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ژباړه :ع ،شیرزوی

افغانستان د تروریزم او نیابتې جګړې قربانی دي
دویمه برخه
نیابتې جګړه د سړې جګړې په دوران کې یو معمولي امر دي ځکه د نړۍ دوه سترزبرځواکونه ( د امریکا متحده
ایاالت او پخوانې شوروی اتحاد ) ددې په خاطر چې هستوی جګړه رامنځ ته نشي یو دبل سره یې نه غوښتل چې نیغ
په نیغه پخپلو کې راښکیل شي.
واسطه یې یا وکیالتې جګړه په افغانستان ،انګوال ،کوریا ،ویتنام ،لبنان ،عراق ،التین امریکا ،چیلې او ګرانیادا کې د
نړۍ د زبرځواکوله خوا د خپلو پلیتو مخوپه خاطریې په الره واچواله .د کوریا جګړه چې د  ۱۹۵۳ / ۱۹۵۰کالو
پورې دوام وموند د چین جمهوریت او شوروی اتحاد کمونسیتو ځواکونو په شمال کې د ملګروملتو د قوتونوو په مقابل
کې د امریکا په الرښونه مالتړ کاوه ،روسانو په نیغه د جګړي میدان ته ورونه دانګل خو چین په زرګونه خپل
سرتیرې د شمالی کوریا په مالتړ د جګړې معاذ ته ولیږل.د ویتنام په جګړه کې روسانو او کمونستي هیوادو د « ویت
ګنګ » د چریکانو او شمالی کوریا د دولت څخه د جنوبې ویتنام په مقابل کې مالتړ کاوه.
په بل معاذ کې د جنوبې ویتنام او د هغې پلویان د امریکا څخه مالتړ کیدل ،امریکا په سل ګونه زره سرتیرې یې نیغ
په نیغه د منازعې ډګر ته واستول په پایله کې په  ۱۹۷۳م کال د « هوچې مین » د ویتنام د خلکو ستررهبرپه الرښونه
دغې جګړې ته د پای ټکې کیښودل شوه ،دا جګړه بریالي او دواړه شمالی او جنوبې برخې سره یوځای او ویتنام خپله
آزادی الس ته راوړه او په نړۍ کې د یو خپلواک هیواد په څیر وځلیده .په سیاسي ترمینالوژی کې دا خبره نوی نه ده
چې پراکسې وار پنځمه ستنه « استخباراتی جګړه » شپږمه ستنه یا القاعده د مخدره توکو تجارت  ،سړه جګړه او
نور ډار اچونکې منفی عناصر او کړنې لکه  :فسادونه ،اخطتاف  ،ماین ایښودل  ،فساد ته الره هوارول  ،قومی ،ژبنې
تعصب ته لمن وهل  ،فقر  ،بد بختې  ،د ولس اخته کول په ترخه ژوند.
یو تن ټولنه پیژندونکې « ډټ نیټ » پراکسی وار داسی تعریفوي  :هر هغه څوک چې د بل د استازی په توګه ګمارل
شوي وي « پراکسی» ورته ویل کیږي او تل د بل چا په استازی توب کار کوي  .پراکسی جګړه اکثره د مغرضو
هیوادو له خوا پیل کیږي  ،او پدي هڅه کې وي چې د خپلو پلیتو مخو تر السه کولو په خاطر د ځان له پاره پراکسی
وسیلې پیدا کړي او بیا همدغه وسیلې څرنګه او په کوم شکل د دوي په ګټه و څرخي تر څو چې دوي ته الس ته
راوړنې راوړي  ،د څو لنډ مثالونو په ړنا کې د لویو هیوادونو د چل وول پدې موخه چې څرنګه خپل ځانونه د جګړې
د اور څخه وژغوري په  ۱۹۹۳ /۱۳۹۰کا لونو کې د پاکستان د موخې او ستراتیژی منځ پانګه د هند پر ضد جګړه
وه  ،خو افغانستان د دواړو هیوادو د پراکسې کسانو له خوا د لوبې نانڅکه شوه او افغانستان د دواړو نظامې ستراتیژیکو
دوښمانانو تر منڅ نښه او د ژرندې د پل اوړه دی  ،په اور کې وړیا سوځي او هره ورځ ددې تورې اوکړغیړنې
جګړې ته قربانې ورکوي ،او اوس تور الس  :پټ السونه څه کارونه سرته رسولی شي ؟ او څه کارونه سرته رسوي؟
سیاسي تعامالت او وحشی پراکسیان.
تجاوز ،یرغل ددې پرته چې د جګړې اعالن وشی  ،غیری قانونې کړنۍ د زور په مټ سرته رسول  ،د باوری خلکو
او امنیتې بن سټونه بی ځایه مصروفول او د هغوي لیرې ساتل د هیواد د رغونې څخه  ،د هیواد په هکله د بې تفاوتې
او بې میلې څخه د هیواد په ملی او ستراتیژیکو سیاستونو په مقابل کې او یا داچې « پر ما یې څه » منفی کرکه او
نفرت د خلکو تر منڅ په کڼو مسایلو کې رامنځ ته کول  ،ملی او وطن پالونکو خلکو ته د لیونې او بیکاره ټکو کارول
 ،لیرې والی د ملی او امنیتې چارو څخه  ،یو ځای کیدل د جګړه مارو کسانو سره او د هغوي په ګټه تبلیغ په پایله کې
پدې الندنې څلورو عناصرو کې.
یو والی په کې شتون نه لري  ،لکه د ژبې  ،نژاد  ،مذهب او منطقه چې سخت تبلیغ ورته کوي  ،لمن ورته وهي تر
څو د نفاق سګروټې ښې تازه کړي  ،پدې کړنو ملت بربادوي  ،دا هغه کړنې دي چې د تور الس د دندو سر لیک
جوړوي  ،چې د کمزورو هیوادنو باندې د زبر ځواکو له خوا عملی کیږي  .قتل ...او سیاسي قتلونه د سیاسي او
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مخورو شخصیتونو او د هغه اشخ اصو وژل چې په ټولنه کې پرګنې ریښې لري  ،همدا راز د مخورو او نوموتي
نظامیانو وژل د متعصبو افراطی ډلو له خوا.
یادونه  :که چیري په پورتنې اجیرې ډلې باندې ډیر قشار راوړل شې صلح ته غاړه ږدي او یا دا چې خپله بی طرفی
اعالنوي .شرایط او وضع ترپاملرنې الندې نیسي چې کله شرایط ددوي په ګټه شول بیا په قیامونو باندې الس پورې
کوي ( شرایط ګوري بیا عمل کوي ) چې د حکومت د ویجاړولوسترعامل او سبب ګرځي  ،د تور الس د تخریب ګرو
فعالیتونه ،توطي الندنې نا خوالي په ټولنه کې زیږوي.
ګډوډې په فرهنګې،تجارتې،سیاسي،نظامی ،علمي ،تخنیکې ،او پانګوالي په برخه کې ،او په غیرې قانونې او علمي
بڼه د معدنونو رایستل ...رامنځ ته کوي .په سیاسي ډګر کې  :د وطن پرستو او نوموتې سیاسي څیروبدنامول ،د مسلح
قوواو د افرادو او لوړ پوړو کسانو تر منځ د نفاق او بدبینې تخم کرل  ،سمیه ایزواو ژبنې اختالفاتو ته لمن وهل،
دپانګې ایستل ،د اسنادو چاپول ،کاغذ پرانې پروسه یې ته لمن وهل،د تجارت په منځ کې د انډول نه شتون  ،جاسوسي
او ډلیزوبی نظمیوته الره هوارول ،د قیدیانوله پاره د تیښتې الره برابرول چې دا ټولې کړنې چې د دولت د بد نامې
تومنه جوړوي رامنځ ته کوي.
په پایله کې ملی اقتصاد اوخلک د ضعف او نا توانایې بسترته ټیل وهي .پدې کړنه کې قاچاق وړونکې،د خیټوغالمان،
فاسد اومفت خورانسانان په لویه کچه ورڅخه ګټه پورته کوي.

یادونه:
هر کال  ۱۸کروړه پاکستانې کالداری د هغه هیواد دملی بودجې څخه د اقتصادی مسایلوتر سر لیک الندې تر السه
کوي خو په خپل کلنې راپور کې د مالیې وزارت ته لیکي  ( :دبې کیفیتو دوا ګانو استول افغانستان ته او د هغې هیواد
څخه د ډلیزو ناروغانو بهیر او راتګ پاکستان ته  ،د ډالرو او کالدارو داخلیدل پاکستانې روغتونوته ددي لګښت څخه
څو برابره لوړ دي  ،چې مونږ اخیستیي وي او په مصرف مو رسولي دي ) .چې دغه کړنه دپاکستانې استخباراتې
ادارې د برکت څخه ده ،داچې زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې ښاوخوا اته دیریش کالنه خونړې او ویجاړونکې
جګړه ددې دوزخې سازمان په نیغه همکاری او ملتیا سره زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې روانه ده  ،دغه جګړه
زمونږ د وطن دبربادیو ،ویجاړولو،پردیسوستر عامل و ګرځیده ،زیاده موده کیږي چې اففانستان په یوه ډیره حساسه
او نازکه مرحله کې شپې او ورځې صبا کوي  ،پدې موده کې زمونږ ګاونډیو هیوادو مونږ ته د مرستې او ورورګلوي
الس رانکړ برعکس زمونږ د وطن په ویجاړولو،دسیسو ،تهدیدونویې الس پورې کړ.
پدې اړه څه په ملکې اوڅه په نظامی اړخ کې پر وطن مین کسان ،قومی مشران ،وطن پالونکې روحانیون،
مشهورقوماندانان ددوي د چلوټوقربانی شویدي ،چې د نومونو اخیستل به یې ددې کوچنې لیکنې تر حوصلې بهر وي،
د ورځپاڼو د منځ پانکوڅخه داسې څرګندیږي چې موالنا سمیع الحق چې ځان یې د طالبانو پالرښودلي خپلې دینې
مدرسې یې قلف کړي ،د جګړې د دوام له پاره زمونږ د هیواد د ویجاړولو په خاطردینې زده کونکې رالیږي  ،چې
دا حالت د پریشانې وړ دي ،زمونږ نوی حکومت د پاکستان له لورې د ښه ګاونډیتوب طمه لري ...نه دا چې قدم په
قدم د ضیاولحق ،اختر عبدالرحمن ،حمیدګل او پرویز مشرف او نورو په ښان چې هریویې په خپل وار سره زمونږ
وطن په وینو لړلي،د وطن هره ډبره ،هره ونه  ،هره شوبله او هره لویښت خاوره ددوي د ناکردوترجمانې کوي.

یادونه  :د رسنیو د ګزارش په حواله چې په  ۲۰۱۳ / ۵ / ۱۱م کال مسلم حزب د پاکستان په قومی اسامبله کې چې د
اکثریت چوکیو شمیر یې «  » ۱۴۴تنو ته رسیده الس ته راوړلي او قومې اسامبلې په  ۶جون په یوه رسمی غونډه
کې د ولسې جرګې ریس« اسپیکر» او د اسپیکر مرستیال « دپتې سپیکر » چې په خپله هم د نواز شریف د پارتې
څخه و ،وټاکل  ....خو ورسته ددې په تعقیب عمران خان پارټې هم ناپیلې پاتې نشوه ،همدارنګه د موالنا فضل الرحمن
هم هڅه وکړه چې په پښتون خوا کې ډیرکې الس ته راوړي .خو داسی ونشول ،ددې په خاطرد افغانستان شریف ملت
دا هیله لري چې د پاکستان هیواد منفی د کوم بهانې او انګیزی څخه د صلح په راوستلواو د تروریزم پر ضد مبارزه
کې د افغانستان مظلوم ولس سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي.
نور بیا

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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