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  رباط سنګى هرات

په افغانستان كې  استراتيژې ته په پام سره په افغانستان كې د اوباما د ادارې د منتظرې پرېكړې  نوي
كلمه واشنګټن ته » ماتې« د امريكا نظامي قمندانان د  اوس حاالت تردې حده پورې خراب شوي چې
  .په خپلو راپورونو كې استعمالوي

نادره توګه كارول شوېده؛ په هر حال، افغانستان يوه استثنا ده، په كلمه د فوځ په واسطه » ماتې«د 
دلته ماتې يو د كومه نه چې پښتانه په سيمه كې مېشته شويدي، . دهچېرته چې ماتې يوه واقعي پايله 

 د پښتنو مقاومت د متعددو فكتورونو څخه يو. حقيقت دى چې ټول يرغلګر ورسره مخامخ شوي دي
د ماتې تشريح كوي، چېرته چې  فكتور دى چې د امريكا د متحده آياالتو ماتې په افغانستان كې

  .تو او ناټو لپاره يو مسلم امر دىضرورت د امريكا د متحده آياال

  

  فکتورونه  )مات３(شکست د 

  ته ارز＊ت نه دی ورک７ی) ونپ＋ت( ي فوځ افغانانو يکايامر
ې فوځونه ښكته شول، دوى مطمئن ول چې د نامريك تان د خان آباد په هوايي اډه كېكله چې د ازبكس

بې له حده امريكنى ډوله باوري كړى  دوي كړه وړه د. طالبانو ماتې او د افغانستان اشغال حتمي دى
طبيعتاً دوي دا طمع هم نه لرله چې دومره د پام . وو او په پوره توګه د افغاني تاريخ نه بې خبره ول يشو

د  .جوته شولپه هر حال؛ د دوي د ډار نه زيات امريكني تلفات . وړ مرګ ژوبله به دوي ته ور پيښ شي
  :په يو راپور كې په الندې ډول شرح شوى وو) IWPR(امريكني فوځ بې حده باور د 

كله چې په اكتوبر كې امريكايان په هوايي ډګر كې په ښكته كېدو پېل وكړ، دوي بې حده خوشحاله ول، او ... * 
  ....*خپلو ازبكو ملګرو ته به يې ويل چې د طالبانو ماتې به د يو، يو نيم مياشت نه زيات دوام ونكړي

  :راپور زياتوي

  .شمېرې دلته را رسېږي ووويل چې د امريكنى تلفات ،اركوونكى چې په هوايي اډه كې يې كار كاوهازبك ك* 



نه د  25كار كاوه، وويل چې د نومبر له  ه توګهمنظمپه يو ازبك چې د امريكې د روغتيايي ادارې سره يې  
نه تر  10چې هره ورځ به يې د  ود را رسېدو شاهد و امريكايي چورلكوپوري رې د څلورو نه تر پنځو پو 2سامبر تر 

  *پورې امريكايان راوړل 15

  

 :د متحده آياالتو تلفات: اړيکه
http://www.iwpr.net/?p=rca&s=f&o=162298&apc_state=henirca2001  

  

سرتېرى چې له افغانستانه بېرته راشتون شوى وو، د خپل شكست ناپذېرۍ په ناڅاپي بدلون  يهغه ټپ
دا . ورځنى ليده كاته او شورماشور كم كړى ووپه اډه كې د ټپي سرتيرو نااميدي . نا اميده شوى وو

  .همغه سرتيري ول چې افغانستان ته د راننوتو نه وړاندې يې د اتلولۍ فكرونه په سر كې لرل

د بېلګې په توګه، د . همدې ډول تجربو راپورنه د افغانستان په نورو برخو كې هم وركول شوي وو د
كارولى وو تر څو د افغانستان په ائيز ځواك  په عملياتو كې امريكا ستر جګړه Anacondaكال د 2002
. شاهي كوټ كې يو طالب قمندان چې سيف الرحمان منصور نومېده، له پښو وغورځوي ،جنوب

امريكايانو ګمان كاوه چې كوالى شي چې د ستر هوايي ځواك په لرلو سره افغان مقاومت له منځه 
د جګړې پرمهال پنټګان بېالبېل عجيب او . دوي په دې پوهيدلي ول چې دا ټول پوچ افكار ول. يوسي

. دي نه زيات طالب جنګيالي يې له منځه وړي 1000مقاومت او د غريب ادعاوې كړې وې چې د منصور 
امريكايي ځواكونه د اتلولې په فكر د جنګ ډګر ته ورغلي وو، مګر دوي سخت . حقيقت بل څه وو

د  .هدف ټاكونكي چورلكې له السه وركړې 16حيران شول چې كله يې درنه ضايع وليدله او په  كې يې 
تنه  22نو جنګ شدت هله د بېرته نه راګرځېدو مرحلې ته ورسېده چې كله د امريكايي ځانګړو ځواكو

د  تر هغه چېدغه درنه ضايع د ژونديو سرتېرو د نيول كېدو سره دوه برابره شول . ژوندي ونيول شول
. وباسيسرتيري بېرته باګرام ته  400مي فرانك پرېكړه وكړه چې كال د مارچ په لسمه جنرال ټا 2002

ې حال كې چې رسنيو رسمي څرګندونې داوې چې په اكثرو برخو كې اخ ډب پاى ته رسېدلې، په داس
حقيقت داوه چې په شاتګ د باور د الس ته راوړولو يوه . راپور وركړه چې سرتيري ال په جګړه كې دي

را  و دتنو سرتير 22د كومانډو د داوه چې طالبان وهڅوي چې امريكايي فوځ او موخه يي  وه هڅه
  .جدي هڅه كويخوشې كولو كې 

ومانډو سرتېرو د خالصون په بدل كې په ګوانتانامو د خليج تنو ك 22طالب قمندان، موالنا منصور د 
  .په زندان كې د ټولو بنديانو د خالصون غوښتنه كړېوه

ځواكونه د ټينګ مقاومت سره مخامخ وه، ادعا  وپه همدې حال كې؛ لكه څنګه چې د متحده آياالت
تنه  120، تنه افغان 100جنګياليو سره په جګړه كې دي، مګر په حقيقت كې   1000شوېوه چې ګوندي د 



طالب او القاعده جنګيالينو نه  1000متحده آياالتو ادعا كوله چې د  .جنګيالي ول تنه عرب 30ازبك او 
  :تنه وژلي دي 700يې 

تنو په شاوخوا  700تنو اسالمي سخت دريزو نه د  1000جګړه كې د تقريباً  نيورځ 9آياالتو د فوځ وياند په تېرو د متحده *
  * كې د مړينې اټكل كړى دى، چې د اتو تنو امريكايانو او دريو تنو افغان متحدينو د مرګ په قميت سره سرته رسيدلى

 :اړيكه

http://abcnews.go.com/International/story?id=80079&page=1 

 

تنه عربان او ډيرې نور يې ازبك  8( وه تنو ته ختلى 88د طالبانو او بهرنيو جنګياليو د مړينې شمېره 
د امريكايي . ، دا په داسې حال كې وو چې د امريكايي، برطانوي او نورو شمېره ډيره لوړه وه)ول

روسي پرليكه : د بېلګې په توګه. تلفاتو په اړه بيالبيلو رسنيو بېالبېل راپورونه خپاره كړي وو
نېټه راپور وركړه چې د امريكا متحده آياالت  8كال د اپريل په   2002د *  RU.STARANA* ورڅپاڼه

په داسې حال كې . نښه ټاكونكي چورلكي له السه وركړى دى 14تنه د ځانګړو ځواكونو سرتيري او  100
ددغه شمېرې له مخې په . تنه ښوول 228چې د جنګ له ډګر نه الس ته راغلي مالومات د مړينو شميره 

تنه سرتېرو سرونه هله پرې شول  22د كومانډو ځواكونو . وي ولتنه امريكايان وژل ش 186جګړه كې د 
تنه برطانويان هله ووژل شول چې د  20. چې كله امريكا دا ونه منله چې د ګوانتانامو بنديان خوشي كړي

تنه وژل شوو امريكايانو كې هغه كسان هم شامل ول چې   186 په .دوي موټر په يو كمين برابر شوى وو
  وو 16ولو چورلكو شمېر چې غورځول شوي وو ټد . پاره ولپه چورلكو كې س

ول چې په پوره ډول له  Apacheاو شپږ يې هدف ټاكونكي يا  Chinookچې له هغې جملې نه دوه يي 
د كاناډايانو او اسټرليايانو د مړينې . منځه تللي ول او باقي يې د ښكته كېدو پرمهال راغورځيدلي وو

  .په توګه وركړل شوى وو بانيانو ور د دوستانه جګړې د قرراپ

د خپلې روهيې ننداره وركړي، بيا دا ډول پېښه كله چې فوځ دښمن تر حده زيات كمزورى وګڼي او 
  .رامنځ ته كېږي

  

کا په واسطه د ب３ حده وحشي قوي کارونه او نژاد يد امر
 پرستي



د قصد او  سره دوه برابره شوې او بې رحمه قتلونو د فردي قضيو دد افراطي ځواكوونو ناسمه كارونه 
امريكايي ځواكونه او د هغوي پرسونل بايد هغه . عكس العمل په بېل والي كې شكنجه ليدل كېده

ځواكونو بې حده كه نه نو د . كسان چې بمبار كوي او وژني يي، لږ تر لږه د بشر په نظر ورته وګوري
كال تر اكتوبره پورې، په  2002بېلګې په توګه، د د . كارونه ، قتل او شكنجه به ددوي رتبې ونه پوخوي

ټنو څخه زيات بمونه د افغانانو په خاوره  10000افغانستان باندې د امريكې د يرغل لومړى كليزه، د 
  ). 11كال د اكتوبر د مياشتې  2002د . پرليكه سوسياليست كارګر( باندې ګذار شوي دي

كړئ چې  د همدغو ټول وژنو په سبب رامنځ ته شوي اوس نو د مرګ ژوبلو او الودګې عظمت تصور  
يو راپور د  Kate Randallكال د دسامبر په مياشت كې د  2001دا په داسې حال كې دې چې د . دي

  .ټنه ښوول شوې وه 12000ول شوو بمونو وزن غورځامريكايي 

 12000الره اچولى دى، په ملك باندې د نېټه د امريكې متحده آياالت په افغانستان كې جنګ پر  7كله چې د اكتوبر په *
په  يا د الزر ټكنالوژۍ د سټاليټ ٪60د پنټګان د وينا سره سم، د دغو بمونو تقريباً . بمونو ځنې زيات غورځول شوي دي

او نورو الوتكو په واسطه د زرګونو  52Bپه هر حال، د دغو بمونو ډېرى برخه د . واسطه په دقيقه توګه رهنمايي شوي دي
كال د دسامبر  2001د  WSWS*( .ټاكلى دى فاو عام وګړي يې هد -بې هدفه شوي دي -فوټوټه لوړوالي نه راګذار شوي دي

29 (  

 Mttنه يو كال وروسته په يو بل راپور كې چې د اسوشييټډ پريس له لوري د  11كال د سپټمبر د  2001د 
Kelly تجهيزاتو احصايه يې په الندې ډول وړاندې  جنګي په واسطه خپره شوې وه، د متحده آياالتو د
  : كړې وو

نه زيات تجهيزات يې ښكته  20000نه زيات پروازونه پر افغانستان كړي دي، د  21000امريكايي او ايتالفې ځواكونو د *
لو جګړو دقيق رهنمايي شوي دي چې دا په ټو٪ د سټاليټ او يا د اليزر د ټكنالوژۍ په واسطه  60د دغو غورځونو . كړي دي

  *كې لوړه سلنه ده

  :باندې ګارډين هم همداشان راپور خپور كړې وو 10كال د اپريل په  2001د 

درانه تيلي هوايي بمونه هم په كې شامل وو، په تېرو شپږو مياشتو كې په  -زرو نه زياتې وسلې چې كروز توغندي 22000د *
، د سټاليټ په واسطه  dams-Jنه زيات د مستقيمې جګړې وسلې  6600امريكايي پيلوټانو د ... دې هېواد راګذار شوي دي

د متحده آياالتو په واسطه په افغانستان له هغو بمونو او توغنديو نه چې . دياو داسې نور راغورځولي ... رهنما شوي بمونه
  *راغورځول شوي دي، له هرو څلورو نه يو خپل هدف له السه وركړې دى

ورانيمو ځني جوړې شوي دي، د ځمكې، اوبو او د يد درنو وسلو نوي ډولونه چې سرګلولې ېې له 
ه ټول وژنه چې د ټول وژنې د وسلو په واسطه رامنځ ته هغ. وګړو په سخت ملوت كولو كې مرسته كوي
بليونه كاله  4،5ورانيم د راديو اكټيو استعمال شوي ي. شوې ، لزوماً باېد په همدې ډول پاتې شي

دا په دې مانا ده چې د افغانانو راتلونكي نسلونه به د تل لپاره د سرطان . دې عمر لرينتشعشې نيم ژوا
د ناروغۍ د بېاللو ډولونو شمېرې په  په تېرو څوو كلونو كې د سرطان. كبله مرياو نورو ناروغيو له 



دا په داسې حال كې ده چې ددغه تهديد ريټ د پښتنو په منځ كې  ټول افغانستان كې لوړ شوي دي،
اوس نو د هغه ټول . لوړه ده، ځكه چې دوى تر هر چا زيات د هوايي بريدونو د تهديد سره مخامخ دي

  .الودګۍ عظمت تصور كړئ چې د دغه وحشت په سبب رامنځ ته شوى دىوژنې او 

په هر حال، زه بايد . دي وژنو قضيې دومره زيات دي چې سړى نشي كوالى چې هغه ذكر كړيد انفرا
  .ديته اشاره وكړم چې امريكايي ځواكونه لومړي ويشتل كوي او بيا پوښتي

په اكثرو پېښو كې داسې شوي چې يا خو . ي ديل شوانان يواځې د شكمنتيا له وجې ويشتډېرې افغ 
د امريكايي ځواكونو د تر . ويشتل شوى كس كار ته روان وو او يا هم له كاره بېرته راستون شوى وو

د امريكايي . ددوي بدګماني ده ټولو جدي كړنو ځنې، د پښتنو د ژوند، درنښت او خلوت په اړه 
ه تكړنو  د زمانې د پوليسو) او سپين پوستو د بېلوالي تور پوستو( جنوبي افريقا د ځواكونو كړنې د
د تور پوستو افريقايانو او هنديانو كورونو ته به د هغوي د درنښت په نظر كې نيولو نه  ورته دي چې

  .پرته د هغوي كورونوته دننه كېدل

سيمې  بله داچې كله دوي غواړي چې په شپه كې، كله چې ټول خلك په درانه خوب ويده وي، په يوې 
د خلكو كورونه په چاويدونكو موادو الوزوي او بيا د . دوي كړنې د غلو په شان وي حمله كوي، د

هغوي كورونو ته ور ننوځي او بيا سړي او هلكان د هغوي د ښځو او ماشومانو پروړاندې له بسترې نه 
خوب له  راكاږي يي، اكثره وختونه مخكې له دينه چې دوي غواړي چې څوك د راپورته كوي او

بسترې نه را پورته كړي، خپلو جنګي سپيو ته امر كوي چې مخكې لدينه چې دغه خلك له خپلو خونو 
ډيرى وختونه . په پايله كې ډيرى ماشومان د مرګ تر بريده پورې داړول شوي دي. څخه ووځي، وداړي

ان په واليت د لغم. كله چې خلك داړول شوي دي، بيا د سرتېرو لخوا له يوې مخې ويشتل شوي دي
  :كې يو سړي يوه پېښه دارنګه نكل كړه

يوه شپه امريكايان زمونږ كورته راننوتل، خپلو جنګي سپيو ته يې د ډاړلو امر وكړ او تر هغه وروسته يې زما * 
په همدې . زه ويده وم، كله چې راپورته شوم، يو سپې مې پر سر والړ وو او زه يې وداړلم. ورور او زوي وويشته

مونږ ډېر سخت ډار شوي وو او بيا له خپل كلي . ه سپي زما د ورور او زوي جسدونه هم يو ځاى ته راوړهډول سر
  *نه ووتو

د امريكايي ځواكونو په  چې په خوست كې وشوه ، كال د دسامبر په نيمايي كې 2008يوه بله پېښه د  
امريكايي ځواكونو په غلتۍ سره ګمان كاوه چې ګوندي هغه د . واسطه د ډاكتر بالل په كور حمله وه

. القاده له ډلې سره تړاو لري، دا په داسې حال كې وو چې هغه د واليت د صحي ادارې سره كار كاوه
AFP په الندې ډول راپور وركړى وو:  

كلن وو او د ټوپك تر څنګ ويده  14چې  ) امين(په لومړي سر كې يې زما يو وراره . رته ننوتي ووامريكايان له اخطار پ*
  .هغه هم لكه د خپلې مېرمنې چې د هغه پسې وتې وو، ويشتل شوى وو. زما ورور له ټوپك سره بهر وتى وو. وو، وواژه



سپو په جسدونو . بيا يې خپل سپي خوشې كړه. ويشتل شوې وه چې اوس هم فلج دهكې د مال د تير په برخه  مې يوه خينه
بيا يې زما شته او هغه . سپو بيا يوه ښځه او يو پنځه كلن ماشوم هم وداړلو .باندې حمله وكړه او زما څو ګوتې ېې هم وداړلې

له ځانه سره  حتى دوي زمونږ د جايدادونو پاڼې هم. وسلې چې د خپل ځان د دفاع لپاره مو ترې ګټه اخسته، له ځانه سره يوړه
  *؟دوي ولې دا كار وكړه... يوړې

  .دغه ډول پېښې په كراتو كراتو پېښې شوي دي

  :اړيكه

http://www.afghanistannewscenter.com/news/2009/february/feb22009.html#3          

 

پوښتنه داده چې ولې يواځې پښتانه په ځانګړي توګه هدف قرار نيسي؟ يو ځواب كېداى شي چې د 
په هر حال، ويل كيږي چې پښتانه د افغانستان . امريكايي ځواكونو د نژاد پرستۍ زهنيت وي

تر كومه چې پښتانه . او د تاريخ په اوږدو كې يې د افغانستان د خپلواكۍ نه دفاع كړېده ساتونكي دي
، بلكه د يو د يو قوي ځواك په توګه پاتې شي، نه يواځې دا چې د امريكا او ناټو اتحاد به بريالي نشي

  .مطلق ماتې شاهدان به وي

په هر حال، ښكاري چې امريايي فوځ به د .  په اكثرو مواردو كې نور ځواكونه وحشتناك چلند هم كوي
  .بد تېرى كونكى ځواك ويتش په نامه دموكراته ټولنو له ډلې نه تر ټولو 

 ات باوريکا ترحده زيو باندې د امريپه تاجکو او نورو ل８ک

ماښام، كله چې تاجك افغانان، كوم چې د شمالي وحشي او زناكارې ټلوالې سره تړلي ول،  هپ 9/11د 
او يا د دغو مجرمينو سره يې مرسته كړې وه چې د بوش د ادارې په لور قدم واخلي، غوښتل يې چې 

  :دوه كارونه سرته ورسوي

  :لومړى 

د شمالي ټلوالې . چې پښتانه، چې د افغانستان اكثريت تشكيلوي، له منځه يوسي وه دا يوه موكه 
تر د افغانستان په تاريخ كې يي كې د طالبانو په واسطه هله رانسكوره شول چې  1996دغه عناصر په 

شمالي ټلواله له جنګي مجرمينو، زناكارو او د بشري . سرته ورساوهټولو بې رحمه او وحشي اعمال 
  .د شمالي ټلوالې د دورې پرمهال سلګونه ښځې وركې شوې. له تيري كوونكو نه جوړه شوې وهحقوقو 

  :دوهم



دوي د دندو وړاندې كولو سره شمالي ټلواله غوښتله چې د حاالتو نه په  دوي ته د اجيرانو په توګه د
اك او د د ستر هوايي ځو .ګټې اخستنې سره د طالبانو نه وروسته كنترول په خپل الس كې واخلي

پرلپسې، پراخ او يوشان هوايي بمباريو سره سره، بيا هم شمالي ټلواله ونشو كوالى چې د پالزمېنې 
ورځني بمبار نه وروسته طالبانو  45له . كيلو مترې كې د طالبانو دفاع له منځه يوسي 150كابل په 

  .پرېكړه وكړه چې كليوالو سيمو ته په شا شي

ددوي لوموړنې كاري اجنډا دا . د شمالي ټلوالې ځواكونه كابل ته ننوتل د طالبانو له په شاتګ سره سم
لږكيو تحميل د مركبو   ٪37اكثريت باندې د  ٪63په . وه چې اكثره ملكي پښتانه له دندو ګوښه كړي

هله له مخې ناسم ) د نړې د حقايقو كتاب(د  CIAد يادونې وړ ده چې د  .پښتنو ترمنځ غوصه راوپاروله
ډاكتر ذكريا خپل تحليل د غلطې . سلنه ښكاره كويپه افغانستان كې د پښتنو ثابتيږي چې كله 

  :احصايې په اړه په الندې ډول ښكاره كړى دى

ژبې او مليت له د ( دغه بڼه پښتانه د افغانستان اكثريت ښوولى ) ګند استخباراترڅ(ميالدي كاله پورې د  1991تر *
په كابل كې د واك ) د مسعود او رباني ډله( ميالدي كال كې، تقريباً يو كال وروسته، شمالي ټلواله 1992په ).  ٪50مخې

ميالدي كال كې د نړۍ د حقايقو كتاب په افغانستان كې د پښتون قام او پښتو ژبې د  1992په  .واګې په الس كې واخسته
  :يه وړاندې كړهسلنې ډيره زياته ټيټه احصا

كال د نړې د حقايقو د كتاب احصايوي مالومات د پښتنو په سلنه  2009د . ٪35او د ژبې په له مخې  ٪38د مليت له مخې 
  *پاتې شوى دى ٪35لوړه كړېده، مګر د ژبې له مخې ال  ٪42دغه كتاب پښتانه د مليت له مخې . كې يو پرمختګ ښيي

افغانستان كې د پښتنو د مركز سره د  يو ځاى كېدو سره سم، په  له د پلټنو )فاونډيشن واك(د  ذكريا
  :سمې سلنې احصايه وړاندې كړه

سرته ورسېده  چې ) 1996-1991(د يو ريكارډ په خاطر ، په افغانستان كې د واك فاونډيشن لخوا يوه شپږ كلنه سروې *
ددغه منبح پر بنسټ، د پښتانه . هجري لمريز كال سره سمون لري، نشر شوه 1377ميالدي كال كې چې د 1998پايله يې په 

  *د ژبې له مخې برابروي ٪55مخې او  ٪ سلنه د مليت له 62،73د افغانستان د ټولو وګړو 

د حقايقو د كتاب د دروغجنو څرګندونو د بيلګو پر بنسټ، په ټينګه توګه د پښتنو په اړه  ناسم  CIAد 
. او بې له شكه ويالى شو چې د پښتون پر ضد يوه نړيواله توطيه شتون لري. مالومات وړاندې كوي

  .پښتانه وژل كيږيهمدا وجه ده چې په پاكستان او افغانستان كې 

چېرته . ېو ېشو ېد متحده آياالتو د يرغل په سبب د شمالي افغانستان زياترې برخې له پښتنو نه پاك
پښتانه مجبور  300000.د پښتنو جايدادونه ضبط شوي وو. چې د لږكيو تاجكو اكثريت ژوند كوي

ګوډاګى شمالي ټلوالې دغه خلك د امريكې او د . كړاى شوي وو چې ګاونډى پاكستان ته محاجر شي
  .پروړاندې د طالبانو د بغاوت د مال تير تشكيل كړه



درواغ به يې ويل چې پښتو ظمناً؛ تاجك او نور افغان لږكيو د ترجمانې لپاره قطارونه جوړول او 
دغو خلكو قصداً او ځينو نورو بيا په پښتو د نه پوهېدو له وجې په ټولو پښتنو . خبرې كوالى شي
همدا وجه وه . مريكايانو په واسطه نيول شوي ول، د القاعدې او طالبانو ټاپه لږوله كېدهباندې چې د ا

د امريكايانو ناسم  د پښتنو په اړه .كلن ماشوم وو 11چې د ګوانتانامو د جهيل تر ټولو كوچنى بندي 
ه په ډيرې بې ګناه پښتان. زهنيت او  د تاجكو او نورو لږكيو دښمني د ډيرو غميزو المل شوى دى

  .باګرام كې شكنجه شوي او وژل شوي دي

ځواب دادى . كيداى شي چې لوستونكي وپوښتي چې ولې تاجكان له پښتنو سره دارنګه دښمني لري
چې دوي اكثره كسبګر، ډمان او د منځني آسيا هغه مهاجر دي چې په افغانستان كې له خپله ژونده 

شان دوي هم غوښتل چې په هيواد كې د واك واګي په لكه د نړۍ د نورو برخو د لږكيو په . ناراضه ول
  . په هر حال؛ دوي د پښتنو په قميت واك ته رسيدل غوښتل .الس كې واخلي

ددې سره . باالخره، كا پښتنو غوښتل او كه نه، مګر د خپل خق د دفاع لپاره د طالبانو سره يوځاى شول
په همدا حال كې افغان ملي اردو كه څه هم . دواړه، امريكا او د هغه ګوډاګيان د دوي هدف وګرځېدل

د ملي اردو زياتره . مګر بيا هم د تاجك قمندانانو د سخت نفوذ الندې دىملي جنبه لري،  هكلك
د شمالي  وي چېهمداشان اوسنى ولسمشر، چې له قندهاره دى، زياته هڅه ك. قمندانان تاجك دي

ون او پښتو له نظره غورځوي او د هغوي ژبې مجرم عناصر په داسې بڼه خوشحاله كړي چې پښتټلوالې 
د . همدا وجه ده چې ګمان كيږي چې كرزى نيمه پښتون دى. ته د رسمي ژبې په توګه قانوني بڼه وركړي

اوس نو په څرګنده توګه . و اغيزه چې قزلباش دي، هغه له خپلې ژبې نه ګوښه كړى دىماماګانهغه د 
په وړاندې كولو سره د كرزي بې تفاوتي ډول څرګندونو ويالى شو چې پښتانه كوښښ كوي چې د ډول 

  .ثابته كړي

  .دغه ظلم او ستم پښتانه اړباسي چې د امريكا او په كابل كې د هغه نصب شوى رجيم سره وجنګيږي

  اړيكه
http://www.sabawoon.com/articles/index.php?page=kite_runner 

http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/KL01Df02.html 
 

  انو ناخبرييکايد پ＋تن３ کلتور نه د امر
له پښتنې كلتور نه د امريكايي ځواكونو ناخبري يو بل فكتور دى چې په افغانستان كې د امريكا 

پر وړاندې د دوه منابح دي چې په كې دغه ناخبري د امريكا او د هغه د متحدينو . ماتې يقيني كوي
  :پښتنو دښمني دوامداره كوي



  :لومړى

كله چې د يوې قبيلى يو تن د كوم . اوله ستونزه قبيلوي جوړښت او د قبيلو ترمنځ ګډ د فاعي تړاو دى 
چا له لوري وژل كيږي، قاتل نه تنها د مقتول د كورنې دښمني پرغاړه اخلي، بلكه د هغه كلي د ټولو 

امريكايي فوځونو د كلو او قبيلو په سلګونو  په همدې ډول،. لويږياوسيدونكو دښمني يې غاړې ته 
  .او زرګونو غړو د وژلو په خاطر هغوي د ځان دښمنان كړل

  :دوهم

دا د انتقام اصول دي، كوم چې د . دوهمه منبح د پښتونولۍ اصول او يا د پښتنو د درناوي قوانين دي
پالر، ورور، زوى، خپلوان او كليوال  ند يو پښتو. قبيلوي تړاو له الرې له يو نه بل ته ليږدول كيږي
وايي چې يو پښتون سل كاله وروستو خپل بدل اخستى . بايد د خپلو خپلوانو د مرګ كسات واخلي

  .دا د دښمنۍ دوام ښيي*. ما تادي وكړه:*وو، نو ويل يي

خونو ياالتو د شکست پر تابوت باندې د وروستي ميمتحده آ د
 .خ＋ول

د نوو ستراتيژيكو پالنونو په جوړولو كې د امريكا سياستوال او فوځي مشران د افغاني ټولنې نه، په 
ضربه وركولو مانا د امريكا او د هغې د پښتنو ته د . ځانګړي توګه د پښتنو له كلتور نه بې خبره ول
دا د پښتنو د . ه ومريدا په دې مانا ده چې ډير افغانان ب. متحدينو لخوا د دوي د توهينولو دوام دى
په حقيقت كې پښتانه دا د سياسي او فوځې مشرانو له . كورونو خلوت ته د نه پاملرنې مانا هم وركوي

كوم كارونه كړيدي، هغه جرم ندى، بلكه لوري يو تصديق ګڼي چې ګوندي دوي په تېرو اتو كلونو كې 
  .دا د دوي د پرهرونو سپكاوى دى. دا يوه نيكي ده

په عين حال كې باغيان . ، دا به د افغاني بغاوت او د هغوي د تمويلوونكو تحليل لوړ كړيددې نه غېر
په پخوا وختونو كې به افغان مجاهدينو . د روسي نوو راكټونو او آګايزو د السته راوړلو كوښښ كوي

7RPG ،وسله  اګر كه دغه وسله د ناټو د زرې پروړاندې اغيزمن ندى، نو ځكه تر ټولو اغېزمنهكارولو
ددې نه برعالوه، . وي، كوم چې د ناټو او امريكې د ټولو زره موټرو او ټانكونو نه تېرېږي 32RPGبه 

 .چې يو د الوتكې ضد توغندى دى او پر اوږه نقليږي، السته راوړي  7SAMباغيان كوښښ كوي چې  
  .ې ټك وهل شيدا به په افغانستان كې د متحده آياالتو د شكست پر تابوت وروستي ميخونه وي چ

خپل د سولې د  په افغانستان كې د دايمې سولې د ټنګښت لپاره، ما بيهوده كوښښ كړى دى چې
مګر له بده مرغه دوي . راواړوم پام وړانديز سره د امريكې د متحده آياالتو د سياسي او فوځې مشرانو



په افغانستان كې د تل پاتې سولې لپاره *زما وړاندېز . په زياترو برخو كې خپله دلچسپي ونه ښودله
  . د رسېدو يوه پراخه الره ده يوې تلپاتې سولې ته د افغانستان* سپين ليك

د قرارداد په  بايد داد فوځي او سياسي رهبريت د پيټې نه د راوتو وروسته، ما داسې ګڼله چې 
برعكس، دا به ساده وي چې د . وكړي او يا هم خپل حالت ته بېرته راوګرځيچوكاټ كې ډير مالې ګټه 

جنګ پر ځاى سولې ته د رسېدو هڅه وكړو، په ځانګړي توګه هله چې ياغي توب پوره توانمند شوى 
  .دى

  لهيپا
د امريكا او د هغه د  ېدغه نمون. خالصه كوي ېپورته ياد شوي فكتورونه د قتل او نفرت نمون

ذكر شوي تيري د امريكايي فوځونو په اعمالو . متحدينو د دښنمۍ او نفرت د دوام سره مرسته كوي
  .او د امريكا او ناټو په اتحاد كې د ستر وحشت او محكوميت نښې دي. كې رښتينولي ښيي

او په افغانستان كې يې دغې ټول  كې يې وكړهوينا چې په ناورۍ  په پايله كې د ښاغلي اوباما هغه
، نسبت وكړه، د )هغه جګړه چې د يو هيواد د وګړو لخوا يې مالتړ كيږي(يا) انصاف جګړه(وژنې ته د 

د نوبل جايزه د داسې يو هيواد مشر ته وركول چې په فعاله .  دوړول دي ېلګام د خلكو پر پرهرونو
ورانيمي وسلو په دوامداره توګه كارولو سره د هغوي چاپيريال د هستوګنې وژني او د يتوګه افغانان 

په انصاف باندې ملنډې دي، دا داسې يو عمل دى چې بايد په نړيواله توګه لپاره نامناسب ګرځوي، 
بله داچې د نوبل د جايزې وركړه د غربي ټولنې لخوا د پښتنو د ټول وژنې د روا والي . محكوم شي

او دا هغه فرضيه ځواكمنه كوي چې د تروريزم جګړه په ځينو برخو كې د پښتون قام پر . قاطع اظهار دى
  .ضد يوه نړيواله توطيه ده

  :اړيكه

www.sabawoon.com/articles/index.php?page=home / 
www.rense.com/general88/whitep.htm 

  پروفيسور محمد داود ميكركي: ليكوال

  شيرين اغا جهانګير: ژباړن

17-01-2010  

  رباط سنګى هرات


