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 نړیوالې استعماري لوبې 

 

 )افغانستان( 
 

 برخه  ۍڅلورمه او وروست 
 

بم غورزونکو الوتکو په (  ۵۲)ب    څه کم شل کاله د مخه امریکې زموږ پر ګران هیواد افغانستان یرغل وکړ او د
 کینول.  ۍګډ رقدرت پهیواد یې اشغال کړ خپل السپوڅي ګوډاګیان یې د  واسطه یې په سلګونه افغانان ووژل،

 

می نیټی حادثه پلمه وګرځوله اود القاعدې د شبکې، مخدره توکو د له منخه ۱۱امریکایانو خپل راتګ ته د سپتمبر د  
وړلو، ښې حکومتوالۍ او د فساد پر ضد د مبارزی د عنوان تر نامه یې چې د همدی ستونزو اصلي المل یې د طالبانو 

ل یرغل ته پلمه پیدا کړه . مګرحقیقت خو دا دی چې امریکا له ډیر پخوا په سیمه د حکومت موجودیت عنوان کړ، خپ
کې د خپل شتون له پاره السپوڅي او جیره خواره تربیه کړی وو، جهادي هیواد پلورونکي مشران، خپله د طالبانو د 

 او مالي تامینونکي ایا همدغه امریکا او شریکان یې نه وو؟.   أ تحریک د جوړیدو منش
 

له  ترکمنستان نه د نفت او ګازو د نل لېکې د تېریدو تړون د افغانستان    په پارکله چې طالبانو د امنیتي یا نورو الملونو  
السلیک نه   له الرې پاکستان ته د یونیوکال امریکایې کمپنی سره چې د طالبانو د زېږیدو یو له اساسي الملونه نه و،

دغه    ن د تیلو د پلټنی نړیوالی بریډاس کمپنۍ سره دغه تړون السلیک کړی.کړ او پر ځای یې وغوښتل چې د ارجنتای
زکال د فبروری په میاشت کې چې د طالبانو یو پټ دپلوماتیک مامور    ۲۰۰۱المل امریکایې چارواکی راوپارول او د

د ارجنتاین  سید رحمت اله هاشمی چې امریکا ته غوښتل شوی وو، ورته ګوت څنډنه وشوه چې که طالبان دغه تړون  
 ګواښ سره مخ کړی او بمونه به پری و اوروی.    له)امریکایان( به طالبان سخت    له کمپنۍ سره السلیک کړی نو دوی

 

اوس داسې څرګند ېږی   امریکایانو د پخوا نه دا په پالن کې لرل چې پر طالبانو یرغل کوي.  ،څرګندېږیچې  نو ځکه  
وسېله اما اصلي موخې، ممکن ستراتیژیکي، سیاسي او اقتصادي ګټې    چې تروریزم، القاعده او د سپتمبر پیښه یوه

 وي. 
 

د پورتنیوعواملو په نظرکې نیولو سره امریکا ته ښه موقع په الس ورغله تر څو زموږ په ګران هیواد یرغل وکړی  
 او خپل د خوښی یو ګوډاګي حکومت لکه د روسانو په شان په افغان ولس وتپي. 

 

هم د کنفرانس په   ي چینلونو د پخوانیو رابطو په نظر کې نیولو سره د بن د کنفرانس له مخه اود امریکا استخبارات
درشل کې د طالبانو د ځواک د وهلو او کمزوره کولو لپاره په میلونونه ډالر په هلیکوپترو کې بار د پنجشیر سیمو ته 

ری یې ځینو نورو په نوم د مجاهدینو سنی او قوماندانانو او د هغوی له ال  وړل او د شمالي ټلوالې پر مهموغړو،ور
 شعیه ډلو پر قوماندانانو باندی وویشل. 

 

اوس څه کم شل کاله تیریږی چې د غرب او امریکایانو په موجودیت کی په هیواد کې نوره هم ملي نفاق ته لمن 
عملي کولو په خاطر نه سوله راوسته او نه باید ترې دا تمه   ووهل شوه، دوی د خپلو سیمه ایزو ستراتیژیکو ګټو د

ړنګیدو وروسته په افغانستان کې د یوه نا مشروع نظام   ترمارت  اوي. د امریکې له یرغل او د طالبانو د اسالمي  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arian_sh_estaamary_loby4.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arian_sh_estaamary_loby4.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رې  ه کم څلویښت کلنې تپل شوې جګړې تڅ هیواد کې چې  راتګ او د دې نظام د نا قانونه کاروبار لپاره په داسې یو
زیانمن کړي او یا یې ټوله له منځه وړي وي او په داسې   بنسټونهټول سیاسي، اقتصادي، ټولنیز،کلتوري او فرهنګي 

حالت کې غربی دموکراسۍ په کې پیاده کول، په خپله الره زورواکو، جنګي جنایتکارانو او نورو مافیایې کړیو ته 
ایښت، د غربیانو او امریکایانو د شتون لپاره چې د همدی کار پرانسته او ښه موقع یې په الس ورکړه تر څو د خپل پ

په موخه یې د پخوا نه ګومارلي وو، نور ال هم پسې ملي نفاق او قومي سیمه ایزو بې اتفاقیو ته لمن ووهله چې په  
 نتیجه کې یې ملي یووالي نورهم ال پسې کمزوری او زیانمن کړ. 

 

ده چې ولې زموږ په هیواد کې روانه غمیزه او جګړه دومره   سي خبره دا درنو هیواد والو او لوستونکو، اوس اسا
 اوږده شوه؟ او د دې ستونزو عاملین یوازی بهرنیان دی او که افغانان هم که چیری افغانان وی المل یې څه دی؟.  

 

نو ته، د لومړۍ پوښتنې ځوابونه چې بهرنیان دی د مقالې په ډېرو برخو کې ځواب ویل شوی تدغو پورتنیو دوه پوښ 
 دی، مګر غواړم د دوهمې پوښتنې ځواب او الملونو ته یې د لوستونکو پام راوړوم: 

 

وږ  شینۍ سره چې زما د نړۍ تاریخ ته که کتنه وکړو په هیڅ هیواد کې څلویښت کاله جګړه نه ده غزیدلي، اما په خو
 چې دا جګړه به څومره دوام مومي.  معلومه نه دهپه، چې ال تر اوسه هم نه اهیواد دغه اوږدې جګړې دومره وځ

 

 غواړم الملونه یې په لنډو ټکو کې لوستونکو ته وړاندی کړم: 
 

تیرو مشرانو دغې هیواد    د هیواد ستره بدبختي د هیوادوالو د زده کړو او پوهی نه شتون دي، چې په دې هکله نه د  -
سیمو کې د قلم او کتاب پر ځای توپک او    يبرخې ته پاملرنه کړي او نه خپلو هیواد والو، په خاصه توګه په پښتن

 وسلو ته ډیره پاملرنه شوی ده. 
 

د هیواد والو مالي او اقتصادي کمزورتیا، ځوان نسل دې ته اړویستلي چې د زده کړو پر ځای د یوې مړی ډوډی د    -
 راوړلو لپاره له زده کړو نه محروم پاتې شي.السته 

 

د    - د نړی  بندیدل  د هیواد والو  ایزو مناسباتو په جال کې  او سیمه  او بې مفهومه کلتوري دودونو، قومي  د زړو 
 پرمختګ او مناسباتو نه لری پاتې کیدل.  

 

چې بیا هم د زده کړو پر ځای،  د کار او شغل نه شتون، هیوادوال او په خاص ډول ځوانان دې ته اړ ویستي دې    -
جګړو، مخدره توکو او نورو منفي پدیدو ته مخه کړی. د سواد او لوړو زده کړو نه شتون، د دې اساسي المل هم  

 ګرځی، چې هیوادوال د دښمنانو د ناوړه تبلیغاتو ښکار وګرځی. 
 

پر هیواد او خلکو تحمیلیږی، د قومي، تنظیمي، ګروپي، منطقوي نفاق او بدبختي، چې د بهرنیو له لورې زموږ    -
 جګړې د اوږد والي بل اساسي المل یادولی شو. 

 

بنسټیزه خبره همدا ده، تر څو چې افغانان په پوهنه او علم ځان سنبال نه کړی، ملي یووالي چې همدا اوس افغانان 
یوادنۍ ګټو ته  ترې بې برخې دي تر سره نه کړي، خپل دوست او دښمن سم ونه پیژنی، نسبت شخصي ګتو ته ه

لومړیتوب ورنه کړی، د قومي ټیکه دارانو له اغیزو نه ځانونه خپلواک نه کړی، پردیو ته د جاسوسیو پر ځای د  
 ښکار وګرزی.   هیواد خدمت ته ژمن نه شی، دا جګړه به دوام ولری او ورځ تر بلې به د نورو نوو غمیزو
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