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  امريکا په قبايلي سيمو کي د نورو حملو تهديد کوي
  

د متحده اياالتو په مطبوعاتو کي، افغانستان ته د نورو اضافه امريکايي عسکرو استول، په پاکستان کي د امريکايي 
کني بريدونو ډېرېدل، او د افغانستان د روان نو زياتېدو توجه هوايي او م ي وضعي په باب د امريکايي جنراالنو د اندې

ېده ي او هم يې د يو ل سياسي او نظامي  امريکايي مطبوعاتو د.  جلبه ک دغه فيصلو پر عواقبو باندي خبري ک
يدي ي ک ي.  مبصرينو تبصرې را غون کي بيانې پانو غ  يني تبصر.  دلته فقط دوو  ور ې هم البته، دلته او هلته 

  .ورسره ضميمه سوي دي
  

مبر پر لسمه ليکي ن گلوب اخبار د سپ جمهورريس بوش د ملي دفاع په پوهنتون کي اعالن وکى چي افغانستان ته : د باس
ى دى، او اوس بايد خپله توجه : هغه وويل. به نور اضافه عسکر واستوي موږ په عراق کي محسوس پرمختگ ک

جمهورريس بوش د امريکا د ملي دفاع پوهنتون . تان کي، د سترو چلنچونو سره مخامخ يوپه افغانس.  افغانستان ته واړوو
د االنبار په .  په عراق کي عراقيان خپله د حکومت او امنيت چاري په غاړه اخلي:  کي په يوې مهمي وينا کي وويل

کل هم نسو کېداى، االنبار دوه کاله پخوا د. ايالت کي، د امنيت مسوليت  عراقي ملکي چاوراکو ته وسپارل سو ي ا دې پې
اى وو ولو خطرناکه  ار په هر گوټ کي فعاله وه، خو نن ورځ القاعده په گرده عراق کي د .  په عراق کي تر  القاعد د 

تي او ماتي په درشل کي ده .   باالخره کار ورکى"  سرج"زموږ پالسي او .  امريکايي عسکرو د تعقيب او زار الندي د تې
ارونو کي نسبي امنيت راغلى دىپه ب په عراق کي، د دغه او همدا راز نورو عملياتو په نيتجه کي، . " غداد او نورو 

ته سوى دى٢٠٠٤مرگه ژوبله او تشدد  د کال  ي سوي دي، فرقوي .    د پسرلي په تناسب را ک د ملکي کسانو وژل را 
آنمرگي حملې کمي سوي دي، او د عر يقتلونه کم سوي دي،  په .. . اق په گوټ گوټ کي عادي ژوند بېرته اعاده کې

اى کي فعاله سوه  چي  ل بيا په هغه  ان يو  روريس داسي حال چي القاعده په عراق کي تر زياتېدونکى فشار الندي ده،
ه په افغانستان کي  په تعليم او تربيې، صحت، کميونيکېشن، او اق." همدا مبارزه پکي پيل سوه تصاد کي هغه زياته ک

  .  زيات پرمختگونه سوي دي، خو نورو ته هم اړيتا سته
  

ه چي : مگر د متحده اياالتو د جمهوري رياست لپاره ديموکرات کانديد، سناتور اوباما، د بوش په جواب کي وويل په 
ي، هغه دا چي د تروريزم پر خالف د مجادلې مرکز په عراق کي  نه بلکي د جمهورريس بوش او سناتور مېکن نه پوهې

آى د پاکستان او افغانستان سرحدي سيمي دي ايه پر موږ حمله وسوه.  مقابلې اصلي  نن ورځ، طالبان يو .  له همدې 
انونه ميندلي دي، او پرله پسې تبليغات کوي خو د جمهورريس بوش په .  ل بيا په تهاجم کي دي، القاعدې د سېب نوي 

لور برابره عسکر لرودوران کي، د افغانستان په پرتله په ع بده ال دا چي د القاعدې د نوغي د ايستلو لپاره يو .  راق کي 
  . هراړخېز تجويز هم نلرو

  
مبر پر  ه د سپ پا ايمز ور يني عالي رتبه مامورين وايي:  باندي ليکي١١نيويارک  جمهورريس بوش : د بوش د ادارې 

 عسکرو ته  اجازه ورکوي  د پاکستان له  مخکن اجازې  د جوالى په مياشت کي يو حکم السليک کى چي امريکايي
کني عمليات وکي ان پرخالف م روريس په قبايلي سيمو : يو لوړ پوړى چارواکى وايي.  خه پرته په هغه هيواد کي د 

رگند دري غوره کوو.  کي حاالت له قابو نه وتلي دي له امريکايي عسکرو د القا.  موږ بايد  و  عدې او پدې کال کي، 
يدي.  طالبانو د وژلو په مقصد د پاکستان په خاوري  ننوتلي دي   .  هلته يې په ساعتونو ساعتونو عمليات ک

  
ود، خو مطبوعات وايي چي په  خه وروسته، د پاکستان حکومت رسما سخت عکس العمل و د دې خبر د خپرېدو 

مانا داچي .    د پاکستان په خاوره کي عمليات وکيخصوصي ناستو کي پاکستاني مامورين وايي چي  امريکا اجازه لري
ه غالمغال کوي، نارې به وهي، خو د امريکايي عسکرو د عملياتو مخه به نه نيسي ينو .  په رسمي توگه به پاکستان 

ه الوتکو حملو ته  اى د سي اې ې د بې پېلو پاکستاني چارواکو ويلي دي چي دوى د امريکايي قوې د پلي کېدو  پر 
ه عزت وساتل سي. رجيح ورکويت خو امريکايي قومندانانو بار بار خپلو سياسي مشرانو . ايي په هغه صورت کي، 

ينگولو لپاره د پاکستان د قبايلو پاکول ضروري دي بايد .  حقيقت همدا دى.  ته ويلي چي په افغانستان کي د سولي د 
ينگ اې _ ېدل په دې پوري اړه لري چي د پاکستان استخبارتي ادارهاضافه سي چي په سيمه کي ثبات، سوله او  د امنيت 

ونه مرسته کوي_ ايس اې د ضيا الحق له .  رگنده خبره ده چي  اې ايس اې بايد تصيفه سي. پدې اړه د زړه له کومي 
مکاري پيل دورې راهيسي، د پاکستان پوځ او استخباراتو د سيمي د مذهبي سياسي گروپونو او گوندونو سره دوامداره ه
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ېده په سيمه کي، د مذهبي ډلو د قوت او ډېرېدو يو عامل د اې ايس اې او مذهبي افراطيت نژدې او خطرناکه اړيکي .ک
د پاکستان د پوځ همدا غلطه او .  القاعده او د هغې سره مربوط مذهبي ډلي  ددې سيمي لپاره د ناسور زخم دى.  دي

  . ن هم خراب او س کيزيانمنه پاليسي به باالخره خپله پاکستا
  

ه او مثبت انکشاف دى پاکستان د . افغانان بايد ددې پاليس مالت وکي.  پاکستان ته د امريکايي عسکرو داخلېدل يو 
ي فعاليتونو مرکز دى روريس ايونه، .  اسالمي مذهبي افراطيت او  که چيري په پاکستان کي د القاعدې د قاتالنو د سېب 

يکمپونه، او تر ولکې .   الندي سيمي پاکي نه سي، په افغانستان، هند، او سيمه کي  مذهبي او فرقوي جنگونه نه ختمې
د پاکستان پوځ او  اې ايس اې دوه .    پدې سيمه کي، پرله پسې مزمنو سياسي ناکراريو د اقتصادي ودي مخه نيولې ده

ې ده منان.  مخ پاليسي غوره ک خه دوامداره مالي يو خوا، د افغانستان او امريکا د  ساتي، او بلخوا، د امريکا 
د هند سفارت په انتحاري حملې کي د اې ايس اې رول او محوري نقش په سيمه کي د مذهبي افراطيت . مرستي غواړي

ل  په کلونو کي، ١٩٨٠د .  امريکا مجبوره ده چي پر پاکستان باندي فشار  واچوي. او د پاکستان د پوځ روابط ال اشفا ک
ه مذهبي افراطيت تقويه او ورزهامر مگر اوس امريکا، پاکستان، افغانستان، .  يکا، پاکستان، او سعودي عربستان په گ

ه او همکارۍ د مذهبي تشدد او افراط مخه ونيسي ل بيا په گ دا يوه . هند او د سيمي اکثره ملکونه مجبوره دي چي يو 
  . بايد چاره يې وسي.  حياتي مسله ده

  
يمگر يوازي د مذهبي افراطيانو د ماتولو لپاره بايد هم په .   په نظامي الرو چارو باندي مذهبي افراطيت نه ماتې

ينگولو په غرض ناکرارو سيمو ته اضافه  ې مودې لپاره د امنيت د  ستراتيژۍ کي بدلون را وستل سي، او هم د يوې لن
ې ته وويلد امريکا لوى درستيز د متحده اياالتو د .  عسکر واستول سي زه پدې باور نه لرم چي :"کانگرس يوې کمې

ه چي د ."  مگر زه باور لرم چي کېداى سي موږ برى تر السه کوو. وايي موږ  په افغانستان کاميابه يو هغه زياته ک
لي : هغه وويل.  پر يوې هر اړخيزي ستراتيژۍ باندي غور کويافغانستان او پاکستان لپاره  افغانستان او پاکستان سره ت

د ."   موږ نه سو کوالى چي په وژلو برى تر السه کوو:" هغه وويل.  ياغيان د پلو پر دواړو غاړو باندي فعاله دي.  دي
ې ته وويل س همدې کمې اغلي گې روري:" متحده اياالتو د دفاع وزير  زم پر خالف جنگ په همدې سيمه کي پيل سو، د 

يدي."  او بايد همدلته ختم سي من ک ي مامورين سخت اندې . په افغانستان کي روانو جنگونو د امريکا عالي رتبه پو
ن پوس( مبر : واشنگ   )٢٠٠٨، ١١سپ
  

همدا اوس، په سيمه کي .   دىپدې سيمه کي د مذهبي افراطيت د  کمزوره کولو او بيا بيخي ورکولو يو بل اړخ اقتصادي
وانان بېکاره دي د خوارکي موادو قيمتونه په حيرانونکي توگه .  برق نوبتي سوى دى.   فيصده دى٢٤انفلېشن .  اکثره 

ى دى. جگ سوي دي ت له السه ورک ۍ بايد خته سي.  افغان او روپ دواړو خپل ارز د .  همدا، شريره اقتصادي ل
وانانو لپاره  د بياودانولو ستري .  بايد د عصري تعليم، کار، امنيت، او اقتصادي رشد او پراختياچانس برابر سيسيمي د 

وانانو لپاره کارونه خلق سي، او هم د طالبانو او القاعدې لپاره د  و هم د بېکاره  عامه پروژې بايد سمدستي فعاله سي، 
و نيول گران سي کونو جوړول، د مکتبونو ودان.  نويو غ ول، د برق او اوبو د برابرولو لپاره جدي اقدام کول،  د د س

ه داچي په اقتصادي سکتور کي پوره پانگه اچونه او وده د طالبانو او  اوبو د بندونو د جوړولو بند و بست کول، او لن
ني شرايط دي دۍ پرضد د بېسوا.  همداراز، عصري علوم بايد تسدريس او عام سي.  القاعدې د ماتول لپاره ضروري لم

په عالي تحصيالتو باندي . د معلمينو د تربيې او روزني ته جدي پاملرنه وسي.  بايد هرو مرو هر اړخيز اقدام وسي
ولنه ده. ايسته زياتي پيسې ولگول سي انه او باسواده مدني  همدا، د طالبانو او .  د طالبان لپاره زهرجنه فضا رو

ه ولو    .    اوده دهالقاعدې د راايسارولو لپاره تر 
  

ن کي د اسامه بن الدن د نيولو پر  ه کي راغلى وه چي په واشنگ مبر د لسمي په گ ي د سپ پا ن پوست ور د واشنگ
ن کي عالي رتبه مامورينو  د بن الدن د نه نيولو په داليلو کي پر نظامي .  ستراتيژۍ باندي بحثونه روان دي په واشنگ
ولو مهمه دا چي په قبايلي سيمو کي د قوې باندي زياته تکيه کول، د عرا ق د جنگ فشارونو نه او ضرورتونه، او تر 

ي چي بن الدن تل په حرکت کي دى، له سلفون او نورو الکترونيک .  درستو او ثقه استخباراتو د نه لرل، يادوي ويل کې
ونو او پورزو په است وري، او يوازي پر مخبرانو او ليکل سوي نو خه ليري  وزاره کوياړيکو  د هغه سر تل . ولو 

د بن الدن په ساتنه کي محلي طالبان، ماليان، او  .  يوه کوچين امنيتي ډله ورسره ده چي اکثره د سعودي عربستان دي
ه لري و پ امن . يوه ډله مذهبي  مزدور خارجي او محلي ډانگيان هم ون ان د ساتلو لپاره  هغه په سيمه کي د خپل 

ه ليکي.  نه لريمرکزونه او کورو پا ى سي: ور د .  محلي چارواکي وايي چي سيمه ايز خلک بايد پخال او راضي ک
ورښ او بغاوت د . يوه بغاوت د ماتولو لپاره د سيمه ايزو خلکو همکاري جلبول يوه حياتي او ضروري مسله ده د 
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ل دي  مجبوره دى چي په زرهاوه  عسکر په بل صورت کي، يو خارجي طاقت . ماتولو چاره د عامه او محلي خلکو گ
  .   امريکايي مبصرين وايي د عراق جنگ يو بنيادي غلط حرکت وو.  پر له پسې ور واستوي

  
ه د سي اې ې د پخواني مامور او ليکوال، مايکل شوور، له قوله وايي پا ن پوست ور موږ مجبوره يو چي د : دا واشنگ

و راتلونکى جمهورريس ته به يو داسي کب پاته وي چي همدا .  ه چاره نلروموږ بل.  پاکستان قبايلي سيمو ته ور ننو
ي که چيري تاسو اسامه بن الدن : د پاکستان د قبايلي سيمو پخوانى ملکي مامور، محمود شاه، وايي.  اوس يې ال بد بوى 

ول ډ ورسره زهرجن ک.  ونيسئ، پرابلم ندى حل سوى ايي چي    . ىايي تاسو به کب ونيسئ، خو 
  

ک، وايي تون نشنلس او سياسي مبصر، افراسياب خ ي ونيسي او سي : پ پاکستان کله نا کله د القاعدې دوهمه درجه غ
خه پيسې واخلي ن  ان غلوي:" هغه وايي. اې ې ته پدې مقصد تسليموي چي له واشنگ ۍ .  د بوش اداره پخپله  د لم

ي را پدې خوا، پاکستاني جنراالنو دوه مخ پا ېدهور کاره معما ده.  ليسي غوره ک ور کي، د ."  دا يوه رسوا او  په پې
ک وايي د کال  اغلي خ  راهيسي يې امريکايي مامورينو ته د القاعدې او پاکستاني ٢٠٠٠عوامي نشنل پارت ريس 

ى دى له خبردارى ورک و  دوى : نو ته ويلموږ امريکايا: " هغه زياتوي.  استخباراتو تر مين د نژدو اړيکو په باب 
  ." دا داسي به هم نوي؟  جنرال مشرف متعهد دى او هغه زموږ سره دى. نه، نه: امريکايانو به راته ويل. دلته دي

  
ي، فعاليتونه، او خبري په سيمه کي د   ن کي، اوه کاله وروسته، د  افغانستان او پاکستان د مسايلو په باب غون په واشنگ

يو کلونو .  اندي داللت کويبوش د پاليسيو پر ناکام ب ي چي  په لم اوه کاله وروسته، پر هغو اقداماتو باندي خبري کې
ددې ليکوال نظر دا دى چي د بوش د دورې .  په بل عبارت، اوه کاله پوره ضايع سول. کي يې بايد چاره سوې واى

لور مياشتي پاتي دي اغلي بوش پالس ب.  ختمېدو ته فقط  خه .  ه افغانستان جوړ سيزه فکر نه کوم چي د  لدې ادارې 
نه . د بدلون او پرمختگ تمه مه لرئ ن کي راوالړه سوې اندې د افغانستان او پاکستان د رواني وضعي په اړه په واشنگ

آى او ضروري ده مخالف او . متحده اياالت بايد په سيمه کي پر خپلي ستراتيژي باندي هر اړخېز تجديد نظر وکي. پر 
يمتنوع، تح ونو ته غوږ ونيسي، او د يوې دومداره کامباب لپاره يوه نوې او واقعي ستراتيژي غوره ک .  ليلونو او دري

له ود او د عراق د نيولو دسيسه يې وت همدې غلفت د .  د طالبانو د رانسکورولو سره سم، د بوش حکومت افغانستان پرې
انونه سره منظم کاندي، او په سيمه کي بې امني، ډار، او القاعدې قاتالنو او طالبانو ته ددې فرصت برابر کى چ ي بېرته 

ي اډو باندي يې .  رور يزم خور کي و وروستيو  مياشتو کي، د کندهار محبس مات کى؛ پر امريکايي پو هغوى پدې 
ې؛ او د  ې؛ د کابل په زړه کي يې انتحاري او قاتالنه حملې وک استقالل د جشن جبهيي او پېچلي نظامي حملې تنظيم ک

ه غاستي په مسابقې بدله ک ول مراسم په د خندا او  خه راوتل پکار دي. په ورځ يې  د کرزي د حکومت  . لدې حالت 
  .والسالم

  
   
  
  
 

 


