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  له پيشرو خپرونې څخه  

٢۵.٠٨.٠٩  
 

  افغانستان د يوويشتمې پيړۍ
   د استعماري خوځښتونو په لومه كې

  
له تاريخي پلوه سره مخامخ شوى چې  اري خوځښتونوافغانستان يو ځل بيا د يوويشتمې پيړۍ په پيل كې له داسې استعم

ۍ بې  جوړولې او په ښكاره به يې ھيوادونه الندې كول خو د ساينس او تكنالوژېزوړ استعمار به لښكر. سارى نلري

د امريكې د  وسلو د شتون په پلمه  ټول وژنوخاوره د د عراق پر. ره ھم بدله كړيدهي د استعمار څوساري پرمختګون

 ځواكونو بريد او پر افغانستان باندې د نوموړو ھيوادونو پوځي بريد په دې پلمه چې دا يايالتونو او د انګريز ومتحد

دا ھغه روښانه بيلګې دي چې د .  له منګولو څخه وژغورل شيترھګرۍبايد د   اوی په ځاله بدل شوترھګرۍھيواد د 

 ،دې چې انساني ارزښتونو ته پاملرنه او درناوى وشيه ه لپه بنسټ پرت ړتياواستعماري طاقتونو د ذاتي او فطري ځانګ

  .كيږيتر سره 

دا حق د نړۍ له  كې سوله ايز ژوند ولري خو ۍ د پرمختګونو په رڼاد ساينس او تكنالوژد اوسنۍ نړۍ خلك غواړي 

بشري  راسۍ اورنځ او كړاو وركول كيږي، د ډيموك ،ځاى اسارت څخه اخيستل كيږي او د ھغه پر ميليونونو انسانانو

 د اقتصادي پراختيا تر نامه الندې بل شوي؛د باروتو اورونه   او وريږي بمونه اوحقونو تر نامه الندې پر خلكو راكټونه

ماري ھيوادونو د سياستونو اصلي  نورې بيلګې چې د استع لوټ كيږي او په لس ھاوۍوي شتمند ھيوادونو مادي اومعن

 ايالتونو او بريتانيې د ځواكونو تر قبضې الندې وراپدٻخوا د امريكې د متحد كال ٢٠٠١افغانستان چې له . ره بربنډوييڅ

 بلكې په ډيرې سپين سترګۍ د ،كيږيه ارادې ته پاملرنه ن چې د دغې جغرافيې د اوسيدونكو  نه يواځې دا،راوستل شوى

چې  طالح جواز تر السه كوي حال دامھاله شتون په اصدې خپل پوځي حضور ته د اوږدستراتيژيكو تړونونو تر نامه الن

ھغه ستراتيژيك تړون په پاى كې السليك وكړي چې د ھيواد  لري چې  د ھره له حقوقي پلوه د افغانستان واكمنان دا حق ن

و كلونو لپاره په دې خاوره كې  بھرنيو پوځي ځواكونو ته د لس ھا بنسټ د راو د ھغه تړون پد ملي ګټو پرضد وي 

انګړي توګه د ځ په  كه داسې وي نو د اتلسمې او نولسمې پيړۍ د شاھانو او اميرانو،جازه وركړيحضور او شتون ا

ي حال داچې ود اعتبار وړ بايد امير عبدالرحمن خان ټولې ھغه معاھدې چې له استعماري ھيوادونو سره السليك شوي 

ژيك تړون له مخې په افغانستان كې د نوموړي  ايالتونو د ستراتيو د افغانستان او د امريكې د متحد.ھيڅكله داسې نده

 ډ ريچارډيويډ پاتې كيداى شي، او د بريتانيې د پوځي مشر ھيواد د پوځي لښكرو شتون څه ناڅه د يوې پيړۍ لپاره

 څلويښتو كلونو پورې په افغانستان كې پاتې كيږي د دې څرګندويه دي چې دونې چې د دوى پوځيان به تر څرګنۍوروست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 موخه دا ده چې  په دې ھيواد كې د ظاھري يتون تش په نامه يوه پلمه ده، اصل شترھګرۍپه افغانستان او سيمه كې د 

  .رته ده پي اوږد مھاله استعماري ستراتيژهشعارونو تر شا يو

 كې د ائتالفي ځواكونو مشري ھم ورپه غاړه وه په دې ښه پوھيږي چې د كومو ځانګړو  چې په افغانستانډ ريچارډيويډ 

 خبره نده بلكې د ھغې اوږد مھالې ستراتيژۍ په اړه څرګندونه ډ ريچارډيويډ دا يوازې د .لپاره يې دغه پريكړه كړيده ګټو

 روبي كې د زړو فكرونو او خوبونو پټده چې بريتانيا غواړي او په ھمدې نيت ھم افغانستان ته راغلي چې په دې ټا

دا ھغو فكرونو او خوبونو ته ورته دي چې په نولسمه او شمله پيړې كې د استعماري انګريز . بنسټ د تل لپاره پاتې شي

 د څرګندونو يو المل دا دى چې دوى په ډ ريچارډيويډد .  الھو شولوليده خو ډير ژر ټول په اوب او جنراالنو واكمنانو

 ايالتونو په پرتله پياوړي دي او تاريخي اوږده تجربه ھم لري او نه غواړي وي سياستونو كې د امريكې د متحداراستعم

ته پريږدي، په دې تكل كې دي چې يو ځل بيا په ھغه سمندر كې غوټې ووھي چې په تيرو  يانويامريكا زېيوا چې ډګر

  . كې يې بيړۍ ډوبه شوې وه پيړيو

دولت چې وستۍ څرګندونې دا په ډاګه كوي چې له يوې خوا په افغانستان كې د يو ملي خپلواك  ورډ ريچارډيويډد جنرال 

سره جګړه تش يوه   او طالبانوترھګرۍ توګه له خلكو څخه استازيتوب وكړي شتون نلري او له بلې خوا له ينېپه رښت

ه دې ډرامې څخه د دواړو ھيوادونو واكمنې مخ وړل كيږي او ل ډرامه ده چې د امريكايي او بريتانيايې جنراالنو لخوا پر

استعماري واكمنې ډلې بې خبره لدې چې د . په ګټه كار اخليډلې او انحصاري كمپنۍ خپل د دايمې پوځي شتون 

. وګړي اوس لكه نوره نړۍ په يوويشتمې پيړۍ كې ژوند كوي او د يوويشتمې پيړۍ انسانان دي افغانستان په ميليونونو

 په دې پوھيږي چې د بھرنيو ،ماري خوځښتونه څاري او د ښه نيت حركتونه ھم پرتله كوالى شيدوى ھر ډول استع

دې چې د اوږد مھاله پوځي شتون خبره د ه سره ل. ځواكونو شتون په يو ھيواد كې له كومو غم لړلو پايلو سره مل وي

غملو لپاره زاوږد مھاله جګړې د ان بايد د يو يوې ځانګړې ستراتيژۍ څرګندويي كوي خو دا ھم جوتوي چې افغان

 او القاعدې ترھګرۍالى ولري ځكه په افغانستان كې د امريكې او بريتانيې د پوځي اوږد مھاله شتون پريكړې له وچمتو

 پوځي شتون سره لهسره د مبارزې تر نامه الندې نيول كيږي نو د دغو پريكړو لرليد افغانانو لپاره ګران تماميږي ځكه 

 .     و په ھمدې توګه به د جګړې تنور تود وساتل شيجګړه مل وي ا

  

  


