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 )لندن ( ډيلی ټلګراف ورځپاڼه : نبع   

  نثار احمد صمد: ژباړن 
 

»ښايی تر دوبی پوری وبايلل سی « افغان جنګ   
  

 پوځی ماهر له قوله په ښورښی ضد ستراتيژی کی به د عاجلو بدلونونو څخه پرته د طالبانو او د يو تکړه امريکايی
  . القاعده پر ضد جګړه د اوړی په پای کی وبايلل سی 

د ډګروال جان نګل يعنی هغه چا ارزَونی چی د امريکا حکومت ته چی همدا اوس د افغانستان په هکله څلور بيالبيلی 
 مشوره ورکوی دا ډار څرګند کړی چی تر څو د ښورښيانو پرمختګ تم  نه سی ، نو افغانستان به څيړنی مخته بيايی ،

  . هم د نوي ولسمشر ويتنام سی 
  

 امريکايی پوځيانو ورليږل ، سره له دې چی د اوباما اداره د دغو ٣٠٠٠٠غواړی د نورو ئ اميرالبحر ميولن ويلی چی د
  . ن کړی څيړنو ارزَونی ته معطله ده ، ژر اعال

هلته پر مځکه قوماندان د نورو اضافی ځواکونو غوښتنه کړې ده او زه په دې تمه يم چی د دې ټولی « ده وويل چی 
  » . ستراتيژۍ په وړاندی بيا هم دا غوښتنه پر ځای کړم 

ی الس رسۍ په پوځی حلقو کی هيلی او اميدونه دا دي چی ولسمشر به نه يوازی د اضافی پوځيانو له درکه بلکی د هغ
څخه  هم راضی سی چی په عراق کی يی ښه نتيجه ورکړه يعنی دا چی امريکايی پوځيانو د ښورښيانو پر ميندلو او 

ستراتيژی پسی را » څرګندی ، نيولی ، جوړَونی « بلکی  د دې کار په عوض کی يی  د . وژلو باندی لږ تمرکز کاوه 
کم کېدل او د دې مخنيوی يی کاوه چی نيولي ښارونه بيرته د دښمن اخيستې وه چی د هغې له مخی نيولي ځايونه مستح

  . الس ته ور نه سی 
  

ډګروال نګل چی د عراق يو تجربه کار دی ، او هلته يی د جنرال ډيويډ پترس تر سيوری الندی د دغی بريمنی 
 طالبانو په تيرو دوو کالو ستراتيژۍ په جوړولو کی مرسته کړې وه ، ډيلی ټلګراف ته وويل چی هغه السته راوړني چی

کی حاصلی کړي بايد چی د افغانستان د عنعنوی جنګی موسم تر پايه چی هماغه د سپټمبر وروستۍ يا د اکتوبر پيل دی ، 
بيرته ترې غصب سی ، که نه طالبان به يو داسی کلک او دوامداره تکيه ځای ولری چی د لويديځ پوځی شتون به عبث 

  . او بې ګټی کړی 
ل نګل چی په دې وروستيو کی يی د امريکا د حکومت لخوا د ښورښ ضد الرښود  د مرستيال ليکوال دنده اجرا ډګروا

 نندارچيان تر کوم شي ښورښی ضد مبارزه يو خوځښت لری ، داسی لکه د فټبال په لوبه کی چی« کړې ، وويل چی 
  » . همدا اوس اوس خو دغه تحُرک يا خوځښت د طالبانو سره دی . دمخه يو څه احساسوی 

» ملکی وسلوالو « هم د نورو پوځی مفکرينو غوندی پدې ګروهه دی چی په نظامی تاکتيکونو کی د بدلون سره د ئ د
و او حکومتونو دندی او هدفونه ښه واضح کړی چی لګيا بيړنی يو ځای والی هم حتمی دی چی دا کار به د نړيوالو څانګ

  . دي دغه بيوزله هېواد ته پر مختګ ورکوی 
  

ښاغلي اوباما په خپله انتخاباتی مبارزه کی ژمنه کړې وه چی افغانستان ته به نور ډېر منابع هم ور سوق کړی او ځينی 
مدا اوونۍ  يی په يو مطبوعاتی کنفرانس کی خپلو دفاعی خو ه. وختونه خو يی د برياليتوب لپاره سر له دېواله هم واهه 

هېواد بايد د تروريسټانو د يو ئ قوماندانانو ته د يوې لويديځ ډوله ديموکراسۍ پر ځای داسی ورغبرګه کړه چی نوموړ
ونه بېله مجازات کېدو څخه به عمل کوی او د امريکا پر خاوره به د حملو پالن« داسی امنځی څخه راوګرځول سی چی 

  » . جوړوی 
  

ستراتيژۍ په تمه نه دی چی هغه به د عراق غوندی دلته په » څرګندی ، نيولی ، جوړَونی « ډګروال نګل د هماغی 
بلکی افغانستان هيڅکله هم عصری نه و ، درلوونکی د يو کمزوره قبايلی . افغانستان کی هم کټ مټ نتيجه ورکوی 

د همدې خورا جدی پوځی څپې مالتړ وکړ ، او بااالخره دلته د ترياکو جوړښت دی يعنی هغه څه چی په عراق کی يی 
  . بل دا چی جنګيالي د پولي په پاکستانۍ خوا کی ژغورلی امنځی لری . غوړېدلی کاروبار وجود لری 
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 د  کسيز پوځ ـ چی٧٠٠٠٠هم د نورو کارپوهانو او د پنتاګون د مامورينو غوندی عقيده لری چی د افغانستان فعلی ئ د
عراقی پوځ څلورمه حصه ده ـ که درې چنده  کېدای نسی ، اقأل دوه چنده خو بايد سی تر څو خپل ځان د يو مقنع امنيتی 

  پای. ځواک په توګه راولی 


