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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٤/٠٨/٢٠١٠                      هدايت اهللا هدايت
  

  افغانستان و هر نړۍ خور ته د سټاپ نکته ده
  

  طرحه  د امريکا زوال حتمي کوي»  تجزيې«په افغانستان  کي د 
  

ويي  هيوادونو په سرکي  د  ړه ماره او بې مسؤليته دولتونو د نا خپل نهه کاله تېرسوه چي د امريکا او برتانيا ج
روريزم د جررړو د ختمولو او د  غربي ډيموکراس او بشري  خه دباندي  زموږ په هيواد کي  د  دفاعي قلمرو  

ون په امر مصوبې صادروي  ي. حقوقو د اعادې په نامه يرغل وکړ رو ملتو د امنيت شورا چي د پنتا و هغوی د مل
ه ورکړي» قانوني«و  اشغال  ته يې چي زموږ د مظلوم هيواد  دست آوېز  هم په الس کي الره  ددې يرغل په . ب

ي جنايت کاران، غله، قاچاقبران، اجيران، جاسوسان او د انساني حقوقو بر اال مجرمين  يې و قدرت  نتيجه کي   جن
تنو په ډله ائزه وژنو الس پوري  او يوه تر  پلو په نامه يې د افغانانو او پ ولو ته و رسول، د طالب او القاعدې د 

ددې کلو په وهلو او د ميليارډو ډالرو په مصرفولو سره  د افغانانو .  بدنامه او فاسده اداره يې په کابل کي نصب کړ ل
اوس چي زموږ په هيواد کي .    هيواد ال نور  هم وران او تر پخوا زيات د افغانانو ژوند د ناخوالو سره مخامخ سو

ړه النجمنه او  انونه  يې و دېواله ته وليدل،  نود هغه النجو د حل د پاره چي همدا دوی يې د امريکا نهه کلنه ج
مبتکرين او عاملين  دي، د خپلو مزدورانو د خولې  نه په ډېره نامردۍ سره ددې هيواد د تجزيې خبره راپورته کوي 

و وژل دي و ميدان ته را د حل د پاره امريکايي طرحه  چي د افغانانو په وسيله  د افغانان »النجو«او ددې وطن د 
ي . باسي ېني، خپلي پو ی باندي  ک دوی  داسي فکر کوي چي ددې طرحي په تطبيق سره به  پخپله  د خير په غون

پي او   نور و وطنو د الندي کولو نقشې اډې  به  جوړوي او په سيمه کي به   دال  پلي کوي، خپل آسيايي حريفان به 
نن سبا افغانان ، د سيمي او د نړۍ .  افغانان به پخپلو کي  يو د بل سره وژني  ان به هري خواته غزوي،  خو

ه وخت   ي چي دامريکا دد غه شاني  شيطاني طر حو تر شا کوم اهداف پراته دي ،  ولسونه او هيوادونه په دې پوهي
ه پاېلې  به  ولري؟ ته سوي  او    را من

  
 ېدلو پروسه شروع نړ يعني درست د هغه راهيسي چي د شوروي اتحاد د  اتيايمي لسيزي را په دې خوا شلمي پېړۍ دد

ېدو نخشه،سوه ين په دې عرصه کي د امريکا د . و ميدان ته را ووتله  هم  پر نړۍ باندي د هژمون  او سلطې د 
ان  طبقه   يعني هممتحده اياالتو حاکمه تونک او هم    ډيموکرا ي را و  دې سلطې و تحقق ته د، ې جمهوري غو  لستو

تل  ي پياوړتيا د حاله ايستلی قوي اقتصاد اوپه هغه وخت کي امريکا چي خپل. نغ  ي  وخپل، اوپه مستي کي وو  پو
ي،وک مخي ته ئې داسي سيال  ر وک  به ئې پر چي  يو  نه ليده چي  دا بېره يې په زړه کي را و ای باندي      

ېنوي  وله پر دې سوه چي   يې سال. ک ه دمخه بايد نړۍ پر  ي تسلط لپاره تر هر   د يوې  تحققدغه کارد باندي د پو
ته کيک لوختي يژۍ په رامين ي سټرا وسالويا،   ليسزي په اوږدو کي١٩٩٠د . و سره تثبيت کړيېد پو  د خليج، يو

ن اسيا، فلسطين ي الي عراق په هيوادو ک اومين د امريکايي " سوهني شروع سوې چي په واقعيت کي يو لړ پو
ړو ټن کي  طرحه " سټايل ج ړې چي نخشه يې  ديوه سره  په واشن   او سوې پيالمه وه ؛ داسي  بې انجامه ج

  .لېکېد   ورباندي  يې هم هورېپرېکړي
  

يژي چي  ي السوهنو دپارهاوه  ک يې  کوېولو پر مخ بي د طرحي دغ دهغه سياسي سټرا   الزمي بهانې  يې د پو
خه را نيولې بيا د مخدره موادو تر قاچاقه پوري يا د ډله ايزه وژنو وسلو د توليد تر اتهامه  د ، ولېپيداک روريزم 

ه  يعني پوري ،  انه يې د بهانو ماهيتچيداسي  ي  په  خلک  چي کېدئ، هغه وخت رو ه دې وپوهي  دغه رن
و  ويبهانې د سي آي اې و سازمان ته دا امکان ورک انته جوړکړمن د »روريس «  يو مثًال  تر په  .ي  و 

ه پام و که ته  - او بن الډن وطالبانافغانستان کي  ه معلومه وه چي هغوی  سي نو   اول خو دا تر هر چا و امريکا ته 
انه سوی ا د سپټامبر د يولسمي حقيقت تر دوک وه او بل داچي  کله هم چاته ندی رو ،د بلي خوا اوسه پوري هي

ېدل  شمالي کوريا باندي د خطرناکه وسلو د احتمالي جوړېدو په خاطر يا پر عراق اوي چهغه تورونه ، يو يې د  هل
ې  بانديکېدای سي سبا پر بل هر دولتدا خو نو خاورو خاکه او بل يې تر تحريماتو الندي را ووست،  ي داخبره .  ول

ه سي چهم  ورې ديبايد په ډا ولي  ډن ت دونه ي ک د هغه وسلو په مقابلغه    چي ال پخوا  پخپله لکه ه درلود نارز
م بم د  د امريکا لخوا د جاپان يعني.  وې  او يا يې  اوس کاروي  کارولي  امريکا  پر هيروشيما اوناکازاکي باندي د ا

خه مريکايي النجو د ا د راتلونکي ي د  کيمياوي وسلو تر کارولو پوري اويا داچي نيولې بيا په ويټنام ک رااستعمال 
م بم ددې هيواد لخوا د لپاره  دحل خه  ا وله  .  او عام وژنه  تهديدکارېدو د   وبلزيدکمپاين لدې بابته دغه   تبليغاتو  

ه نپرته  خه  ايي په متحده اياالتوک . ه ووبل  ه هم د ا به   ايو کن ساده خل راضي کړي   خو په يکه  ي د ورو 
  .ي ورکول کيه اتبار نهغه و حقانيت  ته
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ړه« هغه  ټن ددې يچ»  وار دمخي ج ای  واشن ان نه س اچوال و هغې  ته پسته هر  خو  نو دا ي  » حق«  د

خه  د نړۍ وال رو ملتو منشور. قرار درلودپه ضديت کي  سره و حقوقهدهماغه اوله سره  ړې ته الس د مل  و ج
ر داچ، کويهاچول منع ي مداخله.  د مشروعه دفاع په خاطر ويي م رو ملتواحتمالي پو ه د مل و  په هغ هم همدارن

ي چسختو وندهغه پر اساس  ي شرائطو پوري مشروطه   .مهاله عمل ويحساب سوې او لن ، متناسبهه  يو بايدغبر
ړې چ،ي پوهي په دې وله حقوق پوهان   وه سره نامشروعه وېوروسته  تر سره سوي دي  د ي را١٩٩٠ د ي هغه ج
ړو مسؤليتي چو هغه کسان او په دې ترتيب ي جنايت کارانو په حيث اخيستی دئ  پر غاړه  يې ددې ج  پېژندل  دجن

ي  رو ملتونو په وړاندي لرل  و په  ياد   داخبره هم بايد.کي سي چي متحده اياالتو د نورو سره په الس يوکولوکي د مل
ولني « خه فاشيسټي دولتونو د هغسي چلند وکړ چي تر دې د م   . ووسره کړی» ملتونو د 

  
ي پټول دملتونو پرحق باندي نن   ،خو هغه ددې باعث سوې ده چي د ملتو د برابرۍ اصل  کومه نوې خبره ندهستر

ودل سي ای د متحده اياالتو او په هغه پوري  د تړلو حاکمو ډلو و تبعيضي اصل ته پرې ه دي چي . خپل  دا هغه 
انته حق ورکوي يوه داسي  هغو ان  او » حياتي فضا« ی  و  يو ې خواته  يې  ي السته راوړي   تر چي الزم يې 

ول جهان  ملتونه  قرار ولري داسي ملتونه چي د هغوی موجوديت يوازي هغه  وخت د زغم وړ . بلي خواته  يې د 
انونه د  يا داچي  دهغوی د پروژو د  بولي،»  اداران نړۍ ب«  دئ چي د هغوکسانو و مخي ته خن نسي  کوم چي 

ي ، او  ر   .هم  ورته پې نکړي»   تهديد«تحقق مانع و نه 
  

ورو چي انته حق ورکوي هر ډول چي زړه يې » ملي«هغه   اوس   به و ټي  چي د متحده اياالتو حاکمه ډله 
ټو باندي  ي، کومي دي؟غواړي  هغه طرحه  کړي، د ملتو او هيوادو پر حيثيت او ملي     ور و دان

   
ان بس په يوه هدف کي تعريفوي  او هغه د پيسو  راوړل  السته حقيقت خو  دادئ  چي په امريکا کي دغه طبقه خپل 

ه او ول دي د  هيوادو د پردو په کاوبايي تو د امريکا دولت خپله لومړن وظيفه  د مسلطي سرمايې  . شتمنيو  بر اال لو
و ملتيزه تونو د تحقق او د هغوی د راضي  کېدو  په خدمت کي چي هماغه  د خه عبارت ده  د هغوی دغو   شرکتو 

  .متعهده  بولي 
  

ټن د حاکمي طبقې له نظره ديوه سره  په د نړپه دې ډول دلته   يټوي د واشن ۍ خلک چي د امريکا و ډيکټو ته سر نه 
ي، يعني داچي   يوازي  په دې شرط د ژوند حق لري   چي  د امريکا امريکا کي د  سرخ  پوستانو  په ډله کي حسابې

و ملتيزي  سرمايې د ډېرېدو او د هيوادو د الندي کېدو  په وړاندي مزاحمت هغوی پردې . و نکړي د متحده اياالتو د 
پي  ان که الزمه وي  نو د ډله ايزي  وژن ولو ممکنه وسايلو سره و ار کوي چي  هر راز مقاومت به په  ين ود خبره 

خه به  ال هم   ډډه  ونکړي او يا داچي لکه زموږ په وطن کي به  هغوی هم  لکه شورويان د . وسلو د استعماله 
و ملتيزه  سرمايه دارانو د  تي الر لټوي او د تجزيې خبري به  را پورته  کوي  ، ددې خبري مانا داده مثًال که د   تې

ټي  خاون ه سوه جملې نه   يو مليون تنه   د زياتي  ه پروا ولري چي په عوض کي يې  پن ي نو دا بايد  دان کي
دياغي دولتو هغه اصطالح  چي  غ جورج بوش، بل کلينټن، او کوچني جورج بوش  . مليونه انسانان قرباني سي 

ه ه پام وکړي،  نو دا خبره خو تر هر دولت نه زيات پخپله پر امريکا باندي  وک     ياده کړېوه،  هغه ته که 
  .!تطبيقېداسي

  
. د هيوادو د تجزيې خبري  بې له شکه  د خشونت او بربريت  د واقعي مفهوم په مانا يوه  امپرياليستي پروژه ده

که چي  خبره  يوازي د نړۍ  پر ولنو باندي  بابايي   او د سرمايه دارۍ په يوه منسجمه  سيسټم  کي د  دا  موجوده  
ول  ديهغوی ادغام ندئ، بلکه مشکل يوازي ولنيز .   د هغوی د طبيعي زېرمو لو و عاميانه  اقتصادي  بديهياتو ته د 

ټو  و السته  راوړلو ته   خه د زياتو  مهاله موده کي  د مسلطي مالي سرمايې  ته کېدل،  او په يو لن تفکر را ک
ه رن ټو دالسته راوړلود پاره  تالښ دئ، لکه  ي يواړخيزه  پاملرنه ده،  يعني دداسې  و يوازي د پو  چي  پوهي

وسائلو د کارولو د الري تر السه  کېدای سي،  دا په واقعيت کي د داسي يو  وحشيانه او اخالقي  انحراف  مسؤليت 
دئ چي يوازي   د امريکا د هغو جنايت کارانو پر اوږو  باندي  پرېوتای سي چي د پردو هيوادو د شتمنيو د الندي 

تي دي کولو د پاره يې د ملتو و  ي رانغ ي چي د يوه انساني . تباه ته  لستو دغه کار درست  هغه وخت شروع کي
خه تناکه  عادالنه نظام  په نسبت  د هر رازي تعهد  خپلي اوږې سپکي او د مسؤليت  احساس ايسته و  او ارز

ای يې صرف ول سي، او پر  تنه  عملي کړي  چي  هماغه  په اصطالح د خپله غور  برد او بې بند لويه   غو
خه اطاعت دئ   .  وباره  بازار 

  
اکونکې سيمه کي خو د لويي لوبي امريکايي پړاو را شروع دئ، خو زموږ وطن  و هر  د نړۍ  په دغه حساسه او 

ر   ته  دي په آساني سره  د .  اهريمن  جهانخوار ته د  سټاپ نکته ده وله نده  چي  وهر  بد نيته اشغال داسي غوړه 
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وکي نه دي چي  .   وړ ويهضم دې خاوري ته چي د فرعونانو او متجاوزينو قبرستان ويل سوی دئ  نو هغه  داسي  
وري  او  پاملرنه  دي ورته و نکړي وک دي   هغه ته سطحي و ه . متجاوز  ل بيا او هغه هم  په لن تاريخ  دادئ  يو

کاره کو»  دوستانو«زمانه کي و بد نيتو او مفسده  ان  ايي  زموږ  د هيواد د ته  خوبونه »  تجزيې«ي، هغوی  به  
ړې به يې تر سره نکړای سي لورمي نړۍ والي ج انته  و خپل،  ولي تر هغه د مخه به  امريکاليدلي وي  چې بېله   

ړندۍ کړي چي    . د خپل حتمي  زوال   د پاره يې را شروع کړېدههغه پروسه 
  

  پای
   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


