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  دسياست اعالنو ل» چينج «  دامریکا دنوي ولس مشر د تغير یا
  اودافغان ولس نور ټکول

  
  ي خرڅيــږي داڅونه لوي وحشت دي نـن انسان پکښ    ـدان پکښي خرڅيــږ ي ن وجبازار ګرم دي د لوبو ن

  پکښيي خرڅيږير پاڅي ددې خوبه ، کوردافغان ژ    ې لومـــي ایــښـــي  دالـوبي دغــليــم دي وافـغــان ت
   

ر ځواک   پر نظامي او سياسي هلو ځلو او ددوي پر غولو   په دي ليکنه کي به په لنډه توګه په  افغانستان کي دیرغل
  : نکو خبرو او کړونو  باندي به  لږ څه مکث وکړم  

                               : نظامي هلي ځلي  ـ١
دایوه معلومه خبره او پوره حقيقت دي ،  چه په نړي کښي ټول اجتماعي ، سياسي سازمانونه ، دولتي حاکميتونه او 

اني  لري  و له پاره ځان ته معلومي او ټاکلي ستراتيژ ی و او ګروپي ګ    ٠باالخره جهاني ابر قدرتونه دخپلو خل
دې  سترا تيژیوته  درسيدو له پاره په مختليفو وختونو کښي د خپل  مخ څخه  دستونځو دليري کولو  له پاره چه و

ودتيروتلو  دپاره  کاراخلي       ٠دمختليفو تاکتيکونو، او سياستونو څخه دعامو خل
ا کي امپریالستي او استعماري حاکميتونه او  ځواکونه  په جهان  ړي توګه  زموږ ځکه نو ددي واقعيت په ر او په ځان

ولو په مقصد   په ګران وطن افغانستان کښي ددې  اوو کالو دیرغل په درشل کښي دخپلو بشري او اقتصادي جنایاتو دپ
   ٠زموږ دولس دتير وتلو له پاره دمختليفو تاکتيکونو او سياستونو څخه کار اخستي او اخلي یي  

ماریو باندي نور  نه ولي دخوښي ځاي دادي چه دې  زوریدلي ملت دد وي  اهداف درک کړي ، او ددوي په چل او ټ
 ځکه  ددي ٠او په خپل وطن کښي به دخپلو نيکونو او اجدادو  په څير هيڅ یو یرغل ته سر ټيټ نکړي  ٠خطا وزي 
ليس او روسانو پوره درک کړي  ،بلکه دجهان نور  غيرته  افغانيولس داد ړ تيا نه یوازي سره ان و لویو ډکه   ځان

 چه دامریکا نوي مشر اوباما هم په یوه مصاحبه کښي کوم وخت چه ٠قدرتونو هم دا واقعيت درک کړي دي 
  ٠دافغانستان او پاکستان په وړاندي نوي ستراتيژي جوړول ، وهغه کميسيون ته یي داسي خطاب کړي وو 

  انو تاریخ چه دهر اشغال په مقابل کي  ډغريچه دافغانستان په وړاندي دنوي ستراتيژي دجوړولو پر وخت باید  دافغان
   ٠وهلي دي ، په نظر کي ونيول سي 

 باید وویل سي چه  دامریکا تر انتخاباتو څو هفتي مخکي یو تعداد افغاني سياسي کارپوهانو او ډیرو روشنفکرانو 
ړي توګه داوباما کاميابي ب ه افغانستان ته دصلح دراوستلو داسي فکر کاوه  چه په امریکا کښي دډموکراټانو او په ځان

   ٠او دجن دختميدو شروع وي 
ولي بر عکس اوباما دتغير دسياست  داعالن څخه وروسته وافغانستان ته دښه امنيت دراوستلو ترنامه الندي   د    

 عسکر دم دمياشتي  په آخره  کښي ٣۵٠٠ چه ددي جملي څخه ٠ ـــــ  نوو عسکرو ليږل  امضأ کړل ٢١٠٠٠ــــ
 به نور هم ورسره یو ځاي سي ، او دجون دمياشتي په آخرکښي به ٣٠٠٠ندهار کښي ځاي پر ځاي سوي  ، او ک

ــــ ٢٨٠٠په داسي حال کي چه فعال دکندهار په والیت کښي ٠ ـــ  ته ورسيږي ٧٠٠٠دامریکایي عسکرو  تعدادوـــ 
     ٠کاناډایي عسکر دطالبانو دسخت مقاومت سره مخامخ دي 

ــــ امریکایي نوو عسکرو ليږل په داسي وخت کي ١٠۵٠٠راتلونکولسو ورځوکښي به   دهلمند والیت ته داو هم په 
ړه کي  دي  ٨٠٠٠ تر سره  سي  چه هلته و دکلک مقاومت سره مخامخ په ج    ٠ــــ برتانوي عسکر دخل

 خارجي عسکر په افغانستان کي  ـــــ  نوي١٢٠٠٠او هم داسي اوریدل کيږي چه په راتلونکي نوي هفته کښي به ـــــ 
ځاي پر ځاي ، اودځينو خبرونو څخه  معلوميږي ، چه دهلمند دوالیت دګرم سير په ولسوالي کښي به  یوه نوي نظامي 

  چه  پاکستان او ایران ته ٠   داسيمه  و دوي ته په  ستراتيژیکی لحاظ ځکه  د اهميت وړده ٠ډه هم  جوړه کړي   ا
 دانوي   نظامي اډه په داسي وخت کښي امریکا تر خپل الس الندي نيولي ده ، چه په اوس مهال ٠نيژدي پرته سيمه ده 

یواخي    ١٣ چه دهغي جملي څخه ٠ ــــ لوي نظامي اډي لري  ٢٨کښي  امریکا او ناټو دواړه په افغانستان کښی ـــ 
چه دیوي خوا کوالیسي په   ٠ي دي هوایي نظامي اډي دي ،چه ددي جملي څخه  بيا  دوي هوایي اډې ډیري زو رور

 اوله بله پلوه کوالیسي چه دنفتو اوتيلوهغه   ٠ډیره اساني اسيا، اروپا ، روسيه ، چين ، ایران ، او هند کنترول کړي 
اوس نودلته داسي  سوالونه را  ٠زیرمي چه د کسپبين اودپارس په  خليج کي دي په خپل کنترول کي وساتي 

ي اچوني څخه چه  ؟رتن  نظامي  هلي ، ځلي امریکا دڅه دپاره کويچه   داپو:  پيداکيږي   او ددوي ددې ډیري پان
په  نظامي او سياسي اړخونو کيي پکار اچوي ،  هدف یواځي  دتروریزم او مخدره موادو دقاچاق پر ضد مبارزه ده ،  
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ددوي د انظامي هلو ځلونه یوازي   په داسي حال کښي  چه    ؟او که نور پټ خپل ستراتيژیکي اهداف مخ ته وړي 
 ځکه نو ٠دمنطقي هيوادونه بلکه دجهان لوي نظامي او اقتصادي قدرتونه دسختو تشویشونو سره مخامخ کړي دي 

 ـــ   تاریخ ٢٠٠٩ــــ ۶ـــ٢ګرچه د ٠ددوي نطامي اډي په مرکزي اسيا کښي یو په بل پسي دتړل کيدو پر حال دي 
دافغانستان او قرغيزستان  دسفير انو په ګډ مالقات کښي دافغانستان دجمهور ریس باندي دقزاقستان په مرکز کښي 

وړاندیز دقرغيزستان جمهو ریس باقييف ته د یو په یو مال قات په هکله  دافغانستان دسفير له خواه څخه دقرغيزستان 
ان کښي دامریکا دنظامي   اوداسي معلومه سوله چه ددي مالقات اصلي  هدف په قرغيزست٠سفير ته   ورکول  سوو

اډي دبيرته پاته  کيدوله پاره وو ، ولي وڅن ته یي په افغانستان کښي دبيا جوړوني له پاره دهمکاري غوښتنه هم 
  په داسي  حال کښي چه   اوباما یوه هفته مخکي و عربي نړي ته دخپل رسمی سفر په وخت کښی  ٠ځيني سویو ه 

په پوهنتون کښي په یوه مفصله بيانيه کښي دا په  ښکاره وویل چه ، دافغانستان دمصر دجمهوریت دقاهري د اال اظهر 
   ٠او پاکستان د مسلي  حل  دنظامی الري څخه شتون نه لري 

ر ځواک عملي قدمونه په څونه متقابل جهت کښي قرار  اوس نو که وګورو دامریکا دمشر تابه څرګندوني ،اودیرغل
  یو ډول نه دي ؟    ځکه نو داسي سوال پيدا کيږي چه ددوي څرګندوني او عمل ولي٠لري 

ایا امریکایي او افغاني «  ددې مهمي پوښتني  دتوضيح او جواب له پاره به زه څه نا څه  په راتلونکي ليکنه کي د 
و کي ونشر ته وسپارم تر عنوان الندي په ځينو افغاني  ویب پ» واکمنان دافغان ولس په وړاندي رشتيا وایي     ٠ا

  :  سياسي هلي ځلي ــ٢
رو په افغانستان کښي دخپلي خوښي سره سم  سياسي  که په لنډ ډول سره ووایو، چه دامریکا تر رهبري الندي یرغل

 او  ددې حاکميت  اساسي قانون یي هم  دخپلو ٠حاکميت دخپلو غربي تيکنوکراتانو او جن ساالرانو څخه جوړکړي 
و تر ش عاع الندي دملت دریښتيني ارادي څخه ليري   په اصطالح په لویه جرګه باندي تصویب   او پر دې ګ

او د مملکت حاکميت  په ښکاره ډول د یوي   خارجي او داخلي مافيا په الس ٠زوریدلي ملت باندي  یي  په زور وټپي 
ندي داسي بشري جنایات تر سره سول  ،چه    چه داوو کالو په تيریدو سره د  دې الس پوڅوتر  حاکميت  ال٠کښيوت 

خپل ژوند دالسه ورکړي او په ) په نتيجه کښي په لس هاوو زرو افغانانو ـــ کوچنيانو ، ښځو ، زړو ، ځوانانو ،
 ددې حاکميت کړونو  نه یوازي داملت دفقر او  دبي ٠زرهاوو کورونه او کلي یي په کنډ والوباندي تبدیل سوي دي 

  ته ور پوري واهه ، بلکه  په اوس مهال کي یي  ټوله منطقه د بي امنيود ګواښونو  سره یي مخامخ امنيو و ګواښونو
   ٠کړي ده 

و په وړاندي دامریکا او ناټو په مستقيمه نظامي حمایه داسي  دافغانستان دغه الس پوڅي سياسي حاکميت دخل
و کي نه لري اقتصادي جنایات هم  تر سره کړل ، چه دافغانستان تاریخ یي په خ  هغه داچه دمنفورآزاد بازار ٠پلو پا

او خصوصي سکتو ر دتقوي تر نامه الندي یی  دملت دغيري منقولي شتمني لویه برخه یي  خپل تر من دملت 
 چه په نتيجه کښي په زرهاووانجنيرانو،معاون انجنيرانو  او ٠دارادي خالف یي په ډیره سخاوتمندانه ډول  تقسيم کړل 

 ولي دملت په دي ٠رګرانو خپل کارونه دالسه ورکړل ،  او سم دالسه یي  دفقر ودروازي ته و درول  ماهرو کا
شتمنيوباندي دکرزي ترږیري الندي یو څود غربي استخباراتي کړیو سره موښتي  تيکنوکراتانو  او لویو جن 

ډالرو د لویو زخيرو خاوندان سول ساالرانو په داخل او خارج کښی لوي قصرونه جوړ، او په غربي بانکونو کښي  د
  ولي ددوي ددې  جنایاتو قرباني هغه غریب انسانان  سول ،  چه دوچي ډوډي اوژمنيو کاليو دنه درلودلو له کبله هر ٠

   ٠کال په ساړه ژمي کي په زرهاوو ماشومان او لویان خپل ژوند له السه ورکوي 
  

و هم چه ددوي په وعدویي پ ه لومړیوورځو کښي فریب خوړلي وو ، اوس  په دې واقعيت په نتيجه کښي  هغه خل
باندي پوره  پوه سوي دي ، چه امریکا تر رهبري الندي  په اصطالح جهاني ټولنه په افغانستان کښي هغه څه تر سره 

  ځکه نو په نتيجه٠کوي ، چه خپله یي غواړي ،اوس  افغان ولس   ددوي په  وعدو او خبروباندی نور نه خطا وزي  
کښي دمقاومت هغه کوچني ليکي اوس دمملکت غربي ، جنوبي او  شرقي  سيمولویي برخي یي هم  په خپل غيږ کښي 

 او داسي معلوميږي چه د   شمالي سيموخل  هم  ورځ په ورځ تر خپلو ملي او وطن پالني تر تاثيراتو ٠نيولی دي 
و دا پراخ ملي احساسات نن دامریکا تر٠الندي راولي   رهبري الندي دناټو  زبر ځواک هم  دسخت چلنج  چه دخل

 خکه داسي ورځ نسته چه دوي دي تلفات ٠ چه دناټو تاریخ داسي چلنج په خپل یاد کي نه لري ٠سره مخامخ کړي دي 
او دناټو یو تعداد غړي   ځکه نو دناټو دځواک حاکميتونه دخپلو ملتونو تر سختو انتقادونو الندي راغلي،٠ونه لري 
و دارادي خالف دي نور عسکر و دې بي نتيجي جن ته وليږي  نور زړه     ٠ نه ښه کوي چه دخپلو خل

دپورتنيو واقعيتونو او دامریکا دتغير دسياست په نظر کي نيولو سره سوال دا پيداکيږي چه ایا دامریکا نوي مشر تابه 
  نستان کي دپاي ټکي  کښيږدي ؟ په رشتيا سره غواړي داد بوش  داداري جوړ کړي تراژیدي سریال ته په افغا

 دا ځکه چه دتاکتيکونو او سياستونو تغيردولسونو ٠ددي سوال مثبت جواب ته مشکله ده چه څوک دي اوږه ورکړي 
او ملتونو په وړاندي دچل او چم یوه طریقه ده ، چه غواړي ددي الرو څخه خپل ځانونه خپلو اهدافو ته  نيژ دي او یا 

ولس داوباما په دي څلورو مياشتوکښي په افغا نستان کښي دجن ميدان سوړ نه ،    بلکه  ځکه نو افغان ٠ورسوي 
 اوددي نوو عسکرو په ورت سره به دافغاني مافيایي حاکميت دوړاندویونوخالف دجن ٠نور یي هم ګرم وليدي 
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ان ولس کرکه او نفرت به ميدان به نور هم ګرم ،  او دجن  دواړه طرفه به دسختوتلفاتو سره مخامخ ،   او دافغ
  ٢٠٠٩ .٦ .١٤ ٠تمت باالخير  ٠دامریکا دنوي مشر تابه په مقابل کي دبوش په څيربه ډیر  ه کړي 
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