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   ٢٠٠٩/٢/١: نېټه                                                                                            اريک مارګوليس: ليکوال 
 )کاناډا ( ټورنټوسن ورځپاڼه : نبع   

  نثار احمد صمد: ژباړن 
 

  افغان جنګ خپل ټاپي ته ځی
  
   چی د دې مأموريت د هدف په هکله پوښتنی راپيدا سوي ديځکه برتانيه په څپو کی اخيستې» ګالسنوست « 
  
  

لندن ـ د برتانيې د امنيت وزير الرډ ويسټ په خپل دې اعالن سره چی وايی په عراق او افغانستان کی د ده د هېواد پوځی 
ټ د پخواني ويس. ننوتنی د برتانيې او امريکې پر ضد نړيواله بنسټ پالنه راپارولې ، يوه پټاکه ده چی وچاودله 

د اسالمی افراط پالنی د ډېرښت سره هيڅ تړاو » ترور پر ضد جګړه « صدراعظم ټونی بلير دا ادعا چی په اصطالح د 
دا اعالن د برتانيې د خارجه وزير ډيويډ ميلی بينډ تر هغی څرګندونی ډېر ژر وروسته . وبلله » احمقانه « نه لری ، 

ښايی په فوق العاده اقدام سره د ټونی . ح يې غولونکې او ورانونکې وبلله اصطال» ترور پر ضد د جنګ « وسو چی د 
بلير د کابينې لخوا پر عراق  د حملې فيصله هم ډېر ژر عوامو ته رسوا کړه سی او په دې ډول د لوړو برتانوی 

  .مامورينو پر ضد جدی جنايی تورونه ـ حتی جنګی جنايتونه ـ اقامه سی 
   

ولسمشر بارک . څپو اخيستی دی خو هلته بيا په واشنګټن کی هرڅه بيرته تکرارېدونکي دي » ست ګالسنو« دلته لندن د 
اوباما لوړه کړې چی په افغانستان کی د امريکايی پوځيانو او الوتکو په دوه چنده کولو سره امريکا دغه اته کلن جنګ ته 

وباما دغه بدمرغه ګام اخيستنه د ده سياسی بې د ا. نور هم پسی ور ننباسی چی پخواني ولسمشر بوش راپيل کړی دی 
په واشنګټن کی د حکومت بدلون او د کرغېړن بوش رخصتېدلو واشنګټن ته دا په زړه پوری موقع . تجربه ګي ښًيی 

دې کار دغه مطلوب . مساعده کړه چی په افغان جګړه کی يوه وقفه راوړی او پر خپلو تګالرو له سره غور وکړی 
الزمه خو دا ده چی . کړ چی طالبانو او د هغوی زياتېدونکو مالتړو ته د خبرو اترو وړانديز سوی وای چانس هم برابر 

افغانی جګړه د يو داسی  سياسی حل په واسطه ختم سی چی د طالبانو تر مشرۍ الندی هغه ملت پال اتحاد  هم پکښی 
دغه سولېدونکې شخړه ، لکه د ناټو عمومی منشی .شامل وی چی د افغانستان د څه باندی نيمايی وګړو استاځيتوب کوی 

  .چی يې هم منی ، هيڅ کوم پوځی حل نه لری 
  

  د غالبوزو چرګينًی ـ
دغی نوي ادارې د ديپلوماسۍ پر ځای ، برعکس خپل سر دې ته کلک نيولی چی ځان نور هم د افغانی غالبوزو چرګيني 

ورو امريکايی پوځيانو ورلېږل صرف د اور غورځونکي غره  ن٣٠٠٠٠ ـ ٢٠٠٠٠افغانستان ته به د . ته ور دننه کړی 
د افغانستان دغه جنګ په بې رحمۍ سره . له پاسه چی هماغه پاکستان دی ، د هغوی د درولو مانا ورکړی او بس 

پاکستان ته ور څڅېدونکی دی ، د هغه ولس د ناټويی ځواکونو پر ضد راپاروی ، او لکه الرډ ويسټ چی په حقه سره 
  .  نوي جهادی قوتونه پسی توليدوی وايی

  
نو ولی اوباما او د هغه سالکاران د هغه جنګ د پراخولو ارتکاب کوی چی په هغه کی امريکا کومی حياتی ګټی هم نه 

آسيا تېل او ګاز به د عربی سمندرګي د هغو پاپ الينونو متوقعه خط السير چی د مرکزی . لری ؟  تېل يقينأ يو دليل دی 
  . سواحلو ته وړی ، باالکل د طالبانو د پښتني سيمی څخه تيريږی 

ناټو يعنی د امريکا په وسلو پييلًی اتحاد ـ چی کاناډا هم پکښی شامله ده ـ افغانستان ته د . خو يو بل ډېر مهم دليل هم سته 
مريکې تر مشرۍ الندی ځواکونو لپاره ځکه اوس خراب سوی چی دغه جنګ د ا. پوځيانو د لېږلو سره مينه نه لری 

  . خوږمن اکماالتی کاروانونه يې د طالبانو تر زياتېدونکو حملو الندی راغلي دي 
  

دلته په اروپا کی د اکثريت وګړو عامه ذهنيت ځکه د افغانستان د جنګ مخالف دی چی هغه د تېلو په خاطر يو 
 ښايی امريکا په افغانستان کی هم د ويتنام غوندی ځان د لويی ماتی څخه وژغوری ، خو د .استعماری ناولًی اقدام بولی 

د سړې جګړې پای او د شوروی اتحاد سقوط هغه څه دي چی د ناټو د بقأ علت يې . ناټو اتحاد به ځانونه بچ نه کړای سی 
  . ی د مقاومت لپاره ايجاد سوی و نور نو پای ته ورساوه چی پر لويديځی اروپا باندی د شوروی يرغل په وړاند
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  د ناټو هدف ـ 

َپل « ناټو د امريکا د تکړه ترين ستراتيژی جوړونکي ، زبګنيو برژنسکی له قوله پر اروپا باندی د امريکا د تسلط 
ا شوروی اتحاد هم پر ختيځی اروپ. جاپان بيا په آسيا کی د امريکې لپاره کټ مټ رول لوبوی . ده » ايښودونکې ډبره 

  .باندی د خپل تسلط لپاره د  وارسا د مړه  سوي تړون څخه عينأ کار اخيست 
  

امريکا ناټو په دې دليل هم استعمالوی چی د هغسی يوې رښتيانۍ ، او سيالي اروپا د منځته راتګ مخنيوی وکړی چی 
  .درلوونکې د خپلو متحدو وسلوالو ځواکونو وی 

  
 د دې اتحاد د پايښت د هدف او هم د امريکا د ستراتيژيکو غوښتنو د اطاعت په افغانستان کی به د ناټو ماتې نور نو

» اروپايی دفاعی اتحاديی « په دې توګه به مجبورأ د . پوښتنی را پورته کړی ، چی افغانستان به يې يو بهترين مثال وی 
 به واشنګټن ته نه بلکی د يعنی د يو خپلواک اروپايی وسلوال ځواک د واکمنولو غوښتنی راپورته سی داسی چی هغه

  .اروپايی اتحاديی بروکسل ته  به  ځواب ويونکی وی 
  

زما په عقيده دا يو له هغو اصلی داليلو څخه دی چی د واشنګټن ټاکلي ګټي پر ځوان ، بی تجربه ولسمشر باندی 
ی د امريکا اغېزه په هو ، پر اروپا باند. په افغانستان کی جنګ نور هم پسی خپور کړی ئ راسربېره سوي تر څو د

  . افغانستان کی په برياليتوب پوری تړلې ده 
په سپکو وسلو د يوې وسلوالي افغانی قبايلی ډلی پواسطه د امريکا او د هغه د لويديځو مرستندويانو ماتې نه سی تحمل 

ی سر يی بايلود ، وروستۍ هغه امپراتوري چی د دوی سره مخامخ سوې وه ، هماغه پياوړی شوروی اتحاد و  چ. کېدای 
  پای. هو ، د هغه رقيب يعنی امريکا خو همدا شوم سبق په زړه اخيستی  هم دی . او ډېر ژر پسی ټوټه ټوټه سو 


