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ی   کال٢٠٠٧ډسمبر٢۶                                          سورګل  ت
 
 

  .اسمه اوعمرتراړتيا پټ دی
  

ايو دولتونو سياستوال  ه چې دشتمنو اوب يواله کچه سياسی اواقتصادی لوړې موخې لکه څرن لکه چې څرګنده ده په ن
 يی اصأل په فکر کې هم نشی کېدلی،ځکه دغه ډول اواستخبارات پرمخ بيايی،دغريبو هېوادونو واکداران اوسياستوال

ی،په اوس وخت کې لوړاوپرمختللی تېخنيک  ښتونو باندې تر سره کي و ل يمونو،لوړې بودجې اوغ چارې دپوهانو 
  .هم ددا ډول چارو ترسره کولواړينه برخه ده

و سره شپه  اوورځ الس په ګرېوان د غريبو هېوادونو سياستوال اوواکمن د خپلو هېوادونو دکورنيو ستون
يوالو ته يی يوازې اويوازې د مرستوکولو سترګې وراوړی،ددې واس نلری چې نوروته لومې  يانواون وی،ګاون

ی   .واچوی اوهغوی پکې بند ک
و له خوا داړتياو په وختونو کې د خپلو پالرنو  ايوهېوادونو اوګاون ی تل د ب ځوانان اودغريبو هېوادونو اړ وګ

وډۍ اچولو کې( او نوروهېوادونو کې د دوی دغرضونولپاره د االتو اووسائلوپه څېردولتونو پرضد کارول ) ترور اوګ
ی   .شوی دی اوکي

و ځکه هغه هرچا په بيلو ډولونو او بيلو ذهنيتونو تعريف  ي موږ نه غواړو چې د ترورېزم په تعريف کولو وغ
يدی   . ک

ی،پرحقونويی ...چې ددوی عقيدو،دودونويو هغه څوک دی . موږ ترورېزم په دو برخو ووېشو ته سپکوی شوی او کي
ی،هغوی ته د دوی دشمنان  ی،په خاوره يی تېری شويوی او اړ شويوی چې د خپلو حقونو دفاع وک تېری شوی او کي

وونکی دی ی ترورېستان وايی خو هغوی مجاهدين او آزادۍ خو ه فلسطينيان يادولی . اود دشمنانو مالت ددې بېل
يده او . شو ی الوتکې،توپونه او هرډول عصری واسلې لری، د فلسطينيانو خاوره يی هم الندې ک اسرائل شوبلې،جن

و دغچ اخيستلو . دغه واسلې هم پرفلسطينيانو باندې  استعمالوی ونو م په مقابل کې فلسطينيان تش السی دی اودلس
ی، ځان الوز ه پورې ت لو اويا يی م نه لپاره په خپل الس جوړشوی يو بم په خې وی،که کوم اسرائلی يی م ک

ی ک وځان خو م   . ک
ۍ په هر (بل ډول هغه ترورېستان دی کوم چې د ځوان په خام عمريا هم د ځينو اړتياو پر بنسټ يو شمېر کسان دن

ی)ګوټ کې چې وی ل کي اکلو موخو لپاره د هغوی مغزه مين يو له خوا د  ونو يا استخباراتی ک و بان ،ددوی د د غ
ې په توګه که غواړی . روزلو لپاره داسې پېښې اونندارې جوړوی چې ددوی ذهنونه اوفکرونه بيخی واړوی د بېل

ی، که غواړی  چې هغوی د کوم قوم پرضد وکاروی نو په هغو کې قومی جذبې د جنون او ليوانتوب بريد ته لوړې ک
يايی دومره اوچتوی چې هره شېبه قربان او سرشيندنې ته چې په مذهبی الره کې کار ورڅخه واخلی نو مذهبی لېوالت

و. تياروی ي نو باندې وغ   . موږ به د دغه وروستی ډول ترورېزم په يو شمېر عملی ک
ونو کالونو په اوږدو کې يو شمېرواکمنان د کورنيو اوبهرنيو سياستونو له امله  د  ددې خبرې به تېر شو چې د لس

کارشويدی   .ترور
ه او په کومو بهنو اوپلمو وهغو را به شو د يواله کچه زوروراوپرمختللی دولتونه څرن غې خبرې ته چې په ن

ه وکاروی يا يی هم د  ی او طبېعی،اقتصادی زېرمې يی د ځانو په ګ هېوادونواوسيمو ته چې غواړی الندې يی ک
وی تره وختونه د ترورېزم د وسيلې زيا. سياليو کولو څخه وغورځوی،نو ډول ډول چلونه ورته جوړوی او اوبه ورخ

  .نه هم په دغو سياسی موخو کې کار اخلی
ې يی په الندې ډول دی   :ځينې بل

ه په ٢٧کال د فبروری په ١٩٣٣په  بجې د رايش پارلمان ما ته چا اور واچولو،ددې اور په پلمه دجرمنی نازی ٩نې
ل، دهغوی ترڅن يی يو واکمنو د جرمنی کمونېست ګوند تورن او دهغې زيات شمېرفعالين  يی ونيول اوبنديان يی ک

ل د وخت دولت . شمېر آزادخياله کسان، ليکواالن اوژورنالستان کومو چې پرنازی دولت نيوکې کولې هم بنديان ک
ې،پوستليکونه يی کتل،تېلفونونه  ې يی منع،زيات شمېر ورځپانی يی بندې ک داسې فرمان وايستلو چې هرډول غون

دغه ډول پالن له پخوا څخه د وخت نازی دولت لرلو خو د پارلمان . و دکورونو تالش يی کولی شوېيی کنترولول ا
ه که ک ه بهنه شوه او پروسه يی چ ېن اور اچونه  د ډېرو خلکو په ګمان دغه کار پخپله د نازی دولت د . بل

  .  استخباراتو له خوا پکاراچول شوی ؤ
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يوا ې په درشلبله پېښه داسې وه چې د دويمې ن لردخپل )کال١٩٣٩(لې ج کې دهغې وخت جرمنی نازی مشره
ولی ته د لهستان عسکرو دريش ورواغوستلې اوهغه يی وګمارل چې لهستان ته ورڅېرمه د آلمان د ګليوېتس  پوځ يو 

ی ی اودا کار به نو دوی ته په لهستان باندې د بريد کولو پلمه په الس ورک ه کار په دغ. راډيو پر مرکز بريد وک
ې پيل هم  يوالې ج ه د دويمې ن لو چې همدا ج همدا شان تر سره شو او جرمنی په دې پلمه پر لهسان بريد پيل ک

  . و
ې تر پای ته رسيدو  يوالې ج وروسته د آمريکا متحدواياالتونو واکمن په دې سوچونو کې ) کال١٩۴۵(د دويمې ن

ۍ په خاصا توګه په  پرمختيايی هېوادونو کې د وخت شوروی دولت د نفوذ کولو مخنيوی شول چې په څه ډول په ن
کوی، نو دا يی وپتيئله چې ددې هدفونو په الس ته  ۍ کې ملی مترقی خوځښتونه و ه په دريمه ن ی او څرن وک
منې اوبې اغېزې شوی غوندې وې . راوړلو کې د نويو الرو چارو کار واخلی، ځکه زړې او کالسيکې الرې ستون

ونواو مترقی خوځښتونو په دغه ن وی الرې چې دوی ګوتې په کېښودلې، په پرمختيايی هېوادنو کې د ملی غورځن
کول وو و د هغه وخته په ډېرو هېوادونو کې دغه نوی . روانی او ترورېستی طريقو  و استخبارتی څان د آمريکا پ

و او هژمون ساتلو لپاره وازموئله، په زرونو اولکونو ی يی په دغه توره په پرمختيايی هيوادونو توره دخپلو ګ  وګ
ل اودوی وکوم چې په پورته ماموريتونو ګمارل شوی ) آمريکايانو(کې حالل ک هم په خپل وارسره د خپلو وګ
  . و،زياتې قربان وليدلې

غې کالونو کې په شمالی کوريا کې دلکونو کوريايانو د وژلو ترڅن په زرونو خپل عسکر اوده١٩۵٠آمريکا په 
زره آمريکائی ۶٠ـ مو کالونوکې په وېتنام کې دلکونو وېتناميانو د وژلو اومعيوبولوسره يوځای ١٩۶٠وروسته په 

ل   . ځوانان له السه ورک
شمېر امريکيانو ترڅن ډېره برخه فراری ١٩۶١په  کال د سيا له خوا د ترورېستانويوه ډل جوړه شوله چې د ل

ی . با باندې يی يرغل وروړلوکيوبايان پکې تنظيم وو اوپر کيو تل داسې څرګنده ک امريکايانو په دغه عمل سره غو
امريکايانو پر کيوبا باندې په دغه بريد کې .چې دا په خپله د کيوبايانو کار دی چې دخپل دولت پر ضد راوالړشويدی

ل١۴٠٠   .کسان په يوه ورځ  له السه ورک
کو ٢٠٠آمريکايان او۴٠٠ددې پېښې وروسته بيا سيا  کيوبايان په سپکو او درندو واسلو،چاوديدونکو توکيو،وړوچ

ې ه اندازه پيسې يی په اختيار کې ورک يو سمبال او بشپ دوی يی وګمارل چې په کيوبا کې په تخريبی عملونو . بې
ی لې،د خوراک. الس پورې ک ی دغې ډلې په راستورانتونو،فابريکواوکارخانواونورو ورته ځايونوکې چاونې پيل ک

لې اونور ۍ يی ډوبې ک تل په دغه .  توکيواوبورې په ګدامونو کې يی زهرجن توکی وشېندل،د کبانو بې دوی غو
وډی راولی، خو ددوی ددې کار پايلې مايوسوونکی  ولنه کې ګ ی دخپل دولت پرضد راپورته او په  طريقه دکيوبا وګ

ول شولوې، ځکه کيوبايان نه داچې د خپل دولت پر ضد نشول برعکس ن   . ورهم په خپل دولت را
ې د وخت د پوځ مشرته دندا  اغلی جان کن کله چې سيا دوه ځلې په خپلو دندو کې پاتې راغله، نودهغې وروسته 

ی ه . وسپارله چې د کيوبا چاره وک ه چې  پر کيوبا باندې دبريد کولو  وونه وک ې د پوځ مشرتابه ته الر اغلی کن
ی،ځکه بې له لو، له پلمې جوړولو څخه پلمه جوړه ک  داسې پخه دليله چې کيوبا پر موږ يا زموږ پرمتحدينو بريد  وک

ۍ زموږ بريد تېری وبولی ی اوبيا . پرته به ن ۍ سمه پلمه جوړه ک نو ځکه هغوی ته په کلکه وويل شول چې لوم
ی   .بريد پروک

ه چې په ګونتانام وز په نوم يوه طرحه جوړه ک و کې پرخپله پوځی اډه  دوی خپله هوائی بريد  پوځی مشرتابه د مون
ی ؤ او پر هغوی د بريد پلمه په الس  ی اوبيا ووايی چې دا بريد کيوبا ک ی او هلته خپل يو شمېر عسکر سټ ک وک

  نو بيا. ورشی
ی ولې آبادۍ يی خاورې ک ی يی واوژنی او ی په زرګونو وګ   .  پر کيوبا بريد وک

نی ١٩۶٢يمه طرحه دا وه چې په  د امريکايی پوځ مشرتابه دو کال د فبروری مياشت کې چې جان ګلن د آمريکا لوم
ی ۍ راوغورځوی او هغه پر کيوبا وروت   . هواباز چې کله بهرن فضا ته الوزی دهغې بې

ۍ وچاودوی او دهغې مسؤليت پرکيوبايانو ورواړوی اود هغوی  دهغوی دريمه طرحه هم دا وه چې کومه خپله بې
یپرضد په  ه الس پورې ک   .ج

ه کې څو چاودنې رامن  ه ګو  په دې ډول خپلو طرحو او پالنونو ته ادامه ورکوی، وايی چې د خپل هېواد په کومه ګ
ی او هغه پرکيوبايانو ورواړوی ی او ) ۴٨سی(او )٢۶بی( خپلو. ته ک ونه ورک کاری الوتکو رن الوتکو ته دکيوبا 

و . راوغورځویپه هغو خپله مسافروړونکی الوتکه  ول پالنونه چې د زيات شمېرآمريکايی ملکی اوپوځی وګ دغه 
ۍ وسترګو ته دا  رو ملتونو او ن انو د خپلو موخو لپاره په کارول ترڅو د مل مرګ ژوبله پکې نغښتی وه،د آمريکا غ
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له ې له دې وېرې چې څ. ودروی چې دوی په  حقه وو چې کيوبا يی په خاورو بدله ک اغلی کن ومره به يی کوم خو
ی ه پر وک ين ی شول چې  ل شی، په تشويش کې وو او ويی نه ک   . دغه پورته کوم يو دليل موجه وګ

لې چې په الؤس کې يی درې سوه ٧٠ـ١٩۶٩په  کالونو کې آمريکا د الؤس اوکمبوديا پربېدفاع خلکو بمبارۍ وک
ل ی سټ ک سوه زره وګ وس زره اوکمبوديا کې يی شپ   . پن

لو او ديوې کودتا په کولو ١٩٧٣ په  کال د چېلی د منتخب مشر سالوادور آلندې پرضد يی جنرال پنوچت راپورته ک
ل او دغې ديکتاتور واک په الس کې واخيست ه ک ی م لس زره د چېلی وګ   .يی پن

  
ه اروپا کی په  ه چې کي اړخی ـ مو کالونوپه لسيزه کې ددې لپار١٩۶٠   همدا ډول د امريکا استخباراتو په لودي

ئ السو  ولنه کې يی پرشا وتنبوی، د وېرې او ډار اچولو ترورستی عمليات د يوشمېر ځايی  ځواکونه وډاروی اوپه 
اليا کې د ل چې يوازې په اې په . ترورستی پېښې وشولې١۴۵کال په اوږدو کې  ١٩۶٩واکمنو په مرستو پيل ک

کاره سره دسيا يوه١٩٩٠ ه په  ی ريچارد برېنېک په غاړه وخيستلهکال کې ددې پېښو پ   .  غ
ئ چې څومره نو او عملونو باندې تاسې ګران لوستونکی قضاوت وک ولو يادو شويو ک لکه چې دوی ( دغه ډول 

  .د آزادۍ،عدالت او دموکراس راوستلو سره سمون لری) دعوی لری
ريقايی هېوادونو،آسيايی او اروپايی هېوادونوکې د آمريکامتحدوايالتونه نن هم که چېرې دالتينې آمريکا په هېوادونو، آف

دی، که هغه دولتونه وی او يا نورملی اومترقی خوځښتونه،  په  و سترګو غاړې ن تنو ته په پ کوم څوک ددوی غو
  .له مخې ورک کوی) په کومو کې چې هې ډول اخالقی معيارونو ته ځای نشته(مختلفو الرو اوطريقو

ې په توګه يادوم دلته په دې اړه يوازې دآ کی د بېل په . مريکا دبهرنيو چارو دو تنو وزيرانو د خبرو يو څو 
ر اعالنوی١٩٨۴ ه کې اخالقی مالحظات موږ بايد :(کال د آمريکا دبهرنيو چارو وزير شول د شورش پرضد ج

ی کال د ١٩٩۶په . ، دشورش نه يی مطلب هر هغه خوځښټ ؤ چې د آمريکايانو خوښ نه ؤ)کمزوری او فلج نک
ال په يوه يوساعته تلويزيونی مرکه کې دعراق  آمريکا د بهرنيو چارو وزيرې ماډلن البرايټ څخه ژورنالست لسلی س
ول  لستان د فشارونو له امله د امنيت شورا له لوری بر ل تنه کوی کوم چې د آمريکا او ان د بنديزونو په اړه يوه پو

تنه تنه کوی ـ پو ی، تراوسه د نيم (:شوی وو،يوه دا ډول پو ه کاله تېري يدلو بنديزونو څخه پن په عراق کې د ل
يدی ووايم چې ددې قربانيانو شمېره ...زه غواړم. مېليون څخه زياتو ماشومانو ددې جزاګانو له امله ژوند له السه ورک

ی؟تاسې فکر نه کوئ چې دغه تصميم په لوړه بيه . د هېروشيما د اتومی بم چاودنې څخه ډېره ده   )تمامي
تيا ده،سخت انتخاب دی:( مادلن آلبريت په ځواب کې وايی ی. ر   .) خو موږ عقيده لرو چې په دا بيه ارزي

   
دې پسمنظر   . د افغانستان ني

   
    

کو کې د ل پخوا  و  ه به وی  نه ډېره اوږده زمانه بلکې په لن ا واچوو، ددې لپاره چې دافغانستان په حاالتو ل ر
ووخت يانې د ې راوروسته وخت ځغلنده تر نظرتېر ک يوالې ج ۍ دڅلوېښتمې لسيزې په .    ويمې ن دشلمې پې

ک،کندهارهوائی ډګراوهلمند دپراختيا  وروستيو کې د آمريکا د موريسن کنيوډسن کمپن دافغانستان دکندهارـ کابل س
ولو لپاره قرضه د ل اوامريکا دولت ددغو پروژو د بشپ ونونه وک لهپروژې ت ددې پروژو .  افغانستان دولت ته ورک

يل اود څو ځله قراردادونو اړتياوې يی له دې کبله پيدا شولې چې کمپن به  يدل او پای ته رسيدل ډېر وځن بشپ
ی قراردادونه کول ه آمريکا دولت افغانستان ته دنورو مرستو وړانديزونه هم  کول خودا مرستې د . نيم ددې ترڅن

طونو سره ملې  طونه داسې وو چې دافغانستان دولت بايد د شوروی اتحاد سره خپلې اړيکی شلولی ش وې،هغه ش
ه چې دا تصميم نيول دافغانستان د هغې وخت دولت ته  ګران کار و او ويی نه منلو، نو دآمريکايانو د  وای، خو څرن

لوچې پرافغانستان د کراچ بندر څخه د سوداګرۍ مالونو  ی اوافغانستان د پاکستان دولت وسکون راوړل بند ک
ی سې الندې راولی او د افغانستان پرضد په پوله باندې تحريکات وک   .اقتصادی تن

ه ونښلی١٩۵۵ په  دې و چې د پاکستان او افغانستان تر من ج په دې حاالتو کې بيا امريکايانو . کال کې ني
تل چې دا فشارونه به لېرې شی خو  ی چې ددې دافغانستان دولت څخه وغو که افغانستان دولت دوی ته اجازه ورک

ی ان ترمن ودرولو، خو بيا هم د افغانستان . هېواد په شمال کې پوځی اډه جوړه ک دافغاستان دولت يی د پاڼ او پ
دی تنو ته غاړه کېن   .دولت وپتيئله چې د آمريکايانو غو

تو ۍ ډلې مشروطه غو ۍ دوروستيو وختونو(نکود افغانستان کورن سياسی پېښې چې دلوم له وخته ) د نولسمې پې
کال پورې ترڅو چې په افغانستان کې  داسې نوی قانون راووت چې په هغه کې سياسی ډلو ١٣۴٣چې راونيسې بيا تر

کاره توګه روڼ اندو  ه يا نيمه  ل شوی وه،تل په هېواد کې په پ يا ته نسبی آزادی ورک اوګوندونو جوړولو اومې
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تونوپه پرالپسې ډول سرونه را اوچتول،ځينې زر اوځينې دڅه پرمخت وروسته دکورنيو اوبهرنيو اومترقی خوځښ
ل شويدی کول شوی، مات اوغلی ک   .دترقی اوپرمخت ضد قوتونو له خوا 

ۍ وروست يوشمېر سياسې ډلې د  کال اساسې قانون وروسته جوړې شولې چې په دغو سياسی ډلو کې ١٣۴٣ ددې ل
لو) جمعيت(انستان دخلک دموکراتيکيوې ډلې د افغ د افغانستان دخلک دموکرتيک ګوند . ګوند نوم ځانته غورا ک

افغانستان دغه وخت په . د ثور مياشتې په پاڅون کې واک ته ورسيدلو)کال اپرېل مياشت١٩٧٨(کال ١٣۵٧په
ۍ يو له ډېرو وروسته پاتې هېوادونو له ډلې څخه و و ډګرونو کې دن  د خلکو دموکراتيک ګوند .اقتصادی اوزدهک

ل ولنيز او اقتصادی اصالحات او رېفورونه اعالن ک کو اصالحت يی . واک ته د رسيدو سره سم يو پر بل پسې  دم
ل شاخوا  ه يی د مالوچو،چغندرو،غنمو اونورو ٣۵٠وک ی،د بزګرانو په ګ کې ورک زره کورنيو ته يی م

ي لې،دکېمياوی سرو اوکره لمحصوالتو بيې لوړې ک يټ ک يزبانک سود يی  رېز . زو ماشين االتو بيئ اوکره يو ان
ی وايی چې د په (کال تر م مياشتې پورې ديوکال په موده کې١٩٧٩کال اپرېل دمياشې نه بيا تر١٩٧٨فرې هالي

  .د تغيراتو اندازه د تېرو وختونو د دوه سوه کالونو په اندازه وه) کليوالی سيمو کې
وونې او روزنې چارو  ی جوړ شول اود بېسوادۍ سره جهاد اعالن شو  وون . ته ډېر پام واړول شو،په لس ګونو 

تونو راوستلو پيل  ولنيزو، اقتصادی اوکلتوری برخو کې په نو ولو  دغې نوی دولت لکه چې د مخه اشاره وشوله په 
ل ه يی دپرمخت په لور ګامونه اوچت ک لو اوپه بي   .وک

ه تېر دې شولو ددغه نوی دولت يوه غ وتنه دا وه چې په يو اړخيز ډول د شوروی اتحاد سره تر پخوانو دولتونو ډېر ني
لو، نوی  چې دغې وضعې دسيمې هېوادونو او آمريکا لپاره چې په ايران کې خپل ژورسياسی شتون له السه ورک

ه الس په کار شی اود اف ل،دغه وسواسونه ددې سبب شول چې هغوی په بي غانستان دغه نوی کېناول تشويشونه پيدا ک
ی ی زر له ودې ولووی او وچ يی ک   . شوی نيال

ېنو برژنسکی دفرانسوی ژبی نوول ابزرواتور  اغلی ځبي ر   دامريکا يو مشهور لوړ پوړی چارواکی اوتحليل
لکې کال د جون مياشتې څخه نه، ب١٩٧٨نشريی سره په مرکه کې ويلی و چې په افغانستان کې د امريکا الس وهنې د

کال په جون کې د امريکا ولسمشر کارتر د ١٩٧٩د . د م مياشتې همغه د پاڅون نه يوه مياشت وروسته پيل شولې
لو و مرستو کولو امر ورک س د . مجاهدينو سره د پ دهغې وخت د سيا مدير او اوسنی د امريکا دفاع وزير رابرټ ګې

جاهدينو سره دشوروی اتحاد د پوځی تېری څخه شپ خپلو خاطرو په کتاب کې ليکلی دی چې امريکا د افغان م
ی وې کال دم په مياشت کې دافغانستان ١٩٧٨اوسيا د. ای. اس. دپاکستان ای. مياشتې د مخه خپلې مرستې پيل ک

،وروسته په پاړه څنار، مېرامشا،بجاوړ،سپين وام،  ای په ورسک کې پيل ک نی روزن ياليو لوم دې د جن پولو ته ني
لوچترال اون ايونه جوړ اوپه کارونو يی پيل وک و کالونو کې ددا ډول . ورو ځايونو کې دا ډول روزن يو پن په لوم

  .مرکزونو جوړولو شمېره يوسل شلو ته وختله
ې روحی روزنې په غرض دسيا په مشورو، د ای په . ای. اس. ددې پوځې مرکزونو دپاره دنويو تنکيو ځوانانو د بشپ

. دسعودی دولت په مالی تمويل په پاکستان کې په زرونو ظاهرأ دينی مدرسې جوړې شولېعملی برخه اخيستنه او
کوپه کارولوسره د متمدنو  و د  و تر نوم الندې د کفراو کافرانو ضد ج دوی ته د اسالم دپاک دين د زدهک

ولو،ماتولوچارې وزده کول ۍ پرضد روحيه ورکول کيدله او د وژلو،ړن   .  کيدلېانسانانواو متمدېنې ن
رېزانو د سياسی اسالم د بنسټ  ولو ته څرګنده ده دهند په لويه وچه کې د پاکستان دجوړيدو څخه دمخه ان لکه چې 

ه دا مدرسې . کېښودله) پوځ( ډبره ايښی وه او دهغې پر بنياد پاکستان جوړشولو چې وروسته يی وهغې ته بله پخه ډان
ی چې د جهادی تنظيمونو له خو وون و،جهاد په کيسواو مفاهيمو ډک څه،هغه  ا جوړ وو،دهغو کتابونه دجن ج

ۍ او بنسټ نوره هم پراخه . وو رېزانو د وخت دسياسی اسالم ک دغو چارو په پاکستان اود افغانستان په لمنو کې د ان
  . او ژور بوتللواو په پخه بنيادګری اوترورېزم يی واړلو

اغلی پروېز مشرف هم .) جی. اس. اس(پېشل سروېسيز ګروپکال ترپسرلی پورې د پاکستان س١٩٧٩يوازې د چې 
و مرستو، يو ځای په  ی، دآمريکا د شنو کاله پوځيانو اوسمندری پوځيانو ډلوپه ګ اووه کاله په هغه کې دندا اجرأ ک

ايونو کې لس زره مجاهدين روزل شوی وو ه ايزو روزن کال ) کال١٩٧٩(په همدې. دغو پورته يادو شويو ج
له، په هغه کې راغلی و چې په افغانستان کې د اغ ه کې مقاله نشر ک ن پوست په ورځ پا لی خليل زاد د واشن

ې رژيم واک ته ورسوی اوبيا په افغانستان کې پوځی اډه  آمريکا يانو دمداخلې هدف دادی چې هلته د امريکا دخو
ی يدو سره ال زيات دغې کارد . جوړه او دشوروی اتحاد د پوځی خوځښتونو څارنه وک ايران څخه د امريکا دالس لن

يدی   .اهميت پيدا ک
ی وليکل چې امريکا په ايران کې دسخت ماتی وروسته هم نه  ارو ورځپا  په همغه کال وروسته بيا فرانسوی ژبی في

ی چې افغانستان دشوروی اتحاد. غواړی چې دسيمې څخه ووځی  ضد ددې لپاره چې په سيمه کې پاتې شی اړينه ګ
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ی اکل شويدی. کمپ ته ورګ ک ه  ين له همدې کبله به امريکا دمقاومت قواو دپياوړتيا په الره کې . دا هدف په 
  . ډېرزيار وباسی

ه٢٧کال ډسمبر مياشتې په ١٩٧٩د(کال په درشل١٩٨٠کله چې د کې دشوروی اتحاد سرو پوځونو دافغانستان سره )نې
لو او د افغانستان دولت يی د دوستانه اړېکو لرلو د نوم څخه په ګ ه اوچتولو زموږ پر خاوره وحشيانه تېری وک

و يی په پوره اندازه و،پاکستان اومالت يزانی افغانی  لښکرتيار ) لس زره تنه(رانسکور ک روزل شوی کمندويی،پار
بر پر کليو اوبان. لرلو اکل شوو هدفونو باندې يانې د پښتنی  و بې مسؤليته بمبارې د بلې خوا شوروی پوځونو دمخه 

ه شی ل چې پاکستان او ايران ته ک ه موده کې اړ ک لې، په زرونو افغانان يی سټ اونورپه ميليونويی په ل . پيل ک
لې. ای. اس.دغو مهاجرينو د ای  يزو بشری قواو زياتې زېرمې په الس ورک . اوايرانی استخباراتو لپاره دنويو ج

د لسو کالونوپه موده کې شاوخوا ) دشوروی سرو لښکرو تر وتو( تېری پر وختپر افغانستان باندې د شوروی د 
ل اوپه زرونو يی په  لس زره خپل ځوانان له السه ورک يونيم ميليون افغانان واوژل او معيوب شول،شورويانو هم پن

ې ته وروليدل   . مخدره توکو روږدی او د مافيه غې
و ک ارونه اوډېرې زياتې آبادۍ يی  افغانانو د آزادۍ په دغو لس کلنو ج ې ستره انسانی مرګ ژوبله وليدله،کلی،

رو قومی،ژبنيو،مذهبی او سيمه ايزو بې اتفاقيو اچولو ته لمن وواهله . سرو لښکرو په خاورو واړولې شوروی يرغل
ی وروسته پاتېوالی سبب شول   .  او دهېوادوالو دفرهن

  

  د القاعده پيدايشت اود
  .ه کولافغانستان سره غو

ه . د القاعده ډلې بنسټ اېښودونکی اسمه بن الدن پېژندل شويدی، کوم چې اوس هم ددې ډلې مشری کوی اسمه په خ
ې څښتنان شويدی ې پان اوس وخت ددوی . يمنی دی، ددوې کورن د يمن څخه سعودی عربستان ته تللی او هلته دغ

ولو ه ترالسه کویکورن د زيات شمېر کمپنيو څښتنان  دی،چې د  ه مېليارده ډالره ګ ولو .  کمپنيو څخه د کال پن تر
ی اودهغې له  ه ترالسه ک ستره کمپنی يی ساختمانی ده،چې دمکې معظمې دترميم قرارداد يی هم دسعودی پادشاه څ

ۍ. مېليارده ډالر اخستی اوال يی د ترميم کار روان او ال پای ته رسيدلی نه دی١٧درکه يی تر اوسه   په د ن
زره کارکوونکی ددوی سره  په پورته يادو شويو کمپنيو کې په ٣٢هېوادونو کې ددوی کمپن استازيتوب لری او٣٠

  . مزدوری بوخت دی
د آمريکا د کارليل ګروپ،کوم چې د آمريکا د دفاعی چارو صنايعو قراردادونه ترالسه کوی او دهغې په مديره هئت 

اغلی ډبليو بوش پالر،د  ی وزيرجان کې د اوسنی  لستان پخوانی لوم امريکا پخوانی بهرنيوچارو وزيرجېمزبېکر،ان
يتوب لری او د مديره هئت مشر يی د امريکا دسيا پخوانی مدير اوپخوانی دفاع وزير فرانک کارلوچی دی،د  مېجرغ

د امريکا په يو د اسمه کورن . اسمه بن الدن کورن   هم الپخوا يوه چوک اخستی وه اوتراوسه يی هم ساتلی ده
  . شمېر نوروسترو شرکتونو کې هم سهمونه لری

پاتې دې نه وی چې د اوسنی بوش پالردامريکا پخوانی ولس مشر اوجېمز بېکر دامريکا پخوانی د بهرنيو چارو وزير 
  .د الدن کورن ليدلو دپاره  يو وار په پخوا وختونو کې سعودی ته هم تللی وو

ار ته الړ او هغه وخته يی د پاکستان د ایکال پښ١٩٨۴اسمه بن الدن په  ه د افغانی . ای.اس.اور  اوسيا سره په ګ
لو ده دسعودی اونورو عربې او اسالمی ملکونو څخه افغانی مجاهدينو ته مالی . مجاهدينو په مالت او مرستو پيل وک

ولولې، د هغو ترڅن يی د عربی اونورو اسالمی ملکونو څخه  ځوانان تشويقول او د افغانستان او تخنيکی مرستې را
ی ته يی راوستل و ته د .     ج  زره ٣۵هېوادونو څخه ۴٣کالونوترمن موده کې د ١٩٩٢ـ١٩٨٢دافغانستان ج

ی ؤ ون ک و کې يی ګ ول شوی وو او ج يالی را ايونو کې روزل کيدل . جن دغه بهرنيان  به په هغو پوځی روزن
،روزل کيدل، ...دغو کمپونوته په کومو کې چې عربان،ازبکان،چيچنيان،. وړ شوی ووکوم چې د افغانانو لپاره پخوا ج
ياليوترڅن نوروپه زرونو ٣۵دهغو . مامورينو سره يوځای ورتللو. ای.اس.وخت په وخت اسمه هم د ای زره جن

ه کې د افغانی ه لکانو لپاره جوړې بهرنيو تنکيو ځوانانو په هغو مدرسو کې چې په پاکستان کې په همدې غرض په غ
ی کولې   .شوی وې او د مخه اشاره ورته وشوله، زدهک

ن دآمريکا د وخت ١٩٨۶ـ ١٩٨۵په  اغلی رونالد رې ه شوله، ځکه  او ته ورګ ه نوی پ کالونو کې د افغانستان ج
ې ته ډېرې واسلې ولې١۶۶ولسمشر و په کوم کې چې دا اجازه وه چې دافغانستان ج . ل شیلمبر فرمان السليک ک

نه وسله د ای۶۵دهغې له مخې په کال کې سيا  ر . له الرې مجاهدينوته ورکوله. ای.اس.زره  ددې نه عالوه سيا د ستن
له رس څخه تر السه ک ی اجازه هم د کن له اود هغو د . توغنديو د ورک ه ک دغو اکماالتو دشوروی پوځونو مال ک

لې او د مرګ ژوبلې ې ک ی منورو ساحې يی تن   . اندازه يی نوره هم لوړه الړهجن
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تل يی په کورنی او بهرنی سياست   دبلې خوا د شوروی اتحاد په مشرتابه کې تغير راغلو، ګرباچوف کوم چې غو
ی اوخپل پوځونه له . کې ژور بدلون راولی، ولسمشر شو ې ک ۍ سره اړيکی  ې ن هغې هيله لرله چې د لوېدي
)  د پېرېسترويکه اوګالسناست په نوم کورنيو پالنونو ته زيات پام واړوی(ا آبادولافغانستانه وباسی، ترڅو د هېواد بي

ی ک ک   .چ
لو او د م په ١۴کال د اپرېل په ١٩٨٨ په  ون السليک ک ه شوروی اتحاد په ژېنو کې د خپلو پوځونو د وتلو ت  نې

لو ولی له ١۵په کال د فبروری ١٩٨٩د. مياشت کې يی دماتی خوړلو پوځونو په وتلو پيل وک ه يی وروستی  نې
نو د . افغانستانه ووت لستان د دفاعی څې اغلی اسمه ددې بهرنيو اجيرانو په من کې خپل تشکيالتی فعاليت د ان

  . کال پيل او دالقاعده دسازمان بنسټ يی همغلته په پاکستان کې کېښود١٩٨٨مرکز د خبر سره سم په 
ه موده کې ددې سازمان  ولېده په ډېره لن دې شلوـ دېرشو هېوادونو ته وغ اخونه او هستې ني ې، دغو . څان

ولې زياتره هغه هېوادونه وو، په کومو  ې وغ هېوادونو کومو ته چې اسمه د خپل نوی جوړشوی القاعده سازمان څان
ې په توګه بوس. کې چې امريکا د وېشلو او جال کولو پالنونه او طرحې له پخوا په نظر کې لرلې نيا،د چين د بېل

ين اسيا هېوادونه او داسې نورې سيمې يادولی شو)چېچنيا(خيانجيان ،بالکان  ،قفقاز   ، دمن
اغلی اسمه بن الدن وزرونه څه ناڅه د افغاستان څخه سپک شول او سيا هم زيات پام د شوروی اتحاد  کله چې د 

ې اروپا په څخه نويو آزاد شويو جمهوريتونو او د شوروی اتحاد پخوانيو هم پيما ی سر کې ختي نه هېوادونو،په لوم
ی سعودی عربستان اوبيا سوډان ته الړلو ت، اسمه هم بېرته لوم ی چې په ۵٠٠هغې شاوخوا . لور واو  د القاعده غ

هغو کې پوځی مربيان، د اقتصادی چارو پوهان،د القاعده ډلې لوړپوړی اړېکی جوړونکی شامل وو، د پاکستانه څخه 
کې وپېرودلې او دوی يی پر مېشت او په چارو وګمارلد ځان سره س بن الدن دغه . وډان ته بوتلل او هلته يی م

د پخوانی شوروی اتحاد په زياترو . وخت د خپلو فعاليتونو زياته پاملرنه د ازبکستان،چيچنيا او بوسنيا ولورته واړوله
ی د دو ک سره لويدي پلوا وګ ې اروپا جمهوريتونو کې په چ لتونو مشرتابه ته ورسيدل، خو يوګوسالويا چې يو ختي

ت پاتې شولو د يوګوسالويا د ماتولو . شوروی پلوا سوسيالستی هېواد او په پوځی لحاظ هم پياړی و، په پخوانې جوړ
ی ول چې د خپلواک خوځښت پيل ک ښت سيا په غاړه . لپاره سيا د بوسنيا مسلمانان وه دوی ته مالی او تخنيکی ل

لو ذمه ووهلهواخيست يالو لې و .  اواسمه هغلته د اسالمی جن وډيو او ج په دې ترتيب په يوګوسالويا کې کورنيو ګ
ه رو ملتونو د امنيت شورا هوک ۍ ته پلمه په الس ورغلله چې د مل ې ن د روسيی د ( زور واخيست او لويدي

ی اوپر يوګوسالويا د امريکا تر م) کمزوری دري له امله ی او هغه ترالسه ک شرتابه الندې نېغ په نېغه بريد وک
و وويشی و   .دولت وروسته د سختو ځپلو څخه به څو 

ل او د بلې خوا د روسيی او   د چيچنيا په اړه د يادولو وړ ده چې هلته د يوې خوا روسيی ډېر پوځيان پر ځای ک
ۍ تر من کوم پټ جوړجاړی راغی ې ن   . لويدي

ۍ ازبکستان هغه وخت له يوې خ ې ن ون څخه ځان لېرې وساتلو اود بلې خوا يی د آمريکا اولويدي های ت وا د شن
دېوالی شنه څراغونه او اشارې ورکولې   .سره د ني

ينی آسيا او کسپيئن د تېلو اوغازو   کله چې  اسمه  ته  په دغو سيمو کې نوره ضرورت کم شولواود آمريکا پام من
ت نوافغانستان بيا د آ مريکا د پام وړ شولو او اسمه هم بېرته د سوډان څخه د افغانستان په لور سيمو ته واو

  .وخوځيدلواو هلته مېشت شولو
ه توګه د افغانستان ١٩٨٩د: دغه وخت د افغانستان حاالت کال په دويمه مياشت کې د شوروی سره پوځونه په بشپ

  . ځای پاتې وکال پورې ال د افغانستان هغه پخوانی دولت پر١٩٩٢څخه وتلی و، خو د
ی١٩٩٢په  د . کال مجاهدين د پاکستان او ايران د پوځونو په مرستو بريالی شول چې د کابل دولت رانسکور ک

ار کې جوړه شوله چې پر اوو تنظيمونو برسېره دپاکستان د  ه په پښاور  مجاهدينو کابل ته د ورننوتلو د مخه يوه غون
ون پک اغلی نوازشريف هم ګ ی وزير په اشارو دنوازشريف ترسيورې الندې ددې . ای.اس.د ای. ې درلودوخت لوم

اکل شوی وای، دا تصميم ونيول شو چې په وارسره به د  پرځای چې يو عبوری حکومت د دو يا دريو کالونو لپاره 
ی ې په د بلې خوا د ايران او هغې وخت شوروی تراغيز الند. تنظيم هر مشر د دو مياشتو لپاره جمهور رئس پاتې کي

ه جوړه شوله چې د ايران د استخباراتو د  ه جوړيدله، په مزارشريف کې بله غون همغو وختونو کې چې د پښاور غون
ېو برخه پکې درلودله ون د وحدت ګوند،جمعيت ـ نظارشورا،ملی جنبش اود وطن ګوند ځينو ډل دوی  .  استازی په ګ

له ه سره وک ين ه او  و هدفونو هوک  چې د تنظيمونو مشران کابل ته راغلل د هغو د مخه د شمال کله. په خپلو ګ
ون د هغوی د يو  ول ګدامونه اوشته د يوشمېر شخصی ملکيتونو په ګ ولې پوځی اوملکی ادارې،   لوالې په هدايتونو 

يو له خوا کومې چې د مخه په کابل کې وې او يا تازه ورننوتلی وې، چور اوتاال شوی وو   .  شمېر ډل
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ی يی حضرت صاحب مجددی د پښاور فيصلې سره سم د دو کله چې ار ته ورسيدل ، لوم  د مجاهدينو مشران کابل 
اغلی برهان الدين ربانی دور پيل شو چې هغې  لو، دهغې د دورې په پوره کيدو سره د  مياشتو لپاره جمهوررئس ک

له....... بيا د شيطان د تنن تنن   .د چوک څخه نه کوزيدلو) اغلی ربانی(نه او هغهسندره يی تماميدله . سندره پيل ک
 دولس تنظيمونه، د هريو تنظيم مشر او بيا په هره سيمه کې د هغوی قوماندانان ځان ځانله جمهوررئسان اوقاضيان 

ولې الرې . په دې ډول افغانستان په ډېرو وړو پاچاهيو ووېشل شو.  وو دهېواد په وړو وړو پاچاهيو وېشلو  سربېره، 
کونو ډکې وېپ څوک به چې د يوې سيمې نه بلې ته جوړاوسالم ورسيدلو،کورنيو به يی په ځانونو باندې خيراتونه . ه پ

مارو مورچلونه شول او په . اړين بلل ی،پوهنتونونه د ج وون و ډګر شو، ار د تنظيمی تودو ج دکابل تاريخی 
ت والو واو ار زياته برخه په کن ی سټ شول، د   . لهزرګونو وګ

لواله په خپل من کې يه وو )وحدت ګوند،ملی جنبش،جميعت ـ نظارشورا(سره ددې چې د شمال  و سره ل هم په ج
و يی له يوې خوا د روسيی او ايران پلوو الس بری حس کولو او دبلې خوا د ...) امريکا،سعودی،(خو پاکستان او مالت

ه اچولی او زيا و کې يی زياته پان ې دوی ګاللی وې، ځکه يی ددوی لپاره بايد السه ته افغانستان په ج تې ستون
  .راوړنې هم لرلی وای

دطالبانو د پيدايښت وخت کورنيو چارو ( نو دوی د الس ته راوړنو لپاره بله نوی پروژه د طالبانو ترنوم الندې
له) وزيرنصراله بابر له خولې خبره ده نه پېژندل شويو . ای.اس. اید طالبانو ډله د تنظيمونو په دننه کې د. پيل ک

و څخه  ايونو نوی روزل شوی ځوانان او يو شمېر هغه کسان چې د تنظيمی ج څېرو، د مدرسو اوپوځی روزن
ول او د  پزې ته رسيدلی وو اوطالبی بنياد يی ژور نه پېژندلو، د پاکستان استخباراتوله خوا د طالبانو تر نوم الندې را

ل ې ډګرته يی وړاندې ک ايونو کې چېرې . ج و په موده کې په همغو روزن پاتې دې نه وی چې د افغانستان د ج
يالی روزل کيدل،د پاکستان په لسونو زره داوطلب ځوانان وروزل شول چې د هغو څخه  چې افغان اونور بهرنی جن

لې و عملی تجربې زدهک و اوډېرو يی په افغانستان کې د ج يه ډله هم په طالبانو دغه لو. يو شمېر د کشمير په ج
ل شوله ه ک يوه. ورګ ه ک ين ولو دپاکستان کمندو دطابانو مال پخه او    . برسېره پر دغو 

له١٩٩۶په  يالو کابل ونيولو او د هېواد د شمال په لور يی مخه ک دا هغه وخت دی چې اسمه د سلو . کال طالب جن
ارجالل آبا(تنو ساتونکو سره په دو الوتکو کې افغانستان ی) د  د طالبانو او اسمه ترمن . ای.اس.ای. ته راستني

ی، د هغې ځايه د افغانستان بېلو بېلو سيمو . اړيکی جوړوی ی په کابل اوبيا په کندهار کې ځای پرځای کي اسمه لوم
  . ته ت رات پيلوی

ياليو د پاره له سره  ايونه پرانيستل چې٢٣ اسمه په افغانستان کې د بهرنيوجن او .ای.اس. کله کله به يی د ای روزن
ايونو ليدلو ته بوول ايونو ته به يی د سعودی . سيا لوړپوړی چارواکی هم د ځانه سره يوځای د هغوروزن دغو روزن

اپور،الجزاير،تونس،کوېټ  له ديش،ازبکستان،تاجکستان،سومالی،سن عربستان،مصر،يمن،اردن،چېچنی،پاکستان،بن
ې اوعربی متحده اماراتواو ځينو  ی زدهک نورو ځايونو څخه داوطلب ځوانان راوستل او په دغو اډو کې به جن

ۍ کې دغه داوطلب ځوانان تشويقول او آزادې ويزې يی ورکولې. ورکول کيدلې وله ن   .پاکستان په 
ې راوړو   .دلته د امريکا د يو شمېر وتلو دولتې څېرو،کومو چې طابان تائدول، د خبروڅو بېل

يدی ١٩٩۴د :(يلډانا روهاباکر وو ه په سيمه کې د طالبانو مالت ته دوام ورک کاله د امريکا متحده ايالتونو بې له ځن
ی چې د نورو ډلو مالت . او نن هم دا مالت دوام لری ې وک يوالو قدرتونو ځينې مرکزونه ه په ضمن کې که د ن

ی، د امريکا د بهرنيو چارو وزير به د ويتو له حقه کار واخلی متحده ايالتونه او پاکستان په افغانستان کې د . وک
ې کوی ه وړلو ه ولو ډلو له من   .)طالبانو ضد، 

کال په اکتوبر مياشت کې په پاکستان کې د امريکا سفير جان مونجو دافغانستان سهيلی سيمو ته کومې چې د ١٩٩۴د
په افغانستان کې په مثبت :(رو وزير وويلد هغې تر کتنې وروسته د امريکا د بهرنيو جا. طالبانو په الس کې وې،الړ

  .)هېواد ته ثبات،اتحاد او يووالی په ارمغان راوړی)طالبان(لوری وضع د تغير خواته ځی،داسې چې زدهکوونکی
تن پوست کې وليکل اغلی خليل زاد په واسن الزمه ده چې متحده :(د طالبانو لخوا د کابل نيولو لس ورځې وروسته 

یايالتونه د افراطی  هغه ضد امريکايی احساسات چې په اېران کې دی، د طالبانو په ...طالبانو سره مرستې وک
ی نو کې د سعودی الره نيولی ده. قوتونو کې نه ليدل کي   .)دوی په خپلو ک
 کې ١٩٩٧په کال . د طالبانو د پرمخت نه خوشاله وه او د هغو يی هرکلی کولو) يونوکال(د امريکا د تيلو کمپنی 

لو تر څو د غازو دهغې پيپ جوړولو په الرو چارو چې دوی د دغې  کمپنی د طالبانو يوهيئت امريکا ته مېلمه ک
ی ي تل، ورسره وغ ول غو   .ترکمنستان څخه د افغانستان له الرې د هند سمندر ته غ
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نو له ا يو د ک ينيو پې مله ورځ په ورځ د خلکو  د طالبانو له خوا د کابل تر نيول کيدو څه موده وروسته، ددوې د من
کالونو کې نورد زغم څخه وتلو بريدونو ١٩٩٩ـ١٩٩٨نارضايتونه د هېواد په ګوټ ګوټ کې مخ په زياتيدو شول،په 

  . ته ورسيدل
تل چې په افغانستان کې هرڅومره زر آرامی راشی اودوې د غازو نل ليکه جوړول ١٩٩٧د  کال څخه آمريکايانو غو

ی لې، کال څ٢٠٠٠دوی د . پيل ک کې ک ې چ مهالی حکومت جوړولو ه لوالې ترمن د ګ من خه دطالبانو اوشمال 
پورې امريکايانو دغې کار ته چې طالبان او ) ان جوالی مياشتې( کال له پيل نه بيا د هغې کال تر نيمه يی٢٠٠١خو د 

ه، خو پايلې يی ونلرلې ی پاملرنه وک ی، ځان لواله ګ حکومت جوړ ک غه د جوړې خبرې د اسمه ځکه د. شمال 
  .بن الدن چې دا وخت د طالبانو په من کې د پوره باور څخه برخمن و، د خولې په مزه جوړې نه وې

لوالې ترمن په جوړ جاړی  يو وختونو کې چې اسمه خبر شولو چې امريکايان دطالبانو او شمال   ان په هغو لوم
يه دی، دا کارونه دده په خيالونو او طبع سم ن يدل،هغه و چې دالقاعدې ډلې د ل کال په اخيرو کې په ١٩٩٨ه ل

ه غوندې  لې او د آمريکا او القاعدې ترمن فضا خ نايروبی اودارالسالم کې د آمريکا سفارتونو کې چاودنې وک
  .شوله

ايونو  د کنيا او تانزانيا له پېښو دولس ورځې وروسته آمريکايانو د هند د سمندر نه د بن الدن په څلورو پوځ ی روزن
ی وارونه وشول چې ه يی د ای٢۵باندې د خوست په سيمه کې راک ه شول،پن افسران وو،خو .ای.اس.تنه پکې م

  .اسمه هلته نه و
له چې د آفريقا د پېښو سره سره سيا  رناسيونال راديو چينل دا خبره په ډاګه ک ی اواېن ارو ورځپا د فرانسې د  لې في

ددې خبری رسنيو په حواله اسمه . و هدفونو په الرو کې يو د بل سره د مرستو کولو هيلمن دیاو القاعده دواړه ال د ګ
ه٢٠٠١بن الدن د وروستی ځل لپاره د سيا استازی سره د دغې . کال د جوالی په مياشت کې په دوب کې کتنه و ک

ه د پاکستان څخه په الوت۴سرچينې هغه وخت وليکل چې اسمه د جوالی مياشتې په که کې دوب ته د عالج لپاره نې
ر تېری کاالوې تر عالج الندې و،  وډی د ناروغ له امله يورولوژی ډاک الړلو،هلته په يو امريکايی روغتون کې د ب

دا خبر .  هغه بېرته افغاستان ته ستون شولو١۴د جوالی په . ده هلته د دوب د سيا مشر سره په روغتون کې کتنه لرله
ياو ۍ نورو مې لود ن   .  هم د همغې فرانسوی سرچينې له قوله خپور ک

اغلی جورج ډبليو بوش وويل چې موږ به د ٢٠٠١د  کال د سپتمبريولسمې ناوړه پېښې وروسته د آمريکا ولسمشر
ه کې زموږ سره نه وی، هغوی د ترورېستانو  ې او هرڅوک چې په دې ج ترورېزم ځلې هرچېرې چې وی ړان

  .سره دی
ن پوست د سپتمبر يولسمې ام د امريکا  د بهرنيوچارو پخوانی وزير هنری کيسينجر له خولې د واشن  د پېښې په ما

ی وېب سايټ وليکل ه يوسو:(ورځپا ول تشکيالت له من موږ بايد د ترورېستانو وروستی نفرهم . موږ بايد دغه 
ول هغه رژيمونه چې د ترورېزم سره السون. ووژنو ه ولری، د خپلو عملونو درانه بيه ول ترورېستی سازمانونه او

ی   .)به ورک
ولو هغو دولتونو سره حساب :( د امريکا د دفاع وزير مرسيال پل ولفوويچ په دې اړه داسې وويل موږ به په يووار د 

ی دی و چې د ترورېزم مالت   .)تصفيه ک
تل،خو طالبانو د آمريکا دولت د طالبانو څخه د اسمه اوالقاعدې ډلې د لوړپوړو چارواکو بې دلي ل ويلو، تسليمول وغو
تنه لرله هغه و چې د اکتوبرپه مياشت کې په . د سپتمبريولسمې  په پېښه کې د القاعده دالس لرلو د اسنادو غو

ل ارونو آمريکايانو بريدونه وک طالبان او د . افغانستان کې د طالبانو اوالقاعده پرمرکزونو، دکابل اوکندهار پر 
ی پاک ه چې القاعده غ تل خو آمريکايان په افغانستان کې پاتې شول، په تروېزم پسې لکه څرن ستان ته په پوله ورواو

ې اوچتولو په غرض . دوی په پيل کې ويلی وو، پل ونه اخيستلو يوالې فضا څخه د ګ د هغې پرځای يی د جوړې ن
له   .   عراق ته مخه ک

ې ليکنې وروسته قضاوت تاسو لوستونکو ته پ دم چې سيمه او افغانستان چا د ترورېزم مرکز ګرځولی ددې لن رې
  دی؟

و ته  څه، ان روڼ اندو ته هم تر  ۍ کې اوږده تاريخچه لری خو د افغانستان عامو وګ  سره ددې چې ترورېزم په ن
دې وختونو پورې اصأل د ترورېزم اصطالح نا اشنا وه   . دغو ني

  وروست خبرې
و او سهېلی سيمو کې ځای پرځای شول او دکابل  ـ  آمريکايی پوځيان افغانستان  ته د ورننوتلو سره سم د هېواد په ختي

روملتونو امنيت شورا له الرې د ايساف قوتونه راوبلل و . امنيت ساتلوته يی د مل خو امريکايانو په سهېلی اوختي
لواليتونو کې د بيا آباديو د پيلولو او ولس سره  د ولسدارۍ کولو پرځای د خلکو ل پيل ک   .  سکون
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ت له سره  ه پورته کولو سره خپل جوړ ل شوی و، د وخت نه په ګ ـ  د القاعده سازمان چې د افغانستان څخه ش
ولې،په نويو وسلو او وسايلو سمبال شول ۍ کې ولی وغ وله ن يالی يی . نوی،ژور،پراخه اوپه  خپل زيات شمېر جن

ل،په خاصه توګه د  رېنېن يی ک لېوروزل او    .ځان مرګو بريد کوونکو ځوانانو ډلې يی دېرې او پياوړی ک
يالی يی له سره د نويو شرايطو سره سم وروزل او  ل، جن ـ  طالبان هم له سره منظم شول، خپل صفونه يی پراخه ک

ل ل او د هېواد په سهيل. په نويو وسلو يی سمبال ک و تر څن يی ځان مرګی بريدونه غبرګ ک يزنی ج ی، د پار
لو و او کابل کې يی د ناقراريو او نا امنيو په راوستلو الس پورې ک   . ختي

ی وشوله، د ملی پوځ  ـ  له بله پلوه په دغه وخت کې د افغانستان د ملی پوځ اوپوليسو په جوړولو کې ډېره ناغې
اوپوليسو د پاره د اوپوليسو په جوړولو کې پخوانی کارکوونکی او صاحب منصبان له پامه وغورځول شول ،د پوځ 

يانو په مزل روان دی اکلی شمېره چې . سره د نويو ځوانانو روزلو او تنظيمولو بهير هم د مې د ملی پوځ او پوليسو 
ل شی،بيا هم د هېواد د مستقلې دفاع او ساتنې له لپاره په پام کې    په پای کې وهغې کچې ته اوچته ک

ی په نويو وسلو او تخنيک سمبالولو ال پيل هم نيول شوی نه ده، ددې ترڅن تراوسه ددې شت ول و پوځيانو اوپوليسو 
يزه برخه ده، بيخې له پامه غورځول شويدی. شوی نه دی   .هوايی قوت چې د هرهېواد دپوځ اصلی،مهمه، بنس

کنارو کښت او په راتللو سره د کو) په ايساف کې عمده شمېره ناتو قوتونه دی(ـ  افغانستان ته د امريکا او ايساف قواو
ۍ د اپيمو توليد ٧٠٠٠تر) کال٢٠٠٧(څخه اوس)کال٢٠٠١(نه١٢۵اپيمو توليد د  ولې ن تی دی چې د  نه او

لستان او ناتو پوځيان . سلمه جوړوی٩٣ ی چېرې چې د امريکا،ان ددې اپيمو زياته برخه په هغو سيمو کې توليدي
  . پراته دی

ډېرې لوړې کچې ته ختلی دی، د افغانستان په تاريخ کې دومره په لوړه کال څخه بيا تراوسه اداری فساد ٢٠٠١ـ  د 
  .کچه اداری فساد هې کله هم ليدل شوی نه دی

زيدلی او چاود يی ارت شويدی پورته حاالتو زما له نظره  .ـ  په دغه موده کې ملی يووالی هم د پخوا پر تله نور هم ل
ولنې دودونه،رواجونه او کلتورسخت  يدید افغانی  که افغانان دا وروست دوې فقرې خوندی . او ناوړه اغېزمن ک

ی، د تل لپاره په ناڅرګند لوری په ژور ګدال کې ډوبه او غرقه شی ولنه به خدای پاک دې نک   .ونه ستل شی، 
 پايله داده چې اسمه بن الدن او مال محمدعمر به تر هغو پټ وی ترڅو چې آمريکايان په سيمه کې خپلو موخو ته

  . رسيدلی نه وی
 .په نوم کتاب څخه ځينې مفاهيم په خاصه توګه نقل قولونه اخيستل  شويدی) ١١سپمبر ( په دې ليکنه کې د
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