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  د افغانستان انقالبي سازمان

٢٩/٠٨/١٠ 
 

 ؟ ته روان دىېافغانستان كوم لور
  

او خلكو تر منځ توده ده   يو شميري تشكيالتو او د افغانستان دسښا ن اندو، سياور دا پوښتنه له يوې مودې څخه د

خپله امريكايان ھم نه پوھيږي چې څه په « چې باور لري څخه خبرې كوي، تر دې حده چې پيچلتياډٻرې د اوضاع د 

خالصون وتلو لپاره د  او پدې باور دي چې امريكا او ناټو په افغانستان كې پاتې راغلي او له دې تلك څخه د »كوي

 له سببه د اوضاعو په سمه پيژندنې خپله د امپرياليزم او نيواك د نه په  ده چې دوې  حال كېپه داسې دا . الره لټوي

 له امپرياليزم او اشغال ېدوي چ .څېړنې كې پاتې راغلي او دا وضعيت د امريكا په مشرتابه د نيواك ناكامي ګڼي

 د ه افغانستان کې  ګواکی پ له وضعيت څخه د خلكو ناخوښيې په سادګي فكر كوي چ، نلريشناختڅخه پوره 

 د افغانستان خلك د حاالتو څخه  چيرې كهپام نکوي  اصل ته  اساسييي او دېيامريكا او د ھغه د پلويانو ناكامي ښ

ٰيوه انقالبي ن◌ظام په ، ځكه چې صرف لري معني نه ه نو بيا نيواك او تجاوز كومويراضي  چې برابري او کې ٰ

 او طبقاتي ګوډاګي يو  په نه، شيکيدلې خلك راضي ،كې ځاى لري په لومړيتوبونو  يېخلكو ته د خدمت اصل

ٰمزدور ن◌ظام   . د ګټو ساتونكي ويانو مالكانو او كمپرادورو ستمګراقليتو چې د  کې ٰ

 د څخه اوضاع ېمشخصد «د افغانستان انقالبي سازمان د يوه مخكښ سازمان په توګه دا خپله دنده ګڼي چې 

 ی ټكی ته د پامغشوشتيا داسې فكري  پورط  ته ځواب وركړي او د توان تر كچه له مخې دې پوښتنو»مشخص تحليل

 او د غورځنګ انقالپي پلويانو، ليكنه خپل غړو، »؟ ته روان دىېافغانستان كوم لور«د په ھمدې خاطر . كيږدي

  .افغانستان ټولو زيار كښو ته وړاندې كوي

رسيدلو د  د باراك اوباما قدرت ته دی،راتو سره ھمغږي زموږ بعضي ساده سياسي شنونكي چې د لويديځ د استخبا

ته   سره يو لړ جالبو سيالي تبليغاتو»د بوش د سياستونو څخه د نيوكو« او سياستونو» بشر دوستانه«سره او د ھغه د 

 څخه غوړيدلي، مخه كړې او كله چې اوباما اعالن وكړ چې ۍ لمر له سپيني ماڼ»انسان ته د خدمت«چې ګواكې 

 نوم يې له خپل نامه سره »حسين«د  تور پوستي څخه چې ې د لهانستان ته به په جدي توګه پاملرنه كوي نو ډٻرېافغ

 او نور به د جنګ او جګړې »جوړيږييې ھيواد  ځل به دا« چې دي او پدې فكر كې ھيله پيدا د معجزې ی،نښلول

النجې د «چې اوباما څو ځل د افغانستان وه ه ش ھغه وخت ال زياتدا تمهڅخه خالصون مومي او په ځانګړې توګه 

خو په عمل كې وليدل شول چې ھغه د  . څخه يادونه وكړه»وتلو« او د امريكايي پوځونو د »خلكو رنځونو« د ،»پای

وړل شو او يو وي ته ماڼۍ سپينې د ويلو لپاره يو درواغ ولري،دې لپاره چې امريكا د يوه ځانګړې اړتيا له مخې او 
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 نظام ستراتيژي جوړونكو د امريكا د امپرياليستي نظام د ګټو ساتلو پانګوالۍ څخه چې د کرښېله ھغې ګام يې ھم 

ګټو د امپرياليستي كمپنيو د لپاره په آسيا كې د شوروي اتحاد د پرځېدو وروسته ټاكلى وو وانه خيست او ځان يې 

  . خونديتوب لپاره يو ښه مامور ثابت كړ

ه  دې لپاره ن د و څرخي،پر محوركړ چې نور نه غواړي خپل خارجي سياستونه د عراق  اوباما اعالن و ولېدا چې

واكمن امريکايي  د عراق »پل برومر«ې  بلك، چې امريكايي كمپنۍ فريښتى ګرځېدلى او د نفتو لوټ يې پريښيید

 نفتي ه ټنه ميليارد١۵ھغې د عراق  . د عراق د نفتي زيرمو ګټې له ځان سره وړي ديېله الر وي دې كمپنال پخوا د

 يې حق د ويستلو بيرلو نفتو ميليونو ۶ كلونو لپاره د ورځې د ٢۵ چې د ی امريكايي كمپنيو وپلورل۵زيرمې په 

 له عراق ې زره ي٣٠ دنده پاى ته رسيدلى  چې بايد خونړۍ زرو امريكايي سرتيرو ١٧٢چې تر يوه بريده د ، درلود

عراق څخه د خپلو ټولو له خو اوباما ھيڅ كله .  افغانستان ته الړ شيمخې د اوباما د نوي سياست له څخه بھر او

پوځي اډه مھمه  مھمو پوځي اډو تر څنګ د عراق ٧٣۶ د  په نړۍ کېپوځونو د وتلو خبره نده كړې او دا ځكه چې

 لپاره خپله  تر سره كولو د د خپلو شومو امپرياليستي اھدافو وکړای شي پر منځني ختيځي او له ھغه ځايهوساتھم 

  .وساتي ټينګه اغيزه 

 كوو او بيا د دوى د حضور ګوته امريكې افغانستان باندې يرغل كړى په ېدلته په لومړي سر كې ھغه دليلونه چې ول

الملونه تر څېړنې الندې نيسو او ښايو چې نيواك ګر امريكايي پوځونه د يوه له مخه ټاكل شوي ستراتيژي له مخې 

 له كومې انديښنې څخه ې بې بلك،تر اوسه نه يوازې له كومې ستونزې سره مخ شوي ندي او زموږ ھېواد ته راغلي

  :خپل اوږد مھا ل نيواك او پاتې كېدلو لپاره په ھلو ځلو بوخت ديد او په سيمه كې  په افغانستان

ګ چې ھر يو يې له يو  پوځي اډو تر څن٧٣۶ د امريكې متحده اياالتو د خپلې امپرياليستي واكمني د ساتلو لپاره د -١

د نورو پوځي اډو په پرتله افغانستان  .ځانګړې ارزښت لرونكي دي په افغانستان ھم خپلې منګولې خښې كړي

ھمدا چې څوك وپوھيږي چې امريكا په نړۍ كې . امريكي او د ھغه متحيدينو ته د خورا زيات ارزښت لرونكي دى

ه خپلو كمپنيو ته كومې ګټې پورته كوي، ژر به د افغانستان د ولي دومره ګڼ شمېر پوځي اډې ساتي او له ھغو څخ

څوك چې د نيواك په تاريخي تجربو او د امپرياليزم  . شيپوهنيواك او د ھغه څخه الس ته راتلونكو ګټو په ارزښت 

په  پدې پوھيږي چې تر اوسه ھيڅ كله يرغلګران او نيواك ګره پوځونه د نيول شوي سيمې څخه ؛په ماھيت پوه وي

چې دا په داسې حال کې .  ښه بيلګه دههيود نړيوالو لپاره  د ويتنام جګړه اړه امريكې په  د چې،خپل خوښه ندي وتلي

  .لري خورا زيات ارزښت  امريکايانو لپارهپه اوسني وضعيت كې د ھغه وخت ويتنام په پرتله افغانستان د

ار كوي او د ظھران څخه چې په منځني ختيځ كې پروت  افغانستان د امريكايي اډو  د نښلونكي سيمې په توګه ك-٢

دې ليكي ساتل په حقيقت  د په آسيا کې . او ديګو ګارسيا چې په لرې ختيځ كې موقعيت لري سره نښلويادى تر اكيناو

 ساتل دي چې له دې سره د دې قارې، بازارونه، اوومه توكې، ۍ د واكمنې باندې د امريكې قارې شتمنپرآسيا ې د ك

وبو الرې او د كار ارزان بيه انساني ځواك به د امريكايي كمپنيو په ولكه كې پريووځي او خپل باداري به د نړۍ د ا

  .تر ټولو لويې وچې باندې پلې كړي

 تر منځ  او د )روسيه، چين، ھند او پاكستان(نو و افغانستان د آسيا لوى وچې كي د ھستوي سالح لرونكى ھېواد-٣

  .تر څنګ پروت دى) منځني ختيځ او منځني آسيا(سيمو نړۍ د دوو غټو نفتي 

 پر ید دې دوو حوزو ځينې برخې د امريكا په ولكي كې دي او ځينو ته يې سترګې ګنډلې چې په افغانستان كې د ځا

 منګولى ال ښخې كړي چې له دې سره له يوې خوا د ھر راز مخالفت ته د ېپدې سيمو كې خپلبه ځاى كېدو سره 
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  ايرانحوزې ته خپله الره پرانيزي او  نفتي  او قفقاز او له بلې خوا د منځني آسياکيږيښودلو جوګه چټك غبرګون 

  .ګواښلی شي

امريكا چې د شوروي اتحاد سره په مقابله كې د ملياردونو ډالرو لګښت درلود او په پاي كې يې د نړۍ سوسيال 

 ډٻر په احمقانه توګه د تاريخ پاى اعالن كړ يسنانو تيورپانګوالۍ` امپرياليست قوت ته ماتې وركړه چې له دې سره د

  . بلكې چين ھم د يوې لوى امپرياليستي ځواك په توګه د څرګندٻدو په حال كې دى،خو اوس نه يوازې روسيه

 بيا   د لري نو امريكا د روسيېيخپل منځ كې د خلكو د زيښناك پر سر سيالپه له ھغه ځايه چې امپرياليستي قوتونه 

 خپل  دپه افغانستان كېنو يوه اقتصادي او پوځي  ځواك په توګه د چين څرګندٻدلو څخه ويره لري،   او دنديدنېڅرګ

 حركت ، له اقتصادي تړون كې متحده شويید شانګھااوس  د دې دواړو ھېوادونو چې  کوالی شيقوي شتون سره

  .ه خورا ارزښت لريڅخه مخنيوى وكړي چې دا په آسيا كې د امريكې ګټو د خونديتوب لپار

 آذربايجان، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان او  پهد سپتامبر يولسمي په پلمه خپل ځينې پوځونهامريکا  -۵

 په پايله كې چې فكر كېدو امريكايي السونه به يې تر بلواازبكستان د يوه (قرغيزستان كې ځاى پر ځاى كړل 

  .)اخراج کړلخه شاوي، امريكايي پوځونه  يي له خپلې خاورې څ

د دې پوځونو د .  ګڼ شمېر بحري پوځونه د ھند په سمندر كې ځاى په ځاى كړلېبر سېره پر دې په ھمدي پلمه ي

 د په ھمدې ډولاو  څخه د باج په توګه اخيستل کيږي سوندو ټول لګښت د تېرو اته كلونو را په دٻخوا د جاپان ھيواد

  .شول په پوځي اډه كې ځاى پر ځاى »شمس«ې دلوچستان ك د پاكستان په بېامريكې بې پيلوټه الوتك

 ګټه الس ډالره ه ميليارد۴٠٠  ھر کال څه باندې افغانستان څخه د مخدره توكو له دركه د امپرياليستي ھېوادونه-۶

د سربيره پر دې د افغانستان .  وليږي انګلستان او پاتې برخه يې د امريكا جيبونو تهېته راوړي چې نيمايي برخه ي

 پوځي اړخه له يوازې چې پدې توګه افغانستان نه  لري ارزښته ډالره ميليارد۵٠٠  څه باندېځمكې الندې زيرمې

امريكايان د ھمدا اوس . لري ارزښت خورا زيات د اقتصادي اړخه ھمې بلك،امريكا او متحدينو ته د پام وړ دى

 د يورانيمو په لوى و ھمراج تكل لري او انګليسا نافغانستان د طال تر ټولو لوي كان چې په بدخشان كې دى د استخ

  . ده خيټه اچولى موجود دی،كان چې په ھلمند كې

 اسالمي بنسټپاله ډلو له الرې خپل د اوس ه، امريكا چې د تروريزم پر ضد د مبارزې په پلمه افغانستان ته راغل-٧

ې په  اسالمي بنسټپاله ډلسته ھڅه کوي ال زياتېآی په مر اس آی د پاكستان امله له ھمدې  اوآسيايي حريفان ګواښوي

 قوت څخه د حريفانو په كمزورولو او په پايله كې د منځه لوي چې د اړتيا په وخت كې له دې خپل موټي کې ولري،

  .يګټه پورته كړلپاره وړلو 

سب ځاى ګڼل كيږي  افغانستان د خاصو جغرافيايي شرايطو درلودو سره د نيواكګرو د وسلو ازميښت لپاره يو منا-٨

 .چې له دې الرې د دې ھېوادونو وسلې جوړونكي كمپنۍ توانيدلى دى چې خپل بازارونو ته ال پراختيا ور وبخښي

 ډوله نوي وسلې په افغانستان كې و آزموي او ورځ تر بله ۶۵٠٠ چې په تيرو اتو كلونو كې توانيدلينيواكګر 

  .اردې کړين ته راوطالبانو سره د جنګ په پلمې نوي وسلې افغانستا

 په افغانستان . د امريكايانو لګښت په افغانستان كې ھغه بى شمېره ډالر دي چې كچه يې يو تريليون ته رسيدلى-٩

 د مصرف ځاى ته تر رسيدلو  زمونږ په ھيواد کې  كلنى لګښت يو ميليون ډالره دى او سرتيري د ھر امريكاييکې

 كسه له السه ١٠٠٠امريكايانو تر اوسه په افغانستان كې  .رزول شوي دي ډالره ا۴٠٠پورې د ھر ګيلن تيلو لګښت 

نو ھر . ) كسانو ته رسيدلى۴۴۴٣  پورې چې دا شمېره په عراق كې ٢۵  کال د فبرورۍ تر ٢٠١٠د (وركړي 

 ھوښياره كس په لږ  زير كېدلو سره په دې پوھيدلى شي چې امريكايي نيواك ګر دومره بى شمېره پيسې او ويني د
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 يږي په آسانۍ سره جوتې بلك،د بورژوازي دموكراسي د راوړلو لپاره نه لګويافغانانو ته طالب او القاعده ځپلو يا 

  .چې امريكايان به په كلونو افغانستان كې پاتې شي

ى له  ب يې  چمتوالي ته اړتيا لري چې ال د مخهځانګړيخپل اوږد مھاله تم كېدلو لپاره په افغانستان کې د امريكايان 

  : چې كوالى شو الندې ټكي په نښه كړوی پيل كړځنډهكومه 

خپل الس پوڅې دولت سره ھڅه کړی چې د  څو ځل ۍ پورېامريكا په افغانستان كې تر دم ګړ : ستراتيژيك تړون-١

ه ل) سپنتا( د بھرنيو چارو وزير  لپارهدا تړون يو ځل د كرزي له خوا او د دوھم ځل.السليک کړيستراتيژيك تړون 

  .خوا السليك شوي دى

 كلونو د پاتې كېدلو خبر وركړى ٩٠ د دې تړون په پاى كې ځينې امريكايي چارواكو په افغانستان كې د امريكا د 

دا ھغه تړون دى چې امريكا د نړۍ زياتو ھېوادونو كې د اوږد مھاله تم كېدلو لپاره ترې ګټه اخيستې چې تر . و

  . كړى دى  ھېوادونو دا تړون السليك٨٠اوسه 

اشغال کړ او شوروی » ًا افغانستان رسمسره» ګندمك تړون«  د پخوا څخه په ياد لري چې انګليسانو څنګه دافغانان

  د يو تړون له مخې پر سرحدونو د ساتلو په پلمهسويلي  خپل سره دد رھبرانو »  دموكراتيك ګوندکو دخل«ھم د 

  . وكړتيریافغانستان باندې 

  

 زرو كسانو ته ١٢٧ چې په افغانستان كې د امريكايي پوځونو شمېره  پورې مياشتو راتلونکوتر څو : پوځي اډې-٢

 امريكا د دې نوي راغلې پوځونو او وسلو د ځاى پر ځاى ،لوړيږي او ځان سره نوې ډوله وسلې او مھمات راوړي

ستراتيژي آسيايي ې د امريكا دا پوځي اډې ھغو ځايونو كې جوړيږي چ. كولو لپاره به خورا لويو پوځي اډو ته اړوي

 اډه ي د بګرام ھوايي ډګر، د كندھار ھوايي ډګر، د شينډنډ ھوايي ډګر، د شورآب پوځګړۍامريكا دم  .ته ګټور وي

 پوځي اډو آباد، او د خوست او جالل )ھلمند پورې تړلې سيمه دهاو  لوى الرې په سر پرته  د ھرات-  كندھار دچې(

 ودانيو جوړولو سره پراختيا مومي چې سترو وريكا سفارت په كابل كې ورځ تر بله د نويد ام. په پراختيا بوخته ده

داسې ګنګوسې ھم .  شوه»وپيرودل«څو مياشتې تر مخه د روغتيا وزارت ودانۍ ھم د دوې له خوا په رسمي توګه 

امريكايان د  .اي شو سفارت سره يو ځاى كړ له وروسته»رولوپي؛ ھم د دوې له خوا د  بهيانر چې دويم مكروهشت

جوړولو بوخت دي چې په  د تيلو لسګونو زيرمو پرته دهتخته پل په سيمې كې چې د كندھار ھوايي ډګر ته څېرمه 

  . ګنجايش لري پورې زيرمه يې د سل زرو څخه تر يو ميليون ليتر تيلوھره

انجينيرانو سره يو ځاى شول چې ال ھغو پخواني راغلو د  انجينيران ۵٠٠ ، رسيدو وروسته دقدرت ته د باراك اوباما

  . ليږدول شوي وو افغانستان تهتر مخه د دې پوځي اډو د جوړولو لپاره

 د بګرام ھوايي ډګر چې امريكايانو ته د ټاټوبي ارزښت لري د ال پراخېدلو په حال كې دى چې له دې څخه په 

 برسيره په . كلونو كې افغانستان پريږديځغرده توګه ښكاري چې امريكا ھيڅ داسې يو پالن نلري چې په څو نږدې

انګليسانو خپله تر ټولو لويه قونسلګري په ھلمند . ديامريكايانو، انګليسان ھم په ھلمند كې د اډو د جوړلو په تكل كې 

ماتانو په نامه ميشت شوي دي چې شمېره يې د انګليسانو له وپلي د د كې ډٻر جاسوسانهكې جوړه كړې ده چې په ھغ

 خورا زياته ده او د انګليسي چارواكو تګ او راتګ ھم په مستقيم توګه د انګلستان ،خه چې په كابل كې ديسفارت څ

حكومت د دايرې مرکزي د امريكا او انګليس ھغه سياست چې غواړي واليان د  .كيږيتر سره  واليت ته ېڅخه د

كيږي چې ښه بيلګه تر سره يتوب په مقصد  ګټو د خوند خپلو جال جالڅخه په جال توګه پياوړې كړي د نيواك ګرو د

ويان په ھرات كې، فرانسويان په كاپيسا كې ، دنماركيان يدا چې المانيان په مزار كې، ايتال .يې په ھلمند كې ليداى شو
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په فارياب كې، ھالنډيان په ارزګان او نور نيواك ګر ھېوادونه په نورو واليتونو كې د خپلو منګلو خښلو لپاره كوم 

 معلومه  راتلونكي كېورکوي، دا به په  ځواك په توګه دوى ته كومه برخه لويونه پورته كوي او امريكا د يوه ګام

  .شي

  

د امريكي امپرياليزم او د ھغه مالتړي په افغانستان كې ليوالتيا لري چې په لومړي ګامونو كې خصوصي : اډهطبقاتي 

ھر كله چې دا طبقه  . ودرويپښو پانګوال دالالن پر خپلو چې وكړاي شي الرې دېپانګونې ته پام وكړي تر څو له 

د كميت او كيفيت له پلوه وتوانيده چې نظام په خپل ولكي كې ونيسي او د ھغه مديران د دې جوګه شول چې د 

 او د ه ايزو موخوګره ځواك په ھوسا توګه د سيمکسياسي، اقتصادي او پوځي برخو كنترول ونيسي نو بيا به نيوا

 ارضي مالکان د دې اډې . څارنه وكړي ھم دولت په كړونو بهګي د ګوډااوتي زبيښناك لپاره الس په كار شي طبقا

په اوسني شرايطو كې  .ويسي مخي ته !! دا مقدسه وظيفه به د پانګوالو دالالنو تر څنګھغه بله برخه ده چې

 په منځ كې مخالفتونه  دواړو چې له دې پلوه ديکوتكيه په ارضي مالکانو امريكايان په دالله بورژوازي او انګليسان 

 چې خپل رويزيونيزم مشران ېد انجوګانو مشران، له لويديځه راغلي تكنوكراتان، د دموكراتيك ګوند ځين.شتون لري

 خو ډٻرې جھادي مشران او قومندانان، د طالبانو ،رل كيږيي ډله كې شم فکريدې دالالنو په  دی ده شا كړ ھمته يې

انګليسان زياد  . دواړه د امپرياليزم اډې جوړوي دال كيږي چېير له جملې څخه شمشريرو ارضي مالکانو مشران د

ليواله دي چې د كوچنيو مالكانو له الرې د افغانستان په چارو كې فعاليت ولري، مګر امريكايان د يو لوي ځواك په 

ې لوي ارضي مالكان او په خاصه توګه نوي دوران توګه نه يواځې پانګوالو دالالنو باندې پانګونه كوي، بلكې ډٻر

ته رسيدلي شريره ارضي مالكان په خپلو په خپلو موټو كې لري چې د تنظيمونو مشران او ډٻرې ويني تويونكي 

امريكايي اشغالګران خپل اوږد مھاله شتون په ھمدې كسانو او ډلو ساتي نو داسې . ټوپكماران پدې ډله كې حسابيږي

ه چې دا كسان دې محاكمه كړي، مګر دا چې فكر وكړي چې يو يا څو تنه يې نور مصرف نلري او كوم منطق نشت

  .بايد وغورځول شي

په زياتو ھېوادونو كې چې د امريكايانو په ولكى كې دي او پوځي اډې يې پكې جوړې كړي : د افغانستان دولت. ۴

 يې يو الس پوڅي او فرمانبرداره دولت جوړ كړى دي، دولت جوړونې زياته موده نيولي او د خپلې غوښتنې سره سم

دا دولتونه له دې سره چې درې ګونې قوه لري او د ملي ګټو څخه خبرې كوي خو د نيواكګرو له خوښې پر ته . دى

دا دولتونه اطاعت كوونكي او فرمان برداره دي چې ټولې فيصلې يې څه په داخلي . يوه پاڼه ھم بى ځايه كولى نشي

  خارجي چارو كې، اقتصادي قرار دادونه، پوځي او اقتصادي تړونونه او داسې نورې چارې په ټولنيزه او څه ھم په

دا ھغه .توګه د نيواكګرو په الرښوونې سره پلي كيږي چې بايد په ټولو كې د نيواكګرو ګټې په پام كې ونيول شي 

ر مكمل نشي، نيواكګر  به په ټولو برخو بھير دى چې اوس مھال زمونږ په ھېواد كې روان دى او ترڅو چې دا بھي

د دې پروسې د پرمختګ سره به نا امني كمې شي او د يوه فرمان الندې دولت به . كې په مستقيم توګه عمل كوي

دا ټول وخت ته اړتيا لري او په يوه شيبه كې يې سر ته رسول ناشوني دي، څه چې ځينې فكر كوي . رامنځ ته شي

  !! وركه شوى او  د دې كار د سرته رسولو لپاره ناتوانه ښكاريچې د نيواكګرو څخه الره

  

د پورتنيو داليلو تر څنګ، د امريكا امپرياليسم پتيلي ده چې په افغانستان كې يو مضبوط او فرمان : پوځ او پليس. ۵

 نطفه كې برداره پوځ جوړ كړي تر څو د دوې الس پوڅى دولت جوړ او د پرګنو مخالفت د دغه دولت په وړاندې په

شنډ كړي خو  د امريكا لپاره د داسې پوځ جوړول په دې لنډ مھال كې شوني نه ښكاري، په خاصه توګه چې د دې 
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دا پروسه په افغانستان كې پيل شوي او د ھغه . پوځ د ھغه فرمان روايان په بيه واخلي او خپل فرمان الندې وساتي

په كمپ كې واقع دى چې د دفاع او كورنيو چارو وزارتونو " ګلاي"په نوم ياديږي او د " C-Eistic" مشورتي بورد

ټولې جوړښتي چارې د ھغه په كنترول كې دي چې ګام په ګام يې د خپلو اړتياو مطابق يې سمبالوي او د لوړ پوړو 

  .""چارواكو  تغيير او بدلول د ھمدغه بورد په واسطه سر ته رسيږي

ره ځواكمن كړي چې د دوې له كنټرول څخه بھر شي د ھمدې كبله تر  امريكا ھيڅ كله نه غواړي چې دا پوځ دوم

اوسه پورې حاضر شوى نده چې دا الس پوڅي پوځ په ھوايي ځواك سمبال كړي، ځكه چې امريكا د افغانستان په 

 تنه ۶٠اوس مھال . باور نه لري) پدې خاطر چې ډٻرې پيلوټانو په شوروي كې زده كړه كړې ده(ھيڅ پيلوټ باندې

. غانان يې د ھوايي او پيلوټي زده كړو لپاره امريكا ته ليږلي چې تر اوسه پورې دوه كاله كيږي چې ال ھم ھلته دياف

پيلوټي زده كړه په شپږو مياشتو كې پاى ته رسيږي، خو دوى د پيلوټې زده كړې څخه پرته سياسي اماليو لپاره تر 

په افغانستان كې . تان پر ھوايي قلمرو باندې پوره واكمن دياوس مھال امريكايان د افغانس. اوسه ھلته ساتل شويدي

ھيڅ پوځي او غير پوځي الوتكې د دوې له اجازې پرته ښكته او پورته كېداى نه شي دا ځكه چې د ھغو تيل او نور 

ن امريكايان ھغه وخت دا پوځ ځواكمن كوي چې فرما. لګښتونه يې د امريكايانو او انګريزانو له خوا وركول كيږي

روايان يې الس په نامه ورته خدمت وكړي، په يوه اشاره كودتا وكړي، او په خپله خاوره كې يوې سيمې ته اور 

د افغانستان پوځ تر اوسه دې ځاى ته ندى رسيدلى، . ورته كړي، او پر ھر اقدام كې له اشغالګرانو څخه اجازه واخلي

ځينې وګړي يې معتاد دي او اكثره . مندي ليدل كيږيد دغه اردو په صفوفو كې تنظيمي، قومي او سمتي عالقه 

افسران او سربازان يې په افغانستان كې د نيواكګرو له شتون څخه ناراضه دي او په دې باندې امريكايان ښه 

كړي او تر ھغه وخته پورې به امريكايان د "تربيه"مګر امريكايان ھلې ځلې كوي څو پوځ په خپله ګټه . پوھيږي

كوڅو او بازارونو او پوځي واك پخپله غاړه واخلي، تر ھغې چې د تالى څټې اردو د جوړيدنې څخه افغانستان د 

ډاډمن شي، ھغه وخت به په خاطر جمعې سره په خپلو اډو كې ميشت او په آرامۍ سره به حكمونه چلوي، لكه ھغه 

ھيڅ ارزښت و نه لري او دې پوځ ته به ملي ګټې او خپلواكي . څه چې ھمدا اوس په عراق كې تر سره كيږي

قومندانان به يې پيريدل شوي شوي افراد وي او په لوړپوړو دندو كې  ھر بدلون به  يواځې د امريكايانو په اجازه تر 

امپرياليستان، داسې پوځ او پوليسو ته د رسيدو لپاره څرګنده ده چې وخت ته اړتيا لري او دا شوني نه ده . سره كيږي

  .څو كلونو په ترڅ كې دې ھدف ته ورسيږيچې په لنډ مھال يا د 

  

متحده اياالت چې . نيواكګر ځواكونه په عمومي توګه پر استخباراتي كارونو باندې ډٻره تكيه كوي:  استخبارات-۶

له .  په افغانستان كې سخت فعال ديFBI او اف بي آي CIA استخباراتي شبكې لري د دوې مركزي سازمانونه ١۵

د سيا .    پكې فعاليت لري، يو يې افغانستان دىFBIڅخه چې په نړيواله كچه اف بي اي ھغو څلورو ھېوادونو 

ته وركوي او د ھغه يوه برخه د انګلستان " د افغانستان ملي امنيت"سازمان په ھره مياشت كې يو ميليون ډالره 

 زره جاسوسان فعاليت ۶۵ افغانستان كې دا وخت په. پواسطه حمايه كيږي(Intelligence service) انتلجنس 

كوي، د لويديځ څخه اكثره  راغلي كسان چې د قدرت په كورسيو ناست دي د امريكا استخباراتي شبكو سره اړيكې 

امريكايان غواړي په افغانستان كې داستخباراتي شبكو فعاليتونه دومره لوړې كچې ته ورسوي چې ھره شيبه له . لري

دا كار په . ي او د دغو جاسوسانو په واسطه د سيمي اطالعات تر خپل پوښښ الندې راوړيھر حركت څخه خبر  ش

ِډٻره بيړه پر مخ ځي، او عموما ځوانان او پيغلې د يو كلن او څو كلن بورس په پلمه امريكا او انګلستان ته ليږل 
 ځانته جاسوس غوره كوي او  پدې توګه د دوې له منځه څخه. ماستري ورته تدريسوي" نړيوالو اړيكو"كيږي او د
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يو شمير افغانان د مرستيال او ژباړونكي په نوم د امريكايانو په اډو كې په . وروسته يې تر خپلې روزنې الندې نيسي

ِكار بوخت دي، دوې اكثرا ځانونه امريكايان ګڼي، ځينې افغاني ګروپونه د امريكايانو له خوا مسلح كيږي او تنخوا 
ګروپ او په مركز كې د " شاھين"په شرق كې د .  عمليات د دوې پواسطه اجرا كويورته وركوي او پوځي

كماندويي ګروپ له ډٻرو امكاناتو څخه برخمن دي چې په ټول ځواك سره په افغانستان كې د امريكايانو " الماس"

 په يوه اشاره او د ګروپ په ټولو عملياتو كې د امريكا سپيشل فورس سره مرسته كوي او" الماس"د . څخه دفاع كوي

دا ھغه تر ټولو وطن پلورونكي قوت دى چې تر . امريكايانو په خوښه ھر څومره افغانان چې وغواړي وژلى شي

يو شمېر افغانان په انجو ګانو او نورو خارجي موسسو كې كار . اوسه پورې د امريكا يانو له خوا روزل شويدي

دوې ټول پخپل ھېواد كې د امريكايانو په . ارجيانو په چوپړ كې ديكوي، په امنيتي كمپنيو كې استخداميږي او د خ

ٌوړاندې نه يواځي دا چې حساسيت نه لري، بلكې د دوې شتون په زړه او فكر صحيح گڼي، دوى اكثرا◌ په مستقيم يا  ً

باالخره دا غير مستقيم توګه د امريكايانو عوامل دي او په اوږد مھال كې د خپل ھېواد له اشغال څخه مالتړ كوي، 

  .پانګه اچونې په دې معنا دي چې امريكايان ژر له افغانستان څخه وتوونكي ندي

  

  : نورې وسيلې-٧

امريكايان تكل لري چې خپل د اوږد مھال شتون لپاره د معنوي وسيلو څخه لكه دموكراسي، پلوراليزم، د ښځې او 

خابات، قانونمداري، آزاد بازار، بشري حقوق او داسې سړي د حقوقو برابرتيا، د مطبوعاتو آزادي، د بيان آزادي، انت

د بشر د ) چې ځينې يې د مدني ټولنو غړي دي(نورو ته پناه يويسي او دا وسيلې د مدني ټولنې، سياسي حزبونو 

  . حقوقو كميسيونونو، يوناما او داسې نورو شيانو په قالب كې وړاندې كوي

ټې اخيستلو سره چې  د اروپايانو ډير خوښيږي، نه يوازې د دموكراتيك امريكايي امپرياليستان د دې وسيلو نه په ګ

ګوند څخه استحاله شوي تشكالت، ھېواد پلوري تنظيمونه او د لويديځ د اغيزې الندې تكنوكراتان رام كړي، بلكې 

 چې بايد په شعله اې غورځنګ پورې تړلي ځينې سازمانونه چې ستر  وياړونه يې درلودلي، ھم تسليم كړي او  اوس

حزبونه بيا د لس زرو تذكرو سره د السپوڅي دولت د عدليې په وزارت كې ثبت او راجستر شي د دوې كوچني او 

لويان شپې او ورځې د تذكرو د ټولولو او د قانوني او بى ايديولوژي حزب د جوړيدنې په نامه د خلكو په غولولو او 

يله يې د امريكايي نيواكګرو پښو ته د انقالبي روښان اندو د د تسليمېدولو ميدان ته په كاږلو بوخت دي، چې پا

دوې ھڅه كوي چې د پرون زمرى د ننني خر په لكۍ "سرونو ټيټول دي او د كيڼ غورځنګ د يوه ملګري په وينا 

  .اوله مډال اخيستنې او د جيره خوړنې څخه محرومه پاتې نه شي" پسې وتړي

يواك تائيدول او د الس پوڅي دولت په رسميت پيژندنه وي بل څه كېداى د داسې ګوندونو جوړول بى له دې چې د ن

شي؟ د داسې حزبونو فعاليت د نيواك د تل پاتې كېدو لپاره اړين دي او له ھغه ځايه چې ځيني تسليميدونكي منحرفه 

 سره په اړيكه كې او مډال اخيستونكي سازمانونه شرم لري چې په مستقيمه توګه د نيواك ګرو د مشرتابه يعني امريكا

او په خپله امريكا ھم د خپلو مخكينيو تجربو په بنسټ په دې حساسيتونو باندې ) كه څه ھم مډالونه ترې اخلي(اوسي 

پوھيږي له ھمدې المله يې تر كومې چې شواھد ښكارندوې دى زموږ د ھېواد انقالبي ګوندونو په لومې اچولو او د 

ېواد نيواكګرو ته سپارلى تر څو د شفيقو اروپايانو د شفقته ډك الس د دوې پر الس پوڅي كولو دنده يې د ايتاليا ھ

  .سر كيښودل شي او د لويو فندونو څخه يي برخمن كړي چې د تل لپاره تسليم او په سر ټيټې كار وكړي

څخه ډډه وكړي نظام كې دا ګوندونه بايد پوزيسيون يا اپوزيسيون وي، د ايديولوژي له لرلو "دموكراتيك"د امريكا په 

او په پيغور او ملنډو سره انقالبي سازمانونه ايديولوژيك ګڼي او د ټول ظاھري مخالفت سره، ھيڅ كله د حاكم نظام 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

پر ضد دښمني نلري او كوشش كوي چې د قانوني ګوند د ھويت د تثبيت لپاره له نظام سره په ډٻره نرمۍ چلند 

  .وكړي

كې ګډون كوي او د بورژوازي دموكراسي تمثيلوي او ځكه چې رسمي دى ) اتوانتخاب(دا  ګوندونه په سياسي سياليو 

د دې ګوندونو، چې په . نو اعتراضونه او عملونه يې ھم قانوني بڼه لري ، له دې محدودي څخه پښه وړاندې نږدي

په خاصو دې څو كلونو كې د تنظيمونو فساد سره منځ ته راغلي، غړي ګوندونه د يوه غوړې مړۍ په څېر ګڼي چې 

 ګوندونه د ځيني امكاناتو په دا. حاالتو كې يو څه په الس ورشي، په دې ګوندونو كې د غړيتوب موخه ھمدا ده

غونډوي او د څو من غنمو وركولو سره راغريبو خلكو څخه تذكرې او فورمې په زوره له درلودلو سره زموږ 

د  .ه غونډو كې كرايي كسان او غړي كابل ته راوړيھغوې غولوي او په دې توګه د غړو په بيه اخستلو پيلوي او پ

 ځكه چې د ګوندونو جوړونه يو له ،لسو زرو كارتونو ټولول په ھيڅ توګه د دې ګوندونو څخه د خلكو مالتړ نه ښايي

ړې  د زرګري جګد ھغوې تر منځ ،خپل شتوند ھغه وسيلو څخه دي چې امريكا د ھغې په ذريعه په افغانستان كې 

 ګوندونو څخه خلكو بی ننګهله داسې  . انقالبي ايديولوژي څخه د وګړو او ګوندونو د تشولو لپاره كار اخلي او دبلولو

  . د افغانستان وګړو او ولس ته د سپكاوي كولو برابر دىتمه لرلته د خدمت كولو 

  

  :پلمې د نيواك -٨

څه كړې تر ھر څه يې مخكې د خپلو د تاريخ په اوږدو كې ھر كله چې كوم امپرياليست د كوم ھېواد د نيولو ھ

خپل د  كال كې شوروي اتحاد ١٩٧٩په .  پلمې پيل کړي او بيا يې په نيواک الس پوری کړی دیمنګولو خښلو لپاره 

  . افغانستان باندې يرغل وكړپر سرحدونو د ساتلو په پلمه سويلي

 كال كې يې د صدام ٢٠٠٣ او په غل وکړو په پلمه يرنيول كېدد د كويت پر عراق باندې  كال كې ١٩٩١په امريکا 

ونشو كړاى چې د دې وسلو شتون ، چې ھيڅکله يې ھم د ډليزو وسلو په پلمه دا ھېواد يې په مكمله ډول اشغال كړ

پلمه كړ )  تروريزمنړيوال(، القاعده او طالبان هامريكايانو د افغانستان د نيواك لپاره د سپتامبر يوولسم. ثابت كړي

 زمونږ د ھيواد  يېور ور او ) و  الس (CIA) چې د سپتامبر د يوولسمې تر شا د  او قراين شتهيلونه دل ډيرداسې(

  .نيواک بشپړ کړ

پاكستان ته د عربانو د راتګ او د شوروي اتحاد پر ضد ) ١٩٩٢ تر ١٩٨٢( په لسو كلنو كې  په خپلهامريكايانو چې

د القاعده  او اسامه  القاعده جوړه شوه عربانو له منځه ناراضي د دې کړی، باالخرهد جنګېدو الرې چارې جوړې

  .ډلې د مشر په توګه راڅرګند شو

اسامه په ظاھري توګه ھغه مھال د امريكې او عربستان په ضد ودرٻد چې عراق پر كويت يرغل وكړ او امريكې د 

 ځكه چې امريكايانو بى له ، واىی بايد ھمداسې شوخپل سرتيري ھلته وليږل، چې لپاره »امنيت ساتلو«عربستان د 

د امريكې پر ضد د القاعدې ؟ القاعدې سره په دښمني كې څنګه كوالى شو چې دا دومره پوځي اډې جوړې كړي

 امريكايان ووژل شو چې ٢٠٠ چې په پايله كې شوی كې پيل پالزمينو كال كې د كينيا او تاننرانيا په ١٩٩٨حملې په 

 څار  تر امريكايانو د دوى د متحدينو او د عربستان د اميني ځواكونو لخواله ھغې وروسته د القاعدې ډلې غړي د

دا په دقيقه توګه ھغه وخت و چې د شوروي اتحاد د ړنګېدو او تقسيميدو كار څو كاله مخكې  .الندې ونيول شول

 فرضي دښمن په  وسلو د كارخانو د فعاله ساتلو لپاره يوهو خپلخونړی زبرځواک دپاى ته رسيدلى وو او د امريكې 

لټون كې وو چې ھم لكۍ يې د دوى تر پښې الندې وي او ھم د لويو او بى رحمو عملياتو جوګه وي چې وكړاى شي 

دا فرضي دښمن له القاعدې پرته بل څوك نشو كېداى چې په ټوله نړۍ كې يې شتون درلود او . ټول  ويروي
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ې سره ھر ھېواد چې وغواړي تھديد او تر څار الندې امريكې ھره شيبه كوالى شو چې د ھغه څخه په ګټه اخيستن

  .ونيسي

 ته مخه په پاکستان کې خپل مزدور دولتد امريكې متحده اياالتو خپل وروستي ھدفونو الس ته راوړنې لپاره بيا ھم 

  د په کې  چې،د سپتامبر يوولسمه . په سيمه كې ځاى پر ځاى كړونه خپل ځواك ھمغږۍ سره يې كړه او په مكمله

  : سازمان طرح وه چې الندې شواھد او نښانې دا ادعاوې تائيدوي(CIA)امريكا خاښونه له منځه والړل د سيا

د القاعدې پيلوټان څنګه وتوانېدل چې د امريكې د څو ھوايي ډګرونو څخه طيارې په يوه وخت كې و  •

تي ځواك د مرستې پرته نا دا كار د امريكايي امني. شي څخه تېر خنډونوتښتوي او څرنګه د شديدو امنيتي 

  .وشوني 

 د دوى اړهپدې ورځ كې د امريكې تجارتي مركز ګڼ شمېر كار كوونكي نه ؤ راغلي چې د دې پيښې په   •

  .تر مخه خبرتيا ښايي

يو امريكايي عكس اخيستونكى چې د دفاع وزارت له لورې د دې منطقې په صفري نقطه كې له پخوا نه د  •

 روله فلمونه يې ثبت كړي ؤ ١٧ه ځاى پر ځاى شوى ؤ له ھغې وروسته چې عاجلو عكسونو اخيستلو لپار

 سازمان له ھغه څخه د دې فلمونو د اخيستلو لپاره او د ھغه د »سيا« وايي چې د و، تښتيدلیاو ارجنتاين ته 

 مګر ھغه غواړي چې د دې عكسونو په کړی،وركولو څخه د ډډې كولو په پايله كې ھغه دوه وارې شكنجه 

 ھغه دا ادعا ھم كوي چې د دې دوو سازمان تر سره کړی دی او» سيا«له دا ثابته كړي چې دا كار د وسي

 چې له ھغه ځاى څخه دا عمليات اداره كېدل او ودانۍ ھم وه يو يوولس پوړيزه »سيا« د بلډنګونو تر څنګ

، ل چا الس ته ورنه شي لخوا د دې لپاره چې شواھد او سندونه د ب»سيا« ھم د ودانۍڅو ورځې وروسته دا 

  .منفجره شوه

 په عملياتو كې يې ګډون كړى وو د دې ادعا يې كوله چې اسامه د بوړی یيو فرانسوي سرتيرې چې د تور •

  .ھغه په نښه كې وو خو يو امريكايي افسر د دې د ډزو كولو مخه ونيوله

 خپل ټول  ISI پرته د پاكستان امريكايان د استخباراتو ډٻر پر مختللي امكانات په واك كې لري او له دې •

دا چې . په اسالم آباد كې شتون لريھم  مركز لوي تر ټولو »سيا« د او په واك كې وركړي CIAامكانات د 

د دې کوالی شي د داسې امكاناتو درلودلو سره څنګه اسامه بن الدن، ايمن الظواھري او مال محمد عمر 

 او ټول پدې باور ه دهكې پټ شي د ھيڅ چا لپاره د منلو وړ ندوو وير اچوونكو سازمانونو څخه په پاكستان 

  . كې ديکنټرول په »سيا«دي چې په مستقيمه توګه دوى ټول د 

 د ؛ اډه  ده د بريد ھوډ درلودهكله چې د پاكستان پوځ پر وزيرستان باندې چې د  القاعدې تر ټولو مھم •

امريكا د كلنو را پدې . نه دننه يمن ته وتښتېدل زره يې په څو ھفتو كې دن٢۵ زره پوځ څخه ٢۶ د ېالقاعد

خپل پوځونو ځاى پر ځاى كول غواړي تر څو له يوې خوا وكړاى شي چې پر سعودي د خوا په يمن كې 

ښکاري چې  او داسې ،عربستان او له بلې خوا د باب المندب په نري وچې او د سويز كانال څارنه وكړي

يمن كې د القاعدې د ځاى پر ځاى يوځای په القاعدې مشرانو سره امريكايي ستراتيژي جوړونكو د ګواکی 

 باندې اډې د القاعدې په  صنعا ته نژدې چې پنځه ځل يې،د يمن دولت.كېدو تصميم په ګډه نيولى وي

 اوس د امريكې بى پېلوټه طيارې په يمن كې د القاعدې په پټن برياليتوب يې نه درلود نوريدونه وكړ او ب

 يمن دولت څو ځل په غير مستقيمه توګه د امريكې څخه د او تر اوسه پورې دبريدونه كوي ځايونو باندې 
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منځني ختيځ ته د القاعدې د تللو وروسته داسې ھڅې روانې دي چې  .پوځونو دليږولو غوښتنه كړې ده

  ډله د عربانو حساسيت ھم لږ شي او د القاعدې بهدې سرهد  دې د القاعدې ځاى ونيسي چې »لشكر طيبه«

  . په منځني ختيځ كې خپله دنده سر ته رسويبه ھم

د سپتامبر د يوولسمې نه وروسته دې نامرئي دښمن د امريكې لپاره په سعودي عربستان، عراق، كويټ، قطر، 

آذربايجان، تركمنستان، ازبكستان، افغانستان، پاكستان، تاجيكستان او قرغيزستان كې د پوځي اډو جوړولو الره 

 عملياتو په پلمه د ھند په اوبو كې ځاى پر ځاى  دو ھمداسې د امريكا جګړيزه بيړى د تروريزم پر ضدپرانيسته ا

  .شول

افغانستان شمال لورې ته د جنګ د پراخلو په موخه امريكايي الوتكو د طالبانو جګړه مار كندز، بغالن او د  •

 كرزى ھم تائيد كړې او ھم د ېبلك و،فارياب كې پلې كړل چې دا خبره نه يوازې د دې واليتونو واليان

وسلې نه ډك كانټينرونه يې د طالبانو قومندانانو ته سپارلي چې د دوې څخه يو يي په قالت كې افشا شو چې 

د افغانستان د اردو څو تنه افسران وايي چې له ھغو لوژستيكي امكاناتو  . يې پورته كړلډير شورماشورد 

اخلي چې د جګړې پر مھال څو وارې د طالبانو له مورچو څخه د څخه چې موږ سره دي طالبانو ھم ګټه 

په ورورولۍ  خواو ته دواړو داسې ښكاري چې امريكايان او انګليسان د جګړې  .اردو الس ته ورغلي دي

 په برابره ډول وسلې او نور امكانات وركوي او غواړي چې دا انډول له منځه والړ نه شي او د جنګ سره

  . ويېاله بل مھهلمبې تر اوږد

 نو ،د پورتني ټكو ته په ځير كېدو سره جوته كيږي چې امريكا د تل پاتې كېدلو لپاره يوې مودې ته اړتيا لري

 الس كې ولري چې په تدريجي توګه دا موقع ورته برابره كړې او ھيڅ څوك د دوې پهھمدې لپاره بايد داسې وسيلې 

دا کار په آسيا کې د امريکې د شتون او اډو  ويرې اچونكي سازمان د القاعدې .په پاتې كېدولو باندې نيوكه ونلرى

  .جوړونې او طالبانو په افغانستان کې تر سره کړ

 او په دې ډول  دوام لپاره امريكايانو ته اړتيا لري خپل لپاره طالبانو ته او د طالبان دد خپل شتون امريكايان اوس نو

  . ديالزم او ملزوم ګرځېدلييو بل ته 

ان چې د انګليس، امريكا، سعودي عربستان او پاكستان لخوا زيږول شوي او په حيرانوونكي توګه يې القاعده طالب

 پيژندل او ھمدا نه خلكو ولسوالۍځان سره ونښلوله او داسې كسان يې په مشرتابه كې ځاى پر ځاى شول چې د ھيڅ 

 كاله وروسته تر ولكې الندې راوستله چې دا ښايي  برخه دوه%٩٠ناپيژندل شوي كسانو د كابل په ګډون د افغانستان 

 مال عمر، مال رباني، مال محمد حسن، مال :دا رھبران عبارت و له .چې يوه پياوړې ځواك د دوى تر شا والړ  وو

برادر، مالكبير، مال متقي، مال متوكل، مال جمال، مال احسان، مال نيازي، مال عبدالرزاق، مال ترابي، مال خير اله، 

ال داد اله، مال محمد غوث، مال حكيم مجاھد، مال بورجان، مال عبداله او مال محمد رسول چې د دوې له ډلې څخه م

مال محمد غوث، مال خير . تر اوسه مال بورجان، مال احسان اله، مال رباني، مال داد اله او مال حسن وژل شوي دي

او مال متوكل، مال مجاھد او . ا امريكايانو ته سپارل شوي دياله، مال كبير، مال ترابي او مال مراد نيول شوي او بي

مال ضعيف كرزي دولت ته تسليم شوي چې له دې ټولې ډلې څخه مال عمر، مال عبدالرزاق، مال عبيد اله، مال 

له دې سره چې دې تحريك . نيازي، مال متقي، مال جمال او مال محمد رسول پاتې دي چې د طالبانو رھبري كوي

دا  او سازماندھي شول تنه پاتې شول بيا ھم ٧ يوازېغړو څخه يې ١٩  لهغټه ضربه وليده او د مشرتابهدومره 

 چې طالبان بيا له كوم ځايه تمويل راوالړوي په اتوماتيكه توګه مخ ته وړل كيږئ دا پوښتنې اوسدومره پراخه جنګ 

 كومې شول، كومو كسانو د دوې د مشرانو شول، څنګه يې وسلې تر السه كړي، دومره لوژستيكي مرستې ورسره له
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او لويو قومندانانو لپاره پټن ځايونه سمبال كړل، دومره انتحاريان او د انتحار او انفجار دومره پرمختللي وسيلې له 

په ټول تحريك كې د مشرتابه بدلون او د . كومې او د كومو كسانو لخوا تيار او د دوې په الس كې وركړل شول

اى پر ځاى كول څنګه اداره كيږي، د كوټه شورا څنګه عمل كوي، د عملياتو لپاره سيمې څنګه ټاكل قومندانانو ځ

كيږي، د سيمو، قومندانانو او د طالبانو رھبرانو تر منځ اړيكه په كوم ډول ټينګيږي او داسې لس ګونه نور پوښتنې 

رياليستانو او د ھغو ګوډاكې رژيمونو د كړنو خو ھغه كسان چې د امپ. ې او د پوښتلو وړ ديدي چې د ټولو لپاره ګنګ

 ،»سيا«:  طالبانو تر شا ډٻر پيچلي، ويرونكي او له تجربې ډك سازمانونه لكه دسره آشنا دي پدې ښه پوھيږي چې

  ټولو چې داسې جګړې رھبري كوي او له دې الرې څخه دودريدلي ديانتلجنس سروس او د پاكستان اى اس اى 

  .يپوره کوقصدونه  منافع او موالوګډون

پاكستان له . خو دا چې د ځينو په اند پاكستان امريكا غولوي، د دوې په سادګي او حاالتو ته نه ځير كېدل ښايي

 تجارتي ګټې او د دوې تر ولكې الندې بازار غواړي او امريكا نه، د كرښې په رسميت پيژندډيورنډافغانستان څخه د 

ر منځ دا تريګنې اوږده شي او پاكستان له طالبانو څخه ھمداسې ننګونه وكړي غواړي چې د پاكستان او افغانستان ت

دلته د . تر څو د جګړې اور تر اوږدې نيټې پورې ليګدلي وي تر څو امريكايان خپلو ټاكل شوي ھدفونو ته ورسيږي

 توګه بيا ھم پاكستان امريكا او پاكستان ګټې يو بل سره تړاو لري او كه داسې ھم نه واى نو د يوه ګوډاګې دولت په

پاكستان د امريكې په مرسته د پرمختللو فانتوم الوتكو . نشو كوالى له ھغه څه چې امريكا غواړي سرغړونه وكړي

او آن تر دې چې د اتومي وسلې خاوند شو او اوس مھال امريكا دا ھېواد د ليزري بمونو د الرښود دستګاه په وسلو 

وي اتحاد د اغيزې د مخنيوې لپاره د امريکا د ګټو د ساتلي سپي په شان عمل ، سويل ته د شورپاكستان .سمبالوي

يران كې د شاھي نظام د  اپه  .کيده د ھند د اوبو څخه د امريكې د دفاع  مثلث غړو څخه يو مھم غړى شمېرل وکړ او

له څ بدلون د امريكې  ټول سندونه اسالم آباد ته وليږدول شول او اوس په پاكستان كې ھي»سيا«پرځېدو وروسته د 

 ټول پاكستاني جنراالن په .ترسره کيداې نشي اجازې پرته له او نظر پرته او په دويم ځاى كې د انګليس يېرا

 سلنه بھرني پانګه ٢٧د پاكستان  .امريكې او انګليس كې زده كړې كوي او د امريكايانو ھر فرمان منلو ته تيار دي

  .ګليسانو په ولكې كې ده سلنه يې د ان٢۵اچونه د امريكې او 

 نو پدې توګه پر طالبانو باندې د پاكستان او آى اس آى كنترول په حقيقت كې د امريكا كنترول دى او دا چې ولې 

كوښښونه او مصالحې  كې چې كرزى، انګليسان او سعودي عربستان طالبانو سره د خبرو اترو وختپدې حساسه 

مال برادر له ھغو كسانو څخه وو چې خبرو اترو  اصلي مھره ده دستګيروي، مال برادر چې د طالبانو ،كوي پاكستان

 او ويې ښودل ې ميليونه ډالره د ده په بدل كې وركړ٣٩۴ته يې خوښى ښودله، امريكې په ظاھري توګه پاكستان ته 

 دا چې د خرهباالچې ال وختي دى چې طالبان په ټوليزه توګه له منځه يوسي او يا يې په قدرت كې شريكه كړي، او 

  .امريكې او د ھغه الس پوڅي پاكستان څخه پرته څوك به و نه توانيږي چې طالبان د مصالحې ميز ته راكش كړي

ه دې لپاره چې د راوړلو پلمه يې جوړ د  زره پوځ افغانستان كې ندى پلى كړى او ٣٠امريكې چې ال تر اوسه خپل 

عمليات په الره )   كې يوه كوچنى سيمه دهسويلد نادعلي په  چې( په ګډون يې د مارجېيانو زره پوځ١۵د ( يکړ

 زرو پوځونو ته اړتيا ده نو د طالبانو د پرځولو ١۵ چې كه د مارجې عملياتو لپاره ،واچوله تر څو نړٻوالو ته وښيي

نو او حزب او كه نه لوګر چې يوه نا آرامه سيمه وه او د طالبا . ال ډٻرو امريكايي پوځونو راوړل اړين دي دلپاره

 سرتيرو سره وتوانېدل چې دا سيمه په دوو مياشتو كې دننه آرامه ١۵٠٠  د امريكايان،اسالمي د فعاليت مھم ځاى و

  .كړي
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 دا جوته كوي چې امريكايان د افغانستان په نيولو سره د پروګرام نشتوالي سره مخ ندي او كارونه توضيحاتپورتني 

 ھغه ناخبره، ساده او كم معلوماته كسان دي چې يوازېدا  .ر مخ يوړل كيږيله پخوا جوړشوو ستراتيژيو پر بنسټ پ

 نيواكګره پوځ بى پالنه او بى ، كړيه سمي ناپوھهد نيواك ټولې خواووې ارزولي نشي، د دې پر ځاى چې خپل

 كېدو په نيت اوږدو مھاله تمد امريكا . برنامې ګڼي او غواړي چې دا مال نصر الدين ډوله فكرونه په نورو ھم ومني

خپل واك كې ولري او له بلې خوا وتوانيږي په خپل ټول په افغانستان ته راغلى تر څو له يوې خوا د سيمې كنترول 

 اافغانستان د امريكې په قاره اي سياستونو كې د يوه ټكى  مثال لري خو د.  وكړييقوت سره افغانستان كې لوټ مار

 كاله يې په خپل موټي كې وساتي او كه نه نو طالبانو په شان د ٩٠لږه ھغه ارزښتناكه ټكى دى چې غواړي لږ تر 

طالبان د خلكو پر ( امريكې لپاره د اوبو د ګوټ د تيرولو څخه ھم آسانه ده  ديوه فاشستي او بى بنياده تحريك پرځول

  ).ضد يو تحريك دى چې د افغانستان اكثره خلك يې مالتړ نكوي

 اصالت دى چې د يوه مخكښ ګوند جوړولو سره او له دې طريقه د كليو له الرې د دا د انقالبي ځواكونو دنده او

څه  سره ټول نيواك ګر پوځونه وشړي او د نيواك په ورانيو د پرولتاريا ديكتاتوري جوړه كړي، محاصرېښارونو د 

 په نورو ھېوادونو او په  په ويتنام كې وشو او تر ھغه دمه به افغانستان ھيڅ كله ويتنام جوړ نه شي، او كه  نهچې 

 فكر كوي او اړه ټينګولو په پښو او ې فتحلېخپد افغانستان كې تجربو ښودلې ده چې چپاولګران په لومړي سر كې 

له ھغه وروسته خپل ستراتيژيك ھدفونه پلې كول او دا ھغه څه دي چې اوس مھال په افغانستان كې په سيستماتيكه 

  .ديتوګه روان 

  

  ليزممړ دې وي امپريا

  مخ په وړاندې د سوسياليزم په لور

  

  د افغانستان انقالبي سازمان

   د کب اومه١٣٨٨د 

  
  
 


