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  ) کاناډا ( ټورنټوسن ورځپاڼه : منبع 

  نثار احمد صمد: ژباړن 
 

 ګورباُچف تر اوباما هوښيار و

ال د افغانستان څخه خپل  کاله مخکی يې ٢٠شوروی مشر ماتې ومنله او 
  پوځيان را ويستل

  
( د شوروی نيونی پر مهال . شل کاله مخکی په همدې اوونۍ کی وروستي شوروی پوځيان د افغانستان څخه ووتل 

  . يو نيم مليون افغانان د شوروی پوځ او افغانی کمونيسټانو پواسطه ووژل سول  ) ١٩٨٩ ـ ١٩٧٩
زه هغه د . ن د انسانيت ، درنښت او پوهی د يو ستر مشر په توګه ثابت کړ نوي شوروی مشر ميخايل ګورباُچف ځا

ګورباُچف څرګنده کړه چی د افغانستان دا جګړه چی د ده مبهم مخني  ليونيد برژنيف او په . نيلسن مانديال سره برابروم 
  . کی د ده  هم مسلکو يوې ډلي راپيل کړې وه ، نسی ګټل کېدای » کی جی بی « 

تر دې لږ څه وروسته شوروی اتحاد چی . ف په جرأت سره دا ماتې ومنله او خپل پوځيان يی هېواد ته راوستل ګورباُچ
ګورباُچف دا قطعأ و نه . يو مفلس او ډيوالی سوی مطلقه قدرت و ، د بيری او ځپني په غېږ ورغی او پسی ټوټه ټوټه سو 

  .منل چی شوروی امپراتوری  په وچ زور همداسی وساتی 
   

د بارک اوباما . ولسمشر بايد د ګورباُچف عقل په پام کی ونيسی ئ د مفليسی او ډيوالی امريکا د مطلقه حاکميت نو
پرانيستنی دا بشپړ چانس درلود چی د امريکا تر مشرۍ الندی يی دغه افغانی جګړه تم کړې او د بهرنۍ نيونی په 

) ټاپه پر لګولې » تروريسټانو « وروی اتحاد او امريکا  د چی دواړو يعنی ش( وړاندې يې د هغه افغان مقاومت سره  
 بليونو ډالرو تمام ۶٢خو د دې برعکس اوباما لوړه وکړه چی دغه اته کلن جنګ چی په . خبری اتری پيل کړی وای 

  . مليونو ډالرو تماميږی ٨٠٠ ـ ۶٠٠ کی په ٢٠٠٩اوټاوا ته دا جنګ صرف په همدې . سوی ، نور هم پسی توند کړی 
  

 پوځيانو څخه عالوه چی بوش وروليږل ، ۶٠٠٠به افغانستان ته د هغو ئ ولسمشر اوباما لږ څه مخکی اعالن وکړ چی د
دا تازه ځواکونه به په .  پوځيان هم ور لېږل کيږی ١٣٠٠٠وروسته به نور .  امريکايی پوځيان هم وليږی ١٧٠٠٠نور 

تاګون زيار باسی چی د عراق څخه د پوځيانو ايستل وځنډوی يا خو پن. عراق کی د امريکايی پوځونو څخه هلته ورځی 
  . يې بيخی ودروی 

  
  د اوباما جنګ ـ

پر شمالی امريکا « : ځکه ، اوباما په افغانستان کی خپل هدفونه داسی وښودل . د اوباما جنګ ته دې ښه راغلًی وی 
ده دا اجازه هم » . د القاعده ماتول « او » نيوی باندی د حملې لپاره د ټوپ د يوې تختې په توګه د هغه د استعمال مخ

خو دا دواړه . ورکړه چی بايد هڅه وسی چی د خبرو اترو په وړاندی کولو سره د طالبانو په منځ کی نفاق راوستل سی 
 ځکه د سپټمبر د يوولسمی حمله په جرمنی او هسپانيه کی طرح سوې وه چی د ادعا له مخی. هدفونه په کلکه ناچله دي 

هو ، پر نيويارک ، واشنګتن ، لندن ، ماډريډ او ممبًيی باندی حملې د افغانستان په . هغوی سعوديان او پاکستانی اتباع وو 
  . غرونو کی نه بلکی  بل ځای په اپارتمانونو او کورونو کی طرح سوي وې 

  
 مليونه نفوس لرونکی ١۶٧يد پر نو با» وځپی «  که اوباما دا پالن لری چی په جنوبی آسيا کی امريکايی ضد ډلی 

يات غړی نه لرل او نن هغوی يو څو کسو ته راټيټ  ز٣٠٠القاعده خو هيڅکله هم تر . پاکستان باندی يرغل وړوړی 
د القاعده اصلی او بنيادی رول ، لکه زما هغه کتاب چی يې هم تشريح کوی چی . سوي چی په پاکستان کی پټ دي 

دی ، يو مېلمستون او د هغو مجاهدينو د نومونو د فهرست » آزادول او که تابع کول ؟ : امريکايی راج « سرليک يې 
» تروريسټی جوړښتون « ه بل څه نه و چی د شورويانو سره به جنګېدل ، نه دا چی هغوی نو يو نړۍ شموله څخه عالو

  . و 
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همدا . اوباما د افغان جګړې په پراخولو سره غواړی په پاکستان کی د يوې ستری اوراخيستنی د لوی تهديد باعث شی 
. پيلوټه طيارې د درو پټو پاکستانی اډو څخه عمليات کوی نن نن امريکايی جنګی الوتکی او د  سی آی اې وژونکي بې 

 مليونو ډالرو ١٠٠د مياشتی په ) د سی آی اې د پټو پرداختونو څخه عالوه «  کسيز پوځ ١٢٠٠٠٠واشنګټن د پاکستان 
  . کرايه کړی تر څو د امريکا پواسطه د افغانستان د اشغال ننګه وکړی 

  
  پاکستان ـ 

د امريکا يو کليدی ملګری دی ، واشنګټن روپۍ ورکوی تر څو پر خپلو خلکو بريدونه وکړی د پاکستان حکومت ته چی 
هلته د . پاکستان نن مفلس او ډيوالی سوی دی . او هم امريکايی پوځيانو ته اجازه ورکړی چی کټ مټ عمل وکړی 

 حده داسی ښکاری چی د تر څه. امريکې تر مالتړ الندی وروستي رژيم ټولی هغه پيسې غال کړې چی موجودی وې 
پوځ د ښورښ او هغه حکومت د نسکورولو په فکر کی دی چی دوی ته د خپلو خلکو د وژلو ئ پاکستان دغه کرايه سو

  . هدايت ورکوی 
  

داسی ښکاری چی د ده . د اوباما څخه زموږ لوړي تمی او هيلی نور نو په چټکۍ سره د مړاوی کېدو په حال کی دي 
ی سپينی ماڼۍ ډيرو هغو غيرقانونی او ځپونکو تګالرو ته پايښت ورکوی  چی ده يې د ختمولو حکومت د بوش د مختور

کړاو ، تښتونی ، په پټه د تليفونی مکالمو او نورو ارتباطاتو ثبتول ، وژني ، قانونی سرغړونی ، : قسم کړی و لکه 
  . حقوقی طرزالعمل 

نه کړای سو ؟ هغه دا چی د بوش د مهال پاتی شونی سخت سري اوباما ته دا څه ورپېښه سوه چی د بدلون راوړل يې و 
  . کسان همدا اوس هم د منځني ختيځ او افغانستان په ارتباط د اوباما بهرنۍ تګالره مخته بيايی 

  
. ورکوی ئ په افغانستان کی جنګېدلي شوروی افسران امريکا او د هغه نورو وسلوالو ملګرو ته همدلته د ماتېدو خبردار

 دې شکمن يم چی ښايی اوباما به همدا اوونۍ په اوټاوا کی خپلو کوربه وو ته په مؤدبانه ډول څرګنده کړې وی چی زه پر
چی جنرال موټر کمپنيانی په کاناډا کی پاته وی ، نو په افغانستان کی مو د خپلو پوځونو شتون ته ئ که تاسی غواړ« 

  » . ئ پاښت ورکړ
  

. ن لپاره آن يوه معقوله او منطقی سياسی ستراتيژی هم په ښکاره الفاظو سره نسی ويالی د اوباما سپينه ماڼۍ د افغانستا
بس د ده وروستۍ تر ټولو غټه عقيده دا ده چی بدبخته ولسمشر حامد کرزی ايسته وغورځوی او پر ځای يې  يو نوی 

  . ګوډاګی نصب کړي 
  

 ټينګَونه به افغان ملی مقاومت په سوټی ووهی تر څو واشنګټن په دې تمه دی چی د امريکايی پوځيانو دغه ډېرښت او
پايپ الين جوړيږی ئ هغوی د امريکا تسلط ومنی او په دې توګه به نو د کسپيين د حوزې څخه له پخوا نه پالن کړه سو

  پای. هو ، جورج بوش هم بايد ښه ورته وخاندی . چی د افغانستان له الری پاکستان ته ورتيريږی 


