اوس د خپلو بودجو د کسر 

لکونه دولتي مأمورين اوکارکوونکي په بې رحمۍ سره له کارو شړي؛ د ښوونځييو، روغتونو، کتابتونو او نورو 

په انگلستان کي يې د بٻوزلو محصلينو ( وړوي عام المنفعه مؤسسو دروازې تړي؛ د پوھنتونو د محصالنو فيسونه ل

؛ د خلگوانساني او مدني حقوق محدودي؛ او په لسگونو نور )کلني فيسونه تر تقريباً درې چنده پوري لوړ کړي دي

  . استبدادي او ناوړه سياستونه پرمخ بيايي

تالفي دولتو، په تٻره بيا امريکا او د استعماري جگړې پر انساني تلفاتو او لوی اقتصادي بحران  سربٻره، په ټولو اي

په امريکا او . مخالفتونه ډٻريږي انگلستان کي د ھري ورځي په تٻرٻدو له جنگ او وژنو سره د عامو خلگو 

د امريکا د جمھوري رياست . انگلستان کي واکمنه طبقه دې زياتٻدونکو مخالفتو ته الس تر زني نسي کښٻنستالی 

له دې امله د اوباما اداره تر ھر بل ھيواد د خلگو د نظر اړولو له پاره په . و نيھام دي راتلونکي انتخابات تر سترگ
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د بن الدن د وژني اريانوونکې ډرامه ھم  د . خپلي پوځي او سياسي ستراتٻژۍ کي تغيير او بدلون ته اړتيا لري 

ه لويه درې پوړيزه ودانۍکي د د ايبټ آباد د عسکري ښارگوټي په يو. ھمدې ستراتٻژۍ يوه برخه گڼل کٻدای سي 

ھغه د استوگني ادعا له ورايه دا ثابته وي، چي بن الدن د امريکايانو او پاکستاني جنراالنو په سال مشوره ھمدې 

د بن الدن د وژلو خبر به مؤقتاًد ټولي لوٻديځي نړۍ، په تٻره  بيا امريکا په عامه . ورځو ته ساتل سوی ؤ 

 د جنگي، سياسي او اقتصادي ناکامييوپر مخ پرده وغوړوي؛ او ھغه ته به د جمھوري افکاروکي د اوباما د ادارې

  - رياست په راتلونکو  انتخاباتوکي د يوه بل بري امکانات برابر کړي؛ ځکه اوباما او له ده سره ملگري پوځي 

ه د امريکايانو د ھغه استخباراتي کړۍ به په وياړ او غرور سره ادعا وکړي، چي تر زياتو کوښښو وروسته باالخر

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

د بن الدن د وژني خبر دغه راز په  تٻر لس کلن استعماري جنگ کي د امريکايي پوځيانو . کي پاته راغلي وه 

دا خبره ھم بې ځايه نه ده، چي د بن الدن د .  لگښتونه ھم پر ځای وښيي ډول ډول قربانۍ او مالماتوونکي جنگي

وژني خبر به په افغانستان او عراق کي د امريکايي لښکرو د بايللې او کمزورې روحيې له څه نا څه ژوندۍ کولو 

  . سره ھم مرسته وکي 

ي ستراتٻژيستانو ته د دې فرصت تر ټولو مھم دا چي د بن الدن وژنه به  په پای کي د امريکا سياسي او پوځ

ورکړي، چي د اوړو پزه کښٻږدي؛ او د خپلو بې سر و پايه پوځو ډٻره برخه لومړی خپلو اصلي چوڼييو او بيا له 

  . ھغه ځايه د حملې او غوټې له پاره کومي بلي خوا ته سوق کړي 

اد د عامه افکارو د قانع کولو له الري اوباما او په امريکا کي د ھغه پوځي، سياسي او اقتصادي متحدين د ھغه ھيو

د جمھوري رياست په راتلونکو انتخاباتو کي د بري له پاره دغه راز بدلونو او برياوو ته ټينگ ضرورت لري؛ اما 

دا خبره بايد ھٻره نه کوو، چي د بن الدن د وژني خبر به ھيڅکله په افغانستان او شاوخوا سيمه کي د تروريزم تر 

په دې استعماري جگړه کي مقصود بل .  امريکا او نورو متحدينو استعماري جگړه ختمه نه کړي پلمې الندي د 

  .څه، بن الدن صرف بھانه 

مدې مھمو داليلو او عواملو ته په پام سره امريکايي ستراتٻژيستان غواړي د افغانستان په حساسو ستراتٻژيکو ھ

البته د . ر ځای کولو سره ھمٻشنۍ چوڼۍ جوړي کړي   څلويښتو زرو پوځيانو په ځای پ-سيمو کي د دٻرشو 

امريکا سياسي او پوځي مشران په اسانۍ سره کوالی سي د اړتيا پر مھال په چټکۍ سره دا شمٻر نور ھم زيات 

په داسي حال کي، چي گرده نړۍ د امريکا په پوځي اډو لړلې ده، د پوځي وسايلو يا عسکرو لٻږد را لٻږد . کړي 

په افغانستان کي به د دې دايمي چوڼييو په جوړولو سره له يوې خوا . نانو ته ھيڅ گران کار نه دئ امريکايي واکم

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

له استعماري پالنو د تحقق له پاره خپلو پرله تياري سره زموږ پر ھيواد سربٻره په ټوله سيمه کي د ھغو اوږد مھا

امريکايي چوڼۍپه واقعيت کي په يوه غشي دوه . پسې تالښو ته دوام ورکړي، چي مخکې مو لنډه يادونه  وکړه 

  .يوې خوا ته د خپلي ادارې بقأ او بلي خوا ته د استعماري نخشو پر مخ بيول . ُنښانه ويشتل دي 

لښکرو يرغل په ډاگه ښيي، چي امريکايان له القاعدې او طالبانو سره د حساب کتاب پر عراق او ليبيا دامريکايي 

د عراق پخوانی . له پاره نه، بلکي د خپلو اوږدمھاله ستراتٻژيکو موخو د تحقق له پاره دغو ھيوادو ته تللي دي 

او نورو سخت دريځه اسالمي ديکتاتور، صدام حسين، او د ليبيا اوسنی ديکتاتور، معمر القذافي، دواړه د القاعدې 

  . سازمانو سرسخت مخالف وه؛ خو سره له ھغه ھم د امريکا او متحدينو له استعماري يرغله خوندي پاته نه سوه
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د ھمدې استدالل له مخي القاعده، طالبان، تروريزم، مخدره مواد، د ډله ييزي وژني وسلې او داسي نوري خبري 

استعماري جنگو د پيل کولو اوغزولو له پاره په لوٻديځو ھيوادو کي د مالتړ گرده ھغه پلمې او افسانې دي، چي د 

موندلو، د استبدادي قوانينو د تصويبولو، د بشري حقوقو او آزادييو د ال محدودولو او کامالً پوليسي فضا د را منځ 

 سيمه ييزو انډيواالنو په حقيقت دا دئ، چي امريکايي امپرياليزم د خپلو اوروپايي او. ته کولو په مقصد کاريږي 

پر . ملگرتيا د دې ټولو وحشتناکو جريانو او پديدو په را منځ ته کولو کي مستقيم الس درلود او تر اوسه يې لري 

افغانستان پوځي يرغل، د زرگونو پوځيانو او ميليارډونو ډالرو ضايع کول او په پای کي د ھمٻشنييو پوځي اډو 

  . مريکا د لويو استعماري لوبو د بريالي کولو  له پاره يوازنی او اساسی شرط دئ جوړول ھم ټول په سيمه کي د ا

  

  امريکايي چوڼۍ او د افغانستان د تجزيې کرغٻړنه نخشه

زموږ ويښ او دراک ھيوادوال ټول پوھيږي، چي د امريکايي لښکرکوټو تر شا خورا کرغٻړني او خطرناکي 

داوي، چي د دې تورو نخشو جزييات او نتيجې زموږ د تاريخي ھيواد ښه به . نخشې د عملي کٻدو په حال کي دي 

  په ھند کي د امريکا د پخواني سفير، د عراق له پاره د امريکا د - د تجزيې دامريکايي نوښتگر ) گران افغانستان(

د بھرني سياست د متحدو اياالتو د امنيت شورا د مرستيال او د ھند، پاکستان او افغانستان په اړه د متحدو اياالتو 

مگر د .   کي وگورو(Plan B)  رابرټ  ډيين بلکويل په دوھمه شيطاني نخشه -اوسني لوی او باوري سالکار

بلکويل د دوھمي شيطاني نخشې د جزيياتو او نتيجو په اړه تر بحث مخکي بده نه ده، چي د ھغه د لومړۍ 

  . په باره کي ھم څو ټکي بيان کوو (Plan A)نخشې

واکمنانو ته مشوره ورکوي، چي په افغانستان کي د امريکا . اې . آی .  سپيني ماڼۍ، پينټاگان او سي بلکويل د

 ياني د ھوايي بمبارييو، مځکنييو برٻدو، د شپې تالښييو، بنـــدي کولو، ځــورونو،  (Plan A)لومړنۍ نخشې

  .  ورکــــړېـانستان اشغال ھيڅ نتيجه نه ده گواښونو، د کلو اوکورو نړولو او ډول ډول نورو جزاوو له الري د افغــ

سربٻره پردې، د امريکايي پوځيانو زياتٻدونکو تلفاتو، د جگړې مال ماتوونکو اقتصادي تاوانو او په امريکا او 

له دې . بھرنۍ نړۍکي راز راز مخالفتو د امريکايانو روانه جگړه د ناکامۍ له  جدي خطر سره مخامخ کړې ده 

 (Plan B)ه امريکايي مقاماتو څخه غوښتنه کوي، چي د جگړې د گټــلو له پاره پر دوھمـــه نخشه امله بلکويل ل

  .غَور وکړي 

د رابرټ بلکويل د دوھمې نخشې مقصد دا دئ، چي امريکايان بايد په افغانستان کي د خپلو پوځي ناکامييو، انساني 

  اوږد مھاله گټو د تحقق له پاره تلفاتو او اقتصادي زيانو د تالفي او په سيمه کي د خپلو 

البته، د .  د افغانستان د پخواني شمالي اتحاد د مشرانو په مرسته، د تاريخي افغانستان  تجزيې ته الره ھواره کړي 

دا چي امريکايي . عسکري اډو سته والی د دې شوم او لعنتي ھدف د تر السه کولو لومړنی او اساسي شرط دئ 

بٻلتون غوښتونکي مزدوران به د دې توري او ظالمانه نخشې په عملي کولو کي څنگه ونډه چوڼۍ او د امريکايانو 

په الندي کرښو کي د دې خاينانه پالن . اخلي، ھر خپلواک او ھيوادپال افغان ته د ډٻر دقت او تعمق وړ خبره ده 

  .پر ځينو برخو روڼا اچوو

ٻرو لسو کالو راھيسي د افغانستان په گوټ گوټ کي لويي په دې حقيقت ھر افغان ښه پوھٻږي، چي امريکايانو له ت

د رابرټ بلکويل د دوھمي نخشې پر بنسټ به د ھيواد په سوھيلي او ختيځو . او کوچنۍ چوڼۍ جوړي کړي دي 

سيموکي ځای پر ځای سوي چوڼۍ د مخکنۍ توطيې له مخي سوکه سوکه طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو ته 

په دې توگه به طالبان او نوري وسله والي ډلي، د خپل عسکري زور او ځواک په تناُسب، د پرٻښوول سي؛ او 
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امريکايي پوځونه به له مخکني پالن او نخشې . ھيواد د جنوبي او شرقي سيمو بشپړه واکمني په الس کي واخلي 

 لښکرکوټونه ال پسي سره سم د ھيواد مرکزي او شمالي سيمو ته پر شا سي؛ اوھورې به خپل پخواني جوړ کړي

  . پياوړي کړي 

ع کال په اگسټ ٢٠١٠په پخواني شمالي اتحاد کي د بٻالبٻلو بٻلتون غوښتونکو خاينو ډلو مشرانو او استازو خو د 

سره د برلين په ) درو جمھوري غوښتونکو او يوه ډيموکراټ( کي ال دامريکا د استازو د جرگې له څلورو غړو

پر دغو وطن پلورونکو سربٻره، .  لتون غوښتونکو پالنو پر مقدماتو خبري کړي دي مرموزه غونډه کي د داسي بٻ

ھم له خدايه داسي باد او باران ) افغانستانيان، خراسانيان او نور( د ھيواد په شمال کي نوري ستمي ډلي ټپلي 

  . غواړي 

يل کي د پراخو پوځي، سياسي، د بلکويل د دې شيطاني طرحي له مخي به امريکا او نورو استعماري قوتونه په پ

تخنيکي او اقتصادي کومکو په برابرولو سره، په شمال کي د تجزيه غوښتونکو خاينانو گوډاگی حکومت، په 

   بٻلتون ورو ورو(de facto)د وخت په تٻرٻدو سره به دا ډيفکټو. ضمني ډول، په رسميت و پٻژني 

وږ  د خپلواکۍ مينو پلرونو او نيکونو تاريخي ميراث د  بڼه واخلي؛ او په دې توگه به زم(de jure) ډيژوري 

 . ع کال په څٻر يو پال بيا پر دوو يا څو برخو و ويشل سي ١٨٩٣

د شمال له مزدور حکومت څخه به تل تر تله په مرکزي آسيا، چين، کسپين سيمه، شمالي ايران او نورو شاوخوا 

کرار کرار به . عسکري اډې په توگه کار اخيستل کيږي ھيوادوکي د امريکايي استعمارگرانو د پخې سياسي او 

امريکايي استعمارگران د اژدھاوو په شان پر ټوله سيمه  خپل کرغٻړن سيوری واچوي؛ او د ھري ورځي په 

بايد دا خبره ھم ھٻره نه . تٻرٻدو سره به  د شاوخوا سيمي ټول ھيوادونه  د بالوو په يوه  خطرناکه ځاله واوړي 

 يو وار د دې ستر استعماري ښامار منگولي زموږ په خاوره او سيمه کي ښخي سوې، بيا يې نست کوو، چي که

بې ځايه نده، چي نامتو فلسفي او . کول يا پر شا تگ ته اړ ايستل بې خدايي معجزې په بله الره ممکن نه برٻښي 

رول ته د اشارې په ترڅ کي د د غربيانو دې استعماري ) ع١٩٣٨ - ١٨٧٧(  عالمه اقبال الھوری - عرفاني شاعر 

  :ختيځ ځينو بٻدو اولسو ته داسي خبرداری ورکوي 

  احری استــيوه ھای ســربيان را شـــغ

  تکيه جز بر خويشتن کردن کافری است

  ).١٨٠ آنسوی افالک:   کليات الھوری،( 

ه مرسته د طالبانو او نورو البته، دامريکا سياسي او پوځي ستراتٻژيستان به د خپلو وفادارو پاکستاني متحدينو پ

وسله والو ډلو تر واک الندي سيمو کي ھم د خپل سياسي نفوذ د پراخولو له پاره له ھيڅ  راز کوښښو ډډه ونه 

پاکستاني جنراالن به د افغانستان په پښتني سيموکي د امريکايي اجندا د عملي کولو له پاره د خپل صادقانه . کړي 

السه کړي، چي زموږ په تاريخي او سرلوړي ھيواد کي ھم د اسالم او اسالميت چوپړ په بدل کي دا فرصت تر 

تر نامه الندي د پاکستاني کشمير د سردار عبدالقيوم خان او سردار سکندر حيات خان په څٻر مزدورانو په 

صادي گومارلو سره، گران افغانستان  عمالً په دوھم پاکستاني کشمير واړوي، چي ټولي پوځي، سياسي او اقت

په دې ترتيب به نه يوازي د افغانستان شمالي برخي، بلکي په . چاري به يې د اسالم آباد له خوا اداره کيږي 

  .  ه خطرناکه لومه کي ښکٻلي پاته سيجنوب او ختيځ کي ټولي پښتني سيمي ھم د پاکستاني او امريکايي استعمار پ

يانو د پوځي اډو تر کرغٻړن سيوري الندي د تجزيې له نن د امريکا) گران افغانستان ( زموږ گډ تاريخي کور 

د دې سپٻڅلي . موږ بايد دې ستري لوبی ته د ټوکو او مسخرو په سترگه  و نه گورو . خطر سره مخامخ دئ 
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وطن خاوره، اوبه او ھوا پر موږ ټولو افغانانو حق لري، چي د استعمار د دې خاينانه نخشې د شنډولو له پاره 

خدای دي دا اندٻښنې ھيڅکله نه ريشتيا کوي؛ خو د . جود او يوه آواز د مبارزې په ليکو کي ودرٻږوگرده په يوه و

پرنگي استعمار ظالمانه  تجربو ته په کتني سره بايد د امريکايي چوڼييو استعماري رول ته ھم په بې َغورۍ و نه 

  :ورئ بلکويل د شوم پالن جزييات په دې ويبپاڼو کي وگ. د رابرټ ډ . گورو 
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په برلين کي د امريکا د استازو د جرگې له غړو سره  د پخواني شمالي اتحاد د ځينو بٻلتون غوښتونکو ډلو ټپلو د 

  ډاکټر مير عبدالرحيم عزيز علمي مقاله -پټي کتني د تفصيل له پاره د افغان نوميالي ليکوال او سياسي شننونکي 
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