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  د ناټو اکماالت، سياسی بدلون، او خطرونه
  

په پېښور کی، ياغيانو په . په غربی مطبوعاتو کی، په افغانستان او منطقې کی څو مهمو پېښو ډېره توجه ورجلبه کړې ده
يوې منظمی او حيرانونکې حملې کی د امريکا او ناټو بېشماره پوځی  اکماالت، څه کم دوه سوه موټران، او څو هموي 

په افغانستان کی د مېشتو خارجی .  يوازی د موټرانو تاوان لس ميلونو ډالرو ته رسېږی.  ګادۍ تباه او لولپه کړې
الت او پوځی تدارکات د کراچی له بندرونو څخه را روان او بيا د تورخم او سپين بولدک په عسکرو لپاره اکثره اکما
اکثره .  دې کاروبار  او ټرانسپورټ  په زرهاوو ټرک ډريوران او الرۍ په کار اچولی دی.   الرو افغانستان ته رسېږی

و همدا حملې به په اغلب ګومان د پښتنو او  د ياغيان.  پښتانه موټروانان  له همدې الری خپل رزق او روزی پيدا کوی
 فيصده  اکماالت يوازی د ٧٠په افغانستان کی د خارجی عسکرو .  ياغيانو تر مينځ موجوده تاوتريخوالی ال زيات کی

تېره مياشت، د ياغيانو يوې .  پدې څو وروستيو مياشتو کی، همدا الره خورا بې امنه سوې ده.  خېبر له الری تېرېږی
بلخوا، د کابل د اوسنی واکمنانو د لړزانو او وروستيو ورځو په .   ه سپينه ورځ د ناټو د اکماالتو يو کتار برمته کیډلی پ

هڅه سوې ده چی د رپوټونو اصلی او مهم ټکی وساتل سی او نور اضافه .  باب هم  مفصل رپوټونه خپاره سوی يدی
  . معلومات ترې ليری سی

  
په پېښور کي د ناټو د پوځي اکماالتو او موټرانو سوځول، د ناټو اتحاد دېته :   ليکي٩پر د گارډين ورځپانه د ډسمبر 

ناټو غواړي چي د .  اړايستلی دی چي افغانستان ته د اکماالتو د رسولو لپاره پر نورو الرو چارو باندي غور وکي
  ناټو د ترکمنستان، اوزبکستان، او .افغانستان د شمالي گاونډو هېوادونو له الري خپل نظامی اکماالت برابر کړي

تاجکستان سره خبري کوي چي د ناټو اکماالتي موټرانو ته اجازه ورکي چی له شمال څخه د افغانستان خاوري ته 
  . همدا اوس، د ناټو اکثره اکماالت د پاکستان له الري تر سره  کېږي.  ننوځي

  
لو الريو، پوځی موترانو، او نور نظامی تدارکاتو سوځېدل که څه هم د ناټو چارواکي په پېښور کي د څه  د پاسه س

پدې بريد کي څه د پاسه سلو .  ستراتيژيک شاتگ نه بولي، خو مستقل مبصرين دا حمله ډېره خطرناکه او منظمه گڼي
ې د   الرۍ سټ کړې چي په افغانستان کي ي۵٠په يوې  بلی حملې کی، طالبانو هغه .  طالب جنگياليو برخه اخيستې وه 

 طالبانو په سپينه ورځ په خېبر کي د ناټو د اکماالتی  الريو ۶٠تېره مياشت، .  مېشته ناټو عسکرو لپاره اکماالت رسول
 الرۍ، کانټېلرونه، او پوځي ١۴۵د پېښور پوليس وايي د يکشنبې په بريد کي  ټوټال .  يو درست کاروان  برمته کی

 طالبانو لپاره تبليغاتی برياليتوبونه دی، او هم د متحده اياالتو او پاکستان پر مبصرين وايی دا حملې د.  موټران تباه سول
  .موجوده  کش او ترينگو اړيکو باندي  فشار ال زياتوي

  
ناټو افغانستان ته د خپلو اکماالتو د رسولو لپاره شخصی قرار داديان استخداموي چی اکثره يې پښتانه ټرک ډرايوران 

چی که چيری طالبان همدې حملو ته دوام ورکي، ضرور به د هغوی او محلی خلکو تر مېنځ مبصرين ګمان کوی .  دي
 فيصده اکماالت د کراچي  بندرونو ته ٧٠په افغانستان کی د ناټو عسکرو لپاره .  تاوتريخوالی او اختالفات ال ډېر سی

او هلمند کی پراته د کاناډا او برتانيې په کندهار .  رسېږي او بيا وروسته د مځکی له الري افغانستان ته رسول کېږي
  .  کندهار له الري پوره کوي-کوټه–عسکر خپل اکثره اکماالت او تدارکات د کراچي 

  
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو خاص استازی، کی ايډی، وايي :   ليکي٨بلخوا، د نيويارک ټايمز ورځپاڼه د ډسمبر پر 

انانو کلتور او دود ته احترام وکي،  مجبوره ده  چی د ملکی کسانو مرګ ژوبله را بين المللی قوه مجبوره ده چی د افغ
: هغه وايی.  کنې نو افغانستان به نور هم بې ثباته او نا ارامه سی.  کمه کی، او هم د بياودانولو کارونه ګړندی کړی

و او د عامه خلکو وژل افغانان سخت په غوسه کړی دی، او د افغانانو او بين المللی قوې تر مينځ يې امريکايی بمباري
اوه کاله را .  دغه راز، افغانان د بياودانولو د سوکه او مړژواندی پروګرام په باب هم اندېښمن دی.  فاصله زياته کړې ده

او دبېکاران لښکر ورځ په ورځ .  وله ورايه  څرګنده دهفقر او نېستی عامه ا. وروسته، سړکان وران او ويجاړ دی
  .  زياتېږي
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د افغانی .  ښاغلی کی ايډی وايی افغانانو ته بايد د خپل هېواد په اداره، کنټرول، او امنيت کی زياته ونډه ورکړه سی
ډه ولری، او لنډه دا چي حکومت موسسات بايد تقويه او  غښتلی سی، افغانان بايد د تصميم نيولو په پروسه کی پوره ون

  .  افغانان بايد خپل برخليک پخپله وټاکی او د پاليسيو په جوړولو کی مخکښ مقام او نقش ولری
  

امريکايی پوځی قومندانان وايی هغه اضافه امريکايی :   ليکی٧په همدې لړ کی، د نيويارک ټايمز اخبار د ډسمبر پر 
کثره به يې د کابل د ښار په شاوخوا سيمو کی  په تېره بيا د کابل په جنوبي عسکر چی بل کال به افغانستان واستول سی، ا

ځکه زياتره قومندانان او دپلوماتان د کابل په شاوخوا کی  زياتېدونکی تشدد او مرګ ژوبلی .  برخو کی واچول سی
ت د ساتلو په منظور اندېښمن کړی دی، او غواړی چی نوی امريکايی عسکر د لوګر او وردګ په واليتونو کی د امني

  .  ځای پر ځای سی
  

 اضافه عسکر واستوی، او په اغلب ګومان ٢٠٠٠٠پنتګان غواړی چی افغانستان ته : د نيويارک ټايمز ورځپانه زياتوی
امريکايی قومندانان وايی دوی نورو اضافه عسکرو ته .  به همدا عسکر د هېواد ناکرارو جنوبی سيمو ته واستول سی

.  څو د يوې خوا کابل په وساتی اوله بلی خوا د لوګر او وردګو په واليتونو کی ياغيان وځپلی.  سخت ضرورت لری
طالبان به خپلو حملو ته زور ورکی، او سړکان او  امريکايی قومندانان وايی د ژمی په جريان کی به جنګونه کم نه سی، 

  .  لويی الری  به نا امنه کی
  

استازې، مېرمن صديقه مبارز، پخپل واليت کی د نويو امريکايی عسکرو د زتاتېدو په پارلمان کی، د وردګ د واليت 
هغه وايی امنيت دونه خراب دی چی د تېر کال راهيسی يې خپل واليت ته له ډاره سفر ندی کړی، حال .  هر کلی کوی

  . مېله ليری دی۵٠داچی وردګ له کابل څخه فقط 
  

ښاغلي اوباما افغانستان د خپلي خارجي پاليسۍ په لمړيتوبونو کي :   ليکي۴بل پلو، د اکانوميسټ مجله د ډسمبر  پر 
اکثره باور لری چي ښاغلی اوباما به ډېر لږ بدلون .  مگر اکثره کابليان د هغه کاميابۍ ته ډېر خوشبينه ندي.  راوستی دی

الت په نوې اداره داسي کسان راغونډ ځکه د متحده ايا.   خو د اوباما انتخاب د ښاغلي کرزي لپاره بد زيری دی.  راولي
مېرمن کلنټن افغانستان او پاکستان د .   سويدي لکه جو باېډن او هېلري کلنټن چي سيمه ښه پېژني او بدلون غواړی

ښايې دغه نوی .  هېرسويو جبهو په نامه ياد کړيدي، او غواړي چي ددې منطقې لپاره يو خاص استازي ونوموي
او  هم په کابل کي . ښاغلي هولبروک هم پر کرزي باندي زيات انتقادنه کړيدي.  ولبروک، وياستازی، ښاغلی ريچارډ ه

  .د دوستم وروستي جنايت او وحشت سخت په غوسه کړی دی
  

د ښاغلي اوباما په اداره  کی همدا نوي مامورين ښايي د ښاغلي کرزي لپاره ډېر گران تمام : د اکانوميسټ مجله زياتوی
 منتخب مرستيال، ښاغلی جو باېډن، په تېر مالقات کي د ښاغلي کرزي خبرو او څرگندونو دونه په د جمهورريس.  سي

ښاغلی هولبروک پخوا ال  د ښاغلی کرزی د مشرتابه او کفايت .  غوسه کړ چي مجلس يې پرېښود او له کوټې څخه ووت
  . په باب شک او ترديد ښودلی وو

    
  


