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حفیظ هللا خالد

د امریکی پوځي اډی لپاره د پولند پرله پسی غوښتنی
په داسی حال کی چی زموږ په هیواد کی د بین المللي پوځونو او اډو په سرهره ورځ په لسګونه
انسانان خپل ژوند له السه ورکویی ،او همدا اوس په قطر کی د طالبانو او د امریکا دمتحده ایاالتو د
خاص استازي زلمي خلیل زاد تر منځ افغانستان کی د امریکائي پوځونو د وتلو او نورو اړوندو
موضوګانو په باره کی خبری دوام لري او د طالبانو عمده غوښتنه دا ده چی ټول امریکائي پوځونه
دی له افغانستان نه ووځي خو په نړی کی بیا داسی هیوادونه هم شته چی په خپل هیواد کی د
امریکی د پوځي اډی د جوړولو دومره لیوالتیا لري چی حاضر دي د اډی د جوړولو لپاره د دوه و
ملیاردو ډالرو نه زیاتی پیسی ولګوي.
د دغو هیوادو له جملی څخه یو هم پولند دی چی د څو کلو راهیسی په پرله پسی توګه هلی ځلی لري
ترسوامریکائي چارواکي پدی قانع کړي چی په هغه هیواد کی دائمي پوځي هډه جوړه کړي ،داسی
ښکاري چی د روسانو لخوا هغه هیواد سره د کریمیی یوځای کول او همدا رنګه د اوکراین په
ختیځو سیمو کی د روسانو السوهنی پولندی چارواکي دی ته اړکړي چی هغه هیواد کی د روسیی د
یرغل د مخنوي لپاره په پولند کی د امریکا د دائمی پوځي اډی دجوړولو وار وار غوښتنه وکړي.
د پولند جمهور رئیس  Andrzej Dudaتیر کال د سپتامبر په میاشت کی امریکی ته سفر په وخت
کی د ولس مشرډونالد ټرمپ د خوښئ او رضایت پخاطر هغه سره وعده وکړه چی پوځي اډه به د
 Tramp Fortیعنی د ټرمپ د کال په نامه ونوموي ،د پولند جمهور رئیس په خپلو خبرو کی
امریکی ولس مشرته همدا راز ډاډ ورکړ چی که اړتیا وی پولند به د دوه وملیاردو ډالرو نه زیاتی
پیسی هم د اډی د جوړولو لپاره ولګوي ،خو د پولندی دچارواکو د پرله پسی غوښتنو سره سره تر
اوسه امریکائي مقاماتو د پوځي اډی د جوړولو لپاره کوم عملي اقدام ندی کړی ،د امریکی کانګرس،
د هغه هیواد دفاع وزارت ته دنده سپارلی چی پولند کی د پوځي اډی دجوړولو ټول اړخونه دی
وڅیړي او د سږکال د مارچ د لمړي ورځی نه مخکی دی پدی هکله مکمل راپور کنگری ته
وسپاري ،ښائي د ټرمپ اداره د اډی په تړاو د روسیی منفی غبرګون هم په نظر کی ولري ،روسیه
ال پخوا پولند کی د دی پوځي اډی د جوړولو سره خپل مخالفت څرګند کړی.
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البته دا یواځی روسیه نده چی د دی پوځي اډی جوړولو سره مخالفت لري په اروپا کی د امریکا د
پوځونوپخوانی قومندان،متقاعد جنرال بین هودگیس retired Lt. Gen. Ben Hodgesهم د اډی
جوړول  ،یو غیرضروري او د امریکی لخوا یو پارونکی عمل بولی دا پخوانی لوړ پوړی پوځي
چارواکی پدی نظر ده چی د دی اډی جوړول به د ناتو غړي هیوادونه منځ کی سره وویشي ،خو د
دی ټولو مخالفتونو سره سره د پولند چارواکي اوس هم هیله مند دي چی امریکا به د اډی د جوړولو
په تړاو دهغوي غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
بل هغه هیواد چی د امریکی پوځي اډه د ګاونډیو هیوادونو د یرغل دمخنوي المل ګڼي د قطر هیواد
دی چیری چی همدا اوس هلته د طالبانو اوامریکی د هیأتونو ترمنځ خبری جریان لري  ،عجیبه ده
چی طالب صیبان افغانستان دولت ته (غالمه اداره ) وائي او حاضر ندي ورسره خبری وکړي
خوقطرته چی هغه هیواد کی په منځني ختیځ کی د امریکی ترټولو ستره اډه شتون لري بیا دوست
هیواد وائي په هر حال کله چی دوه کاله مخکی سعودی عرب  ،متحده امارات او د خلیج څو نورو
هیوادنو خپل ځمکنی او هوائي قلمرو قطر هیواد باندی وتړه ،قطري چارواکو پدی فکر شو چی له
امریکی سره خپل اړیکی نور هم غښتلی کړی او ددی موخی لپاره یی د " العدیدی " هوائي اډی
پراختیا لپاره یو اعشاریه اته بلیونه ډالره پیسی ولګولی ،په قطر کی د امریکا هوائي پوځي اډه
"العدیده" اوس په سیمی کی د امریکی تر ټولو لویه هوائي اډه ده.
تیره اوني د بی بی سی یو خبلاير چی د طالبانو او امریکی د خبرو د پوښښ لپاره دوحه ته تللی و
په قطر کی د امریکا د هوائی اډی په تړاو د هغه هیواد له یو شمیر چارواکو او خلکو سره خبری
کړي ،داسی ښکاري چی قطري چارواکي هغه هیواد کی د امریکی هوائی اډه د ګاونډیانو مقابل کی
د هغه هیواد دفاعی سنګر بولي ،کله چی د بی بی سی خبلاير دوحه کی د قطري چارواکي نه پوښتنه
وکړه چی آیا کله موهم قطر نه د امریکائي پوځونو د وتلو په باره کی فکر کړی ؟
هغه په ځواب کی وویل ( هغه به خپل عقل له السه ورکړی وي چی قطر نه د امریکائي پوځونو د
وتلو په باره کی فکر وکړي ،زه هیله لرم چی هغوی به دائمی دلته پاتی شي ځکه قطر توانیدلی د
امریکی د امنیتي تضمینو نه په ګټی اخستو سره ځان پدی سیمی کی لوړی سطحی ته ورسوي ،که
امریکایان دلته نه وي نور خو ال پریږده همدا د خلیج ګاونډي هیوادونه موږ دلته نشي زغملی ...
بی بی سی ،مارچ دریمه).
د قطر سربیره د نړي په  ۰۷نورو هیوادونو کی د چاپان نه نیولی تر جرمنی ،ایتالیا ،جنوبی کوریا
او یو شمیرد خلیج هیوادو پوری د امریکی څه نا څه  ۰۷۷نظامی اډی دی هیوادو کی شتون لري,
همدا اوس په جاپان کی د امریکی پنځوس زره نظامی پرسونل ،په جرمنی کی پنځه دیرش زره او
په جنوبی کوریا کی اته ویشت زره تنه نظامي پرسونل موجود دي او دا دری واړه هیوادونه
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توانیدلي د دوهمی نړیوالی جګړی نه وروسته د امریکی سره د دوه اړخیزو امنیتي تضمینونو نه په
ګټی اخستلو سره خپل هیواد د اقتصادي پرمختګ لوړو پړاونو ته ورسوي.
خو هغه څه چی زموږ هیواد پوری اړه لري له بده مرغه په تیرو اتلسو کلونو کی بین المللي قوای
او اډی نه یوازی دا چی زموږ د ګاونډیانو د السوهنی د مخنوي سبب نشو بلکه د هغو ته یی د
السوهنی ال زیاتی بهانی هم په الس ورکړ ،په ورستیو څو کلونو کی موږ ددی شاهد و چی د امنیتی
تړون او د بین المللی قواو شتون سره سره هره ورځ د پاکستان لخوا د کنړ والیت باندی د راکټو
باران وریده او بین المللی پوځونو د هغه د مخنوي لپاره تر اوسه کوم قاطع اقدام ندی کړی ،لنډه دا
چی نورو هیوادونه خپل هیواد کی د خارجي اډو نه د ګاونډیانو د یرغل د مخنوي او خپل هیواد د
اقتصادي پرمختیا لپاره کار اخستی خو زموږ هیواد کی دا اډی په اوسني شرایطو کی یوازی د
وژنو اوتخریب المل ګرځیدلی دی.
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