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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

            

 11/11/3112                ډاکتر احسان اهلل اذري ستانکزی
 

 د افغانستان د جنګ ترشا بل
 

 ژوره څېړنهد ستانکزی 
 

ناټو د ځواکونو د وتلو په باب نا څرګند دريځ او په ټول د امريکا د پوځیانو د زياتېدو د دوه کلنۍ پالیسۍ ناکامۍ، د امريکا او 
د جنګ . هېواد کې د امنیت د نشتوالی خورېدل، د افغانستان روان جنګ يوه حساس نظامي او سیاسي پیچومي ته رسولی دی

اهداف ( و تمرکزد جغرافیې پر بنسټ د سیاست او ستراتیژيکو ګټ)  په اوسني بهیر کې د نړۍ او سیمې د هېوادونو جیوپولیتیک
هغه تورې پردې چې د نوموړي پټ جنګ پر مخ . يا په افغانستان کې د جنګ اصلي منبع او ځانګړی علت بربنډ شوی دی

په اغېزو او پايلو پورې  د افغانستان راتلونکې تر زياته حده د همدې پټ جنګ. غوړول شوې وې ورځ په ورځ پورته کېږي
حال او مستقبل حقايق او وجايب دا حکم کوي چې د افغانستان او افغانانو ژغورل  زموږ د ماضي په رڼا کې د. تړلې ده

که چېرې د افغانانو مشران ويښ نه شی او په يووالي او هوښیارۍ د روانو ستونزو او . رښتینی جهاد او تلپاتې اتلولي ده
تان به د بشريت او تاريخ په وړاندې د ګواښونو په مقابل کې ونه درېږي، زموږ ملي مصیبت به نور هم ژور شي او افغانس

خندا او عبرت نښه او بېلګه شي او که چېرې موږ ټول سمه الره غوره کړو، د دې امکان شته چې زموږ شکنجه شوي 
اولسونه نور له وينو او اوښکو تويیدو څخه خالص او په روانو تاريخي شوګیرو کې يو ځل بیا له خاورو او ايرو څخه سر را 

 .او زموږ د ملیونونو مظلومو شهیدانو مړې هیلې او مړه خوبونه بیا را ژوندي او تر سره شي پورته کړي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وال يې په يوه تاريخي شننه ده چې زموږ هېواد او هېواد  هغه د عواملولومړۍ موخه د نوموړي پټ جنګ او د دې لیکنې د 
 .معادلې او په دې باب وړاندوينې او وړانديزونه د لیکنې دويمه موضوع دهد جنګ راتلونکې سیاسی . څلور الرې کې درولي

مینځ ته ال رايکا په مشرۍ يې د هېواد اشغڅنګ، دوه مهم خنډونه چې د امران د کورنیو او بهرنیو ابعادو ترد افغانستان د بحر
ته کړي  مینځايانو ته مرګانې ستونزې راامريکپولیتیک جنګ نور هم کرغیړن کړی او تر ټولو ړومبی يې کړی، نوموړی جیو

 .دي
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زموږ د خلکو، تاريخ او هېواد په باب د امريکايانو او نورو ښکیلو بهرنیو ځواکونو بې خبرې او يا د دوی له خوا د : لومړی
 .دې واقعیتونو بې اهمیته کول

 .کې رامینځ ته کړی دی حضور په هېواد اخوالو څخه انکار چې بهرنی نظاميله هغو ترخو پايلو او ن: دويم
همدا دوه عوامل، له يوې خوا په هېواد کې بېرحمانه قتال ته دوام ورکوي او له بله پلوه د هېواد په ټولو ټولنیزو، اقتصادي، 

 .سیاسي، فرهنګي برخو کې زموږ ملي تمامیتونه مات کړي دي
لسیزه کې د روس له فتنې سره پیل شوه، لکه د پیسو په اوس هم د پخوانیو ناکامو تجربو د تکرار لړۍ روانه ده چې په اتیايمې 

ويش د نويو ائتالفونو او فرمايشي پوځونو او ملیشو جوړول، د افغانانو تر منځ د نفاق اچولو لپاره د پټو او ښکاره سکتاريستي 
 .توطئو رامینځ ته کول او په ټول هېواد کې د قومیت سیاسي کول او د سیاست قومي کول

نه او د دوی په الس جوړ شوی حکومت په دې ونه توانېد چې د تروريزم او القاعده د ايډيالوژۍ ريښې ورکې بهرني ځواکو
کړي، تروريستان او القاعده بېرته خپلې ځالې او پالنځي يعنې پاکستان ته وتښتېدل او اوس يې له الهوره تر کراچۍ پورې 

الرښوونکي د الهور او د راولپنډۍ په کوڅو کې له سپکو او درنو  تروريستان او د دوی. بیرغونه د بامونو له پاسه رپېږي
 .وسلو سره ګرځي او راګرځي او امريکايان د دې پرځای چې تروريزم ورک کړي د لر او بر افغانانو وژنې ته ادامه ورکوي

ويديځوال يې د تاريځ يو د اسامه بن الدن نیول او وژل کېدل چې ځینې کسان يې ال اوس هم د اسالم او د عربو اتل بولي، ل
کسیزه کورنۍ  32ی او د ده دناروغ عوام غولونکی او ډله ايز قاتل او د ده خپل سعوديان يې د نوح زوی بولي ـ ثابته کړه چې 

چا، چېرته او د څه لپاره په کمپیوټري وسايلو سمباله بنګله کې ساتلی و؟ پاکستاني واکمنانو تل ټینګار کاوه چې بن الدن په 
 .ن میشته سیمو کې په روزګان او يا د کنړ په غرونو کې پټ شوی دیپښتو

 

 د امریکا او پاکستان جنګ: د جغرافیې جبر
لکه څنګه چې وويل شول اوس دا جوته شوې چې په افغانستان کې جنګ د يوه پټ لوی جنګ معلول دی او د دې لوی جنګ د 

 .ځواکونو لوبې ديثقل مرکز د سیمې د نوې جغرافیې د جوړولو لپاره د ابر 
په نولسمه پېړۍ کې . جغرافیه تل د ځواکونو تر مینځ د سیالیو ډګر وي. دا بې ځايه نده چې ويل کېږي جغرافیه د تاريخ پالر ده

په شلمه پېړۍ کې د ابر ځواکونو انډول د . نړۍ په ټولیز ډول د تزاري روسیې او د انګريز استعمار تر مینځ ويشل شوې وه
ي امپراطوري او امريکا جوړه کړه او په يوويشتمه پېړۍ کې همدا انډول د امريکا او چین تر مینځ د جوړېدو روسیې کمونیست
 .په دې دريو پیړيو کې د ابر ځواکونو تر مینځ ديوال د افغانستان غرونو جوړ کړی دی. په حال کې دی

چین د جاپان اقتصادي ځواک الندې . ښ شوی دیناپلیون يو وخت ويلي و چې چین يو ويده ښامار دی خو اوس دا ښامار راوي
. کړی او له امريکا څخه وروسته د نړۍ دويم اقتصادي ځواک دی او په راتلونکې کې ښايي په امريکا هم الس بري پیدا کړي
او چین د خپلې اقتصادي ودې لپاره له امريکا سره په هغې سیالۍ بوخت دی چې موخه يې د طبیعي زېرمو لکه تیلو، فلزاتو 

 .په مقابل کې امريکا، د چین د غلچکي پراختیا غوښتنې الرې بندوي. منرالي ذخايرو ترالسه کول دي
کې د پاکستان  د سړې جګړې په اوږدو. پاکستان د خپل پیدايښت له ورځې لکه اسرايیل په اشغالي سیمو يوه پرته پوځي تاڼه ده

س دهغه پړاو په درشل کې دی چې د چین په يوې پوځي تاڼې او د ايز ناظر او يو اجیر ځواک و او او پوځ د امريکا سیمه
ايران او چین، او د خلیج هېوادونو او چین تر مینځ د انرژۍ د انتقال په يوه دهلیز تبديل شي، له دې کبله اوس د پاکستان 

 .جغرافیه د امريکا د حیاتي ګټو لپاره نوی ستراتیژيک ګواښ دی
چین دوه الرې د افغانستان، ايران، منځنۍ . د پاکستان په لور د چین د پوځي او اقتصادي ځواک غزېدل ال پخوا پیل شوی دی

دواړه الرې يې د پاکستان په بلقوه مرسته د جوړېدو په حال کې دي چې . سیا او د عرب د بحیرې په لور پرانستې ديآ
سیا آلومړۍ الر چین د افغانستان د واخان له تړانګې نه افغانستان او منځینۍ  .امريکايي مشران له ډاره خوب ته نه پرېږدي

ن د هرمز تر تنګۍ پورې چې د آسره نښلوي او دويمه الر د قراقرم د اوچتو غونډيو څخه پیل تر پښتونستان او بلوچستان او 
ې خپل دا ډول فعالیتونه د ورېښمو د لرغونې د چین واکمنان په افغانستان او سیمه ک .کا د تیلو شاهرګ ګڼل کېږي رسېږيامري

 .سیا او منځني ختیځ ته د چین د ښامار د غزېدو الرې ديآسوداګريزې الرې بیا جوړول ګني خو په واقعیت کې دا مرکزي 
چین د . چین پاکستان خپل اسرايیل بولي او له دې هېواد سره يې ژورې اقتصادي او پوځي پروژې تر الس الندې نیولې دي

 .فغانستان راتلونکې د خپل هېواد د ملي امنیت برخه ګڼي او په افغانستان کې د پاکستان پلوه حکومت جوړېدل غواړيا
د »پاکستان د اړيکو په باب ويلي وود پاکستان پخواني صدراعظم يوسف ګیالني د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د چین او 

اکونومیست )« الدو کلکه او له شهدو خوږه دهنو له تل څخه ژوره، له پوچین او پاکستان دوستي له غرونو اوچته، د سمندرو
 (1د فبرورۍ  3113مجله د 

د . چارو وزارت امريکا ته خبرداری ورکړ چې پر پاکستان يرغل به پرچین يرغل وي بهرنیوکال کې د چین د  3111په 
ګوادر د بندر له نیولو نه وروسته به چین ډېر ژر ابر ځواکۍ ته ورسېږي، ځکه د چین سمندري اتومي ځواکونه به د امريکا د 

ان پوځ د امريکايانو د ګټو لپاره کار کاوه لکه چې تر اوسه پورې د پاکست. اقتصادي امنیت شاهرګ تر محاصرې الندې ونیسي
چینايان د ګوادر په لور راروان دي او پاکستان به په يوه جیوپولیتیکي ». رته له چین سره بدرګه روان ويوروسته به هر چې

 (3۲کال د ډسمبر  3113د پاکستان د نشنل ورځپاڼه د )« .و اقتصادي توده غېږ کې ونیسيا
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د مسکو په سیاسي . ي دي چې ډېر ژر د چین او پاکستان په محور کې ځان ته ځای پیدا کړيروسان هم دې ته لېوال شو
روسیه ». ن خوبونه بیا را ژوندي شوي ديافکارو کې د هند د سمندر تودو اوبو ته د رسېدو د تزاري او کمونستي دوه سوه کل

ږي چې د عربي بحیرې، کراچۍ او ګوادر له الرې د روسیه به په دې وتوانې. سیا د وچې ملکه شيآبه د پاکستان په مرسته د 
  (1کال د اګست  3113د پراودا ورځپاڼه د )« .هرمز تنګۍ ته الره پیدا کړي هند سمندر او بیا د

د پاکستان پوځ، پنجابي څېړونکي او ورځپاڼه لیکونکي له دې ټولو پټو او ښکاره لوبو څخه په بشپړه توګه خبر دي او هڅه 
سیا او د آتان د موجوديت د دوام لپاره چین سره هر اړخیزه مرستې وکړي څو چین افغانستان، مرکزي کوي چې د پاکس

 .کاشغر، سینګیانګ او قراقرم له الرې ځان د هند سمندر او بیا د خلیج هېوادونو د تیلو زېرمو ته ورسېږي
په تېره بیا افغانستان ته ستراتیژيک ګواښونه را د پاکستان او چین اتحاد اوږد مهاله او ستراتیژيک دی او د سیمې هېوادونو 

په دې درې باندې هندوان . کال کې پاکستان د کشمیر يوه دره چې شکتګام نومېده چین ته ډالۍ کړه 19۹2په . مینځ ته کوي
 .ارضي ادعاوې لري

په دې . امي پلوه پیاوړی کړيجنرال ايوب خان دا سیمه چین ته د دې لپاره ورکړه څو د هند او روس په مقابل کې چین له نظ
 .توګه پاکستان د چین او روس لپاره هغه الر پرانیستې چې په نړۍ کې د ځواکونو انډول د امريکا او لويديځ په تاوان څرخوي

 
 د پاکستان د پوځیانو شیطاني نبوغ 

. لوبې يو هوښیار لوبغاړی دیلکه څنګه چې وويل شول پاکستان په دې لويه نړيواله لوبه کې مهمه ونډه لري، په خپله د 
د افغانستان په باب کیاني د رنجیت . جنرال کیاني د پاکستان د اصلي ټولواک په توګه د دې لوبې لوبغاړی او څارونکی دی

رنجیت سنګ چې د پنجاب د زمري په نوم مشهور و د امیر دوست محمد خان په سیاسي کمزورۍ . سنګ ستراتیژي کاروي
ننګۍ ښه پوهېده او تل به يې ويل چې افغانان بايد بېرته غرونو ته وشړل شي او له دوی سره به مرسته  او د شاه شجاع په بې

 .يوازې هغه وخت کېږي چې له پېښور او نورو سیمو څخه تېر شي
کیاني هم لکه سنګ د پنجابیانو په مشرانو کې د يوه زړه ور جنرال په توګه مشهور دی او دوی ډاډمن دي چې کیاني به 

 .امريکايان د پاکستان ټوټه ټوټه کېدو ته پرېنږدي
په  نیور ريیس اوباما سره وکتل او د کتۍ کې د امريکا له جمهڼیاشت کې جنرال کیاني په سپینه ماکال د اکتوبر په م 3111د 

 .ې خپرې کړېت د دې يادښت دا جملوروسته بیا واشنګټن پوس. پاڼې و د اوباما پر میز کېښود 1۱پای کې يې يو يادښت چې 
امريکا هڅه کوي پاکستان په داسې بحران اخته کړي څو له کنټروله ونه . امريکا غواړي د پاکستان د چارو واک خپل کړي»

 (1۱د جوالی  3113واشنګټن پوست ، )  «.د امريکا د ستراتیژۍ اصلي موخه دا ده چې پاکستان غیر اتومي شي. وځي
 چې څنګه او په کوم توان پاکستان له امريکا سره پټ جنګ کوي؟اوس بايد دې پوښتنې ته ځواب وويل شي 

اسالم هېڅ وخت د  .استعماري لندن کې رامینځ ته شوهدا لکه لمر روښانه ده چې د پاکستان د جوړېدا لومړۍ مفکوره په 
او ستراتیژيکې ګټې  پاکستان د جوړېدا هدف نه و، بلکې اسالم د يوې وسیلې په توګه وکارول شو څو د انګريزانو سیمه ايزې

پاکستان د قلم په واسطه د هند د نیمې وچې او افغانستان پر نقشې جوړ شو او بیا انګريزانو خپل جاسوس . خوندي وساتل شي
محمد علي جناح ـ چې د اسالم په الف او ب هم نه پوهېده او د شرابو او د خنځیر د غوښې ډېر مینه وال وـ ته ماموريت ورکړ 

کال په مصر کې د ماسپښین د چای په وخت د  1913لکه د اردن هېواد چې چرچل په . مفکوره عملي کړي څو دا انګريزي
قلم په يوه کش جوړ کړ، پاکستان هم لکه اسرايیل په پرديو او اشغالي سیمو کې د هند وروستي وايسرای الرد مونتباتن جوړ 

 . کړ
تان ختم و، خو امريکايانو د خپلو ګټو لپاره لويديځ پاکستان خوندي کال د بنګله ديش له خپلواکۍ څخه وروسته پاکس 19۹3په 

امريکا خپله ستره جنګي بېړۍ د هند سمندر ته واستوله او روسانو ته يې » : ريچارد نکسن په يوه مرکه کې ويلي وو. وساته
ې مې حکومت له بربادۍ خالص باد کآما ډېر ښه کار وکړ چې په اسالم  .خبر داری ورکړ څو هند پر پاکستان يرغل ونه کړي

 (نیويارک 12، د مې 19۹۹ايوننګ نیوز، ) « .د پاکستان له ساتنې سره د چین او پاکستان تر مینځ اختالف زيات شو. کړ
کال په ډسمبر کې يو  19۹1د امريکا د ګواښنو په نتیجه کې د هند پخوانۍ صدراعظمې مېرمن اندرا ګاندي له پاکستان سره د 

! ښاغلی جمهور ريیس»: جه چارو وزير و نکسن ته ولیکلهنري کیسینجر چې د امريکا د خار. اعالن کړ اړخیز اوربند
 «.مبارک دې شه، لوېديځ پاکستان دې وژغوره

په دې باب په سلهاوو اسناد موجود دي چې امريکايانو د سړې جګړې تر پايه د پاکستان پوځیان د ښکاري تازيانو په شان د 
 .کارولي ديخپلو ګټو لپاره 

درې مهم عوامل پاکستان ته د سیاسي مانورونو فضا پراخه کړې او دا هېواد يې پیاوړی کړی څو د امريکا له ابر ځواک سره 
دا جنګ ډېر پیچلی دی او په غیر مستقیم ډول د افغانستان له . په پټه د چین او د امريکا د نورو دښمنانو په مرسته جنګ وکړي

 .الرې مخ په وړاندې ځي
اتومي وسلې د پاکستان د پوځیانو د جادو هغه . د پاکستان اتومي وسلې، د اتومي وسلو تخنیکي پوهه او د تولید توان: لومړی

اتومي وسلې د پاکستان د واکمنانو . څراغ دی چې په هر ځای کې او هر وخت دوی ته د پېريانو او ديوانو لښکر را ښکته کوي
د دې لپاره چې پاکستان نور هم اتومي شي او پر خپلو اتومي . او بقا اصلي ضامن ګڼل کېږيپه افکارو کې د پاکستان د ژوند 
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اډو د امريکا د احتمالي يرغل مخه ونیسي، د پاکستان پوځ اوس د کوچنیو ګرځنده اتومي وسلو په جوړولو الس پورې کړی 
  (31کال د اکتوبر  3113ټايمز، نیويارک .) دا وسلې په اسانۍ او چټکې په هر ځای کې کارول کېدای شي. دی

د پردې تر شا . سیا د جغرافیې تغییر په ټوله نړۍ کې د سیاسي او پوځي لويو ځواکونو د سیالیو يوه برخه دهآد جنوبي : دويم 
 .چین، روسیه، ايران او له سیمې نه بهر هېوادونه له پاکستان سره هر اړخیزه مرسته کوي

هم د امريکا پر ضد د چین پوځي ځواک پیاوړی کړی او دې هېواد ته يې د انرژۍ او نورو  پاکستان په سیمه کې هم د هند او
په پوځي برخو کې چین په پاکستان کې د وسلو د جوړولو ګڼ شمېر فابريکې جوړې کړي . زېرمو اسانې الرې پرانیستې دي

د چین په مرسته اوس اوس . ینګې شوي دياو د چین او پاکستان د پوځونو د جاسوسۍ دستګاوو تر مینځ ډېرې ژورې اړيکې ټ
همدا ډول د چین په مرسته پاکستان د خپلو جنګي او اکتشافي . پاکستان د نژدې او لیرې واټن بالستیک راکټونه جوړ کړي

د بهرنیو روابطو . ) د چین په مرسته پاکستان د اتومي بمونو د جوړولو تکنالوژي تر السه کړه. الوتکو شمېر زيات کړی دی
 (۹کال د جوالی  3111ورای د ش

 .د پنجابي پوځي او ملکي واکمنې ډلې شیطاني نبوغ، بې سارې هوښیارۍ او د فکر او عمل يووالی: دريم
د ټولو ټولنیزو او طبیعي علومو په څانګو کې پاکستان په سلهاوو نړيوال کدرونه لري چې ټول يې په يوه غږ او فکر د پاکستان 

په هېواد پالنه کې افغانانو نړيوال شهرت درلود خواوس . ه او ورځ په ډېر صداقت کار او زيار باسيد ژوند د دوام لپاره شپ
دوی ښه پوهېږي چې په پرديو سیمو استعماري حکومت کوي او که . پاکستان پالنه کې پنجابیان د نړۍ تر ټولو پاخه اتالن دي

مشرف، جنرال حمید ګل، عمران خان او احمد رشید په نړيواله يوازې جنرال . پاکستان ونړېد د پنجابیانو روزي هم ورکېږي
کچه په يوه اوونۍ کې پاکستان ته دومره کار کوي لکه چې د کابل حکومت د خارجه چارو او د کلتور وزارتونه يې په څلورو 

 .کلونو کې سرته رسوي
 

هر کله چې زه د پنجابي واکمنانو د چل او هوښیارۍ او غدارۍ جال ته ګورم، يوه تاريخي څېره او يو ډارونکی شیطاني نبوغ 
دې مفسد فی االرض د آغا حسن  .پالر ګڼم .یآ .اس .یآمې سترګو ته درېږي چې زه يې د پنجابي جنراالنو او په تېره بیا د 

وست محمد خان او شاه شجاع په دوره کې په هند کې د انګريز د امپراطورۍ تر ټولو جان په نامه شهرت درلود او د امیر د
دی له اووه پشته هندو و او اصلي نوم يې . دی په اصل کې نه آغا و، نه حسن جان او نه مسلمان. اوچت او نازولی جاسوس و

ه دوه ټوکه ثارو تر څنګ پآده د امیر دوست محمد خان په باب د نورو . موهن الل کشمیري و
د دې کتاب يو فصل کې موهن الل د امیر دوست محمد خان حرم سرای او د ده . کې کتاب لیکلی

 .د څوارلسو ښځو نکلونه بیانوي
کې کاږي چې منشي موهن « ثارآد موهن الل ژوند او »کوال هريرام ګوپتا په خپل کتاب د هند لی
کال کې کندهار ته ننوت او ډېر  1129ه کلن و، چې د پیسو او چلونو له ګوډي سره پ 3۲الل ال 

ژر يې ځینې هېواد پلورونکي لکه حاجي خان کاکړی، محمد ظاهر، عبدالمجید، اخندزاده غالم او 
مال نصرو په پیسو راونیول چې د دوی د خیانت په نتیجه کې په کندهار کې د محراب خان 

« هندو»د د د هن. یناوهحکومت نسکور او انګريزانو سمالسي شاه شجاع د کابل پر تخت ک
ګڼه کې ولیکل چې موهن الل بريالی شو چې د نولسمې  31کال د جنورۍ په  3113ورځپاڼې د 

 .پېړۍ تر ټولو لويه کودتا سرته ورسوي
Agha Hasan Jan (M-lal Kashmiri 

 
کال د نومبر په دويمه په کابل کې د انګريزانو پر ضد، ملي پاڅون وشو او د الکساندر  11۱1نوموړی کتاب زياتوي چې د 

موهن الل هغه مهال د برنس په کور کې . مجاهدينو هم برنس او هم د ده ورور چې کريس نومېده ووژل. برنس کور اشغال شو
د کابل په کوڅو کې ونیو، خو دې لوی شیطان د  بیا مجاهدينو دی. و او له يوې کړکۍ څخه په ټوپ وهلو په تېښته بريالی شو

 .شهادت د کلمې په تېرولو کابلیان وغولول او ځان يې هند ته ورساوه
موهن الل بیا د وخت د مجاهدينو په مینځ کې د انګريزانو لپاره کار کاوه او د پښتنو په مینځ کې يې خپلمینځي دښمنۍ را پیدا 

 .ښځې درلودې او څو تنه يې افغانې هم وې 1۹موهن الل  .کولې
دوی په يوه الس . غا حسن جان په مکتب کې پاخه شوي او د افغانانو په وژلو او غولولو ښه پوهېږيآجواسیس د  .یآاس  .یآد 

وی راس که د اسالم خبره شوه دوی راس االسالم او که د بې دينۍ وار راغی د. قران مجید او په بل الس د شرابو بوتل نیولی
 .الکفر ته رسېږي
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چین د زړه له کومې غواړي چې . د چین، روس او ايران محاذ چې د پاکستان تر شا لکه د چین ستر ديوال والړ دی: دريم 
امريکايان له افغانستان او سیمې ناکام ووځي څو هغه پوځي او سیاسي تشه چې د 

 . دوی له وتلو څخه رامینځ ته کېږي ډکه کړي
ستراتیژيکو وسلو برسېره پاکستان په اتومي وسلو سمبال راکټونه د عنعنوي او 

همدا . کیلو مترو پورې واټن ويشتلی شي له چین څخه تر السه کړي ۹۲1چې تر 
ډول چین د پاکستان د چشمې په سیمه کې دوه اتومي ريکتورونه فعال کړی دي 

 .میګا واټه برښنا تولید کړي ۹۱1چې د بشپړېدو په صورت کې به 
د  .ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړېږي تر ټولو لويه ستراتیژيکه پروژه دهد 

له . ګوادر له الرې چین کوالی شي د خلیج له سیمې ګاز او تیل تر السه کړي
امريکا نه وروسته چین د تیلو دوهم رانیوونکی دی او د چین د تیلو د وارداتو 

س چین له منځني ختیځ څخه له او. کاله پورې دوه ځلې زياتېږي313۲اندازه تر 
کله چې دا هېواد خپل . هغې الرې تیل واردوي چې د امريکا تر کنترول الندې ده

د . واردات د ګوادر له بندر څخه پیل کړي دا واټن کابو دوه زره کیلو متره لنډېږي
بلیونه ډالر  ۹1پاکستان له الرې د تیلو واردول به پنجابی جنراالنو ته په کال کې 

 (china.org.ch) ي راوړ
 

Alexander Burns in Afghan outfit           
 

 ولې د پاکستان او امریکا جنګ پټ ساتل کېږي؟
د . ښايي په نړيوالو اړيکو کې دا له باور نه لیرې وي چې څنګه دې يو ابر ځواک خپل جنګ تر لسو کلونو زيات پټ وساتي

په هماغه ښوونځي او پوهنځي کې چې . تیاوو او کمزوريو ښه پوهېږي پیاوړدواړو خواوو لوبغاړي مسلکي دي او د يو بل پر 
امريکايي څېړونکي په  .امريکايي جنرال او سیاستوال زده کړه کړې پاکستاني جنرال او سیاست وال هم همالته پوخ شوی دی

هېوادونه د بېالبېلو مقاصدو لپاره يو په ګټه دی، ځکه دواړه  دې اند دي چې د جنګ پټ ساتل ال اقل د اوس لپاره د دواړو خواوو
 .بل ته ضرورت لري

امريکايان په پاکستان کې نظامي اډې لري او هلته په ښکاره پوځي عملیات کوي او په خالص الس د پښتنو ډله ايزه وژلو ته 
 .ته اړه لريپاکستان هم د خپل مفلس اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د امريکايانو وړيا پیسو او پورونو . دوام ورکوي

 

باد په سره جومات او بیا په جنوبي وزيرستان او سوات يرغل آکال کې کله چې جنرال مشرف د اسالم  3111د مثال په توګه په 
بلیونه  11،۲څخه  imfبیا يي د نړيوالې همیانۍ د صندوق . بلیونه وړيا ډالر ترالسه کړل ۱په بدل کې يې له امريکا څخه  وکړ

اوس . بلیونه يې ال پاتې دي ۱بلیونه بېرته ورکړي او کابو  ۹،۹له دې پور څخه پاکستان تراوسه . ګه واخیستلډالره د پور په تو
مذبوحانه هلې ځلې کوي چې د نړيوال بانک، د نړيوالې همیانۍ د صندوق  د بېرته ورکولو توان نه لري او پاکستان د دې پیسو

 .ر ولکې الندې دی ـ نوي پورونه تر السه کړيسیايي پراختیايي بانک چې ټول د امريکا تآاو د 
کتیکي هلې ځلې او د کابل د حکومت او په تېره بیا د شمال له ائتالف سره نوې مغازله د الندې روانې تښايي د سولې تر نامه 

ه ضمانتونه امريکايي رسنیو په ډاګه کړه، وروسته له دې چې د کابل مارشال قسیم فهیم پاکستان ت. همدې موخو يوه برخه وي
د پاکستان د سفارت شاوخوا سیمې د کابل حکومت په چور . ورکړل، د پاکستان سفارت په کابل کې پخوانۍ سیمې ته انتقال شو

 .په برخه شوې دي او تاالن کې مارشال ته ور
ن بیا هم وړيا پیسې او بلیونو ته را ټیټه شوې ده او که امريکايا 12،۲د پاکستان د دولتي بانک د بهرنیو اسعارو ټوله زېرمه 

 .پورونه اسالم اباد ته ورنه کړي، پاکستانۍ کلداره نوره هم ځمکې ته رالوېږي او پاکستان له اقتصادي زوال سره مخ کېږي
يو . دا څرګنده نه ده چې په راولپنډۍ کې به پاکستان له امريکايانو څخه د پیسو د اخیستو لپاره بیا څه شیطاني دسیسې کوي

دی چې پنجابي پوځ به په شمالی وزيرستان يرغل وکړي او د جنرال مشرف تجربه به تکرار کړي، خو راولپنډۍ او احتمال دا 
په دې ښه پوهېږي چې له پښتنو سره په عنعنوي توګه د جنګ توان نه لري، خو په منافقت او چلونو کوالی شي په  .یآ .اس .یآ

د تېرو شپږو لسیزو په اوږدو کې راولپنډۍ د پښتنو هم مړي او . زړه ساده او په دين او ايمان مین پښتانه د تېر په شان تېر باسي
 .او ژوند لوبې کويهم ژوندي خرڅ کړي دي او ال يې په مرګ 

يا اوس بايد پاکستان طالق شي او که نه؟ دوی وايي آد امريکا سیاسي مشران د دې پوښتنې په ځواب کې منفي دريځ لري چې 
د واشنګټن پوست يوه لیکوال په دې ورځپاڼه کې . چې اوس د طالق وخت نه دی ځکه امريکا د پاکستان پوځ ته ضرورت لري

دواړه مرورو او لیونیو مینانو »: نۍ الره بیا پرانیستله، ولیکلريکايانو پر مخ د کراچۍ او خیبر ځمکهغه وخت چې پاکستان د ام
ډرامه دوام لري، داسې ښکاري چې د ډرامې وروستی پړاو به له وروستۍ نجسې پردې څخه ښه . بله جګړه پای ته ورسوله

 (کال 3113، 19واشنګټن پوست د جوالی ) « .وي
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 د افغانستان او د پښتنو کنټرول: دیوال د پاکستان دفاعي
. لې په توګه کارويآد دې پټ جنګ له عجايبو څخه يو دا دی چې دواړه ښکېلې خواوې افغانان او په تېره بیا پښتانه د الس د 

انه د يوې داسې جنګ چې په هغه کې پښت. زموږ لپاره جنګ زموږ د وژلو او بربادۍ په بیه، خو پاکستان ته د میز تر شا لوبه ده
کې « تواريخ » دوه نیم زره کاله دمخه هیرودت په خپل . وسیلې په توګه کارول شوي په افغانستان کې خورا اوږد تاريخ لري

 .کاږي چې د اوسني افغانستان د سیمې خلک د پارس واکمنانو لکه داريوش او سیروس د پرديو د ګټو لپاره يو بل سره جنګول
دا په ډاګه کوي چې  دخ په تېره بیا وروسته له دې څخه چې د انګريز استعمار هند ته راورسیزموږ تېر دوه سوه کلن تاري

د مغلو په شان، انګريزانو له يوې خوا پښتنې قبیلې . افغانستان د لويو سیاسي او نظامي ځواکونو لپاره د ترانزيت يوه سیمه شوه
د پاکستان پوځ د مغلو او د انګريزانو زاړه . پوځ په توګه کارولې دييو بل سره جنګولې او هم يې د خپلو ګټو لپاره د يوه اجیر 

کتابونه ډېر ښه لوستي او پښتانه يې په يوه شیطاني جال کې راګیر کړي چې هم په ژوند او هم په مرګ د پاکستان لپاره وکارول 
 .شي

 . باد پښتانه په څلورو برخو ویشلي ديآپه ټولیز ډول اسالم 
زرو په  11د پښتنو دغه ډله چې د . چې د پاکستان د پوځ لپاره د اجیر او ملیشه لښکر په توګه کار کوي هغه پښتانه: لومړی

دا اجیر لښکر په هر ځای . شاوخوا کې ده د سرحد په قول اردو چې مرکز يې د پېښور په باال حصار کې دی تنظیم شوی دی
 .ګ بوخت دیکې د پاکستان د ګټو لپاره له خپلو پښتنو ورونو سره په جن

کې د مولوي نذير او حافظ ګل بهادر  ډلهپه دې  .بولي« ښه طالبان»د پاکستان واکمنان يې په ډاګه  هغه طالبان دي چې: دويم 
دوی ځانونه ډېر تکړه او مومن مجاهدين ګڼي، خو په واقعیت کې لکه د سرحد قول اردو د پاکستان د پوځ لپاره . افراد شامل دي

هل د پاکستان پوځ په بلوچستان کې هم دغه راز منافق او يا جا. په امر جنګېږي .یآ .اس .یآخپل پښتانه ورونه وژني او د 
د رسنیو د راپورونو پر . و خپلواکي غوښتونکو پر ضد جنګويڅافراد د اسالم په نامه غولولي او د خپلو ګټو لپاره يې د بلو

 .تر نامه په بلوچستان کې فعالیت کوي( انصار االسالم)او د ( تحفظ الحدود اهلل)ږيره ور مزدوران د  .آی .اس .یآاساس، د 
د امريکا د نیوزويک مجله په پرله پسې ډول . ان يې په افغانستان کې خپله دارايي بوليهغه طالبان دي چې پاکست: دريم

راپورونه خپروي چې په هغو کې تور لګول کېږي چې د افغانستان طالبان او په تېره بیا د دوی مشران د پاکستان د پوځ لخوا 
کال د اکتوبر په دريمې ګڼې  3113همدې مجلې د . برمته شوي او پرته د پاکستان له اجازې څخه خپلې خولې هم نشي خوځولی

هغه طالبان چې په قطر کې ناست دي د سولې په باب کوم ښکاره پروګرام نه »کې د طالبانو د يوه پخواني وزير له قوله ولیکل 
تل همدا د نیوزويک مجلې خبريال سامع يوسفزی « .پرته د پاکستان له اجازې، دوی يوه لوېشت هم حرکت نشي کوالی. لري

په دې مرکو کې طالبان وايي چې دوی له امريکايانو هیڅ ويره نه لري خو د . ډول راپورونه او له طالبانو سره مرکې خپروي
پاکستان له پوځ نه ډارېږي، د پاکستان پوځیانو ته دوی لکه تړلي پسونه دي هر وخت چې وغواړی يا يې وژني او يا يې 

د حکمتیار اسالمي حزب او د حقاني . موږ په قاطعیت نشو کوالی د هغو سپیناوی وکړو دا ډېر حساس تورونه دي او. خرڅوي
 . واهلل اعلم. د ډلې په باب د پاکستان انګريزي مطبوعات تورونه لګوي چې دا دواړه ډلې د پاکستان د پوځ زړې اجیرې ډلې دي

او د پاکستان د  .آی.اس .آیوې او دا ګوند عمال دنشنل عوامي ګوند چې اوس يې هر ډول ملي او اولسي اجندا ورکه ش: څلورم
د لنډ محاله فردي ګټو لپاره د دې ګوند مشرانو خپل پلرونه په ګور کې وشرمول او . واکمنانو د غالمۍ ذلت ته غاړه ايښې ده

ر نشنل عوامي باد نوآاسالم . لپاره سرته رسولې .یآ .اس .یآاوس هغه دندې مخ په وړاندې بیايي چې د فضل الرحمن ډلې د 
 .د سیاسي او تاريخي اهمیت له لحاظه عوامي نشنل ګوند مړ شوی دی. ګوند خپل ګوډاګی او مزدور ګوند ګڼي

سره  .یآ .اس .یآنومېږي په ډېرو سختو شرايطو کې د پاکستان له پوځ او « تحريک طالبان پاکستان»د پښتنو بل ګروپ چې 
لپنډۍ کې د پاکستان پوځي واکمنان ښه پېژندلي دي چې دا منافقین تر ټولو د اسالم دوی په راو. په مېړانه او سر ښندنه جنګېږي

 .او د پښتنو دښمنان دي
 11۹۹دوی د هغو مسیدو اوالده ده چې په . د حکیم اهلل مسید او مولوي فضل اهلل جنګیالي د پاکستان د پوځ د ستوني اغزی دي

دوی وايي چې يوه ورځ به دوی له راولپنډۍ سره روغه او سوله . کال د انګريزانو لښکرې په شا تمبولي 119۱کال او بیا په 
ست ګوند یکوي ځکه د دوی جنګ يو ايډيالوژيکي جنګ دی او ايډيالوژي لکه چې نشنل عوامی پارټۍ او د افغانستان کمون

او ماهییت له لحاظه يو  موخووي او يا غیر ديني د جوړښت،  ايډيالوژي که ديني. وښوده تل تر تله په يوه حال نه پاتې کېږي
 .شان ده

ايډيالوژي د ايډيا يا مفکورو د مطالعې د . دين هیڅ وخت ايډيالوژي کیدالی نه شی ځکه ايډيالوژي يو نوی سیاسي واقعیت دی
ستانو له هغې نه یته شوه او بیا کمون علم په توګه د لومړي ځل لپاره د نولسمې پېړۍ په لومړيو وختونو کې په اروپا کې رامینځ

په ايډيالوژۍ کې سیاسي او اقتصادي ګټې مطرح وي او ايډيالوژي يو ډله ايز کاذب شعور او خیالي . زياتې ګټې پورته کړې
ادو تر د ده لپاره ايډيالوژي لکه اوسپنه ماديت درلود ځکه د افر. ن د ايډيالوژۍ ډېر لېوال ویلین. ټینګې اړيکې رامینځ ته کوي

ايډيالوژي د انسان د مسخ کولو يوه وسیله ده، خو له بده مرغه موږ ال تر اوسه هم د  .مینځ د نظر او عمل يووالی رامینځ ته کوي
 . ايډيالوژۍ په زندان کې ژوند کوو

و دوی يې په ډله ډول پاکستانی واکمنان يو پښتون پر بل پښتون وژني، د دوی د پرمختګ او سوکالۍ الره يې بنده کړې ا په دې 
دوی په دې ښه پوهېږي چې په افغانستان کې هم پښتانه له خپلو طبیعي او مشروع حقوقو . ايز ډول تر کنټرول الندې نیولي دي
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له فردي لحاظه دوی . څخه بې برخې دي او د دولتي ځواک په دهلیزونو کې پښتانه فرعي او دوهمه درجه اتباع ګڼل کېږي
ېر پښتانه د کابل د حکومت د چور په خزانه کې شريک دي خو په ډله ايز ډول د دوی تور بخت او محروم نه دي، ځکه يو شم

 .محرومیت له ورايه معلومېږي
پنجابیان اوس هغه خلک ندي چې يو وخت نادر شاه افشار ويلي وو چې دوی په جنګ نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې په څه 

اوس پنجابیان اتومي داړې لري او د خیبر په غرونو کې ځانونه تور . همدا حال دیله بده مرغه اوس د پښتنو . ډول مړه شي
پنجابیانو د دوی د خدمت حلقې په . هغه وخت تېر شوی دی چې کله به افغان شاهزادګان راولپنډۍ او يا ډهلي ته تلل. بازان ګڼي

يو چې موږ د خالفت ب ويده يو او په دې لګیاهم په خوموږ ال اوس . غوږو کې اچولې او دوی ته به الس په نامه والړ وو
ستانو او روسانو هم یکمون. برجونه جوړوو، لومړی به پاکستان اسالمي کوو بیا به هند او بیا به همداسې هرې خوا ته روان يو

بیا ډهلي ته او موږ به انقالب تهران ته، بیا اسالم اباد ته، . همدا ويل چې په سوسیالیزم کې وطن نشته او ټول جهان وطني دی
د خالفت او سلطان صالح الدين ترانې ښې دي، خو په دې بايد پوه شو چې ايوبي د عربو د سوکالۍ او . بیا هرې خوا ته خپروو
 .ده له مصره تر يمنه پورې عربو ته کار وکړ او دين يې له وطنه نه دی جال کړی. يووالي لپاره کار کاوه

ار پنجابي جنراالن ګټه ترې پورته کوي، څوک چې په خپله اسیر وي هغه به بل څنګه دا د پښتنو مهمه کمزوري ده چې هوښی
دی چې يو مخفف او د انګريزانو له وخته راپاتې  FATAد قبايلي سیمو نوم اوس هم هماغه خندنی نوم يعنې فته . خپلواک کړي

سید او مولوي فضل اهلل سبا د پاکستان د شرم نوم له که چېرې حکیم اهلل م. پښتانه اوس هم د خپلو ډلو نومونه پاکستاني بولي .دی
خپلې ډلې لیرې کړي او اعالن وکړي چې د دوی د کنترول الندې سیمې نور پاکستاني ندي، هلته به بیا د پنجابیانو د قیامت ورځ 

ور هیڅوک د دې حق ونه لري دا يو اعالن به لکه د اتوم بم د جنګ بیخ او بنیاد بدل کړی او بیا به ن. په خپلو رڼو سترګو ووينو
که زموږ دا حال وي او په هوا کې ماڼۍ جوړوو، دا به داسې وي چې څوک په څاه کې ناست او . دوی ته تروريستان ووايي

 .سمان په لوټو وليآ
او تر هغو چې موږ ديني . يوه روسي څېړونکي ويلي و چې په پاکستان کې پښتانه په دې نه پوهېږي چې دوی چېرته ژوند کوي

پرون له روس سره، اوس امريکايانو سره او سبا به هرو مرو د پنجابي په . ملي غرور يو نه کړو، هر څوک به مو په سر وهي
 .بدرګه چین سره د جنګ لپاره تیاری نیسو

 
 وړاندوینې او وړاندیزونه

د پورتنیو عواملو او ژونديو اسنادو په رڼا کې په افغانستان کې د روان جنګ نندارتون د همدې لوی او پټ نړيوال جیوپولیتیک 
له يولسو کلونو د پرله . جنګ تر اغیزو الندې دی او د افغانستان راتلونکې به هم د دې اصلي النجې په پايلو پورې تړلی وي

اسي لوبو په نتیجه کې امريکايان ښه پوهېږي چې دوی په افغانستان کې د خپلې خوښې حکومت پسې لويو نظامي عملیاتو او سی
نه شي جوړوالی خو د خپل سیمه ايز ملي امنیت او د جغرافیې اجبار دوی هڅوي چې په افغانستان کې له ناکامۍ سره سره 

ه افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر په داسې له همدې کبله د امريکايانو نوی پالن همدا دی چې پ. نوموړی پټ جنګ وګټي
دا . ډول کم کړي چې نظامي اغېزې يې پاتې او امريکايي پوځي او سیاسي حضور په هېواد کې د امکان تر حده نامحسوس شي

دستان، په عراق کې امريکايانو دا هېواد په درې جغرافیايي او بشري برخو کر. نوې پالیسي د عراق پالیسي ته زياته ورته ده
د رسنیو راپورونه وايي . شیعه او سني وويشه او امريکايي پوځیان په کردستان او په ملکي جامو کې په عراق کې پاتې شول

چې په بغداد کې د امريکا سفارت شل زره کار کوونکي لري او امريکايي پوځیان په کويت او نورو شاوخوا سیمو کې دېره 
 . شوي دي

زرو په شاوخوا کې د خاصو عملیاتو او هوايي ځواکونو پوځیان په شپږو اډو  21وس وايي چې دوی امريکايي پوځي چارواکي ا
کاله وروسته به امريکايي پوځیان د  311۱له . کې لکه کابل، خوست، جالل اباد، کندهار او نورو سیمو کې ځای په ځای کوي

په دې ډول امريکايان به وضع تر کنټرول الندې . وساتيهوا له الرې د کابل د حکومت ځواکونو او پولیسو سره مرسته جاری 
 .ونیسي او له هغه حالت نه به مخنیوی وکړي چې د روسانو له وتلو څخه وروسته د نجیب حکومت ته ورپېښ شو

پر . د عراق د پالیسۍ تکرار افغانستان کې د عملي کېدو نه دی، ځکه موږ پوهېږو چې د افغانستان ويشل امکان نه لري
کايي اډو او نورو تاسیساتو چريکي جنګونه پراخېږي او ښايي داسې يوه پوځي او سیاسي وضع پر هېواد حاکمه شي چې امري

 . امريکايانو ته زيات پوځي او مالي تاوانونه ورپېښ کړي
يکي سیمې د د افغانستان په زياترو برخو کې د طالبانو د کنټرول ساحه په بې ساري ډول پراخېږي او د هېواد ټولې ستراتیژ

دا هم روښانه ده چې طالبان هم خپل حکومت نشي . لوګر او وردګو د واليتونو په ګډون د طالبانو تر ولکې الندې راځي
جوړوالی او د زياتې ساحي نیول د دوی لپاره سرخوږی راولي، ځکه د افغانستان فضايي حريم به د امريکايانو په الس کې وي 

له بله پلوه د افغانستان تر شا نړيوال پټ جنګ هم روان دی . بان هیڅ ډول غونډېدو ته پرېنږديچې دا پوځي مهم برالسی به طال
 .او د سیمې هیڅ هېواد په افغانستان کې د امريکايانو شتون نه مني

 په عراق کې وضع بل شان وه، لومړی شیعه ګانو ته د پراخ واک ورکول او له عراق څخه د کردستان جال کېدل، د عراق سني
برخه ډېره کمزورې کړه او له بله پلوه د ايران رژيم له امريکايانو سره د مخالفت له نارو سره سره د بغداد له حکومت سره هر 

دغه شان امکان په  .اړخیزې پوځي او سیاسي مرستې کوي، څو هلته يو افراطي شیعه حکومت د عربو په مینځ کې ټینګ شي
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پوځي حضور کمېدل سمالسي د چین او روس الس وهنې زياتوي او د ټولو په سر کې افغانستان کې نشته، ځکه د امريکا د 
لیتیک په افغانستان کې د عراق په پرتله ژور او نړيوال دی او دلته په دې ډول جیوپو. سیمه کې نه غواړيپاکستان امريکايان په 

 .جنګ د امريکا او چین لپاره د مرګ او ژوند حیثیت لري
ستراتېژۍ پوهان او څېړونکي کله ناکله دا هم وايي چې ښايي امريکايان د ويتنام تجربه تکرار کړي يعنې په د جنګ او نړيوالې 

که څه هم دا پايله له احتماالتو لیرې نه ده خو . افغانستان او سیمه کې بشپړه ناکامي ومني او له دې سیمې څخه غايب شي
، ځکه په دې صورت کې به امريکايان په منځني ختیځ او خلیج کې د تیلو امريکايان به د ويتنام به شان پايلې دلته ونه مني
کلونو کې امريکايان په ويتنام کې نهیلي شول او په الووس  19۹2ـ 19۹۲په . زېرمو ته څېرمه له چین سره د خوسي لوبه کوي

وس او کمبوديا کې چین او روس پلوه او کمبوديا يې يرغل وکړ، تر څو په ويتنام کې جنګ وګټي، خو په پای کې په ويتنام، الو
په پای کې خبره دې ځای ته ورسېده چې هغه . ستان بريالي شول او امريکايان په ډېر فضیحت سره له ويتنام څخه ووتلیکمون

 . شمېر امريکايان او د دوی ځايي پلويان د څرخکو په واسطه د امريکا د سفارت د بام له الرې په بېړه وتښتېدل
کال څخه څرګنده نه ده او دا لږ احتمال لري چې دوی په خپلو شیطاني چلونو او  311۱پوځ ستراتیژي وروسته له  د پاکستان د

بل احتمال دا دی چې د پاکستان پوځ به له . منافقت وتوانېږي څو له امريکايانو ځان خالص او افغانستان په بال ککړ کړي
امريکايان تل له . ني د ډلې د مورچلونو په ګډون پر ټولو طالبانو يرغل وکړيامريکايانو سره په ګډه پرته له توپیر څخه د حقا

پاکستان سره دا ژمنه کوي چې د داسې يوه يرغل په صورت کې به امريکايان تر پايه د دوی تر شا ودرېږي او د جنګ ټول 
تان د لومړي ځل لپاره د پښتنو په ټولو په دې صورت کې به پاکس. مالي تاوان به ومني او پاکستان ته به بې حسابه پیسې ورکړي

پاکستان هم په دې باب د پړانګ او پاڼ تر مینځ پاتې دی، ځکه که دوی دا ګډ يرغل وکړ ټول پښتانه د . اشغالي سیمو حاکم شي
اد له بشپړ بلوڅو په شان را پاڅېږي او له پاکستان څخه خپله خپلواکي تر السه کوي او که له يرغل نه ډډه وکړي د پاکستان اقتص

د پاکستان واکمنان له هغې ورځې ډارېږي چې پښتانه راويښ شي او د ايډيالوژۍ پر ځای د خپل ځان . افالس سره مخامخ کېږي
 .د خالصون په فکر کې شي

 له دې کبله د. پاکستاني څېړونکي او پنجابی مشران نارې وهي چې پر شمالی وزيرستان يرغل به د پاکستان لپاره ځان وژنه وي
 .هڅه کوي پښتانه د تل لپاره د ايډيالوژۍ په نري رنځ اخته پاتې شي .یآ .اس .یآپاکستان پوځ او 

د افغانانو په ديني او عنعنوي . يوه غوره الر چې په هغې که افغانانو او هم د امريکايانو خیر دی هغه د سولې او روغې الر ده
په رښتیا ځان له دې سیمې نه بريالي  که چېرې امريکايان صادق وي او. ارزښتونو کې، ننواتې د ټولو لپاره د خالصون الر ده

د همدې سولې او رښتینې مصالحې يوازينی الر دا . وباسي، بايد له افغانانو او په تېره بیا له پښتنو سره روغه او مصالحه وکړي
 .ده چې د امريکايانو او طالبانو تر مینځ ښکاره او مخامخ خبرې پیل شي

سولې د پروسې د بیا فعالېدا تر څنګ بايد د افغانستان يو واليت د سولې په نوم ونومول شي او د دواړو دښمنو ډلو تر د قطر د 
طالبانو ته  .دا به طالبان له سیاسي انزوا څخه بهر کړي او د پاکستان د پوځ السوهنې به هم ختمې شي. مینځ اوربند اعالن شي

خلک دي او يا دوی خپلواک  .یآ .اس .یآيا دوی په رښتیا د آنړۍ ته څرګنده کړي چې به هم دا زمینه برابره شي څو ټولې 
 .دا وروستی چانس دی چې هم امريکايان او هم افغانان د يوې لسیزې جنګ څخه ژغورلی شي. افغاني ځواک دی

ملي امنیت نه دی چې د کابل زما منظور هغه )افغانان د لويديځ مدنیت سره کومه دښمني نه لري، د افغانستان ملی امنیت 
له ملي امنیت څخه پراخه مفهوم د افغانستان د خلکو او ارضي تمامیت . ستي اسالفو باور پرې درلودیحکومت او د هغه کمون

له دې کبله خپلواک . تل د روسانو له خوا تر ګواښ الندې و او له کمونستي چین سره د افغانانو دوستي ناممکنه ده.( امنیت دی
 .اوړی افغانستان د لويديځ لپاره او د دوی د جیو پو لیتیک ګټو لپاره د پوالدو ديوال دیاو پی

 
 :په پای کې 

لومړی امريکا غواړی د نړۍ په طبیعي زېرمو بشپړ کنټرول خوندي . هغه پټ جنګ چې دلته وڅېړل شو دوه واقعیتونه بربنډوي
دا د هغه جیوپولیتیک پټ راز دی چې امريکا يې له . وګه پاتې شيوساتي او دوهم په ټوله نړۍ کې د يوازيني ابر ځواک په ت

د همدې . چین سره په سیالۍ کې بوخت کړی، ځکه چین د امريکا د پورتنیو دوو اهدافو په الر کې يو زياتېدونکی ګواښ دی
هغه زموږ د تاريخ په په افغانستان کې جنګ افغاني منطق هم لري او . سیا او منځنی ختیځ دیآسیالیو د ثقل مرکز جنوبي 

 . ملي دريځ دی چې جنګ مخ په وړاندې بیايي شهادت د بهرنی اشغال پر ضد نه ماتېدونکی ديني او
د دې ټولو عواملو په رڼا کې اوس ټولو  .افغانستان تر بل هر وخت زيات په سیاسي خپلمنځي اختالفاتو کې راګیر شوی دی

موږ به ډېرې هیلې لرو او . ې څنګه افغانستان له ټولو مرګانیو ګواښونو وژغوروافغانانو ته دا لوی تاريخي رسالت پروت دی چ
ډېرې غوښتنې به لرو، خو که زموږ د افکارو شاته بلقوه ملي او نظامي ځواک نه وي زموږ ټولې هیلې به يوازې يوه فلسفه وي 

 . او په فلسفه او هیلو نشو کوالی افغانستان وژغورو
ستان اصلي معنی ده په افغانستان او سیمه کې د سیاسي او نظامي ځواکونو د لوبو په نندارتون ښه د پاکستان پوځ چې د پاک

موږ له دې تاريخي . پوهېږي، له دې کبله دوی د افغانستان او د پښتنو کنټرول د ځان د دفاع يوازينۍ اغیزمنه وسیله ګڼي
پټو او ښکاره لوبو پوه شو او د دې پرځای چې د پرديو  کږلیچونو څخه هغه وخت بريالي تېرېدالی شو چې په هېواد کې په

له ټولو نهیلیو سره سره . ارمان پوره کړو او يا د پرديو ايډيالوژيګانو ته کار وکړو د افغانستان د ژغورنې لپاره کار وکړو
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ې راتلونکې لپاره په موږ کوالی شو چې د ابر ځواکونو د سیالۍ او د پاکستان له کمزورو اړخونو څخه د خپل هېواد او خپل
زموږ د خالصون يوه برخه په پاکستان کې د پښتنو خپلواکي او له پنجابي استعمار څخه د دوی . ډېره هوښیارۍ کار واخلو

 .دغه ټول ارمانونه هغه وخت پوره کېږي چې لومړی بهرني ځواکونه د سولې او روغې په زور له هېواده وباسو. ژغورل دي
  


