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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 
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                )کاناډا ( ټورنټوسن ورځپاڼه : منبع 

 نثار احمد صمد: ژباړن 

 وخت د افغانستان د پريښودلو دی
   دا مني چی دغه جنګ نه سی ګټل کېدای ، نو کاناډايی پوځيان هلته نور څه کوی ؟دا چی صدراعظم

خورا ډېر وخت يې ونيو چی صدراعظم سټيفن هارپر بااالخره اعتراف وکړ چی د افغانستان دا جګړه نه سی ګټل کېدای 
ت يې ومانه او کاناډايانو ته يې هارپر بيا هم ځکه د ستاينی وړ دی چی حقيق. هو ، تر هيڅ خو همدا ناوخته هم ښه دی . 

  . رښتيا وويل 
که دا جنګ نسی ګټل کېدای ، نو بيا ولی د کاناډايی پوځيانو ژوند چټی د خطر سره مخامخ دی ؟ دا چی همدا شعار هلته د 

هم چی افغانستان پر دېوالونو ليکلی  ، نو ولی ال نور هم ځانونه د دې خطر په خوله کی ورکوو ؟ ولسمشر بارک اوباما 
  . پوځيان افغانستان ته وليږی ، بايد له ځانه همدا پوښتني وکړی ٣٠٠٠٠غواړی نور 

موږ بايد له ځانو سره هلته په سپکو وسلو د هغو غرنيو قبايلی خلکو پر ضد د دې زياتېدونکی خونړۍ جګړې په هکله 
جټ او هليکوپترونو ، توپ لرونکو فکر  وکړو چی هره ورځ څليرويشت ساعته د امريکايی ځواک تر درنو بم وريو ، 

آيا موږ .  نومو الوتکو ، وژونکو بې پيلوټه طيارو او د  درنو توپونو تر مهلکو حملو الندی شپې سبا کوی ١٣٠اې سي 
په رښتيا هم د هغو خلکو ټينګ عزم ازمويو چی هغسی غونچه ای بمونه تحمل کوی چی په زرګونو تېره ټوټې او هغسی 

 چی تر هډوکو  پوری ټولی غوښی سوځوی او داسی تَوښ تنفس کوی چی سږي څيری کوی او سپين فاسفورس لری
بدنونه ټوټه ټوټه کوی ؟ آيا د کاناډا لخوا به د شوروی ساخته هليکوپترونو او اسراًيلی ساخته بې پيلوټه طيارو استعمال د 

  افغانانو زړونه وګټی ؟
  

خو هغوی ځانونه هغه جنګيالي بولی . ټاپه وهی » تروريسټو طالبانو «  د زموږ پروپاګنډ پر  دغو پښتنی قبايليانو باندی
د القاعده څو سوه غړي . چی د لويديځو ځواکونو او د دوی د محلی کمونيسټو ، تاجکو او ازبکو ملګرو پر ضد جنګيږی 

  .ډېر مخکی ال محوه سوي دي 
  

نی په غرض نيولی ، په اصل کی د لويديځ تر واک الندی زموږ دا احمقانه ادعاګانی چی وايو افغانستان مو د ښځو د سات
تازه راپور وايی چی په هندوستان کی هر کال ئ يو برتانو. د افغانی ښځمنو د پرله پسې بدي ورځی په توګه منل کيږی 

دۍ ښځی د خپلو هغو  کورني سامان آالتو له درکه چی د خپل ميړه کور ته يې ورسره راوړی ، ژون) سل زره ( يو لک 
  چی داسی ده ، نو موږ بايد هند ته هم خپل پوځونه وليږو ؟. سَوځل کيږی 

  
  صرف لومړنی ګام ـ

نو دا . د دې خبري منل چی امريکا او ناټو افغان مقاومت د تسليمولو په غرض نسی ماتوالی ، صرف لومړنی ګام دی 
 کی پاته سی ، خپلی يرغليزه ګزمې ودروی ، او چی موږ يې نه سو ګټالی ، غوره دا ده چی کاناډايی پوځيان په خپلو اډو

ورپسې ګام دا . د ناټو نور غړي هم بايد کټ مټ همدا کار وکړی . د طالبانو پر مالتړو او ملکی خلکو حملې بندی کړی 
 د سياسی هدفونو په دی چی بايد پوه سو چی جګړې د دې لپاره نه وی چی يوازی خپل دښمنان ووژنی ، بلکی هغه 

  .غرض راپيليږی 
  

په کابل کی د امريکې لخوا د کرزي نصب کړی رژيم سياسی مشروعيت نه لری او کوم احترام يا وفاداري نه ورته 
ګوډاګی ئ د اوباما اداره په دې تکل کی ده چی کوم نو. هغه په فساد او ستر مخدره ييز کاروبار کی ډوب دی . کيږی 

يو ګوډاګی هيڅکله هم د ملی . و داسی څوک به و نه مومی چی تر بيچاره کرزي دې ښه کار وکړی کښېنوی ، خو هيڅ ي
  .مشر په توګه نسی راتالی 

  
تر هغه ال بده هم دا چی هلته کابل دوری هوری الس او پښې اچوی او طالبان او د هغوی ملګری په تعرضی حالت کی 

لويديځ په . د هيبتناک او ناوړه حالت څخه يو غمجن حال ته تلونکي دي دي ، مګر په ګاونډ يعنی پاکستان کی بيا پيښی 
افغانستان کی د پاکستانی پوځ ، هوايی اډو ، استخباراتو او لوژستيکی اډانې د مالتړ څخه پرته جنګ پر مخ نه سی 
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ه ځواب ويونکی وی د دې معنا دا ده چی په اسالم آباد کی يو داسی حکومت الزم دی چی امريکايی غوښتنو ت. بېوالی 
  . او خپل پوځ واشنګټن ته په کرايه ورکړی 

امريکا د پخواني بې اعتباره ديکتاتور پرويز مشرف تر . خو پاکستان همدا اوس په يوه سياسی ګډوډۍ کی رانغښتی دی 
و سره نور نو بې واکۍ وروسته د بينظير بوټو د ميړه او د پاکستان د خلکو د ګوند د مشر آصف علی زرداری په واکمنېد

  . د هغه  د ګرانښت درجه نن ډيره کښته ده . آرام سو 
  

زرداری په دې وروستيو کی د پاکستان فاسده ستره محکمه استعمال کړه تر څو په خورا ديموکراتيک ډول د پاکستان د 
د نواز . ټاکل سوي مخالف ګوند مشر يعنی د مسلم ليګ ګوند رهبر نواز شريف د صدراعظم کېدو څخه راوګرځوی 

  . شريف ورور شهباز هم د پاکستان د غټ ترين ايالت پنجاب د لوی وزير له دندی څخه د محکمې لخوا ايسته کړای سو 
  

دا به د حيرانۍ وړ وی چی . د زرداری د دې ديکتاتوريزه اقدام پر ضد له تشدده ډکی مظاهرې  پاکستان  ښوروی 
خو نواز شريف هم په خپلو نږدې . ی دی ، په زوره پر قدرت پاته سی کرکجن زرداری چی د فساد تر لويو تورونو الند

پوځ يعنی د پاکستان يو بل حکومت مفليسۍ او سياسی بې نظمۍ ته د هېواد ورشيوه کېدل په . کسانو کی ډېر قوت لری 
  . ډيره انديښنه سره څاری 

  
د . ان دواړو کی په سياسی لوشو کی قرار لری په جنوبی آسيا کی د امريکا او ناټو پوځی بخت په افغانستان او پاکست

امريکا هغه پالن چی غواړی د پاکستان په صوبه سرحد کی قبايل وسلوال کړی ، ضرور نور ډير تشدد او بشپړ بې 
ناټو چی په دې سيمه کی کومه ستراتيژيکی ګټه نه لری ، به هله د تميز څښتن وی چی د دې . نظمي پسی رامنځته کوی 

 پای. راني ورانۍ څخه خپل پوځونه وباسی ايشېدونکی و


