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                                                   نه جګړه دافغانستان احمقا                

       Afghanistan – Fool’s War                                                         

اوږد جنګ پرالره  کی ترټولوتاریخ پخپل  امریکااوني کي  مخه په همدي له د کاپنځلس  

ندي دامریکي  با ن افغانستا پاکستان ته اړشوچي پراود ا فغانستان ګا ونډي هیواد  واچول

تان دامریکي سپاک  دمتحده ایاالتو دیرغل اودحملي دپاره آسانتیاو برابرکړي  اوکه چیري

پاکستا ن به د تیګي  دوری ته دهوایي ځواک په بمبارد سره  غوښتنه ونه مني نودامریکي

.                                                                                                     ولیږي

داداری سا تونکی ممکن  بوشحملووروسته ډیر په غوسه شود ( ۱۱۱۱)امریکا دخونړی 

څرګند شوی  دي  هغه   چي اوس یوڅه   وه  اما چی د دندي په وخت کي  په خوب تللي

نیټی  پیښه    چي دسپتمبر  دیولسمی  دادي  چي دامریکي اکثر  خلک  په دی باور  شوي

له خوا پرالره اچول ( Neocons)فظه کارانو  نوی محا پخپله دامریکی دمتحده ایاالتو د

                                                                                                                           .  ی دي شو

                      
 حتی که چیري ف ټاکل شوی وه اخیستو  هد دامریکی دمتحده ایاالتو دغچ  افغانستان   

الره اچول اواسپا نیا څخه پر  جرمني  له  که  یعنيیرغل او پیښه له د با ندي  ( ۱۱۱۱) د

چي هیوادونه اشغالوی  دیو ته  یرغلیزماموریت له ډیر پخواامریکي ري انتحا.شوی واي 

 يله ځا نه تیر پیلوت  یا دسعود  ني  پا جا  لکه شوی   مینځته  تنبي په بڼه راجزا اودیو 

له اسرایل څخه چي دفلسطین اشغال اویا دواشنګتن غوځ مالتړ وري خاس  دمقدعربستان 

            .                                                                                                                             خاوره یي اشغال کړی دي



سعودی  اتباعو پړه پرپیښي دیرغل  سپتمبردیولسمي کوم چی داوګونګسي  هغه آوازي     

   پټ  او پر دغه ګونګسي له خوا  په ډیر بیړه سره  اداري بوش د وه د باندي  اچول شوي

داهغه څه وه چي دخلکو کرکه  دامریکي  دآزادي دارزښتونو  کیښودل شو باندي برغولي

ره  حاالت  په کرلو س همل تخم م ډار دپوچ او د څخه د اسالم  وپارول شو  اود په وړاندي

نو سره   تروریستا د چي کوم چي خلکو پخپلو رڼو سترګو ګوريته ورسید  اوس دی ځاي

                                                                                                                        .جنګ جګړه دي  ګړه  په بشپړه بڼه یو مصنوعي اوساختګيج

اوهغه یی    ت وپړسول شو څیره له حده زیا  ا سامه  بن الدنکمونیزم  ضد جها دی   د   

     دمتحده ایاالتو  یوشریر  ، لوی شیطان اودیوغټ  دښمن  په صفت ونومول شو دامریکي

ما پخپلو سترګو   هغه کمپ  بل هغه مطلب کوم چي دیادوني وړ بلل کیږی هغه دادي چي

( آي اس آی )د پاکستان  د اطالعا تو   چي هلته چیري  یا اردوګاه  په افغانستان کی ولید

ل اوبیا یي  زده کړه ورکول کید یا نو ته د تروراو دا نسا ن وژنی د ماهرانو له خوا جها د

                                                                                          .                 کشمیرته  دجنګ د پا ره لیږل دهند تر ولکي الندي

پرځای   پرته ،  تیا ره  زړه نیونکي  غرني هیواد  ديیولیری    افغانستان  کوم  چي     

ته د یرغلګرو امپراتورانو اود نړې دفاتحا نو دقبرستان نوم ورکړ دی کوم چي افغانستان 

ور   چنګیزخان ، تیم سکندر ،   لوي  تحان  لکه دغه یرغلګر امپراتوران  اوفا -ي ديشو

پیړي کی  دري ( ۱۱)واکدارانو  کوم چي  په او  امپراتورينیا   بریتاد او مغول ، سکان 

اتحاد  د ځمکی پرسر  ډ یر پیا وړي ځواک یرغل وکړ، شوروی  ځلي پرافغانستان باندي

ه کی  دعرب سیند اودپا رس خلیچ ته د یو معبر  یا د دهلیز د ترالس( ۱۱۹۱)په کال  چي

تجا وز وکړ ټولو ته روښانه شو چي  ددی هیواد  دخلکو  کولو په نیت  پرافغانستان باندي

کش  دغرونو  په لمن کي  سره  میشته دهندو رسخت قبایلی پښتنو پواسطه سره  چياودس

پوه اواحمق   ه مخا مخ  او له یوسره په ګونډه شوی دي ، اما ناسر دي  د شرمونکي ما تي

  انه  بی خبر پرداسي یوهیواد بانديله خپل ځ(  Georg W. Bush) دبلیو بوش جورج  

هیواد  اودديیرغل  وکړ   خلکو څخه پریان او فرشتګان ډاریږيکوم چي دهغه هیواد له 

چي دهغه هیواد  یوهیواد  تسخیر کوم  ياود تسخیرولو بند وبست وکړ  یعني دداس درانیول

ګانه اوبی پردياوشکست سره ا صال  وجګړه دي اودما تيشوق جنګ ااو دخلکوسرګرمي

  ت چي هغويدافغان دمجاهید ینو سره  اوسیدم  هغه وخ کي(  ۱۱۹۱)دي ، زه  په  کال 

ل  دترالسه کولو په مقصد جنګید  وطن دآزاديدخپل  په مقابل کیدشوروی اتحاد داشغال 

ل  زه هملته  یدجوړ نو غورځنګ  نوي لبا کله چي د طا کي( ۱۱۱۱)اوهمداراز  په کال 

غانانو په زړه ورتیا  اودجنګ جګړي پر چي ما پخپل مطبوع کتاب کی  داف اوهمغسي اوم

ان اویا مهارتونو باندي لیکني کړي دي  نو په سرکي  پښتون جنګیالي  ډیر زړه ور  مرد

                                    او جګړه مار خلک  تراوسه نه وه لیدلي  خلک دي  چي ما پخبل عمر کی داسي توریالي

له پالرونو  دغه زړه ور جنګیالي یواځی هغه پخواني لرغوني سالح او ټوپکي  لري چي

دغه  خلک   ه شي  چيله کوم شک اوشّبه باید په ډاګاما به   ورته په میراث را پاتي دي



                                                         .ډیر زړه ور اوډیر بی جوړه خلک دی 

دپیښی سره هیڅ ارتباط نه درلود  هغوي دخپل واکمني په وخت کي تر ( ۱۱۱۱)دطالبانو

                                                                          . سلنه د تریاک اودهیروین تجارت په ټپه ودرول (  ۱۱)

تریاک  په  دهیروین  اود دیرغل  په اوږدوکي( ۶۱۱۱)ت دکال دامریکی متحده ایاال     

ا نو با ندي الس پوري کړ  اوخپل ایتالف د اتحاد شمال د  تاجک تجارت اورکړي ورکړي

 ی دازبکو په اصطالح د پښتنو  خونيمتحد او په شمال ک يد شوری د کمونستا نو  پخوان

ګډ تړون وکړ اوهغه داچي   او نژدیسره متحد او اڼدیواالنو نومخکینيدښمن او دکمونستا 

خپل   کولو سره واکمن اود لوړو  تکتیکونو  په پليقوتونه  دخپل هوایی ځ اشغال کونکی 

سی آی ای )نژدي او یوځاي کړ  اود  یت کارو عناصرو سره دجناځان  په افغانستان کي 

رامینځته کړ او ددولت  پوري تړلي یوه الس پوڅي او ګوډاګیي رژیم  په افغانستان  کي( 

ازمان مخکینی بدنام مخفی س( سی آی ای )واک همدغه جنایتکا رانوته وروسپارل اوهم د

ا ره  په مبارزه ورکولو اود یولړ جنا یا تو د ترسره کولو دپ کمونیستي  پولیس  د شکنجي

                                                                                            . کی د طا لبا نو په وړاندي وسا تل 

                                                                                     
                                                                                       کي  « ۶۱۱۱»کابل په                                  

 ( سیګار)پلټونکي  دافغانستان دپاره  دمرستو دځانګړي  عموميدواشنګټن    تیره اوني     
ه  افغانستان کی فساد ،  جرم، چي  پ  وښودل  یو راپور په ترڅ کي سره  د په بشپړه بڼي

بډي اخیستنه اوبډي ورکونه ،  اود مخدره موادو پیسي  هغه کړني او معاملی دي  چي په 

رول   په افغانستان اوداند کمزو  ه  دامریکي  دمتحده ایاالتو  دهڅيسرنه رغیدونکي بڼي 

                                                                                     .  کی  دیو ژوندي  ټولني درامینځته کیدو  دمخنیوي په خاطر ترسره کیږي

هوایی پوشش څخه  په کابل (  ۶۷۱۹)خوا خوا څخه  بی دامریکی دمتحده ایاالتو د  دبلي  

 به له کا بله څخه  کي  به څه واقع شي   ؟ بلي   د واشنګتن خلک  یا دهغوی پوري تړلی

دافغانستان دولت ته   افغان پوځ اودافغان پولیس .  شي( جاروب)واته جاړو زر به یوی خ

ر د ترالسه کولود پاره د دال(  امریکایانو )د ینکیا نو  هیڅ وفاداري نه لري هغوي یواځي

و  دسیند  د پاره  دخصومتونو اویا ددښمنی کابل لکه د بغداد په څیر دامریکي  مبارزه کوي



                                                             . څپر  ګڼل کیږي  يپه مینځ کی  یو محافظو

کلن اودعراق ( ۱۱)په نتیجه کي دافغانستان دپلټني اود  دنړیوال دڅیړنيل یاد ګلوبا         

تریلیون امریکایي ډالر ( ۲)سره   لی لګښتونه اومصارفات  په تخمیني بڼي د جنګونو  ما

له پاکستان څخه تر   هغه دا دي  چي تعجب وړ دي دلته یوه  شي چی ډیر د  برآورد شوي

( ۷۱۱)امریکي ته  دهغه په هر ګلن باندي  لیږدول  د بنزین دیو ټانکر نفت کا بله  پوري

ن  چي له پاکستا ن بنزین  رت سره  هره ګل یا په ساده عبا  امریکایي دالر لګښت راځی

دالر تمامیږي او په همدي شا ن  د دغه ( ۷۱۱)ګون ته  څخه تر کابل پوري رسیږي  پنتا

وویشل شي نو  هره امریکا یي سړی  نديلګښت که دامریکي   پر خلکو با  جکړو  مالي

 ډالر  خپل ونډه ورکړي  کوم چي   دامریکي  دولت دغه پیسي  د ما لیي( ۳۳۱۱۱)ید  با

ستا ن اودعراق د جنګونو افغانوه  چي د  امر کړیبوش   ورکونکو څخه تر السه کوي  

.                                                                   لګښتونه  دامریکي په ملي  پورونو کی  با ید  پټ کړل شي  مالي

یي سرتیری  خپل  امریکا ( ۶۶۱۲)فغانستان په  جنګ کي  ا څخه تراوسه ددبلی خوا      

ید  ټپی   شوي او په عین زمان  ډیر شد  نورسرتیري(  ۶۱۱۷۱)ژوند دالسه ورکړي ، 

خوا  څخه  دالسه ورکړي دي  دبلي مستخد مین هم خپل ژوند امریکایي( ۱۱۹۳)کی  تر

اجیرانو   یوزیات  شمیر   یکي د ما ليد ا مر وسه  په عراق  اوپه افغانستان  کيال تر ا

                                                              .                         د بی روزګاری سره مخا مخ دی 

ګټونکي جمهور ریس  ښاغلي اوباما  وعده  وبل دجایزيوړ مطلب دا چي  دن دیادوني    

پوري را (   ۶۱۱۲)ن څخه تر کال  نستا له افغا  امریکي سرتیري سپارلي وه چي هغه د

                                  .                                                                                                                            چي یی ونه ایستل    باسي

هغه   ددي  په عوض چي خپل   الس پوڅي رژیم وسا تي اوس ډیر امریکایی قوتونه      

و نور لس  ګونه  شمیر طا لبا ن ا –اران د خپلو خلکو په  واسطه سره  سا تل کیږی واکد

امریکایي    کوم چي په پنتاګون کي) چي خپل ځان ته دمقا ومت متفقین دمقاومت ډلی ټپلی

یادوي هغه ګروپونه ( ه دتروریزم کلمه پکار وړي سره هغوی ت رسنیوپه طوطی وار بڼي

                                                                                          . سیمي تر خپل ولکي الندی لريچي دافغانستان زیاتي   دي

استاذی او   ومتحده ایاالت اودهغه سره تړلي  دناتو دغړو هیوادون تیره اوني  دامریکي     

سره  دبروکسل په  بڼيهیوادونه په دواطلبانه ( حکومتونه محلی )پ ترا نورسا شمیرواوی

په   کنفرانس  د او  وه   ورکولو په نیت  ګډون کړی يافغانستان ته دمرست  ينفرانس کک

کلنو دپاره  پایله کي نوموړي هیوادونو وعده وسپارل چی افغانستان  ته دڅلورو راتلونکي

 ماونامعلو  ناهیلي  مان کي ددياو په عین ز یډالرمرسته کوي یملیارده امریکای( ۱۱،۶) 

چي واشنګټن  په خپل  داځکه  او  به هم ولیږي  ټپل شوی  جګړي ته  یوشمیر  سرتیري

 چی ددی تحمل هم نه لری  څخهخوا  ندي اعتراف نه کوی اودبلی تي با شرمیدونکي  ما

متحده ایاالت   دارنګه دامریکيهم  ملت دچین په لمن کي سقوط وکړيدغه سترتتیژیک 

 دافغانستان په ډرامه کي دهند پښي چي ازه وختونو کي په دي هڅه اواند کي دیت په دي



.                                                               داختالف تخم وکری  میڼخ چین تر د پاکستان او توګه دهند ،   دی  اوپه  را داخل کړي

په اړه  نه کی هیڅوک  دغوری اندازی یا دابرقدرت  دخودمحوریدلته دکنفرانس په خو   

 پوښتنی ونکړ ،  اما لکه چی ټولو ته معلوم دي افغانستان هغه هیواد دی چي په نړۍ کي

مخدره موادو  د کوم چي ک ، هیروین اوداوپیوم په تولید کي  بی جوړه  یوهیواد ديدتریا

له  دغه   رت الندي تر السه کیږی کوم چينظا ينړتولید دامریکی دمتحده ایاالت تر ویا

.                                                                  شي  ور پا تيمیراث په  بڼه  راتلونکی جمهور ته  به د ړني شرمه ډک ویا

 مقاله نویس  لی جایزي ګټونکۍ مارګولیس د بین المل:  مقالی دلیکونکي په اړین ددی      

مالیزیا او پاکستان  و ، ترکیه رانسه اودخلیچ هیوادون، کانادا ، انګلستان ، ف دامریکيفسر م

.                                                                          مرکی  اوهغو ته مقاله لیکونکي  شخص دي – یا سره مطبوعاتي خبری مید

  ۶۱۴۲-۴۱-۴۱وی   په درنا  -----------------------------------------

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               


