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 " د امریکائي پړاو پیچلتیالوئي لوبي"په افغانستان او سیمه کي د 
 

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وروسته د کابل له سفر ، قطر ته ورسید او په قطر کي د طالبانو د 
 برادر ئي پپل ضضور ته طل  کړ ، او د پپل سفر په ککله ئي کغه ته مللومات ورکړل ، سیاسي دفتر رئیس مال

پارجه وزیر پومپیو واشنګټن ته له رسیدو سره سمدالسه او په بیړه د سټیټ ډیپارټمنټ اعالمیه نشر کړه چي په 
مالي کومکونو د کمښت او کم کغي کي ئي افغانستان ته په روان میالدي کال کي په مشروط ډول د یو میلیارد ډالرو 

طال  زندانیان ژر پوشي او د  ۵۰۰۰کال کي به کم یو میلیارد ډالر کم شي ، ولي که  ۲۰۲۱ئي تهدید کړي چي په 
دري سري ضکومت لپاره په جوړجاړي باندي توافق وشي ، بیا به په کومکونو کي کمښت نه راځي ، داسي 

وي ، او پومپیو په عجله اعالن کړه ، ټرمپ او سپیني ماڼۍ د  مللومیږي چي دا فیصله به مپکي له مپکي شوي
درجي  ۱۸۰یا  U-Turnجنوبي اسیا لپاره په پپله ستراتیژۍ د بطالن کرښه کش کړه او د تیر په څیر ئي یوځل بیا 

تغیر وکړ ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعالمیي وروسته د افغانستان جمهور رئیس ډاکتر اشرف غني 
ملت ته په پطا  کي وویل او ډاډ ئي ورکړ چي ) د امریکا له اقتصادي مرستو مننه کوو ، او که دا مرستي چي 
مشروطي دي ، بندي کم شي ، په افغانستان به کوم اغیز ونه لري ځکه د افغانستان ضکومت ئي بدیلي الري وار د 

  مپه لټولي دي (
... له دي سره سره چي »مصارفو په یوه مقاله کي راغلي چي وی  پاڼي د پوځي  Globalباید زیاته شي چي د 

نظامي اډو لګښتونه ورکوي ، او پنتاګون رپوټ  ۸۰۰تریلیون ډالره قرضداره ده ، بیاکم په پارج کي د  ۲۲امریکا 
میلیارده ئي د ۱۳میلیارده ډالر مصرف کړي چي  ۴۵کال کي ئي د افغانستان په جګړه کي  ۲۰۱۸ورکړ چي په 

میلیارده د افغانستان د وسله والو ځواکونو او متباقي اقتصادي کومکونه دي ، کمدا ډول د  ۵پوځیانو ، پپلو 
CNBC  تریلیون ډالره د منځني پتیځ او  5,9م کال را پدیپوا  ۲۰۰۱کال د رپوټ له مپي امریکا له  ۲۰۱۸د

  «افغانستان په جګړو کي مصرف کړي
ضقیقت د جګړي لومړني قرباني ده ، کغه پټ ضقایق »: ک مارګولیس لیکيد تورنتو سن د ورځپاڼي شنونکي اری

له پیښي وروسته د  ۹/۱۱امریکا په نیویارک کي د  «.چي د افغانستان جګړه ولي او څنګه پیل شوه باید روښانه شي
و په الوتک ۵۲م کال پر ستړي اوستومانه افغانستان یرغل وکړ او د   ـ  ۲۰۰۱مه  ۷اکتوبر د میاشتي په 

استلمالولو له کوا د بمونو په اچولو ځمکنیو ځانګړیو قطلاتو ته الره کواره کړه ، او د شمالي ټلوالي سره ئي 
اړیکي ټینګي کړي وي لکه څنګه چي د واشنګټن پوست د ورځپاڼي مدیر با  وډ وارډ په پپل مشهور کتا  

Bush at War  اي سیمه ایز مامور ګیري شیرون د سپتمبر د د زامه ماتوونکي ټیم مشر او د سي آي »کي لیکلي
نیټه د شپي په درو بجو د افغانستان د پنجشیر په دره کي د شمالي ائتالف له جنرال فهیم او پارجه  ۲۷میاشتي پر 

وزیر ډاکتر عبدهللا سره وکتل ، ګیري کغوي ته په میلیونو ډالر پر میز کېښودل او څرګنده ئي کړه چي څنګه ئي 
، دا ډالر مصرف کړئ ، او زیاته ئي کړه چي جمهور رئیس زموږ له دي ماموریت سره ډیره مینه لريالزمه بولئ 

فهیم ورته وویل چي ) موږ تاسي ته  «.امریکائي ځواکونه رارسیدونکي دي او موږ ستاسو ګډه مرسته غواړو
 کرکلي وایو ، موږ به کرڅه چي په وس کي مو وي درته وکړو ( ،

ردیو او نیابتي جګړو ډګر ه را زده کوي چي له څلورو لسیزو په زیاته موده کي افغانستان د پنوموړي پېښي موږ ت
، امریکا د سړي جګړي تر ګټلو وروسته د نوي نړیوال نظم د جوړولو په منظور کلونه وړاندي له ګرځیدلي

صادي ګټو په موپه د لوبي د تروریزم سره د مبارزي په نامه او د پپلو نړیوالو او سیمه ایزو ستراتیژیکو او اقت
نوي پړاو د تطبیق لپاره لومړي ګوزار په افغانستان وکړ او د بن د کنفرانس له لیاري ئي په غیرقانوني او غیر 
ضقوقي توګه مافیائي کړیو او جګړه مارو ته قدرت وسپاره ، د امریکا لپوا کغو جګړه مارو ډلو ته چي کلونه کلونه 

او دموکراسۍ د ارزښتونو په وړاندي د پردیو استپباراتي کړیو په لمسون کیواد په  ئي د پپل کیواد د ملي ګټو
 ،کنډواله بدل کړي وي واک سپارل د افغانستان له پلکو ، ملي ګټو او سیاسي پپلواکي سره پیانت دي
ف چي تقریبآ سوال دا دي چي د امریکا په مشرۍ د پارجي ځواکونو ائتالف یاني د تروریسم سره د مبارزي ائتال

دوه لسیزي وړاندي افغانستان ته د دایمي سولي ، بیا رغوني ، ملت او دولت جوړوني لپاره راغلل ، آیا دا اکداف 
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؟ او آیا د افغانستان د پلکو عمده دشمن ستان د دموکراسۍ په بیلګي بدل شوترسره شول ؟ آیا په سیمه کي افغان
  ډلي وځپل شوي ؟اپوان ، طال  او نوري جګړه ماري مافیائي 

افغانستان ، د " اسالمي توتالیتاریزم " ضد جګړي د لوموند دیپلوماتیک د وی  پاڼي مبصر آلــــن گــــرش د )
ناکامي ( تر عنوان الندي لیکي چي د افغانستان د مسئلي د ضل نه به غیر د واشنګټن او طالبانو توافق په ضقیقت کي 

ــــي په مانا ده ، موافقتنامه چي د امریکا د دولت او طالبانو ترمنځ د فبروري د د " تروریزم سره د جګړي " د ماتــ
م کال په قطر کي امضاء شوه ، په ملاصره دوره کي لومړنۍ موافقتنامه ده چي د یوه  ۲۰۲۰نیټه ـ  ۲۹میاشتي په 

ري راغلي ، او په کار دا وه دولت او یوه " تروریستي سازمان " ترمنځ وروسته له کلونو مستقیمو مذاکراتو توافق پ
چي د اوږدي جګړي د پاي ټـــکي واي ، ولي تر اوسه لیري ده چي د موافقتنامي عملي بڼي ته کیله من شو ، 
موافقتنامه په امریکا او اروپا کي تر انتقاد الندي راغلي او مهم دلیل دادي چي امضاء شوي توافق د کغي ادعا په 

له تروریست سره مذاکره ونه شي " او دا اضتمال کم شته چي د امریکائي  پالف ده چي ویل شوي " کیڅ وپت
ــرمپ کم ځواکونو له شاتګ څپه افغانستان یوځل بیا د طالبي امارت په اپتیار کي ولویږي چي جمهور رئیس ټـــ

 له کړي (ضادثي مپکي جګړه ایز ضالت او ژور بضران ته ټی ۱۱او کیواد به د سپتمبر د اشاره ورته کړي ، 
له بده مرغه افغانستان په اوسنیو شرایطو کي د تاریپي کشمکش په دوه الري کي قرار لري ، جګړه چي له 

کال یاني د افغانستان د لومړني جمهوریت د اعالن وروسته د پاکستان د مـــال ـ ملیټري ـ استپباراتو د مثلث ۱۹۷۳
ډلو په استپدامولو روانه ده د وپت په تیریدو پیچلي او ژور ابلاد پپلوي ، په لپوا د مذکبي توندالرو او اجیرو 

کي د شوروي اتضاد د سرو پوځونو د لوڅ یرغل په نتیجه کي ، امریکا او دیکتاتور ضیاء الضق د پپلو  ۱۹۷۹
لي ویلسن سره ستراتیژیکو او جیوپولیټیکو ګټو لپاره د جهادي ارتجاع منظم کول چي نوښت ئي د بریژنسکي ، چار

و پائنانه پالنونه او وو او وروسته د یونوکال لپوا د طالبانو د پروژي په کار اچول د افغانستان د ورانولو او ویشل
 .پروژي وي

څو کاله مپکي د امریکا جمهور رئیس د جنوبي اسیا د ستراتیژي په اعالنولو د پاکستان په ککله وویل ) پاکستان د 
میلیارده ډالر کومکونه ورکړل ولي له  ۳۳لول او موږ ئي اضمق را ګیر کړي وو ، امریکا امریکا واکداران وغو

تروریزم سره په جګړه کي ئي کومک ونه کړ ( په ځوا  کي ئي د پاکستان د دفاع او بیا وروسته پارجه وزیر 
 صف داسي څرګندوني وکړي ،آپواجه مضمد 

 د افغانستان جهاد یو جللي جهاد وو ، ــ
 په اشارو نڅیدل ، او آي اس آي  د افغانستان د تنظیمونو مشران د ، سي آي اي ــ 

 ــ د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوي پروژه وه ،
ــ زه او د پاکستان ولس د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت په وړاندي جګړه ، پپل تاریپي او سیاسي نه 

 کال ، ۲۰۱۸له تلویزوني چینل سره ،  Express Newsګندوني د صف څرآبپشیدونکي عمل ګڼو ، د پواجه 
په پاي کي باید زیاته شي چي په افغانستان کي د قدرت ډراماتیکي لوبي دوام لري ، د ترکګرۍ په وړاندي د جګړي 

لو ، له نامه څپه د یوي پلمي په توګه کار اپیستل کیږي ، افغانستان له څلورو لسیزو په زیاته موده کي د نړیوا
سیمه ایزو او په دوي پوري د تړلیو مافیائي او جګړه مارو ډلو د جګړي تود ډګر ګرځیدلي ، اندیښني دا دي چي د 
افغانستان په ککله د سپیني ماڼۍ په پالیسي کي د پاکستاني استبلشمنټ او ترکګرو ډلو په ګټه بدلون ، او لکه څرنګه 

ر، بارنت روبین چي د افغانستان د چارو کارپوه او د څو کتابونو چي د امریکا د کولمبیا د یونیورسیټي پروفیسو
مؤلف کم دي په پپله مقاله کي اشاره کړي چي د امریکا اقتصاد به د کرونا د پانډیمي په وجه ضلیفه او ویره ده 

و بیا د ته ولویږي ، ا Failed State، لسیزي په څیر کیر او یوه ناکامه دولت  ۱۹۹۲چي افغانستان یو ځل بیا د 
( په اپتیار کي ورکړل شي ، ټول ملت په تیره بیا روڼ  Shadow Stateپنجابي ښکیالک د نیابتي ابزارو ) 

  اندي او د افغانستان د ملي ګټو مبارزین پپل کیوادني مسؤلیت او ملي وجیبي ته متوجه او الرټ و اوسي ،
او د برتانوي کند په شمال کي د انګریزي استلمار او م کال په افغانستان  ۱۸۴۰پایله ، کغه " لویه لوبه " چي په 

یواد ډګر تزاري روسیي د نظامي او جاسوسي فلالیتونو د توضیح لپاره په مخ روانه وه ، یو ځل بیا ئي زموږ ک
 . ګرځیدلي او ال روانه ده

 
 پاي
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