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 ۰۹/۰2/2۰2۰           جولین برنېس اوتوماس جیبونس نېف 

 ژباړه: ولیداد خوېشکی
 

 د امریکایي ځواکونو په کمېدو سرهبه  په افغانستان کې
 ناټو ځواکونه هم کم شي

 

 غه جګړه چې داسي هبټولو اوږدې جګړې خپل زرګونه سرتېري و د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د امریکا له تر
 یې بحثونه را پورته کړي دي.منځ تر  مالتړو هېوادونو 2۹

غړي له  رامریکا متحده ایاالتو او اروپا ځینې چارواکي پر دې باور دي چې د ناټو سازمان یو شمېد  –واشنګټن
دې وړاندې د امریکا متحده ایاالتو هم ویلي وو چې په افغانستان ، له ستلو غور کويیافغانستانه د خپلو سرتېرو پر ا

 په رسمي ډول د پای ټکی کښېږدي. تهکې به خپل پوځي حضور 
تنو ته را کم کړي، د ټرمپ د ادارې دغې  85۰۰څخه  12۰۰۰د ټرمپ اداره غواړي چې د خپلو سرتېرو شمېر له 

ادونو تر منځ بحثونه را پورته کړي، چې په افغانستان کې غړیو او نورو هغو هېو 2۹پرېکړې د ناټو سازمان د 
ځینې هېوادونه غواړي له دغه هېواده خپل سرتېري وباسي، خو ځینې نور لکه جرمني او ایټالیا  پوځي حضور لري.

 الندې په افغانستان کې پاتې شي. بیا غواړي چې سرتېري یې تر ځانګړو شرایطو
یو ځای "وایي: ر ویلي چې د دوی هڅې له متحده ایاالتو سره تړلې دي، ځینې وخت د ناټو غړیو هېوادونو په وار وا

 . "تللي یو، یو ځای به را وځو
 ی، خو ځینېد امریکا مذاکراتي ټیم له طالبانو سره د خبرو اترو له الرې یوې هوکړې ته د رسېدو په تکل کې د

ر . د ناټو له زرو ډېکې د جګړې یوه بل پړاو ته ننوځي چې ښایي ناټو په افغانستانپه دې اند دي  مالتړي هېوادونه
د برېټانیا او کاناډا په څېر ځینو هېوادونو د افغانستان په جنوب کلنه جګړه کې وژل شوي دي.  18سرتېري په دغه 

 .کې خورا سخته جګړه کړې ده
په دې هڅه کې دي چې دوی د امریکا او طالبانو تر منځ د سولې خبرې اترې په ډسمبر میاشت کې بیا پیل شوې. 

خو طالبانو بیا یواځې په ښارونو او لویو الرو لومړی تاوتریخوالی کم کړي. افغان حکومت د اوربند غوښتنه کوي 
 کې د بریدونو کچه را کمه کړې ده. 

رمپ ټله هوکړې پرته هم متحده ایاالتو ویلي دوی به په راتلونکو میاشتو کې خپل یو شمېر سرتېري وباسي. ولسمشر 
هڅه کوو »هغه ویلي: یو ځل بیا یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې ښایي له افغانستانه خپل سرتېري را وباسي. 

 «.ته را ستانه کړو ود امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوو او خپل سرتېري کورون
واکونه او مرستې کمې کړي، هلته د ناټو ځینې غړي هېوادونه استدالل کوي چې دوی کوالی شي په لویه کچه خپل ځ

سرتېري شته، د امریکا مرستندویه سرتیري چې ال یې هم استوي، په افغانستان کې پاتې کیدونکي  87۰۰اوس هم 
او روغتیایي ټیمونه هم په افغانستان کې فعالیت لري. امریکایي چارواکي بیا وایي د  الوتکېي تسرتېري، ترانسپور

  ی چې مرستندویه ځواکونه به پرېږدي.یې پالن دا د اوس له پاره
ړ کړي چې په هغه کې پر جګړه خو د ټرمپ اداره غواړي د امریکا پر هغه سیاست بیا غور وکړي او له سره یې جو

ډېر تمرکز کېږي او د افغان ځواکونو پر روزنه کم، له دې سره به پر پنټاګون فشار راوړل شي تر څو مرستندویه 
فکر  پر خپل تعهد بیا دوید ناټو غړیو هېوادونو چارواکي وایي په دې صورت کې به نه وباسي. ځواکونه له افغانستا

  ؟وکړي چې سرتېري یې هلته پاتې شي که نه
پل ځای وي چې له هغې امریکا د اوسني پالن له مخې به د دوی نیمایي اډې پر خ و په خبره دچارواکد د پنټاګون 

 وي ځواکونو په مشرۍ د هېواد په شمال او لویدیځ کې فعالې وي.د جرمني او ایټال جملې به یې دوه
 خپل اوسني پوځیان د افغان ځواکونو د روزلو په موخه پرېږدي. امریکایانو له ناټو غوښتي تر څو 

ر زه فک»ریچل ریزو د امریکا په نوي امنیتي مرکز کې د سیمې ور هاخوا امنیتي پروګرام یو غړی دی هغه وایي: 
دې وخت دی چې امریکایي پوځونه له افغانستانه ووځي او له خپلو اروپایي همکارانو وغواړي تر څو  کوم اوس د
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ان پاره افغانستان ته تللې که نه د ناټو پوځیناټو د امریکا ل:»هغه زیاتوي  «په اوسنۍ کچه خپل پوځونه هلته پرېږدي
 «.به هلته نه وو تللي

ته د  بهرپه افغانستان کې د نړیوالې ټولنې دوامدار حضور باور دي چې  د اروپایي هېوادونو ځینې چارواکي پر دې
ونو د مرستندویه هېوادله افغانستان څخه  سیاسیونخو د جنګ له دوام سره ځینې  وی کړی دی،افغانانو د کډوالۍ مخنی

 . ستلو او مرستو د کمولو غوښتونکي ديید پوځونو د ا
وپایي په ښکاره ځینې ار»مرکز یوه کارپوه برونو لته په بروکسل کې وویل:  په جرمني کې د متحده ایاالتو د مارشال

 «پالزمینې نه غواړي په افغانستان کې خپل حضور کم کړي یا د افغانستان او ناټو پاڼه بدله کړي
ګ و تکه مالتړي هیوادونه له افغانستانه خپل ډېر پوځونه وباسي د افغان ځواکونو په روزنه کې به تر دې ډېر پرمخ

کې پر افغانستان د امریکا له یرغله خورا کلک او په بیړه مالتړ وکړ، ځینې  2۰۰1نه شي. د ناټو غړیو هېوادونو په 
 همتحده ایاالتو په ځینې وختونو کې له ناټو د ال ډېرې مرستې او ښکېلتیا غوښتنه وکړیې په بې ساري ډول وجنګېدل. 

څو په هغه وخت کې ډېر سرتېري د افغان ځواکونو د روزلو له پاره او ځینو مالتړو هېوادونو هم هڅه وکړه تر 
 واستوي. 

په وروستیو کلونو کې، امریکا هڅه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې ډېری مسوولیتونه د ناټو غړیو هېوادونو ته 
 ورکړي، ځکه امریکایي پوځونو د کومانډو ځواکونو پر روزلو ډېر تمرکز درلود. 

، ېچک ېکونو د روزنې پروګرام هم د ناټو غړیو هېوادونو د تمې خالف ډېر ورو پر مخ ځي. د تلفاتو لوړد افغان ځوا
د پنټاګون د وروستي او ډېر ادلون بدلون د افغان ځواکونو د روزنې هڅې له خنډ او ځنډ سره مخ کړې دي.  فساد

تر کال را هیسې  2۰14کچې کمه ده. له  له« د جذب او ساتنې»راپور له مخې د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه د 
رول الندې سیمو کې پر پوستو او پلټنځایونو ټ. هره ورځ د طالبانو تر کنزیات افغان پوځیان وژل شوي دي 5۰.۰۰۰
 . بریدونو کې افغان پوځیان وژل کېږيد طالبانو 

بدل شوي دي خو ال ک ااک ځوهم پر یوه اغیزنه که څه هم افغان هوایي ځواکونو پرمختګ کړی او کمانډو ځواکون
د عمومي مفتش په یوه وروستي راپور کې راغلي چې افغان هم په دې برخو کې ځینې ستونزې پر ځای پاتې دي. 

 ځانګړي ځواکونه په دې وروستیو کې په ډېری مواردو کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه جګړه کوي. 
چوکاټ کې فعالیت لري، خپل پوځونه یې کم کړي دي، خو ځینو یې په  د ناټو غړي هېوادونه چې د غوڅ مالتړ په

پوځونو په څېر د خپلو پوځونو په شمېر  دکال راهیسې د متحده ایاالتو  2۰14دوی د استثنایي ډول نه دي کم کړي، 
زو زنیهغه وخت پنټاګون اعالن وکړ چې خپله تمرکز له جنګي ماموریت څخه اړوي او پر روکې تعادل ساتلی دی. 

 چارو ډېر تمرکز کوي. 
کال کې یو  2۰12په دې لړ کې تر ټولو مهم د فرانسې اقدامات وو چې خپل پوځیان یې په افغانستان کې کم کړل. په 

ه چې د ټاکنیزو مبارزو پافغان پوځي څلور تنه فرانسوي پوځیان ووژل او د فرانسې ولسمشر نیکوالس سرکوزي 
فغانستان کې د فرانسې د پوځي ماموریت د پای ته رسولو اعالن وکړي. د فرانسې درشل کې و دې ته وهڅېد چې په ا

 کې افغانستان ترک کړ.  2۰14په  نوپاتې پوځو
غوڅ مالتړ ماموریت په بشپړه توګه د افغان ځواکو پر روزنه تمرکز کوي، هوایي عملیات ترسره کوي او چاپې 

 اچوي. 
 غوڅ مالتړ ماموریت بحث کې دافغانستان  بروکسل کې غونډه لري او پهاونۍ په د ناټو د دفاع وزیران راتلونکې 

د هغو لیدنو تر مخه، یوه میاشت وړاندې د مالتړو هېوادو چارواکیو ته په افغانستان کې امریکایي قوماندان کوي. پکې 
 جنرال اوسټین سکاټ مېلر او زلمي خلیلزاد معلومات ورکړي وو. 

ه ځانګړې پایله ونه میوه حیرانوونکي اعالن پرته به د مالتړو هېوادونو بحثونه کو چارواکي وایي د ټرمپ ادارې د
 لري. 

هم وایي چې ناټو غړي هېوادونه دې په عراق کې د خپل ماموریت د پراخولو پر ځای دلته پر فعالیتونو تمرکز دوی ال
 وکړي. 

مستقیمه توګه سره تړلي نه دي، هر هېواد یوه  خو د ناټو غړیو هېوادونو چارواکي بیا وایي دغه دوه ماموریتونه په
ېرولو یوه الر دا هم کېدای ډد پوځونو د  ېځانګړې اندازه سرتېري  د بهرنیو ماموریتونو لپاره لري. خو په عراق ک

 شي چې له افغانستانه خپل سرتېري کم کړي. 
 

 ایپ
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