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 ژیکه غلطي یلر او بر او د امریکا ستره سترات

07/0٢/ ٣0١٨ 

ر ت ) روحي ناروغي ( ستريید پاکستان  سره په ملګرتیا د مذهب ضد احمقانه هد ولسمشر اوباما په وخت  امریکا 

په ځپلو او وږلو کې ستره ستراتژیکه غلطي وکړه :  مذهبي مشرانو -سیاسي  اغیز الندې د دیورند د دواړو خواوو د 

کستان د امذهبې مشران او قوماندانان لکه بیت هللا مسود او حکیم هللا مسود په لر او بر کې  د پ -د پښتونخواه سیاسې

د امریکا د درون په وسیله  د پاکسان په مرستهخو بالقوه مورچلونه و،  ود مقاومت کلک سیاسي هژموني په وړاندې

 شهیدان شول. 

 ،خاوره کېپه پښتونخواه  د دواړو په شهادت شهیدان کړل. د مال عمر او مال منصور ملګرتیاد پاکستان په امریکا 

 افغانستان د خپل نفوذي کسانو د حضور نه بې برخه  کړ.

ل له د افغان امنیتي پرسون کې لوګرپه و طیف هللا محسود چې د پاکستاني طالبانو یو مهم قومندان ول کې لړ ېهمد په

 په بګرام کې یووړ او په زور امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو( . دي  201٣ونیول شو ) د اکتوبر میاشت  خوأ 

ي حکومت پاکستان د زندانیانو  په تبادله کې حکومت  کابلپاکستان سره د تر اوږدې مودې زنداني کولو وروسته یې د 

 دغه اقدام په پاکستان کې د اشرف غني د ضد ملي معاملې شرمونکې بیلګه ګنلي شو. .ته وسپاره

انس حقاني او د ده ملګری حافظ رشید د قطر په هوایي میدان کې د امریکا د استخباراتي سازمان سي آی اې په 

لخوا ونیول شول او دوبۍ ته راوړل شول او هلته یې د افغانستان استخباراتي کسانو ته  غوښتنه د نړیوالو پولیسو

 وسپارل.

د دیورند کرښې په اوږدو کې څلویښت کاله جګړه او د کدوالو او جنګیالیو تګ او راتګ، کرښه په دوفکتو دول له 

وزیرستاني   اوزره د امریکا د یرغل په درشل کې د افغانستان  په شمال کې د افغانانو تر څنګ د  : منځه وړې ده

 شته والې دا ثابتوي چه  په تاریخې افغانستان کې سوله او جګړه لر او بر نه پیږني.جنګیالي 

د پام ې که کار اخیستې او پ وګهتپه  السوند  نه د یو د مذهبتل  د تأمین په مقصد امریکا د نړي په کچه د خپلو ګتو 

شهرت  عش په نوماد ابوبکر بغدادي دله چه د د د نظر خاوندانسابقه لري. په وروستیو کلونو کې  بریالي یا ناکامه وړ

و د اسالم دښمنه کرنالره تعقیبوي اخو امریکا  په لراو بر کې  په توګه پیږني. تولید ، د امریکا د ژیوپولیکموندلې

 . او پاکستان پښتون وږنې ته تشویقوي په وړاندې د بمونو مور استعمالوي ق مقاومتبرحمسلمانانو د 
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عالج  ،کو مذهب ضد هسترياد امریکائي چارو اشغال په حالت کېافغانستان د د  اصلي خبره دا ده چه تر څو چه

عامالتو په ژیوپولتیک ت پایته ونرسیږي، لر او بر افغانان ناقانونه حضوراو د افغانسان په خاوره کې د امریکا  ،نشي

  ګته پورته کولي نشي.مذهبي مشرانو نه  -سیاسي خپل د  کې 

 دالس پورې کړې دي.  قیام  د زور زیاتي او بلواکي په وړاندې په بیسارې تاریخي د پښتونخواه ولسونهاوسمهال 

او میتنګونو کې شعارونه د امریکا په ضد نه اوریدل  پرلتونوتیرو   په امریکا د پښتون وږنې  لیونتوب سره سره ، 

دیرکي ولس امریکا ته د کورني دښمن په وړاندې د بالقوه او اقتضائي متحد  د پښتونخوا د دې نه مالومیږي چه .کیده

فیت او بې ځایه جنګي مصرو په افغانستان کې د امریکا ناقانونه حضور .او د ده نه د مرستې تمه لري اړويپه توګه پام 

د دې المل ګرځي چه پدغه حساس وخت افغانان په  کورنیو ستونزو سره لګیا وي او پښتنو ورونو سره د مرستې 

 جوګه نشي.

پیړي ستره لوبه نوې پړاو ته ورګد شوې چه په هغه کې لر او بر د ژیوپولتیک جبر  19د په سیمه کې هر حال !  په

ومره کې د امریکا او پاکستان، افغانستان د اشغال په منګولو خو .يله مخې د لوبې د اجندأ په سر کې ځاي نیولې د

 بوختې او کمزورې ساتلې  چه د سیمې د سیاسي ودې نه ګته پورته کولي نشي. 

  واکمني خپلواکه شي چه مرکزي د هیواد ملي ګتو د تأمین په موخه کارول افغانستان هغه وخت اوسني وضعیت 

 ‘‘پاي ’’         ولري او افغانان د یو واحد ملت په توګه سیمې تعامالتو ته ځان ورګد  کړي.

 فرانسه
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