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  چريکان او که پوځ ؟
   ځان مجهز کړیراتلونکي ته بيا» لګښتی جګړې « امريکا چمتو ده چی د 

  
آيا امريکايی پوځ ته الزمه ده چی د روسيې يا چين سره د منظمو جګړو لپاره چمتوينه ونيسی او که ځان د درېيمی نړۍ 

  د چريکانو سره د جنګېدو په غرض په يو خورا فعال ځواک سره بدل کړی ؟ 
را وروسته د پنتاګون تر دېولونو شاته د امريکا د دفاع وزير رابرټ ګېټس دا مناقشه د شوروی امپراتورۍ تر سقوط 

د ګېټس تازه اعالن کړې دفاعی بودجه واضحأ څرګندوی چی د . بااالخره په خورا غضب سره دا ده پای ته ورسوله 
بولی هغه به اکثرأ په اسالمی نړۍ » لګښتی جګړه « امريکايی پوځ راتلونکې په هغه څه کی نغښتې ده چی پنتاګون يې 

  . کی وی 
  

ويانو ، چی د ناوړه کار لپاره د وړ کلمې په کارولو کی تر امريکايانو کم نه وو ، د ناخوښو بومی اوسېدونکو پر برتان
خو د برتانوی امپراترۍ پوځ په . بللې » کوچنۍ جګړې « يا » استعماری جګړې « ضد خپل دغسی ليری عمليات 

دجګړو لپاره وروزل سو چی هلته ناببره د استعماری پر ضد » افغانانو « او » درويشانو « ، » زولو «  کی د ١٩١۴
  . جرمن پوځ سره مخامخ سو او په وينو پسی ولړل سو 

  
په داسی حال کی چی ګېټس د مسلمانانو پر ضد سوټی خوځوی ، خو هلته بيا ولسمشر بارک اوباما ښه پوليسی دنده مخته 

  . وړانديز وکړ » د دوستۍ د الس غزولو « ۍ ته يې بيايی ، يعنی کله چی ترکيې ته ورغی نو عين همدې اسالمی نړ
  

 ٪۴ په لومړۍ نيمايی کی څه نا څه يو ټريليون ډالرو ته ورسېد ، پوځی مصارف به بيا هم ٢٠٠٨دا چی د امريکا کسر د 
  .  بليونه ډالره هم وخوری ٢٠٠د افغانستان او عراق جګړې به صرف همدا سږ کال نور . لوړ کړه سی 
راځی چی څو نوري مرغۍ په توره ووهو ، يعنی دا د کومی حيرانۍ خبره نه ده چی د ! ېر ساده توب هو ، دومره ډ

پنتاګون د دې نوي بودجې په خبرونو سره دفاعی سهمونه څه لوړ سول ، خو کانګريس وال او د تبليغډلو خلک به هله 
لو سره سره به پوځی ـ صنعتی ترکيب بيا الکن د دې ټو. کريږی ووهی چی د وسلو ځينی پروګرامونه پای ته ورسيږی 

  . هم زيانمن نسی 
  

  لومړيتوب  ـ 
پنځوس نوری بی پيلوټه او رېبونکي . د افغانستان او عراق د جګړو مالتړ ته خو اوس پنتاګون لومړيتوب ورکوی 

کستان او افغانستان همدا د پنتاګون د خوښۍ وړ هغه تجهيزات دي چی غواړی په هغو سره په پا. الوتکی به هم تهيه سی 
جورج آرويل به دغسی خراب کار ته دا . به هم پېښوی » جانبی زيانونه « بېله شکه چی » محوه کړی « کی دښمنان 

  .» د احترام وړ وژني « : ډول ښه نوم ورکاوه 
«  او »تروريستان « نور خاص ځواکونه او پرمختللي مځکني او هوايی ضبط کونکي به ځای پر ځای کړه سی تر څو 

نوری څه باندی ) . يعنی هغه کسان چی د امريکايی راج په وړاندی مقاومت کوی ( تر هدف الندی راولی » ښورښيان 
 نومو خورا پرتمينو غلچکی الوتکو ٢٢د ايف ـ .  نومی الوتکي به هم رانيول کيږی ٣۵ خورا فعالی يرغليزه ايف ـ ۵٠٠

  .  مليونه ډالره ده ١۴٠يوې بيه توليد به ډېر  ژر پای ته ورسول سی چی د هري 
 ١١د امريکا سمندری ځواک د خپلو . پوځ د خپلو جنګی عراده جاتو او توپخانې د سيسټم ډيره برخه د السه ورکړې ده 

. طياره وړونکو بيړيو څخه يوه د السه ورکړې  او هم يې د لوړی تکنالوژۍ د تباه کونکو څخه څو دانې ضايع سوي دي 
هغه .  لپاره به په لږو اوبو کی د عملياتو په خاطر زياتی ساحلی جنګی کښتۍ ورشاملی کړای سی د درېيمی نړۍ

 بليونه ډالره ده ،  ته به وايې چی د مغول ١٢ولسمشريزه هليکوپترونه چی له دننه په سرو زرو پوښل سوي او بيه يې 
  . امپراتور تخت په هوا کی روان دی ، وځنډول سول 
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 دغه بيا صف بندي په زغرده ښيی چی د اوباما اداره غواړی په افغانستان ، عراق ، ممکن سوماليا او د دفاعی لګښتونو
د درېيمی نړۍ په بله کومه هغسی داغ منطقه کی چی د تيلو غټو زخيرو ته نږدې وی ، يوه اوږد مهاله جنګی ستراتيژی 

  . پسی را واخلی 
 بليونو ډالرو تمامه سوه ٨٠٨امريکايی ماليه ورکونکو ته په » جګړه ترور پر ضد « د ولسمشر بوش لخوا د تش په نوم 

  . د بوش پر پل خپل پل ايږدی ئ  بولی ، او داسی ښکاری چی د» تر سمندرونو آخوا عمليات « اوباما هغه  . 
  

  له دننه زيانمنول  ـ 
النو لکه د هوايی ځواک د قوماندان د هغو عصبانی مناقشو علت چی په پنتاګون کی کيدې ، او هم د ځينو لوړچارو جنرا

جګړو حالت ته د » ښورښی ضد « جنرال موزلی ُغصه ، اصأل هغه انديښنه ده چی وايی په اسالمی نړۍ کی به د 
امريکايی پوځ وراچول ملی دفاع له دننه زيانمنه کړی او هم به په راتلونکې کی د غټو ځواکونو لکه چين ، روسيې او 

  . پا پر ضد د امريکا وړتيا  بی سېکه کړی حتی هند او پخپله ارو
  

د امريکا د . ډالره دی  ) ٣٣٠٠٠٠( په افغانستان کی د صرف يو امريکايی عسکر کالنی لګښت درې لکه ديرش زره 
  .  کاله زړې دي ٢۴هوايی ځواک جنګی الوتکي په متوسط ډول 

سولېدلو سرحدونو پر شاوخوا کوچنۍ جګړې لکه ما چی په دې وروستيو کی ويلی وو ، روسيه لګيا ده چی د خپلو 
هلته چين او هند هم پرله پسې لګيا دي خپل وسلوال . جوړي کړی ، خو بيا يې هم خپله پوځی بال پياوړې ساتلې ده 

  . ځواکونه عصری کوی 
ا نن نن د امريکا د سمندری ځواک طياره وړونکي لويی بيړۍ چی د امريکا د ستراتيژيکی ځواک کليدی پروژه ده ، همد

 کيلو متره ٢٠٠٠نومی  » ٢١ايف ـ . ډی « لومړی ـ چينايی اصالح سوي : ئ د درو نوو  وسلو تر تهديد الندی واقع د
ويشتونکي توغندي چی کوالی سی د رادار ، مصنوعی سپوږمۍ او بی پيلوټه طيارو پواسطه پر دغو سترو بيړيو ور 

ار نومی طيارې ، درېيم ـ د روسيې ـ هند لخوا په ګډه د بيړيو ضد ښام» شکوال « دوهم ـ د روسيې ګړندی . حواله سی 
دا هغه وسلې دي چی کوالی سی امريکايی طياره وړونکي بيړۍ د . درې سوه کيلو متره واټنيزه تر ږغ چټک توغندي 

  . هيليو غوندی ښکار کړی 
  

رکز سره لويه اشتباه کوی ، حال دا چی ولسمشر اوباما په اسالمی نړۍ کی پر چريکی جګړو باندی په خپل دغه زيات تم
د خپل مالی سقوط له امله د امريکا د نړيوال طاقت کلک سولېدل په باک نه راوړی او هم هلته په آسيا او اروپا کی د نوو 

  پای. ستراتيژيکی پياوړو سياالنو پر ظهور باندی سترګی پټوی 


