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 ډاکټر نثار احمد  صمد: ليکوال 

 
  پــالن  ونــړيـــد امــريـکـا سـيـمـه  يـيـز د

 د تروريزم پر ضد جنګ او د نفتي منابعو په سر شخړه د يوې 
  !سکې دوه مخه دي  

  
  

افغانستان د سيمې په سياسي  ـ جغرافيوی مرکز کي پروت دی يعني مرکزي، آسيا، جنوبي آسيا او منځنی ختيځ سره 
د لوی سکندر څخه تر برتانويانو ، . همدا حساس جيوپوليتک موقعيت افغانستان ته کلکی ضربې هم ورکړی دی . ی تړ

  .لی دی پبيا روسانو او نن امريکا يانو پوری د وخت هر ستر ځواک رادانګلی او د ا هيواد يې سخت  ځ
 کي چي شوروی اتحاد مړسو، نو افغانستان ١٩٩١ې ځای ونيو او په ي   دشلمی پيړې په نيمايی کي چي امريکا د برتان

دا څپانده حالت په تيره بيا د . يو او سياليو د يو البراتوار حيثيت وموند ژهم دسيمه ييزه او نړيوالو ځواکونو د ستراتي
امريکا، ( د منطقوی او جهاني سياست لوبغاړو . سپتمبر د يوولسمی ترحملې راوروسته نور هم ګواښمن او مهلک سو 

ور په توګه اړولی او هر يک تضادونو د يو محتخپلو جيوپولنن افغانستان د . . . ) وسيې، چين ، پاکستان ، ايران ، هند ر
 .يو  په لوی الس خپلی ګټی او خپلی انديښنې د هغه سره تړی 

 
نګونه ي جک ځايه چي په امريکا پوری اړه لری، هغه تر دوهمی نړيوالې جګړې وروسته دوه ايډيالوژيتر هغه

« پر مخ بيولی چي لومړنی يې د ) په افغانستان او عراق کي ( او دوه ستراتيژيکي جنګونه ) په ويتنام  او کوريا کي ( 
لومړنئ جنګ د شوروی اتحاد په نړيدو سره پای ته ورسيد . پر ضد لرلی دی» تروريزم« او دوهمی يې د » کمونيزم 

.  افغانستان په حمله سره پيل سوی، په خپل شدت سره روان دیرپ د اکتوبر پر اوومه ٢٠٠١خو دوهم جنګ چي د 
يا دی چي د نوموړی جنګ دريم محاذ پرانيزی چي هغه د منځنۍ آسيا او کسپين د نفتی او ګهمدااوس اوس واشنګټن ل

کا نن هر څيړونکئ او شنونکئ وايی چي په سيمه کي د امري.  ګازی زيرمو د خپلو لو هڅی او د سيمي کنټرول دی 
مګر خبره يوازی تيل .  چي افغانستان پر هغه دور خالصيدو دروازه ده هدف د منځنۍ آسيا او کسپين د حوزې تيل دی

د روسيې د جنګي . ساس دريځ هم دی چي واشنګټن ښه ورته ځير دیح جغرافيوی ـاو ګاز نه بلکی د سيمی سياسی ـ
 هند برتانوي مرستيال دوګورئ. امريکا لوی هدف دی هم دد راټوکيدونکی طاقت محدودول ماشين ګوښه ساتل او د چين 

چي هغه مهال د منځنۍ آسيا او کسپين د حوزې د تيلو او ګازو د کشف هيڅ کوم ( کي  ١٨٩٨ الرډ کرزن آن په نواکم
ر د شطرنج پ] هيوادونه [ زه د ا اعتراف کوم چي « : شی اهميت داسی ښودلی و يد افغانستان سوق الج) څرک هم نه و 

ياتی حهمدا وجه ده چي پرون انګريزانو داسيمه »     . د تسلط په خاطر لوبه پر کيږی ۍ تخته هغه ټوټې دی چی د نړ
د اسی آسانه له السه نه ورکوی او ژر ) افغانستان ( بللې وه او نن يې بيا امريکايان حياتي بولی او ځکه نو د هغې زړه 

 .ه ترې وزي ن
  

  افغانستان باندی د پوځي يرغل راهيسی پيل سوی، پرنړۍ دامريکا د تسلطرجنګ چي عمْال پ         دتروريزم پر ضد 
دومره آسانه ) لکه چي افغانستان او عراق ثابته کړه ( لپاره يوه ظاهری او مصنوعی پلمه ده ، خو دې هدف ته رسيدل 

 .هم نده
  

يک تريکا جنګ نن ورو ورو د امريکا د جيوپولپه بل عبارت دافغانستان د مورچل نه اصْال د تروريزم پر ضد د ام
د . اهدافو پر لور وردرومی يعنی دا چي خپل جهانی او منطقوی سياالن يې له همدې سنګرنه په نښه کړی دی  

 :يک اهداف پدې ډول دی تواشنګټن څو عمده جيوپول
  
  . دوامداره آن  دايمی کول ی دافغانستان پوځي نيون   ــ ١
   پوځی  ـــ سياسي اغيزې تسلط پر سيمه د ـــ   ٢
  . د منځنۍ آسيا او کسپين د حوزې نفتو او ګاز ته ځان رسول  ــــ   ٣
  .يې بولي » تروريزم « او » ټ پالنه ساسالمي بن« د هغه څه پر ضد د جګړې پراخوال چي    ـــ  ۴
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  . او احتماْال هوايی حمله    د ايران د دښمنيزه دريځ تهديدول، د هغه د اټومی پروګرام جدْا تعقيب  ـــ۵
 نظر » بنسټ پالو «    د پاکستان د احتمالي سقوط مخنيوی ، د هغه د اټومی وسلو ژغورل، هلته پر اسالمي   ـــ۶

  .لرل او دالقاعده مشرانو نيول يا ځپل           
  .     د چين  ــ پاکستان د ډيريدونکي پوځي  ــ ستراتيژيکي همکاريو ګواښول   ـــ٧
    د چين ايسارول  ـــ ٨
   روسيه د محاصرې په حال کي ساتل    ــ٩
چي په هغه کي (  له مخی د سيمی د هيوادو احتمالي تجزيه     د منځني ختيځ  ــ منځنۍ آسيا د جيوپوليتکل اجنډا  ـــ١٠

 . )سوريه، عراق، ايران، افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسيا هم شامل دی 
  

 د سپتمبر پر ٢٠٠١ هدفونه سره وپېيو، نو وبه مومو چي د )لنډمهاله او اوږد مهاله (  عمده  لسي      که پورتن
 د هغه په ځواب کي امريکا پر افغانستان  پوځي حمله وکړه ، طالبان يې بې سوهيوولسمه پر امريکا تروريستی حمله 

 ډبرين عصر ده ډالره به اخلې او يا به  واکه او مشرف ته يې خبردارئ ورکړ چي يا به زموږ سره دريږې او څو بليون
 .په بم وريو سره محکوميږی 

  
بس له همدې . کي همکاری ومنله » ترور پر ضد په جنګ «  مشرف هم د څو بليونو ډالرو اخيستل او د امريکا سره د 

ګټن د خپلی خوښی له بلی خوا ، واشن. ه زار ته ورکښته سو نيو ستونزو او بهرنيو فشارونو جبپريکړې راهيسی د کور
طالبان چي په .  رژيم په بهر کي جوړ او کابل ته ورصادر کړ چي سخت بی کفايته ، فاسد او ناکام وخوت يو مختلط
  کي تجريد سوی وو، د نصب کړي رژيم د بی کفايتۍ او فساد او د اشغالي ځواک د سخت پوځی تشدد ٢٠٠٢   ــ ٢٠٠١

 او پدې توګه  کي د هغوی نور جال وطن ملګری وسلوال او بيرته راستانه سولپاکستان . په ولس ننوتل له امله بيرته 
 . مقاومت راپيل او شديد سو 

  
خو د امريکا نيوکی د .  واشنګټن، کابل او اروپا پر اسالم آباد د الس وهنو پړه واچول چي تر ننه هم جريان لری 

په قبايلی ) بن الدن او الظواهری ( ده مشران  راهيسی هله جدی اوتندی سوې چي ادعا يې کول چي دالقاع٢٠٠۴
خو پاکستان دا دواړه تورونه مسلسل رد کړي او . سيمو کي پټ دی او له هغه ځايه دامريکا د ګټو پر ضد فعاليت کوی 

مشرف څلورو عواملو نور هم . داسي ښکاري چي دواشنګټن سره د تروريزم پر ضد په جنګ کي لوبه مخته بيايی
  : دا ديمنفور کړ چي هغهپسې تجريد او 

  
  الف   ـــ   د امريکا او لويديځ فشارونه ، 
  ب  ــ   د خپل نفسانی هوس خواهشونه، 

  ج  ــ    آمرانه او ظالمانه عملونه، 
 .  د  ــ   د خپل ولس مخالفتونه 

  
ی سيمو کي يې د حاضر سو او په وزيرستان او نورو قبايلمجبورْا  کي دواشنګټن جدی غوښتنوته ٢٠٠۴  مشرف په 

 پوځيان هم ووژل سول ٧٠٠خپل ( نان پکښې تلف سول اسانطالبانو پرضد پراخ پوځي عمليات پيل کړل چي په زرګونو 
د پولی پدې سره .  کي د هغوی سره اوربند وکړی٢٠٠۶ او بيا په ٢٠٠۵څو چي باالخره دې ته اړوت چي په ) 

پوځيان د طالبانو په حملو کي له » شين سترګي « ړه تنده او زيات افغانستان کي جګ ، پهاستحکام يو ځل بيا مختل سو
دې کار واشنګټن سخت .  د کابل رژيم نور هم تجريد، بی وسه، فاسد او ناکام ثابت سوپدې سرهمنځه  والړل او 

کايانو له امري.  نظير بوټو سره مفاهمه او معامله وهیوخښماوه او مجبور سو چي يو بل محاذ هم پرانيزی چي هغه د ب
سټ پالو او القاعده والو د ځپلو په خاطر امريکايی خاصو نيوې خوا مشرف تر سخت فشار الندی ساتئ چي يا به د ب

 په قبايلي سيمو کي  ځواکونو ته د پاکستان په خاوره کی د عملياتو اجازه ورکوي، او يا دا چي پخپله به د پاکستان پوځ
( مشرف . وه يې بی نظيربوټو راضی او تطميع کړه چي بيرته پاکستان ته ورسيله بل پل. مرګونی عمليات مخته بيايی

مجبور سو چي اوربند بيرته لغوه او يو ځل بيا سخت پوځي ) چي لس بليونه ډالره د امريکا څخه جيب ته کړی وو 
ه، پر مشرف غميزه پيښه سو» د سور مسجد«  په جوالی کي د اسالم آباد ٢٠٠٧هماغه و چي د . عمليات پيل کړی 

ه ، پر دوو پوځي مرکزونو او د وو استخباراتي واحدونو او ګڼو پوليسی او پوځي څانګو وسوباندی ناکامه قاتالنه حمله 
« واشنګټن پدې سره اسالم آباد ته وښودل چي . ل وړاباندی انتحاری او چريکی حملې وسوې چي ستر زيانونه يې و

  :په هر صورت ، واشنګټن پدې داليلو پر مشرف په غصه دی .  سی ډيره د چا په زيان سره تماميدای» لوبه 
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او  خصوصْا د افغانستان، ايران چين(   ـــ    مشرف د سيمی په هکله د واشنګټن د  اجنډا سره کامْال موافق ندی ١
  )کشمير په اړه 

  .ندلي او نه هم ورسپارلي دي ينه م )د تطميع او تهديد سره سره ( پدې شپږو کالو کي يې   ـــ   بن الدن او الظواهری ٢
  . رد کړی دی ) په اګسټ کي مطلقْا٢٠٠۴خصوصْا د (   ــ   مشرف عراق ته د پوځيانو ليږل ٣
  . د اسرائيلو د رسميت پيژندنی څخه په کلکه ډډه کړې ده)سره  د امريکايی هڅو نو او خواهشونو سره(  مشرف    ـــ۴
لکه د اټومی تکنالوژی ( ا بهرنۍ تګالری ته سختی ضربی ورکړی دی  پيړۍ کي د امريک٢١  ــ   مشرف په ۵

  . .  .)صادرول، افغانستان ، دبوټو قتل 
  .کی لوبه مخته بيايی» تروريزم پر ضد په جنګ «   ــ مشرف د واشنګټن سره د ۶
  .لې ده  لخبرو کي يې پا    ـــ    ده ديموکراسی په عمل کی کوټلې خو په٧
  .يې د امريکا د احتمالي حملې په باب ډاډ او د خپلی خاوری په خدمت کي ورکولو څخه ډډه کړيده   ــ    پرايران ٨
په افغانستان کي  د رژيم پوليس ٩٠٠ او  امريکايی پوځيان ١١٠ند چي په نتيجه کي بد طالبانو سره دوه ځله اور   ــ   ٩
  .ژل سول  وو

 .ترپايه امريکا يا نړيوالی اټومی ادارې ته ورتسليم نکړ مشرف د اټومی وسلو پالر عبدالقدير خان    ــ  ١٠
  

       له بلی خوا، د پاکستان په دننه کي د ديموکراسۍ پلويان، مدنی ټولنه او سيکولر ګوندونه هم د مشرف غير 
و ابونه اصدغه بی اتفاقه مخالف ځواک مسلسل اعت. پوځي ادارې تر پزی راوستلی دی  او ديموکراتيکو اقداماتو 

 نور ٣۶وهدری افتخار او چده هم سمدالسه قاضی القضات . لمسونونه وکړل څو چي مشرف يې مقابلې ته وروباله 
دې شدت مخالفين غلی نه بلکی نور هم خوځنده . آزاد قاضيان له کارونو ګوښه او په زرګونو مخالفين بنديان کړل 

رلمان، اساسي قانون او ټول ملکي ا او پکړل څو چی مشرف هم د نومبر پر دريمه پوځي حکومت اعالن کړ
خو . پدې سره هيواد يو لوی سياسي بحران ته په غيز ورغی چي پاکستان يې سارئ نلری  . صالحيتونه يې لغوه کړل

 :ددې ټولو سره سره واشنګټن پرويز مشرف ته الندينی خدمتونه کړی دی 
  

  . کومک ورکړی دی )ارهښک(   ـــ   په تيرو شپږو کالو کي يې لس بليونه ډالره ١
  .ـــ   د يو پوځي ديکتاتور په حيث يې زغملی او ښه پاللئ دی   ٢
  يې بللئ دی » د جبهې د لومړنۍ کرښی ملګرئ «   ـــ   د تروريزم پر ضد يې په جنګ  کي ښه ستايلی او ٣
  .ـــ  د هند احتمالي ګواښ يا تهديد څخه يې ډاډمن او بيغمه کړی دی ۴
 په ولسمشريزه انتخاباتو ٢٠٠٧ او ٢٠٠٢لکه د ( غندلی  ـــ د مشرف غير ديموکراتيک کورنی اقدامات يې ندی ۵

کي د دووعمده مخالفو ګوندونو محرومول، د قاضی القضات او نورو  قاضيانو پسی اخيستل ، ديموکراسی خپه 
  . . . )کول 

ره يې راضی کړه چي  پسله اوو کالو څخه هيواد ياو بينظ سياست مخته بيولی ئ      په هرصورت، امريکا دوه ګون
 .ته ستنه سی 

  
  :مخامخ سو لکه سره پدې سره مشرف د پنځو عمده تهديدونو 

   الف  ــ د امريکا سخت فشارونه ،
  ب  ــ د طالبانو، اسالمپالو او القاعده ګواښونه ،

  و چلنجونه،ج   ــ د مخالفو ګوندونو ، مدنی کړيو او ديموکراتيکو انجمنون
  د  ــ د ګاونډو هيوادو احتمالی تهديدونه،

  رضد د کومی پوځي کودتا تشويشونه،پو    ــ  د ځان 
  

د خطر سره مخامخ سو نو د واشنګټن فشارونو ته  نګه چي مشرف نور نو ډير کمزوره ، تجريد، منفور آنڅ   خو 
بی نظيری داخوب ليدئ چي که مشرف د . ومانه   يو ځل بيا تسليم سو او د بی نظير بوټو د صادرولو پالن يې  

 یه خو به حتمی وی، ښايی پسم ثابت سی نو ملت به ددې سره ودريږی، صدراعظيمې لخوا غير قانونحکستری م
 د لويو هيلو او هبی نظير. واشنګټن د تائيد ټاپه هم پرې لګيدلې وه د ولسمشره هم سی او دا هغه معامله وه چي 

ن سميه ييز پالن ګټپدې وژنه سره د واشن.  ووژل سوه ٢٧اکستان ته ورغله خو د ډسمبر پر هوسونو په څپو کی پ
 پړه اچوی خو مشرف بيا دا قتل پر القاعده او طالبانو ید هغې ګوند پر مشرف او آی ايس آ. هم دړی وړی سو 
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يزم او بن الدن پر خالف خو يو تريخ حقيقت دا دی چي په پاکستان کي صرف دووکسانو د القاعده، ترور. تاوانوی
لو سياسي مشرانو وڅرګندي او لمسونکي ويناوی کړی چی يو مشرف او بل هم بی نظير بوټو وه حال دا چي نورو ټ

 د مشرف سره مخالفت لری خو د بوټو او د هغې یبل هم دا چي آی ايس ا.  لدې درکه محتاطانه برخورد کړی دی 
که :  کړ چي دوه شيان يې وويل  کو هغه مهال د خپل مرګ مکتوب السليبی نظير بوټ. د ګوند څخه بيا نفرت لری 

ه ورکړم چي د پاکستان په خاوره کي اسامه بن الدن ومومی او ززه صدراعظمه سم نو امريکايی ځواکونو ته به اجا
اټومی »  خبيث« ته اجازه ورکړم چي د ) IAEA (   ېويې نيسی ، او په ويانا کي به داټومی انرژۍ نړيوالی ادار

ی ند اټومی قاچاق د ورکړی په هکله ګرويږته سائنس پوه  عبدالقدير خان څخه شمالي کوريا، ايران، ليبيا او نورو 
په هر صورت ، مشرف امريکايانو ته . د همدې خبرو څخه وروسته نور نو د هغې ژوند په  پور چليدئ . وکړی

 :پخپل وار دغه اساسي خدمتونه کړی دی   
  

  : اساسي امتيازونه الف  ـــ 
ای ورکړئ  چي هيڅ کوم پاکستانئ هغه ځ خاصو ځواکونو  ته يې پخپله خاوره کي ۵٠   ـــ څلور پوځي اډې او ١

  .  ته الس رسی نلری
  ــ په افغانستان کي يې د امريکايی پوځونو د اکماالتو او لوژستيک لپاره د پاکستان مځکه او فضا په واک کی ٢

  .ورکړې ده 
پر ضد يې خپل پوځي او استخباراتي عمليات جاری » ! تروريسټانو  « او » !  ټ پالو مسلمانانو سبن« د   ــ ٣

  .ساتلی دی 
  . يا تبديل کړی دی  سخت دريځی او طالب پلوه غټ افسران يې تقاعدی   ــ  د آی ايس ا۴
  

  :ب  ــ     وروستي امتيازونه 
  .اضی سو چي بی نظيربوټو ومنی   ــ  د واشنګټن په غوښتنه په اکتوبر کي ر١
  .   ـــ  د و اشنګټن په غوښتنه په نومبر کي د پوځ د لوی درستيز له مقام نه ايسته سو ٢
اباتو نيټه يې اعالن طراری حالت بيرته لغوه او د انتخ کي اض  ــ د واشنګټن په غوښتنه  يې د ډسمبر په نيمايی٣

  .کړه 
 . ډلی ورتګ ومانهد د تحقيقاتو» سکاتلنډ يارډ « نظير د قتل د ګرويږنو لپاره د   ــ د واشنګټن په غوښتنه يې د بی ۴
  

دا کار يې په افغانستان  . په هرصورت، امريکا د خپلی نړيوالی اجنډاله مخی د شرايطو مطابق رژيمونه بدلوی 
او »  ديموکراسۍ « ره د اوعراق کي د سوټي په زور وکړ خو په پاکستان کي يې بيا د بی نظير بوټو په ورليږلو س

دغه » الف « هو ، د .  په زور سره نسی راپرځوالینله الری کاوه دا ځکه چي پوځ او جنراال » تدريجی بدلون« 
.   پالن ولری » ب « بريښی چي سپينی ماڼۍ ته د نوي ولسمشر تر راتګ پورې د  پالن خويې ناکام سو او داسی نه

ځکه ، تيرو شپږو کالو داثابته . د ډالرونو ورکړه او دفشارونو پايښت دی او بس تر هغه مهاله يوازينۍ چاره هماغه 
کړه چي امريکا په خپل ټول پوځي   ــ استخباراتي  ــ  مالي طاقت او د ناټو او کابل  رژيم په ملګرتيا سره ونسو 

هغوی نه څنګه داغوښتنه او د   سی ؟ یکړای چي څو طالبان مات يا محوه کړی، نو پاکستان به څنګه داکار وکړا
 کوی ؟

  
  مشرف چي په واټونو کي خپل مخالفين نسی غلی کوالی، هغه قبايل به څنګه تابع او مات کړی چي پخپلو 

  سردروکی يې د لوی سکندر څخه تر انګريزانو پوری د وخت هره امپراطوری پر ګونډو کړيده  ؟
د امريکا حياتی ګټی په .  افغانستان هم هغه فعْال ورته مهم دی        امريکا اصْال پاکستان ته ډيره اړتيا لری آن تر

   :پاکستان کی دا دی
  .  ـــ د دوستانو په واک  کی د اټومی وسلو پاتيدل ، که نه هغه بايد تر خپل تسلط الندی راوړی ١   
  .ه لرل   ــ  د القاعده اوتروريزم پر ضد  د جنګ دايمی کول او اسالم آباد په هغه  کي د ځان سر٢
  )که رښتيانۍ نه وی نو قالبی خو بايد وی (  بقأ ۍ  ــ  د ديموکراس٣
  )خصوصْا د اسالمپالو په واسطه (   ــ  د پاکستان د احتمالي سقوط مخنيوئ ۴
  .  ــ   پر ايران د احتمالي ګوزار په صورت کي پخپله ګټه د پاکستان استعمال يا اقْال د هغه بی تفاوته ساتل ۵
  .پلو پوځي اکماالتو لپاره د هغه فعال ساتلخافغانستان کي د  ــ  په ۶
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  . ډيرول او د امريکايی ډير شمير پوځيانو ورليږل  یپلو پوځي اډو دوام او د هغوخ  ــ په پاکستان کي د ٧
 . مځکنۍ تجزيه    ــ  د سيمی د جيو پوليتک اجندا له مخی د وروستۍ چارې په توګه د دې هيواد ٨
  

 چي د امريکايی کړنالړی تاريخ ښودلې، امريکا د مشرف غوندی د يکتاتورانو د پالنی سره ښه اوږده تر هغه ځايه
. ، د مصر حسنی مبارک يا د الجزاير پوځي مشر او نور) لس کاله ( سابقه لری لکه د ايران  پاچا، د عراق صدام 

که حماس، . ل کي يې هغه يرغمل کړيدهتجربو ثابته کړې چي واشنګټن په ظاهره د ديموکراسۍ پالر دی خو په عم
ګو چاويز په ديموکراتيک احمدی نژاد، اخوان المسلمين، د الجزاير د اسالمي نجات جبهه او يا هم د وينزويالهو

 همدا علت دی چي  .متو ده چي آن د ديموکراسۍ يوه پښه په تبر سره هم ورماته کړیچابيږی نو امريکا ډول انتخ
يک اجندا سره سره کومه عينی او مشخصه ستراتيژي نلری او له همدې امله په دوو تلجيوپودواشنګټن د سيمی 

جنګونو کي ګير راغلی او سره لدې چي پوځ يې توږل کيږی، جيب يې تشيږی، او نوم يې بديږی، بيا هم دراوتلو 
په نښه کړو چي هغه  چي د سيمی په اړه د واشنګټن د ستراتيژۍ عمده ناکامۍ ئراځ. هيڅ ټاکلې ستراتيژی نه لری 

 :ګټوری نه بلکی مضری ثابتی سوی دی 
  
     ـــ د ديکتاتورانو سره ټينګه دوستی او د هغوی دفاع بقأ نلری ،١
    ــ پر غير ملی الرو د بليونونو ډالرو مصرفول ګته نلری ،٢
  .  ــ د پوځي طاقت په زور د ګوډاګيانو تر پل او ساتل يو دروند پيټئ دی ٣
   سره نسی ماتيدای،په زور د ګوډاګيانون يوازی په پو ځي طاقت   ــ مخالفي۴
    ـــ   د شوروی اسغال د تاکتيکونو تکرار مضر عواقب لری،۵
    ـــ   د خپلو قهری اعمالو دوام او د هغو د ترميمولو څخه ډډه بحرانو نه توليدوی ،۶
  نه راوړی،   ــ   پوځي سوقيات، پوځي حضور، پوځي اشغال ګټه نه بلکی زيانو٧

  ښه نو چاره يې څه ده  ؟
  

ددې کار لپاره مهم .     تر هرڅه مخکی بايد د روانو حساسو پرمختياوو سره صادقانه او عادالنه مقابله وسی
« ترين مسوليت هماغه د سيمی په اړه د امريکا د بهرنۍ تګالری د تعديل او ترميم اړتيا ده ، داسی چي هغه د 

  .حالت ته بدلون ومومی » سياسی «  څخه » نظامی 
نسی ځکه په هغه کي  به هرلورئ په مطلق زيان کی » بدتر « څخه  » بد «   هڅه بايد وسی چي روان حالت له 

  .کانديد هم نلری » مطلوب «  نوره  نسته خو واشنګټن هلته اوس بل کوم بی نظير بوټو. وی 
  

 پاکستانيان مشرف ٪٩٠روې ښئ چي س تازه .م نلریکانديد ه» مطلوب« نورنسته خو واشنګټن هلته اوس  بل کوم 
  .نه خوښوی خو همدومره سلنه هم جورج بوش يو غټ بدمعاش بولی 

  
 ٪ هم وايی چي په آسيا او ٨٠.  پاکستانيان وايی چي د ا امريکا ده چي غواړی اسالم کمزوره  او ويشی ٪٧٠

 هم وايی چي ٪٧۵. کستان ګټو ته جدي تهديد دیافغانستان کي د امريکا پوځي شتون په آينده لسو کالو کي د پا
. بهرنيو پوځونو ته بايد اجازه ورنکړه سی چي په پاکستان کي د القاعده او طالبانو د تعقيب عمليات پر ذمه واخلی 

نو ددغسی يو ذهنيت په شته والی کي به آيا دا الزمی وی چي امريکا په پاکستان کي د څپل نظامي حضور په 
اوشدت څخه کار واخلی ؟ داصحيح ده چي د پاکستان اردو نن تر بل هر وخت ډيره د خپل ولس سره خاطر له زور 

. پل هيواد تجزيې ته اجازه ورکړیخ  چي هغه به  دوهم ځل  د په مخالفت کي استعمال سويده خو داسی نه ښکاری
ونو څخه زرګونو ته رسيدلی دی نو شمير د سلګيهر ځل چي پرپښتنی قبايلو پوځي عمليات سوی نو د وسلوالو مخالف

  آيا د امريکايی خاصو ځواکونو په عملياتو سره به د هغوی شمير سل ګونو زرو ته ونه رسيږی ؟. 
  

   آيا پدغسی ارتکاب سره به د پولی د  دواړو خواوو د قبايلو ترمنځ هغسی اتحاد رامنځته نسی لکه په تاريخ کي 
نتيجه »  سياسي حل «ه بلکی ن» نظامي حل « ودلې چي دلته چي څو څو ځله ثابت سوی هم دی ؟ تاريخ ښ

د پښتني قبايلو هر غړئ ټوپک او وسله تل د ځان سره لری کټ مت لکه د لويديځي نړۍ هر ځوان چي . ورکړيده 
  .موبائيل تليفون لری 
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خابات پر خپل وخت پريږده چي هلته انت.     فلهذا ، غوره الر هماغه انتخابات دی نه پوځي عمليات يا مارشال 
ځکه هغوی په تيرو انتخاباتو کي درايه ورکونکو صرف . څخه وهم او بيره ونه سی » ! اسالمپالو  « وسی او د 

په لوی الس تحريک او » ! اسالمپال « نو ولی بايد انتخابات فسخ سی او ولی بايد .  ننګه تر السه کړه ٪١٣
  وپارول سی ؟

  . به هم ګټندوی نه وی ی نه د جګړو، که نه هيڅ لورپښتنی قبايل صرف د جرګو تابع دی
  . فلهذا، يوازينۍ الره جرګې دي نه جګړې  

  
  


