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و سن ورځپاڼه    )کاناډا ( ورن
  م٢٠٠٨مه ، ۶د جوالی             اريک مارګوليس : ليکوال 
  نثار احمد صمد : ژباړن 

  

  د نوي جګړې سرښته
  

  امريکا او اسراييل خطرناکه ګامونه اخلی
  

ني خ  امريکا ، اسراييل او ايران يوه داسی له خطره ډکه ماشومانه لوبه مخته بيايی چی ښايی ژر-جنيوا  تي په  د من
  . يوې نوې جګړه سره ختمه سی

ومی وسلو کار کوي  چی خو د بوش اداره او اسراييل . امريکايی استخباراتو نتيجه اخيستې چی  ايران اوس اوس پر ا
و هغه وبيروي چی خپل فرانسه هم دا ده ورسره درېدلې ، پر ايران باندی د پوځی عملياتو ډيريدونکًی بوج اچوي تر 

ومی پروګرام تم کړیي غن ومی پروګرام صرف او صرف د غير پوځي . کونکًی ا ينګار کوی چی د هغه ا خو ايران 
تهران د دالسا کولو او تهديدولو دواړو تر من ويناوي صادروی او وايی چی د هر ډول بريد په . ئ کارونو لپاره د

وډي وترپی مقابل کی به داسی انتقام واخلی چی په هغه سره به پر نړيوا اروپا د دې . ل اقتصاد باندی يوه سپماييزه ګ
ومی پروګرام ال هم ډير اقتصادی زيان پې  ی چی د ايران پر ضد به دغسی يو جن آن د ايران تر ا خه بيري

  . کړي 
ومی  اسراييلی چارواکي په ښکاره سره تهديد کوي چی د ولسمشر بوش د مودې تر ختمېدو مخکی به د ايران پر ا

ه وړاندی اسراييلو د امريکې په موافقه لوی پوځی تمرينات وکړل چی په هغه . تأسيساتو حمله وکړي  همدا مياشت 
ن کی چی هماغه د ايران ٩٠٠ نومي الوتکی استعمال کړې چی کوالی سی په ١۶ ، او ايف ١۵کی يی ايف   ميله وا

ن هم د ومی تأسيساتو پوری وا   . ، عمليات وکړي ئ تر ا
 مليونه ۴٠٠معزز امريکايی خبريال، سيمور هرش همدا اوس دا تاييد کړې چی د امريکا کانګريس د يو خورا 

چی د هغه له مخی به د ايران حکومت ونړوي او قومی يا توکميزه ناکرارۍ به ئ ډالريزه پالن صالحيت منظور کړ
 ځواکونه په ايران کی عمليات کوی و چی د امريکا او انګلستان خاصئ ما يو کال مخکی راپور ورکړ. راوپاروي 

ومی ب . او هلته د يو ستر هوايی بريد لپاره الره صافوي  په تير مني کی د اسراييلو پواسطه د سوريې د ادعا وړ ا
  . تباه کول ايرا ن ته يو اخطار و 

ييل پر ايران حمله همدا اوون د پنتاګون يو لوړچاري مامور ادعا وکړه چی د همدې کال تر ختمېدو مخکی به اسرا
ېدونکې ده ، چی کيدای سی . وکړي  د پنتاګون او سی آی اې نور منابع وايی چی پر ايران باندی د امريکا حمله پې

کي . هغه د اسراييلو په ملګرتيا او يا هم په يوازی سر اجرأ سی  د بوش اداره د ايران پر هغو هدفونو باندی چی تر م
ومی وسلو د استعمال په فکر کی ده خورا الندی واقع دي ، آن د ت   . اکتيکی ا

لوړ امريکايی افسران يعنی بحری قوماندان ويليم فالن او د هوايی ځواکونو قوماندان مايکل موزلی پدې وروستيو کی 
د اسراييلی خپرونو له مخی ولسمشر بوش د . ځکه له دندي وشړل سول چی پر ايران يی د حملې سره مخالفت کاوه 

حتی د امريکا پر استخباراتی شبکو هم باور نلری او پر اسراييلی ئ  صدراعظم ايهود اولمارت ته ويلي چی داسراييلو
  .استخباراتو باندی خپل اعتماد ته لومړيتوب ورکوی 

   

  تونده او تيزه هوايی حمله 
ی ت خورا ډيرښت په سترګو ليدل کي  چی هدف يی ممکن د په اروپا او خليج کی د امريکايی اډو په دننه کی د خوځ

و واره ٣١٠٠يوې داسی توندی او خورا ګړندۍ هوايی حملې کول وی چی په ايران کی به پر  و   هدفونو باندی 
نوری منابع وايی چی د ايران انقالبی ګارډ به د کروز توغنديو تر باران الندی . يعنی مکرر بريدونه په بر کی ولري 

  . راسی 
ن کی کان لی د فشار په نتيجه کی د يو داسی پريکړه ليک په درشل کی دپه واشنګ چی د ئ ګريس د اسراييلی تبليغ

  . هغه له مخی به ايران د سمندری ځواک تر محاصرې الندی راځی ، يعنی د جن يو باالکل بربن عمل 
لويژيونی پروګرامونه خپروي چی په هغو کی ادعا کوي چی ايران پ ه عراق کی پر اسراييل پلوه ډلی داسی 

  . امريکايی پوځيانو حملې کوي او هغوی امريکا تهديدوي 
  . ، ښايی د ايران سره د جګړې په مطلب وی » ګوتردامرن « د بوش د ادارې وروستًی نامينده کونکی اقدام ، يعنی 
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غی دی چی وايی داس ولنی سره هم ونکی هيأت د امريکايی استخباراتی  ی شواهد نسته د ملګرو ملتونو د وسلو پل
ن کی جن پلوه نوو محافظه کارانو تصميم نيولی  ومی وسلو باندی کار کوي ، خو په واشنګ چی وښًی ايران پر ا

  . وروست پايه هم پسی ولړزوي » پارتيانو« چی پر ايران باندی په حمله سره د 
يو په تباه کولو سره په ومی ب ولو انشقاقی ا ومی وسلو پر اسراييل غواړی په سيمه کی د  ني ختي کی د ا  من

چی په انتقام کی به اسراييل په خپلوغيردقيق شهاب ئ ايران قسم کړ. انحصار باندی خپل يوازينی حق خوندی کړي 
توغنديو سره وولی ، د هورموز تنګی به وتړي ،  په خليج کی به ماينونه وشيندی ، نړۍ شموله مالی ستره بېره او د 

ت به پ ښايی ايران په افغانستان ، عراق او .  ډالره سی ۵٠٠ـ ۴٠٠ي کړی چی تيل به يو بيرل په تيلو شديد کم
ښايی . کوي کی پر امريکايی ځواکونو حملې وکړی ، او هم د سعودی او کوي نفتی تأسيسات تر بريد الندی راولی 

  . په افغانستان کی کاناډايی پوځيان هم د هغوی تر هدف الندی راسی 
  

   ستر زيان
ني ختي کی د  د بوش جن ته چمتو ادارې پوچ ذهنيت خبره يوې داسی جګړې ته بيايی چی په هغه سره به په من

ی د زيان سره مخامخ کړی ومی ب کی . امريکا د اوږدې مودې ګ که د ايران صرف يو راک د اسراييلو په ا
ی ، نو په هغه سره به د يهودو دولت د هغسی يو عظيم ضرر سر ولو پخوانيو جګړو ولګي ه مخامخ سی چی په خپلو 

ه وړای هم نسی . کی به يی نه وي ليدلی  ومی تأسيسات له من پر ايران به د . لدې نه عالوه ، اسراييل د ايران ا
ومی وسلې جوړي کړي  اسراييل او . امريکا يا اسراييلو بريد ايران ته د دې تصميم ضمانت ورکړی چی نور نو بايد ا

ول تهديدوي ايران خپ   . لی سيمه ييزه سيال يو بل ته داسی مخامخ درولي چی په هغو سره 
رولوي او  ک ولسمشر محمود احمدی نژاد پر خالف د دې هيواد پوځ کن د ايران لوی مشر ، علی خامنًی د هغه د با

ومی وسلې جوړی نکړی  ينګار کوی چی ايران به ا    ه د دوهم هولوکاس هلته بيا اسراييل ادعا کوی چی هغ. پدې 
ومی ځواک د دې هيواد موجوديت تهديدوی . ئ سره مخامخ د) يهود وژني (   . خو ايران بيا وايی چی د اسراييلو ا

  .هو ، پدې ډول د جن سپي ميدان ته راخوشی سوي دي 
  
  

  پای
 


