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  ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ می ٢٢

 

 امريکايي چوڼۍاواستعماري نخشې

  دوھمه برخه
  

  مخالفين او پلويان چوڼييو په افغانستان کي د امريکا د دايمي 

و ځيني پلويان په درواغو او بې انصافۍ سره ادعا کوي، چي زياتره افغانان د امريکايي د امريکايي اډو د جوړٻد

له طالبانو او نور وسله والو مخالفينو پرته . چوڼييو له جوړٻدو او تداوم سره ھيڅ ستونزه او مخالفت نه لري 

ادکي د امريکايانو له پوځي دي، چي په ھيو) خلقيان او پرچميان(دايوازي د دوی په اصطالح پخواني کمونيستان 

راسئ په الندي کرښوکي د دې ښاغلو پر دې پوچه او بې اساسه ادعا يو څه ). کوي (حضور سره مخالفت کيي 

  . غَور اوتأمل وکو

که د يرغلگرو پوځو له واکمنۍ او حضور سره مخالفت ريشتيا ھم د دوی په اصطالح يوازي دکمونيستانو خوی او 

مارکس، (ايډيالوژۍ د بنسټ ايښوونکو اب خو زموږ پلرونه او نيکونه دکمونيستي خصلت وي، نو په دې حس

تر زوکٻدو پٻړۍ پٻړۍ مخکي ال کمونيستان وه؛ ځکه د دې خاوري تاريخ له ورايه ) انگلز، لنين او ځينو نورو

خوھيڅکله يې ښيي، چي زموږ پلرونو او نيکونو تل سرونه ښندلي؛ ويني يې توی کړي؛ سختۍاوکړوانه يې گاللي، 

له . په خپله مقدسه او سرلوړې مٻنه کي پردو مھاجمانو او غاصبانو ته د پښې ايښوولو ځای نه دی ور کړی 

ھخامنشي کوروش او مقدوني سکندر څخه نيولې بيا تر چنگٻزي او گورگاني مغولو، پرنگيانو، روسانو او ننييو 

ه کاسه کي اوبه ورکړي دي؛ او په دې توگه يې گرده ايتالفي فرعونانو پوري  يې ھر يرغلگر ځواک ته د سر پ

  .نړۍ ته دا زباد کړې ده، چي افغانستان د تاړاکگرو فاتحانو اويرغلگرو پوځو نٻستځای اوھديره ده 

د امريکايي چوڼييو د پلويانو دا ادعاسمه نه ده،چي خلقيان او پرچميان په افغانستان کي له پردو لښکرو او 

 مخالفت لري؛ ځکه د پردو عسکرو په زور د ھغوی څورلس کلنه خونړۍ واکمني په خپله امريکايي چوڼييو سره

چا چي، پرون د غالمۍ او بند ګۍ طوق په غاړه کي اچولئ ؤ، نن . پر دې بې اساسه ادعا د بطالن کرښه کاږي 

ل سوو مزدورانو د دې پلور.  نسي کوالی په لکه غاړه له پردو عسکرو او پردي واک سره د مخالفت باټي وولي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ھـ ق په ٧٩٢ - ٧٢٧د (   حافظ شيرازي - د پارسي ژبي لسان الغيب شاعر . توري څٻرې ھر چا ته مالومي دي 

  :په دې اړه څه ښه وايي ) شاوخوا کي

  پوشـبه ھـــــــر رنگی که خــــواھی جامه مي

 مــــــن از طـــــــرز خــــرامت ميشـــــناســــم

بٻله شکه، په خلقيانو، پرچميانواو . مجاھد يا نور کسان ھرومرو په دې ډله کي نه راځي خو ھر خلقی، پرچمی، 

کي د )ګران افغانستان(نورو سياسي سازمانوکي ھم د داسي کسانو څرک لږ نه دئ، چي په خپل  پلرني ټاټوبي 

ينه کي د خپلواکۍ او افغانيت ښايي له ازله يې په و.  امريکايي استعمارګرانو وھمٻشنييو ځالو ته زړونه نه ښه کيي 

تومنه ګډه يي؛ يا ښايي د روسي بادارانو تر اوږدې مزدورۍ وروسته اوس د ازادۍ، استقالل او سرلوړي ژوند په 

  . . .خوند پوه سوي يي 

ريشتيا خو داده، چي د ھيواد د مځکنۍ بشپړتيا، سياسي خپلواکۍ، ملي  واکمنۍ، ملي نواميسو،  ديني 

وري ارزښتو ساتنه زموږ د غيرتمنو او مٻړنييو پلرو داسي وياړلئ ميراث دئ، چي په کمونيستانو اعتقاداتواوکولت

د پردو عسکرو او امريکايي چوڼييو مخالفين په حقيقت کي ھغه . يا نورو سياسي ډلو ټپلوھيڅ اړه  او مانده نه لري 

ديت او بادارۍ ته غاړه ايښوده؛ او نه خپلواک، مٻړني او سرلوړي افغانان دي، چي نه يې پرون د سره پوځ موجو

طالبان، . نن د امريکايي پوځ له حضور او دايمي اډو سره په ھيڅ بڼه او ھيڅ شکل موافقه او مصالحه کوالی سي 

په بله ژبه، . اسالمي حزب، حقاني ډله او نور وسله وال جنگيالي ھم بايد د دې الري يوازني ټٻکه داران ونه گڼو

خپلواکۍسره مينه، ناموس ساتنه، ، غيرت، پر شانه تلنه، سرلوړي، ستم او ستمگرو ته نه افغاني غرور، له 

تسليمٻدل، مٻلمه پالنه او داسي نوري لوړي ښٻگڼي يوازي او يوازي په طالبانو او نورو وسله والو جنگيالوپوري 

مله ور افغانان، په تٻره بيا له امو تر اباسينه، له چتراله تر ھراته ټول خپلواک، غيرتمن او ش. اړه نه لري 

د . او ُمھمه ونډه لري ) لويه(سرلوړي او خپلواکۍ بخښوونکي پښتانه په دې ستر ملي او وطني رسالت کي لو

امريکايي تٻري له پيل څخه تر اوسه د ھيواد په گوټ گوټ کي پر يرغلگرو پوځو د افغان اوردو او پوليسود ځينو 

  .وښانه واقعيت ځيني ژوندي مثالونه دي منسوبينو وژونکي گوزارونه د دې ر

زموږ د غرب مآبه ليکوالو او شننونکو د ناسمي ادعا پر خالف، په تٻرو نيژدې لسوکالوکي د نړۍ له تر ټولو 

سره  دونه پراخ او غښتلی مقاومت په خپله ښيي، چي زړورافغانان پردي مھاجمان او د ) ائتالف(پياوړي ايتالف 

د ليکني په دې برخه کي بې گټي نه ده، چي د امريکايي . وڼۍ په ھيڅ ډول نسي منالی ھغوی مؤقتي يا دايمي چ

چوڼييو د مخالفينو تر پٻژندني وروسته د ھغو د سرسپارلومينانو، پلويانو او خواخوږو په اړه ھم څو لنډي خبري 

  .وکو

کي بٻالبٻلي جنگي، مافيايي او په افغانستان کي د امريکايي چوڼييو په جادو سوو مينانو، پلويانو او خواخوږو

  :سياسي ډلي شاملي دي، چي زه يې په عمومي توگه پر څو لويو ډلو وٻشم 

ع کال د اکتوبر پر اوومه د امريکايي جنگي الوتکو او ټانکو ٢٠٠١ په لومړۍ ډله کي ھغه کسان راځي، چي د -

: ورانکاران،  غله او خاينان ډٻر ښه پٻژني ټول افغانان دابٻگل سوي جنايتکاران، . پر وزرو افغانستان ته ننوته 

کرزي خٻل، فھيم خٻل، دوستم خٻل، رباني خٻل، سياف خٻل، قانوني خٻل، عبدهللا خٻل، خليلي خٻل، محقق خٻل، 

ټول جھان ته مالومه ده، چي د .  امرهللا خٻل ، عطاء خٻل، مجددي خٻل، گيالني خٻل، شٻرزی خٻل او داسي نور

څٻرو سياسي، عسکري او اقتصادي ژوند تر کومه حده په ايتالفي عسکرو او امريکايي دې تورو او کرکجنو 

زه باور لرم، که د امريکايي پوځو اوکورنييو جنگي ډلو ټپلو خونړی سيوری نه يي، .  چوڼييو پوري تړلئ دئ 
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. و ډک کړي زموږ دردٻدلي او کړٻدلي خلگ به په يوه ورځ کي د دې مزدورو جنايتکارانو پوستونه له پروړ

د پردو لښکرو د توپ او ټانک تر خونړي سيوري ) .  وي(مځکه ھغه سوځي، چي اور پر بل يي : پښتانه وايي 

  !الندي په  جگو ارگو او پرتمنيو ماڼييوکي ناست مزدوران زموږ د ويرجنو او غملړلو خلگو په حال څه خبر دي

ډلو مشران، فعاالن او نور ځيره خواره به ولي په   د تنظيمي ډلو د مشرانو او قومندانو تر څنگ د ستمي -

؟ مگر دا خاين عناصر ھمدا )کوي(سرلوړي افغانستان کي د امريکايي چوڼييو د سته والي او تداوم پلوي نه کيي

  اوس د امريکايي توپ و ټانک، پيسو او نعمتو له برکته د ټول افغانستان دپاچھۍ پرگدۍ ناست نه دي؟  

انه گيدړان او ټپوسان له حسابه و باسو، ايا له تٻرو لسو کالو راھيسي د ستمي ډلو ټپلو که څوکرزي ډوله پښت

  مشران او استاري د پښتنو د وينو او اوښکو په بيه، پر افغانستان حکومت نه کيي؟ 

تمي ډلو ايا ايتالفي لښکرو په تٻرو لسوکالوکي دقيقاً ھغه څه ونه کړه؛ او تر اوسه يې ال نه کيي، چي پلورل سوو س

  يې له کلو کلو راھيسي خوبونه لٻده؟  )خراسانيانو، افغانستانيانو او نورو( ټپلو

خپلواک او ملي فکره افغانان، په تٻره بيا استعمارځپلي پښتانه بايد په دې خبره ځانونه ښه پوه کړي، چي امريکايي 

پښتنو په عامي وژني سره د دې خاينو چوڼۍ به په راتلونکي کي ھم د ډيورنډ د لعنتي کرښي د دې خوا او ھاخوا 

  . او بې ايمانه ستمي بٻلتون غوښتونکو اوږده خوبونه پوره کيي 

 په بله ډله کي ھغه کسان راځي، چي د امريکايي يرغل په دوران کي د ټيکنوکراټانو، متخصصانو او ماھرانو په -

ولتو د جاسوسي  سازمانو او معتبرو دولتي نامه افغاني ټولني ته ولٻږل سوه؛ خو په واقعيت کي د استعمارگرو د

دا کسان پر پردو دولتو سربٻره د ھيواد له بٻالبٻلو مزدورو جنگي او سياسي ډلو سره . ادارو باوري استازي دي 

د دوی اساسي رسالت دادئ، چي د حرفه يي جنايتکارو، تبھکارو او غلو ادارې ته قانوني .  ھم پاخه اړٻکي لري 

له دې ډول پاراشوټ سووکسانو څخه ځيني تر اوسه د وزارت، معينيت، سفارت، . کړي او مشروع رنگ ور

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

ه ستانه سوه؛ او ځيني نور يې بې کفايتييو وروسته بيرته په امريکا، کاناډا، اوروپا او اسټراليا  کي د خواښي کوروت

اشرف غني خٻل، . ال تر اوسه له راز راز فضيحتو او شرمندگييو سره خپلو حملو او غوټو ته دوام ورکوي 

ارسالخٻل، احدي خٻل، جاللي خٻل، رھين خٻل، امين فرھنگ خٻل، زلمی رسول خٻل، سپنتاخٻل، اتمر خٻل، 

  .  اراشوټ سوي کسان، گرده په دې ډله کي را ځي زاخٻلوال خٻل، رامين خٻل او په لسگونو نور پ

د جنايتکارو تنظيمي مشرانو او قومندانانو په څٻرد دې ټولوتش په نامه ټيکنوکراټانو حيات و ممات ھم په امريکايي 

دا خبره لمر غوندي روښانه ده، چي که نن امريکايي عساکرکډه . عسکرو او جنگي ډلو ټپلوپوري تړلئ دئ 

به له دې مسخره نوابغو، پروفيسرانو، ډاکټرانو، ماسټرانو او ھرکاره وو څخه يو ھم څوک په بارکړي، سبا 

اصطالح کاروم » کرايه سوو افغانانو« له ھمدې کبله زه د دې ښاغلو او نازولو له پاره د .  دوربين کي ونه ويني 

راليا کي په کار، سوداگرۍ، زده کړو يا ھمدا اوس ھم د ځينو ماينې او بچيان په اوروپا، امريکا، کاناډا او اسټ. 

دا خبره د دې واقعيت ښکارندوی ده، چي کرايه سوي ټيکنوکراټان يوازي د حملې او غوټې . نورو مزو بوخت دي 

په مقصد له ماينو او اوالدو څخه ليري په يوازيتوب کي ژوندکوي؛ ځکه د گردو په دې حقيقت ښه سد رسيږي، 

 تنورونه تر ډٻره گرم نه پاتيږي، بايد له موقع څخه گټه واخلي او ژر تر ژره خپلي چي په افغانستان کي دا گرم

تر څو چي لوبه نه . ھري خوا ته پيسې، جايدادونه او رنگارنگ نعمتونه په چارښاخو باديږي . ټکۍ پخې کړي 

  . ختمه سوې، بايد د لمسيانو اوکړوسيانو له پاره ھم تايې او ذخيرې برابري کړي ) وي(يي
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 په يوه بله ډله کي ھغه کسان شامل دي، چي پرون د روسانو په غالمۍ کي والړ وه؛ د زړه له پاسه يې -

دسوسياليزم اوکمونيزم نارې وھلې؛ خو نن د خپل مزدور طبيعت، بې ايمانۍ او بې مسلکۍ پر اساس په ډٻر وياړ د 

؛ د ډيموکراسۍ، بشري حقوقو، ازادو يرغلگرو پوځو او د ھغو د جنايتکارو مزدورانو په چوپړ کي والړ دي

دا خلگ د پت، ) . کوي(مطبوعاتو، عدالت، برابرۍ او داسي نورو تش په نامه استعماري پروژو ستايني کيي

ھغه څه چي پٻژني پيسې، جايدادونه، شھرت، جاه و . غرور، ايمان، خپلواکۍ او افغانيت په نامه ھيڅ شی نه پٻژني 

ادې دي، نو ځکه بې ځايه نه ده، چي تل يې د خپلو ناولو او ناروا امتيازاتو د خوندي جالل او راز راز ناوړه استف

په دې نامردانو کي داسي کسان ھم سته، چي پر ! ھو. ساتلو له پاره د بٻالبٻلو بادارانو پر سترخان بولي کړي دي 

  ډاکټر نجيب سره ھم - ملگري ظاھرخان، داوود خان، تره کي او امين سربٻره يې له خپل گوندي او ايډيالوژيکي 

البته دا ھم له امکانه ليري نه ده، چي اوس ھم دخپل سياسي ژوند د اوږدولو او ناوړو استفادو د . لوی خيانت وکړ 

شک نسته، چي د ھغو کسانو حساب له . تضمين په ھيله  له طالبانو او نورو وسله والو ډلو سره  په پټه الس ولري 

و څخه بالکل بٻل دئ، چي د افغاني غرور، ملي احساس او ھيوادپالني په ساتلو سره ځان دې بې وجدانو توطيه گر

  ) .کوي( او بچيانو ته د يوې گولې حاللي ډوډۍ گټلوله پاره د کرزي له مزدور دولت سره کار کيي

 يې د  په يوه بله ډله کي ھغه کسان شامل دي، چي د سره پوځ او د ھغو د مزدورانود واکمنۍ پر مھال به-

افغانستان  داشغال چيغي وھلې؛ په ھيواد کي دننه او بھر به يې د اشغالگرانو او مزدورانو د جنايتو کيسې کولې؛ 

خوله ناست دي؛ نه د ) چوپه(خو نن چي د روسي يرغلگرو او روسي مزدورانو تر واکمنۍ بترجنايتونه ويني، چپه 

غلگرو لښکرو د وحشيانه جنايتو او نه ھم  د ھغو په وړاندي پخوا په شان د اشغال خبره پر خوله راوړي، نه د ير

د غوړي گولې او امتيازاتو له . له ورايه مالوميږي، چي د زياترو خولې له اوبو ډکي دي .  د جھاداو مقاومت 

وانو ځيني ځيني خو يې ال د کابل په اداره کي د څه تر السه کولو په ھيله د ر. اسيته يې ځانونه ناگاره اچولي دي 

  ) . غورځوي( خواشينونکو پٻښو ټوله پړه يوازي پر طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو ور غورځيي

لکه څنکه چي پرچميانو او خلقيانو روسي استعمار ته د انترناسيوناليزم، بين المللي دوستۍ اوپيوستون نوم ورکاوه، 

پرٻږدئ، چي : دوی وايي . و پرمختگ نوم ورکوي د دې ډلي پلويان ھم امريکايي استعمار ته د دوستۍ، ترقۍ ا

امريکايان افغانانو ته د سړکو، الرو، پوھنتونو، روغتونو، فابريکو، د برٻښنا د بندو، کانالواو نورو پرمختيايي 

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

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

ترقۍغم وای، څه کم دو اتيا کاله مخکي به يې د امان هللا خان ملي او مترقي رژيم په خپلو خاينانه توطيو نه نړاوه 

کله چي د خلق او پرچم د واکمنۍ پر مھال زموږ د .د سترگو ليدلي حال ته به راسو. تاريخي خبري به پرٻږدو. 

وزلي او وروسته پاته ھيواد مکتبونه، کلينيکونه، فابرٻکې، سړکونه، پلونه او نوري دولتي ودانۍ په بمو، مينواو بٻ

نوروچاودونکو موادو الوزول کٻدې، ايا په نړۍ کي داسي څوک نه ؤ، چي دغو ورانکارو ډلو ټپلو ته د ترقۍ، 

  !پرمختگ او تمدن درسونه ورکړي؟

و معلمان او شاگردان، د پوھنتونو استادان،  ډاکټران، انجينران او نور لوستي افغانان  اياھغه وخت، چي د ښوونځيي

تاسي يې منئ که !  د کفر او الحاد په پلمه وژل کٻده، د بشردوستۍ او پرمختگ مدعيان د پيل په غوږ کي بيده وه؟

 بشردوستانو په مستقيمه يا، زما په خيال خو د افغانستان په معاصر تاريخ کي ټولي بدمرغۍ د دې مکرجنو

  .الرښوونه او دستور سوي دي او تر اوسه ھم کيږي 
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ھيڅ ھوښيار او پرسد افغان د سړک، پله، ښوونځي، پوھنتون، روغتون، فابرٻکې او نورو عام المنفعه پروژو 

گونو امريکايانو په تٻرو لسوکالو کي د زر» بشر دوستو« او» متمدنو« مخالف نه دئ؛ خوپوښتنه دا ده، چي

افغانانو، خاصتاً مظلومو پښتنو د وينو تويولو په بدل کي څو پوھنتونه، فابريکې، د برٻښنا بندونه  او داسي نوري 

؟ په استعماري ادبياتو کي دا  راز اوتي )کړي(پروژې جوړي کړي دي، چي تر دې وروسته به نوري ھم جوړکي 

 استعماري تٻريو د توجيه له پاره ادعا کوله، چي د ترقۍ انگرٻزانو ھم د خپلو. بوتي خورا ډٻري تکرار سوي  دي 

.  او پرمختگ له نښو نښانو سره يې د خلگو د اشنا کولو په مقصد ھندوستان او افغانستان ته پوځونه لٻږلي دي 

ي انسان پرٻږده خر ھم په دې پوچ استدالل نه قانع کييږي، چي انګرٻزي استعمارګران  په ھندوستان او افغانستان ک

  ! زموږ د فرھنګي، اجتماعي او اقتصادي بدمرغۍ له غمه مړه وه

) بشري او استعماري(واقعيت دا دئ، چي د امريکا په شان او شوکت کي ډوب افغانان ياد غربي نړۍ د دوه مخي 

پر ھر څه سترگي پټوي؛که نه نو په دې روښانه ) سبب(رول د توپير کولو وس نه لري؛ يا د څه څڅٻدو په َسَوب 

او ساده حقيقت خو د مکتب کوچنيان ھم پوھٻږي، چي استعماري قوتونه ھمدا اوس زموږ په ھيواد کي د يوه بام او 

؛ خپلو خلگو ته بشري حقوق، د قانون برالسی، ډيموکراټيک ارزښتونه، ترقي )چلوي( دوو ھواوو سياست چليي 

او مځکنۍ بمبارۍ، د ودانوکلو او شنو او پرمختگ غواړي؛ خو زموږ خلگو ته د بشري حقوقو پر ځای ھوايي 

باغو ھوارول، د شپې تالښۍ، د السو او سترگو تړل، محبسونه، ځوروني او تعذيبونه، د ديني عقايدو اوکلتوري 

ارزښتوسپکاوی؛  د ډيموکراسۍ پر ځای د جنايتکارو، غلو او زورمندانو چپه او راسته غوبلونه؛ د قانونيت پر 

  .  ي؛ او د پرمختگ پر ځای  لوږه، بې کوري او بٻکاري ځای د زور او وسلې واکمن

ھيڅوک د لوٻديځو ھيوادو له ازادو او شفافو انتخاباتو، پراخو بشري حقوقو،  قانونيت، برابرۍ،  روښانفکرۍ، ِعلم 

پالني، تمدن او پرمختگ څخه سترگي نسي پټوالی؛ خوکشکي د دې ھيوادو سياسي او عسکري واکمنانو دا 

  ! قوق، ازادۍ او انساني پرمختگونه د نړۍ پر نورو بٻوزلو او اسکٻرلو ولسو ھم لوروالیارزښتناک ح

. د امريکا په سياستو کي د يوه بام او دوو ھواوو د اثبات له پاره دلته د يوه ژوندي مثال يادونه بې گټي نه گڼو

کال د سکاټلنډ په الکربي کي د پانم ع ١٩٨٨دگرانو لوستونکو به ښايي په ياد وي، چي د امريکا متحدو اياالتو په 

دا چي په دې خواشينوونکې پٻښه . لمبر الوتني د لوٻدو پړه پر لٻبيا واچوله )  ١٠٣( ھوايي شرکت د يو سلو درې 

امريکايي مقاماتو تر پراخو . کي ريشتيا ھم د لٻبيايي حکومت الس ؤ که څنګه، زموږ د څٻړني موضوع نه ده

ميليارډ ډالره تاوان واخيست، چي ) ١،۵( وروسته د لٻبيا له دولت څخه يو اعشاريه پينځه اوگواښو) اتھاماتو( تورو

کسو عملې و ) ١۶(ميليون ډالره پر دوه سوه دروڅلوٻښت مساپرو او شپاړسو) ۵٠۴( له ھغو څخه پينځه سوه څلور

 نورو قربانيانو او متضررينو د وٻشل سوه؛ او پاته پٻسې د امريکايي مقاماتو له ادعا سره سم د لٻبيايي تروريزم د

  :په دې اړه دا ويبپاڼي کتالی سئ . تاوان په نامه بٻلي سوې 

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

-transfer-compensation  

١٠٣_Flight_Am_Pan/wiki/org.wikipedia.en://http  

  

په دې ډول گورو، چي د امريکا دولت له لٻبيا څخه د ھر مساپر او عملې په بدل کي څه د پـــــاسه نونس لکه 

واخيسته؛ خو نن ھمدا امريکا په خپلو وحشيانه بمبارييو سره زموږ بې گونا افغانان په وينو ډالر ) ١٩٠٠٠٠٠(

؛ خو سره له ھغه ھم  تر يوه عاَلم شواخونو وروسته د شھيدانو )کوي(لړي؛ کور اوکھول يې تباه کيي
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زه نه پوھٻږم دا کوم . ي ډالرو يوه تنگه زياته نه ورکي) ٢٠٠٠( بٻوزلوکورنييو ته  تر يولک افغانييو يا دوو زرو

  !انسانيت، کومه عاطفه او کوم انصاف دئ؟

دلته بده نه ده، چي د منځني ختيځ په روانو سياسي پاڅونوکي د غربيانو د يوه بام او دوو ھواوو سياست يو بل مثال 

، مصر، بحرين، نړۍ والو ټولو وليده او ال گوري، چي امريکا او ځينو نورو لوٻديځو دولتو په تونس. وړاندي کړو

اُردن، يمن، مراکش او سعودي عربستان  کي نه يواز ي د خپلو مزدورو رژيمو پر خالف په ھيڅ سياسي اونظامي 

اقدام الس پوري نه کړ، بلکي پاڅون کوونکو ته يې د سوله ييزو مظاھرو، روغي جوړي او ځينو کازميټکو 

ي د وړيا تٻلو د تر السه کولو او يوه بل کرزي، فھيم يا سياسي بدلونو د منلو سپارښتنه ھم وکړه؛ خو په لٻبيا ک

  .عبدهللا د کښٻنولو له پاره د ھيڅ راز انسان وژونکو وسلو له کار اخيستني ډډه نه کوي 

په تونس، مصر، يمن او بحرين کي د امريکا د مزدورو : د يوه بام او دوو ھواوو دې ناولي شکل ته وگورئ 

کامالً سوله ييزو مظاھرو او اعتراضو د ماشينګڼو سرې گولۍ و اورول سوې، اما سره رژيمو له خوا د خلگو پر 

له ھغه ھم په سپينه ماڼۍ او نورو اورپايي مرکزوکي د قدرت واکدارانو له اعتراض کوونکو څخه غوښتنه کوله، 

بيا کي د رژيم وسله د دې پر خالف په لٻ. چي ھيڅکله زور زياتي او غيرقانوني عکس العملونو ته الس وا نچوي 

وال مخالفين له ھمغي لومړۍ ورځي څخه پر شا و ټکول سوه، چي د زور، خشونت او خونړييو بريدو له الري د 

په دې يې ھم زړه سوړ نسو، څه کم دوې مياشتي . ھيواد په بٻالبٻلو ښارو کي د قذافي واکمني دړي وړي کړي 

مه انسان وژونکي پوځي برٻدونه ھم پيل کړه، چي دا دئ تر مخکي يې د ملکي کسانو د ژغورني په درواغجنه پل

ټول جھان گوري، چي امريکايان او ملگري يې د نورو مستبدواو فاسدو عربي ھيوادو پر . اوسه ادامه لري 

نن د وسله والو ) . کوي(خالف، په لٻبيا کي د ولسي پاڅونو پر ځای د وسله والو ډلو او خونړييو برٻدو مالتړ کيي 

سبا بيرته ھمدا وسله والي ډلي په دې يا ھغه نامه په )رسوي( په مرسته خپل مزدوران سياسي واک ته رسييډلو 

د فريډم فايټر ټروريسټ، . وينو لړي؛ په محبسو کي يې اچوي؛ او د خدای تعالی ټوله مځکه پر سره کيي 

   .کمونيسټ، مسلمان او داسي نورو ټاپې ھيڅکله د دوی له السه نه وزي 

ي حقوق، ډيموکراسي او انساني پرمختگ ټول داسي مفاھيم دي، چي ھيڅوک يې په نړۍ کي له گټي او بشر

سموالي انکار نسي کوالی؛ خو د دې سترو ارزښتونو د تحقق او عملي تجسم له پاره انساني الرو چارو ته اړتيا 

و راوستلو ته بې فرعوني تکُبر او  الوتکو په زور د داسي بدلون١٨، مٻراژ او ايف ۵٢دکروز توغندييو، بي . ده

سوچ پوچ لٻونتوبه بل څه نوم ورکوالی سو؟  راسئ وگورو، چي د بشري حقوقو، ډيموکراسۍ او پرمختگ 

  !امريکايي سټايل د افغانستان، عراق او سوماليا تر وحشتناکو تجربو ورسته، نن سبا په لٻبيا کي څه گالن کري؟

افغانانو وژني،  د جنايتکارانو، جاسوسانو او فاسدو زورواکو مالتړ، په ھيواد سربٻره پردې مثالو، ايا د بې گونا 

کي زور زياتی، خپلسري، بې عدالتي، لوږه، بٻکاري او نور مصيبتونه ټول د امريکايانو او نورو لوٻديځو ھيوادو 

  د يوه بام  او دوو ھواوو سياست نه ثابتوي؟

 فساد او خيانتونه سره ملگری نه کيي، خو د امريکايي لښکرو ځيني کسان سره له دې چي د کرزي د حکومت له

ايا دا خبره ممکنه او معقوله ده، چي د . اړتيا گڼي ) لويه(دايمي حضور د ھيواد د ژغورني له پاره تر ټولو لو

ه امريکايي پوځو يرغل او د ھغو د ھمٻشنييو اډو موجوديت پر ځای وبولو؛ خو دکرزي له فاسد او مزدور رژيم سر

مخالفت ولرو؟ د امريکايي اشغال او عسکري اډو اغفال سوي پلويان بايد دکرزي د مافيايي حکومت خيانتونه، ټگۍ 

  .برگۍ او بې کفايتۍ ھم په ورين تندي ومني؛ ځکه دا دواړه الزم او ملزوم دي 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ای؛ خلگو ته يې کار او که چيري امريکايانو او نوروايتالفي دولتو په تٻرو لسوکالو کي سوله او امنيت راوستی و

روزگار برابر کړی وای؛ او له جنگ ځپلو افغانانو سره يې ددې وران کور په جوړولو کي ريښتينې مرسته کړې 

وای، ښايي خلگو به ھم د ھغوی د عسکري اډو له تداوم سره چندان مخالفت نه وای کړی؛ اما اوس خو ھر څه د 

  .دې پر خالف شاھدي ورکيي 

 خو د امريکايي چوڼييو د ټولو سيله کوونکو السونه په يوه ډول د ډولو د استعمارگرانو و جٻبو زما په قاصر نظر

ھره ډله يا ډلگۍ په يوه يا بله بڼه د استعمارگرانو او د ھغو د مزدور نظام په واکمنۍ کي ښکاره او . ته الره لري 

لوژۍ باټي ويشتې؛ خو نن د څه څڅٻدو په تمه ډٻر مي وليده، چي پرون يې د ملي فکر او ملي ايډيا. پټي گټي لري 

لعنت دي پر داسي بې پته ، بې غروره .  د پلورل سوو مزدورانو او د ھغو د استعماري بادارانو بوټونه پاکوي 

  !اوسراښو انسانانو

تان کي   د امريکايي يرغل په درشل کي د خوشبينانو او ساده گانو يوه بله ډله ھم تر سترگو کٻده، چي په افغانس-

دې بٻچاره . يې د سولي، امنيت او اقتصادي پرمختگ په راوستلو کي پر امريکايي لښکرو خورا لوی حساب کاوه 

گانو تصور کاوه، چي امريکا او ملگري به يې د سترگو په رپ کي له کنډواله افغانستان څخه ھم ھانکانگ يا 

ستان ته د انساني ژوند، ترقۍ او پرمختگ له پاره نه سينگاپور جوړ کي؛ اما خبر نه وه، چي امريکايي لښکر افغان

له نٻکه مرغه دې خوش باورو ھيوادوالوپه تٻرو لسو کالو کي د ايتالفي پوځو، په تٻره بيا امريکايانو . دي راغلي 

  .د خونړي ريکارډ په لٻدو سره پخوا ال پر خپلو غوولونکو ھيلود بطالن کرښه ايستلې ده 

  

  ني پلويان د امريکايي يرغل پروني مخکښان او ستايونکي د امريکايي چوڼييو نن

لکه څنگه چي مخکي ھم اشاره وسوه داشغال مزدورانو د امريکايي يرغل له ھمغي لومړۍ ورځي څخه  زموږ 

ساده او خوش باوره خلگو ته د جنت وعدې ورکولې؛ خو د جگړې اورونه، ويني، اوښکي، جنازې، د خوندو او 

کورو، دوکانو، باغو، ماجتو او نورو شتمنييو وراني، لوږه، بٻکاري، فساد، زور زياتی،  د مندو تور پوړني، د 

دولتي او شخصي جايدادو براال چور، د ترياکو او نورو مخدره موادو په کاروبار کي بې ساري ترقي او پرمختگ 

ظلومو او کړٻدلو خلگو ټول په واقعيت کي ھغه څه دي، چي د وعده سوو سرو او زرغونو باغو پر ځای زموږ م

  .ته ورکړل سوه 

باغونه ھم راغله؛ اماپه خواشينۍ سره، » سره او زرغونه «د امريکايي لښکرو له برکته دې ھيواد ته څه  ! ھو

چي زموږ عامو افغانانو ته يې څه حاصل او گټه و نه رسٻده؛ او بايد ھم نه وای رسٻدلې؛ ځکه دا سره او زرغونه 

ي اوکوټياني، دا بانکونه او فابرٻکې، دا عمارتونه او شرکتونه له لويه سره د کرزيانو، فھيم باغونه ؛ دا ښار گوټ

« خيلو، رباني خٻلو، خليلي خٻلو،  محقق خٻلو، سياف خٻلو، قانوني خٻلو، عبدهللا خٻلو، دوستميانو او داسي نورو

  .په نصيب کي ليکل سوې وه » پريشتو

اديان  د پښٻمانۍ او دې غملړلي ولس څخه د بخښني غوښتلوپر ځای نن د  د اشغال ھمغه پروني مخکښان او من

پرون يې د امريکايي ټانکو او الوتکو راتگ ته خوشالۍ او اتڼونه . امريکايانو د دايمي چوڼييو په ستاينه نه مړيږي 

وي، پاکستان او کول، نن بيا تر گرده  چيغي او نارې وھي، چي که  په افغانستان کي امريکايي لښکرکوټونه نه 

  . . .ايران به دا خاوره په يوه اينده تر ستوني تٻره کړي 

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

   له خپل ټول عسکري واک او ځواک سره سره، په تٻرو نيژدې لسو کالو کي څه غزا او بھادري وکړه؟ 
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  ايا دې ھيواد 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؟ 

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

د ھغو مزدور حکومت دي په تٻرو لسوکالوکي له خپلو بې سارو زه فکر نه کوم، چي يرغلگرو لښکرو او 

په . عسکري او اقتصادي امکاناتو سره سره، زموږ بٻوزلو خلگو له پاره څه لويه شھکاري او بھادري کړې يي 

د ملگرو ملتو د شمٻرو له مخي يوازي په . افغانستان کي د سولي او امنيت حال ھر افغان ته پوره څرگند دئ 

ع کال ٢٠٠٩ته ورسٻد، چي د ) ٢٧٧١( کال کي د ملکي افغانانو د وژني شمٻر دوه زره اووه سوه يواويا ع٢٠١٠

  :په دې اړه د بشپړ مالومات له پاره دارپوټ وگورئ . زياتوالی ښيي ) ١۵(په پرتله په سلو کي پينځلس 

html.١٦٨٩٧٨/detail/ir.stvpres.www://http  

که د جگړې معيوبين، معلولين او ټپيان ھم ورسره ملگري کړئ؛ او بيا يې په لسو . دا يوازي د يوه کال خبره ده 

په دې ډول گورو، چي ايتالفي عسکرو . کي ضرب کړئ، په پوره يقين سره به تر سلگونو زرو پوري ورسيږي 

  . نو، اوښکو، بربادۍ او ناميندۍ پرته بل څه نه دي راوړي زموږ غملړلو او دردمنو خلگوته له وي

د امريکايانو تر سترگو الندي د کابل حکومت د فساد په تور او چټل نامه اوس نه يوازي زموږ کړٻدلي افغانان، 

تاسي د بي بي سي دا خبر ولولئ، چي په لوستلو يې ھر غيرتمن افغان د . بلکي د نړۍ خلگ ھم گرده خبر دي 

  .نيت له نامه خواتوری کيږي افغا

stm.٨٣٦٥٠٩٤/business/hi/١/uk.co.bbc.news://http  

که په ھيواد کي دننه دکار او روزگار څه امکانات برابر وای، افغانان لٻوني نه دي، چي د سلو خطرو په منلو او 

اکستان، ايران، تاجکستان، اوزبکستان، قرغيزستان، ھند او نورو پردو ھيوادوکي د ِمنت او ُسنت زغملو سره په پ

 .شپې او ورځي تٻري کړي 

دا خبره ھم لمر غوندي روښانه ده، چي د ترياکو توليد او سوداگري د طالبانو د واکمنۍ په پرتله د امريکايانو او 

که يې نه منئ په دغو معتبرو ويبپاڼوکي د مستندو ارقامو په . دهمزدور رژيم په واکمنۍکي څو ځله زياته سوې 

  لوستلو سره وگورئ، چي واقعيتونه څه دي؟ 

stm.٦٩٦٥١١٥/hi/١/uk.co.bbc.news://http  

٢٠١٠١٠٠١-opium-afghan-١٠٠١-fg-la/world/٠١/oct/٢٠١٠/com.latimes.articles://http 

که په دې حقيقت نه پوھٻږئ، چي ولي د امريکايانو او نورو يرغلگرو پوځو تر راتگ وروسته، په افغانستان کي د 

» نامقدس جنگونه « کولي .  جان ک - ده، د سترگه ور تحليلگرترياکو د توليد او سوداگرۍ لمن دونه پراخه سوې

د . اې . آی . کولي په افغانستان او نورو ھيوادوکي د مخدره توکو په توليد او کاروبارکي د سي . کتاب وگورئ 

 کولي د خپل ارزښتناک کتاب په يوه برخه کي يادونه.مھم او مرکزي رول په اړه مھمي او ارزښتناکي خبري لري 

د جنگو د تمويل، د دوښمن دجنگي روحيې د نست کولو او د خپلو پراخو . اې . آی . کړې ده، چي سي 

).  ۵کولي ( استخباراتي عملياتو د توجيه کولو په مقصد تل د نشه يي مواد پر کښت او کاروبار ټينگار کړی دئ 

 .رٻنږدي اې پرون ھم دا کار کاوه، نن يې ھم کوي؛ او سبا به يې ھم پ. آی . سي 

  ايا  په تقريباً لسو کالو کي د دونه جگړو، وينو توييدو او تباھييو په بدل کي د څو بې کيفيته دولتي ودانييو يا 

  يو و نيم مکتبو، پلو او پلچکو جوړول د قناعت وړ دي؟
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ه نه که د پردو لښکرو او مزدور حکومت په  تٻرو لس کلنوکړو وړوکي د بري او نٻکنامۍ څه خاصه نښه نښان

  لٻدله 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 مرسته وکي؟  او که  به له دې 

  پرته څه بله معجزه ښکاره کي؟

زه د امريکايي چوڼييو له . کاله د يوه شخص، سازمان اوحکومت د ازمويښت له پاره تر اړتيا زيات وخت دئ لس 

سرسپارلو مدافعانو څخه په درناوي پوښتنه کوم، چي د امنيت، ډيموکراسۍ او بشري حقوقو په نامه راغلو لښکرو 

وسته به نور ھم وکي؟  که يې ستاسي له او ډول ډول گوډاگيانو په تٻرو لسوکالو کي څه وکړه، چي تر دې ور

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

امريکا، کاناډا او اسټراليا کي ناست ياست؟ ولي د ترقۍ، پرمختگ او بشردوستۍ په دې ستر رسالت کي له 

  ! ھمکاري نه کوئ؟امريکايانو او کرزي سره مرسته او 

  

  امريکايي چوڼۍ او د سولي بې ځايه ھيله 

سوله او امنيت زموږ د ويرژلي او غملړلي ھيواد تر ټولو لومړۍ او اساسي اړتيا ده؛ خو ايتالفي لښکر او 

امريکايي چوڼي ھيڅکله د رټٻدلو افغانانو د دې ستري انساني ھيلي په تر سره کٻدو کي چندان مرسته نسي کوالی 

ايا امريکايانو او د ھغو متحدينو ته په تٻرو لسو .  تٻرو لسو کالو کاري ريکارډ زموږ ټولو مخ ته پروت دئ د. 

کالوکي دا حقيقت نه ښکارٻده ،چي افغانستان ته ناامني او بې ثباتي له کومه ځايه راځي؛ او د ھغې د مخنيوي له 

  کار واخلي؟پاره بايد له څه عسکري، سياسي او اقتصادي ستراتٻژۍ څخه 

. کوچنيان ھم په دې پوھٻږي، چي طالبانو او نورو وسله والو مخالفينو ته وسلې اوَدَرستې له اسمانه، نه را لوٻږي 

له ھمدې امله . او د ايتالفي ھيوادو استخباراتي شبکې تر موږ او تاسوپه دې واقعيت ښه خبر دي . اې . آی . سي

  :مريکايانو او مؤتلفه قوتونو اوسنی دريځ له دوو حالتو څخه وتلئ نه دئ نو د افغانستان د حاالتو په وړاندي د ا

 امريکايان او ور سره پوځونه د خپلو ستراتٻژيکو گټو د تحقق په مقصد، په لوی الس ھغو دولتو، استخباراتي -

) . ماتوي( سازمانو او جنگي ډلو ته څه نه وايي، چي تر گرده د سولي او امنيت په ټينگيښت کي خاشې ماتيي

امريکا له . پاکستاني مقاماتو ته د ميليارډو ډالرو په ارزښت مرستي ورکول په خپله د دې ستراتٻژۍ يوه برخه ده

يوې خوا د خپلو ملگرو او دوستانو په الس کي د پاکستاني اټومي وسلو د خوندي ساتلو، په افغانستان، ھند، چين 

د ) چينايانو(وا په ھغه ھيواد او شاوخوا سيمه کي د چنيانو اوايران کي د خپل نفوذ د پراخولواو له بلي خ

البته، . جيوستراتٻژيک او جيوايکنوميک پرمختگ د شنډولو له پاره، پاکستاني خاوري ته په ټينگه اړتيا لري 

پاکستاني جنراالن په سياسي، اقتصادي او ستراتٻژيکي برخو کي چين ته د ال نيژدې کٻدو او په ھيواد کي د 

مي جنګيالييو د ال پياوړي کولو او مالتړلو له الري، د پاکستان په وړاندي د امريکايي چارواکو پر سياسي، اسال

دا دئ ګورو، چي امريکايان او متحدين يې خپلو خوږمنو . اقتصادي او ستراتٻژيکو کړنالرو ژوره اغٻزه ښندي 

  . ي ګوتو په کتو سره، د پاکستان ھر  راز ناز او نخرو ته غاړه ايږد

  .  د وسله وال مقاومت ځپل يا مخنيوی په ريشتيا ھم د امريکا او نورو ايتالفي ځواکوتر وس وتلې خبره ده -
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اما شواھد او قراين ښيي، چي امريکايان په سيمه کي د خپل پوځي حضور د دايمي کولو له پاره قصداً اوبه خړوي 

ړجاړی، د سولي او امنيت ټينگښت او د يوه قانوني ؛ ځکه په افغانستان کي د مخالفو ځواکوتر منځ سياسي جو

  ) .کوي( حکومت جوړٻدل، په خپله د امريکا او نورو ايتالفي عسکرو د موجوديت اړتيا ايسته کيي

د امريکايي پوځو له خوا دکليوالو افغانانو د ودانو کلو، شنو باغو او نورو شتمنييو ورانول ھم د دې استعماري 

ھمدا اوس د امريکايي لښکرو له خوا په لوی الس د کليوالو افغانانو کلي او . ڼل کيږي پروژې يوه بله برخه گ

کورونه، دوکانونه او باغونه نړول کيږي؛ د ټولو اسالمي او افغاني دودونو پر خالف يې په کورو او ماجتوکي 

ٻدلي او خښمٻدلي خلگ په زما په نظر د دې ستراتٻژۍ مانا يوازي دا ده، چي د کليوالو سيمو درد. تالښۍ کيږي 

لوی الس د مخالفينو له ليکو سره يو ځای سي؛ د جگړې او نا امنۍ اورونه تازه وساتل سي؛  او په دې توگه په 

د دې استدالل له . افغانستان او سيمه کي د امريکايانو عسکري حضور ته ظاھراً معقوله او مؤجه پلمه پيدا سي 

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

    .پروت دئ د يرغلگرو لښکرو پټ الس 

اساسي پوښتنه دا ده، چي په دواړو حالتوکي د امريکايي پوځو دايمي حضور، په افغانستان کي د سولي او امنيت له 

   څه مرسته کوالی سي؟ را وستو او د يوه قانوني حکومت له جوړولو سره

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

په دوھم حالت کي لکه څنگه . راوستو کي خاشې ماتيي؛ او په دې ډول د خپل حضور د تداوم له پاره پلمې تراشي 

ي قوتونه له خپل ټول پوځي او اقتصادي توان سره سره،  د مخالفينو د ورکولو چي گورو، امريکايان او نور ايتالف

په داسي شرايطو کي نو د عسکري اډو دوام د افغانانو څه درد دوا کوالی سي؟ په بله وينا، . يا ماتولو وس نه لري 

  د لستوڼي مار يا کمزوری ملگری افغانانو ته څه خير رسوالی سي؟

سکري اډو پلويان بايد په دې روښانه حقيقت ھم ښه سر خالص کړي، چي له امريکا سره د امريکا د ھمٻشنييو ع

له » سينټو« او » سيټو« پاکستان د . دوستي او له پاکستان سره دوښمني دوه متضاد او متناقض دريځونه دي 

له . ک ملگری دئ زمانې څخه تر اوسه  پوري په سيمه کي د امريکا د متحدو ايالتو وفادار او باوري ستراتٻژي

که له حقيقته سترگي پټي نسي، انگرٻزانو پاکستان د ھند د نيمي . انگرٻزانو سره دوستي خو يې تر دې ھم زړه ده

وچي د وٻشلو، د پخواني شوروي اتحاد د نفوذ شنډولو او په سيمه کي د خپل دايمي حضور د يوې باوري اډې په 

ولت ھم د سيمي په تغيير سره ، د ھمدې استعماري مقاصدو له پاره د اسراييلو تپل سوی د.  توگه، جوړ کړی دئ 

د امريکايي يرغل او امريکايي چوڼييو پلويان په تٻرو لسو کالو کي خپلو امريکايي او انگرٻزي ).کوي(کار کيي

نگرٻزي بادارانو ته نارې وھي، چي پاکستان د افغانستان د بې ثباتۍ او بربادۍ اصلي عامل دئ؛ خو امريکايي او ا

ستراتٻژيستان په پاکستان کي د خپلو اوږدو سياسي، اقتصادي او ستراتٻژيکو گټو له امله د دوی چغو او نارو ته 

  .ددوو توتو ارزښت نه ورکيي 

سره په خپله اوږده مرکه کي يادونه کړې وه، چي د ) اُمت( اسامه بن الدن  د پاکستان له اوردو ژبي ورځپاڼي 

خدای مکړه، که سخت حاالت « : دی زياتوي . زړونه تپٻږي ] القاعدې [ ھمٻشه د دویپاکستان له نامه سره 

موږ د جھاد خلگ . پاکستان موږ ته د عبادتځی په څٻر سپٻڅلی دئ . راسي، موږ به پاکستان په خپلو وينو وساتو

ته، موږ ته دا خبره ارزښت الب. يو، نو ځکه د پاکستان د دفاع له پاره جنگٻدل، موږ  ته تر ټولو غوره جھاد برٻښي 

  :د دې مرکې نور تفصيل دلته ولولئ »  . . .نه لري، چي د پاکستان واک د چا په الس کي دئ 
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بايد ھم نه بٻلٻدونکي وي . او القاعده نه بٻلٻدونکي ياران دي . آی . ايس . ا بيان په ډاگه ښيي، چي آی د بن الدن د

ھغه څوک چي د يوه پردي ملک له پاره سر او ويني ښندي، په واقعيت کي له ھغه ملک سره نه شلٻدونکې مينه . 

ي،ايا د القاعدې له يارۍ څخه  الس اخيستالی که امريکا د پاکستان له يارۍ او انډيوالۍ څخه الس نه اخل. لري 

ھمدا اوس په لٻبيا کي د القاعدې . لوی او کوچنی ګرده په پوھٻږي . سي؟ دا د منطقو يوه ساده او اسانه فرضيه ده 

له ځينو جنگيالييو سره د امريکا او نورو لوٻديځو ھيوادو عسکري، مالي او استخباراتي مرستي په څه مانا دي؟ زه 

ھٻږم، دامريکايي اډو بٻالبٻل پلويان د امريکايانو په ستايلو او د پاکستانيانو په غندلو څه تر السه کيي؟ بايد په نه پو

  دې واقعيت ځانونه پوه کو، چي د ټولو فتنو او خباثتو اصلي َمْوږی څوک دئ؟

  پاته لري                                                                                 

  

 
 
  


