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ر نثار احمد .   ١٩  د مارچ ٢٠٠٨، کاناډا                            »صمد « ډاک
                                                                                                                           

ناه ناه     د بی 
  

م کال پوره سو ی . نن پر عراق د امريکا د حملې شپ ناه تپي ناه په  و کالو راهيسی د خپلی بې  د عراق ولس د پن
ناه نيولي او ځوروی يې چی هغه دادي .  ناهيو په    :امريکا هغوی ددررو لويو بی 

ناهي ده ، ناه د صدام حسين د رژيم لخوا د ډلوژونکو وسو د لرلو بي ۍ    لوم
ناهي  او بي ناه د القاعده سره د هغه رژيم د ت   ده ، دوهمه 

ناهي ده  ناه يې هم د هغه رژيم لخوا امريکا ته د تهديد بي   .دريمه 
  

ناه عراق د  ناهيو په  ی ک١٩ د مارچ د ٢٠٠٣امريکا ددې درو عمده بی  ی لو او ئ  راهيسی په وينو لمبولی ، لو
حملې مخکی هلته قطعأ پر عرق حمله دتروريزم سره د جن يوه پلمه وه حال داچی القاعده تر دې . ئ دئ دربدره ک

  .شتون نه درلود 
  

تنان او بليونران ئ تريخ حقيقت خو داد من ولري که نه د پوځی صنعت ستر  چی امريکا حتمأ بايد ځان ته کوم د
اکي ( به ديوالي سی  الره ور  ه محلی ئ همدا علت د) .  چی ددې هيواد بهرن ت ۍ په کوم کونج کی  چی ه د ن

وی او ځانته کوچنی مشکل پې سی  ی او همالته ورځغلي ، تباه پې ی د ځان لپاره تهديد و ن يې چ نو واشن
منان توليدوي    . د

ه  و دا حمله رامخته ک مبر د يوولسمی پې کله چی يې ځان له . پر افغانستان هم هغوی د حملې پالن درلود خو د سپ
ی رژيم وخت نه مخکي کامياب وباله نو ډېر ژر عراق ته ورغی او هغ ه يې هم پسی ونيو او هلته يی هم د خپلی خو

  . نصب ک 
ه  ځکه القاعده صدام يو مرتد باله او په هي . امريکا پر عراق په خپل پوځی يرغل سره القاعده ته ستره تحفه ورک

ه نسو وړای ه يې له من و مرغ. خو امريکا دا کار ورته وک. تو  په يو تير په دې ډول امريکا د القاعده لپاره 
  :ويشتې يعنی 

  
ل ،١ خه بېغمه ک وند     ــــ  هغوی يې د بعث 
رځول،٢ کار او هدف وړ و ونوامريکايی پوځيان يی د خپل     ــــ  په زر
ل،٣    ــــ  به بليو نونو ډالره يې ور ضايع ک
۴، ۍ کی يې پرتم،حيثيت او اعتبار ور خراب ک     ــــ  په ن
  ه ځاله ک ،  ــــ  عراق يې د القاعد۵
    ــــ  امريکای پوځ يی د سترو تلفاتو سره مخامخ ک ،۶
  

ې ، د کرکي  ې ، زيانمنه ک رځېدلی چی امريکا يې هلته سخته مصروفه ک القاعده نن په عراق کی يو مستقل قدرت 
ېده  رځولې او د اقتصادي ضايعاتو او پوځي تلفاتو سره مخ ک و عمده خواو القاعده امريکا په عراق کی د . وړ  پن

ې چی هغه دادي  ير ک ه کی را  ه او ج   :سره په شخ
  

  ــــ  په خپله د القاعده والو سره ،ئ  لوم
وند سره ،   دوهم  ــــ  د بعث د نسکوره سوي 

  درېيم  ــــ  د ايران د نفوذ سره ،
روپونو سره ،   لورم  ــــ  د ُسني 
روپونو سره ، م  ــــ  د شيعه    پن

  
ي، سره کش سوي، د پرله پسې محاربوي فعاليتونو او تيارسئ په حال کی ، او نن امر يکايی پوځيان هلته خورا ست

تر روحياتی او دماغي فشارونو الندی شپې سبا کوي او هغسی اعمال مخته بيايی چی ظاهرأ د هغو لپاره ندي روزل 
منيز چاپېريال ، سپکاو( سوي  اوئ لکه تشدد ، ترور ، د ونکي وايی چی همدا علت د.... )،ک ې چی القاعده ئ   
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والی سی  ه تلفات پې خه عراق ته کوچېدلی دي ځکه هلته  ورو چی امريکا په دې . وال د افغانستان  راځی چی و
ه يې هم بايللی دي  لی او  ه    :جن کی 

  
ي دي : الف   ه د السه ورک   :امريکا 

لور زره پوځيان يې وژل سوي او- ١ پيان يا معيوب سوی دي ، تقريبأ     ديرش زره يې هم 
ی دي ،- ٢ ريليون ډالره پوځی مصارف يې ک    يو 
  او په روحياتی ناروغيو مبتال سوي دي ،ئ سوئ ، پوځ يې ستئ  قوت يې کم سو- ٣
  چی پر بل هېواد ژر د حملې وس نلري ،ئ  پوځ يې دومره سره کش سو- ۴
ت يې ل- ۵ ران رو سوئ  سو بين المللی حيثيت او    دی ،ئ او تر بل هر وخت بی مل
منان يې متعرض سوي دی ،- ۶    مخالفين يې ډېر سوي او د
اني يې محدودي سوی او مالي- ٧    اقتصادي ستونزی يې خورا زياتي سوي دي ،- کورن آزادۍ 
   ، )آن د کورني امنيت وزارت يې راوايستی (  بليونونه ډالره د داخلي امنيت لپاره مصرفوي - ٨
   نن امريکا تر بل هر وخت پر القاعده بی تمرکزه سوې ده ،- ٩
   تر بل هر وخت نن د شپې خوب او د ورځي آرام نلري ،- ١٠

  
ي دي : ب  ه تر السه ک   :امريکا 
ه ،- ١ ه پراخه او توده ک ه     د خپلي اجندا له مخي يې د ترور پر ضد ج
   بيغمه ک ، اسرائيل يې د تل لپاره د عراق له تهديده– ٢
ې ،- ٣    د عراق نفتي زېرمی ، سياسی رژيم او هلته يې پوځی اډې خپلی ک
ل ،- ۴    متعدد دولتونه يې په ځان پسی ور روان ک
ت يې تًامين او تضمين ک ،- ۵    د پوځی بودجې ډېر
يلو او شکايتونو ته ر- ۶ خه لفظی  يوالي غندني  ل ، پر فلسطينيانو يی د اسرائيلو ظلمونه د ن ي ک   ا 
ن يا تل ابيب د احتمالی حملې د تهديد  سره مخامخ ک ،- ٧    ايران يی د واشن
ی ، ړوند او کوڼ ک ،- ٨ ون ري ملتونه يی     مل
  ....)لکه ليبيا ، شمالی کوريا(  نور مخالف دولتونه يی له مقاومته واچول - ٩
  

والړ سی او ديموکراتان راسی ئ کله چی د. ی دي خو دا ظاهری کامياب  د بوش دحکومت تر وروست ورځي پور
نوي ولسمشر ته وسپارل سی نو هغه وخت به بوش بېغمه او بی مسؤليته ناست وي او د » خيرن ماشوم « او دغه 

لی وای که « : به استدالل کوي چی هغه داسی وو ) دويتنام لپاره ( هنری کيسنجر غوندی  امريکا به د ويتنام جن 
ې د د يموکرا ريس د هغه لپاره بودجه نه وای کمه ک ور« نو دلته به هم د بوش ډله ووايی چی . »تانوکان په ئ  و

ی او بيرته  ه کي ه مخ پر سمېدو روانه وه خو اوس چی  عراق کی زموږ د دورې تر ختمېدو پوري اوضاع په بي
ناه نه ده    » .خرابه سوه ، نو دا زموږ 
قاد کونکو په ځواب کی ادعا کول چی موږ اوس د ترور پر ضد د جن مرکزي په هر صورت، سپينی ما د انت

من يو چی ددې پر ځای چی د نيويارک . ئجبهې ته ور داخل سوي يو چی هغه عراق د بوش وويل چی موږ ځکه 
ي  ير ک ونو کی مو د القاعده سره جن کوالی، برعکس هغوی مو په عراق کی مصروف او را ن په وا يا واشن

ه چی موږ ځکه بريالي يو چی، ددې پر ځای چی په امريکا کی مو درو. دي  -خو په مقابل کی القاعده هم ادعا وک
چي  ئ لورو کسو غير نظامی تلفات ور اړوالی، يا مو ځوانان هلته نيول کيدای نو خدای راوستئ چانس خو داد

و او حکومتی خزانه يی هم وهمدلته د هغوی د پوځيانو پزي وينی ک   .  ور تشه ک
  په هر حال، امريکا عراق ته کوم زيانونه اړولي دي  ؟

لو کی ور ک ،- ١ ونو په من      عراقيان يی د فرقه ای او مذهبي جن
ول طاقت سره هم نسی نيوالی،- ٢     د عراقيانو امنيت په خپل 
خه محروم ک- ٣   ،ئدئ    عراق يی د ديموکراس او ترق 
  ،ئدئ عراق يی د تجزيی د خطر سره مخامخ ک   - ۴
ه باندی يو مليون عراقان وژل سوي دي،- ۵    
لور مليونه عراقيان مهاجر سوي - ۶   ،)دوه مليونه په بهر کی او دوه مليونه هم دننه په هېواد کی (  
کي وهل سو- ٧ وله ملی اډانه او اقتصاد له م   ،ئدئ  د عراق تقريبأ 
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لور زره امريکايی پوځيان تر هغه ځايه چی په ور ) او زر کسه هم قرارداديان (  القاعده پور ی اړه لري نو هغوی 

ريليون  ه يو  ه نا ي دي،  وس زره پوري يې هم ور زخميان يا معيوب ک خه تر پن يعنی ( وژلي دي، د ديرش 
ي دي، امريکايې دداخلي اوخارجی لويو مزاحمت) زر بليونه  ونو سره مخ ک ې ده چی هي ډالره يی ور ضايع ک

ېده ؟. نلري ئ سار ه ک خه    نوچا ددې جن 
تنانو او بليونرانو، ی ــــ  د پوځی ــــ  صنعتی لويو کارخانو او سترو نفتي شرکتونو    لوم

  دوهم  ــــ   اسرائيلو ،
  درېيم  ــــ ايران ،

  لورم  ــــ  القاعده ،
وندونو  م  ــــ  دواړو امريکايی    ،پن

لو ، م  ــــ  جن پلوه رسنيو او نماينده تبليغ   شپ
  

ې په نس کی والړه ده  ت زيات مصرف کوی، خپلي او د نورو وينی . امريکا همدا نن د عراق د کورن ج ز
ی او کله هم سنيانو ته زارۍ کوی چی د القاعده مخی  تويوي، کله شيعه ملېشو ته زارۍ کوي چی د رژيم سره ودري

، او کله هم بغداد ته زارۍ کوي ئ، کله هم ايران ته زارۍ کوی چی ملېشو ته وسلې او مفکورې مه ورکوته سپر سی
ولي نا کام دي . ئچی سنيان هم در سره شامل ک   .هو، دا 

ران ترين جن ) يعنی تر ويتنام او افغانستان وروسته ( ئ عراق د امريکا لپاره درېيم اوږد ترين جن د او دوهم 
ې وروسته ت( ئ د يوالی ج مليونه ډالره مصرفوي  » ۴٣۵« د عراق په جن کی امريکا هره ورځ ). ر دوهمی ن

ی» ١٢«چی د هفتې درې بليونه ډالره او د مياشتی هم  ليندا بيلمز، مشهوره امريکايی پروفيسوره . بليونه ډالره کي
لور بليونه مصرفوو ، خو که ۴انستان کی هم  بليونه ډالره او په افغ١٢موږ هره مياشت په عراق کی « وايی چی   

اوس نو که دوه نور کلونه .  ميليونه ډالره سي ٢۵نو دا مجموعه به د مياشتی ...... نور ضمنی مصارف هم پر واچوو
ريليون ۶٠٠په عراق کي پاته سو  ه کم يو  ی وی، که درې کاله پاته سو نو     بليونه ډالره نور به مو هم مصرف ک

ی وی ډالره  ت به درې ٢٠١٧که دا جن تر . . . .  . به مو خرڅ ک  پوری روان وی د امريکا مجموعی ل
ۍ » .ريليونه ډالره سی  د عراق د جن مصارف د کوريا تر هغې دوه چنده ،د خليج تر جن لس چنده او تر لوم

ې دوه چنده تمام سوی دی  يوالې ج   .ن
رانه  ه ډيره  يواله ج ريليونه ډالره مصرف يې وخوړصرف دوهمه ن ه    .وه چي پن

  
ی چي٪  خه معلومي تنو     امريکايان وايی چي د عراق جن ۶۴ د سي بي اس خبري شبکې د وروستيو نظر پو

ه ليکی  چي ١۶ارډين د مارچ پر . په دومره تلفاتو او مصارفو باندی نه ارزيدئ   امريکايان د عراق جن ٪٧٠ ني
  .نه غواړی
ان جن عموما او د عراق جن هم خصوصْا امريکا د سترو پوځي، امنيتي، اقتصادي او حتی اخالقي دافغانست

ی  و کي ې چي نجات يې نه تر ستر ونه په داسي يو ناوړه ډول روان دی چي . ستونزو سره مخامخ ک دواړه جن
ې پاتيدای سی خه راوتالی سی او نه هم پک په خپل ارزونکی راپور کي  کي سي آی اې ٢٠٠۶په . امريکا نه ور

  ».دعراق جن په مجموع کي زموږ د تروريزم مشکل نور هم را مشکلتر ک « : اعتراف وک  چي 
لير د  د عراق  جن د ا فغانستان امنيت پر ميدان «  په اکتوبر کي وويل چي ٢٠٠۶د برتانوي پوځيانو قوماندان ب

لورو کالو راهسيی يوه خطر ود او دلته يې د  ی ده پري   .ناکه خال پري
همدا علت دی  چي امريکايی پوځ ډير سره کش سوی او بيخی د پريکيدو حد ته رسيدلی دی  او ځکه نو افغانستان ته 
ی په نورو سيمو کي د  و فشار اچوی، پر ايران حمله تر ې پاته ده ، او د ن الی بلکې پر نا نور زيات پوځيان نسی لي

ه . ي پوځيان نلری اصلي تهديدونو په وړاندی کاف ه به پي ه ، نو که امريکا ترې راووزی يا همداسی پاته وي نو 
  سی  ؟

وری    :الف که په عراق کي پاته وی نو دا زيانونه ورته 
  
ي سترياوو او بيوسيو سره مخامخ وی او سخت ١    ــ   پوځ به يې د ځانی تلفاتو ، روحی او معنوی زيانونو، جن

  .ظلمونه به کوی 
  . ــ   د پوځی مصارفو، اقتصادي زيانونو او مالي کسرونو سره به مخامخ وی  ٢
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ی  آن د ٣ منان به يې نور هم ديري ری به يې ل او مخالفين او د يوال دري به يې نور هم کمزوره ، مل    ـــ    ن
  .تجريد سره به  مخامخ سی 

  .کوالی باندی پوځي حمله نسی ) خصوصٌا ايران(   ــ  پر بل هيواد ۴
ه سی ؟:   ب   ه به ورپي خه راووځي نو    که د عراق 
ی١   .   ـــ     ايران به دا خال ډکه ک
ايی تجزيه سی ٢   .  ـــ    عراق 
تلی او يرعليز سی ٣ ه غ   .  ــ     القاعده به 
من سی ۴ وا   .  ــ     د اسرائيلو امنيت به 
ی ډولتونه به د نا امنی او بی ۵ اون کار سی   ــ        .ثبات 
  

ويدلې ، په دواړو کي يې  ير راغلی، په دواړو کي  و کي سخته  کاری چي امريکا په دواړو ج پس له  دې نه 
امريکا . ځان په قط کی اچولی، په دواړو کي کمزوره سوې، تجريد سوې، زيانمنه سوې او باالخره ناکامه سوې ده 

و کي د » انتخابی «او » اختياري« پدې  ناهونو مرتکب سوې لکه ج   :و 
  
ن١      ــ    د حکومت او رسنيو منفي پروپا
    ــ   د جن او يرغل سره د مقاماتو سخته مينه٢
ی٣     ـــ    تکبر او بی حوصل
ل۴     ــ   د امريکاييزم دبدبه او ځان تر هر چا  لوړ 
ول۵ ت چي بايد په مليتاريزم کي ول روله ل ن    سی  ــ   د پيسو  بی 
ناه انسانانو بی دريغه وژل او په باک نه راوړل ۶   .  ــ    د بی 
  

ونه يو شی دي .  ځکه نو ويالی سو چي افغانستان او عراق دواړه د امريکايی خارجه پاليس قربانيان دي  دواړه جن
و عراق دی او عراق بيا د امريکا فلسطين دی  ناه پر ځای د يو دواړو ولسونو ته د ب. يعنی افغانستان نن د نا ل چا د 

ی  ناه سزا ورکول کي ناهکار لخوا د خپلی بی  ناه » د ترور پر ضد د جن« دواړه ولسونه په اصطالح . بل  د 
ناه نيول سوي چي افغانستان د هغه پيالمه او عراق   يې ادامه ده  دواړه ولسونه بی له خدايه هي غمخور . په بی 

ناه تيروی نلری او دواړه ولسونه د ن ناه  او ځکه نو حق ۍ د ستر جابر ځواک لخوا اشغال سوي او د خپلي بی 
     !اللهم اشفل الظالمين باالظاالمين : لری چي ووايی 

   
  والسالم

  
 


