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 جنگ امريکايي سو
 

ولني په اړه  دو و کي، د افغانستان، امريکا، او بين المللي  و ور اني سوې په تېرو  ۍ .   ې مسلې ډېري رو لم
مانا داچي . موضوع دا چي په افغانستان کي ورځ په ورځ او په زياتېدونکې توگه جنگ امريکايي رنگ او شکل اخلي

و برخليک همدا اوس ال د هندوکش .  د افغانستان جنگ هو به هو  امريکايي سو بل دا چي اکثره سياسي مبصرين د نا
يلپه غرونو کي ليک ت بولي.  ى گ و اتحاد د شتون لپاره يو گران او حياتي ازموي   .   په بل عبارت، افغانستان د نا

 
ه د پاسه   ى،  په افغانستان کي د جنگ د امريکايي کېدو په برخه بايد ووايم چي پدې کال کي   امريکايي ٣٠٠٠٠ لم

ه  پدې ترتيب به د امريکايي عسکرو شمېر .  عسکر  افغانستان ته روان دي ي٧٠٠٠٠ه نا  په .   ته ورسې
خه دوې امريکايان دي د نورو بهرنيو عسکرو په پرتله،  امريکايي .  افغانستان کي د خارجي قواوو له دريو برخو 

دکابل . استخبارات او هوايي قوه کامال امريکايي ده.  عسکر تر بل هر چا په درونو او عصري وسلو مسلح دي
يحکومت او  اکثره محلي او ق اغلى . ومي مشران  د متحده  اياالتو  په زور او پيسو چلې ى  افغانستان د  او دمگ

کى دى   .  اوباما د خارجي پاليس محوري 
  

ور دى ه او گ م چي دجنگ او سياست تمرکز  مطلب  مي دا دى په يو وخت کي د يوې خارجي قوې .  بايد زياته ک
ه ده  نسبت ت بهرني الالگان کتار او په نوبت والړ ويسره معامله کول ډېره اسانه او  لوې په .   دېته چي 

ت بهرني ياران خوشحاله وساتي، او هم په عين زمان  لوې افغانستان کي هي ملي حکومت نه سي کوالى چي هم 
تنو ته مثبت جواب ووايي اغلي سپنتا، دوستم، او نورو کيسې يې .  دا نا ممکن کار دى.  کي د خپل ولس غو ې د 

ي او په نتيجه کي يې د کابل حکومت خوار،  سنف، نا .  بېلگې دي يو جرمن، ترک،  او يا يې بل بهرنى شاته درې
ي ولني په نظامي او سياسي چارو کي  تمرکز  به د اکثرو بهرنيو ملکونو د .  مشروع کې په هېواد کي، د بين المللي 

ي ملکونه يوازي او يا تر ډېره حده  ملکي، علمي، تخنيکي، او ه دا ده چي اروپايي .  مداخلو چانس ډېر راکم ک
ي انگو کي دي افغاني ماهران ورزي.  بشري مرستي وک د افغانانو سره دي په .  معلمين، مامورين، او په مختلفو 

التو د افغاني محصلينو لپاره دي  پخپلو پوهنتونو کي د عالي تحصي. تعليم او تريبې کي انساني او مادي کومک وکي
ي لو سره جنجال او مخالفت کوي.  فرصتونه برابر ک اروپايان په عمومي توگه . اروپايان تل د اضافي عسکرو  د لې
آن باسي ودل سي. له جنگه    . نو بنا،بهتره ده چي جنگ يوازي افغانانو او امريکايانو ته پرې

  
و اتحاد د شرقي بالک او کمونزم د مخ ت او  دوهم، شپېته کاله پخوا، نا نيوى په غرض جوړ سو، خو نن سبا يې پاې

لى بولي حتى روسيه  نن ورځ د .   برخليک په افغانستان کي د القاعدې او افراطي مذهبي ډلو سره په مقابلې کي ت
ه ده. خپل پخواني رقيب سره  په افغانستان کي مرسته کوي کل نه کاوه چي . يقينا، دا يوه حيرانونکې پې هله هيچا دا ا

و برخليک به يوه ورځ د افغانستان او مذهبي افراطيت سره اړه ولريد  خو بين المللي شرايط او حاالت تل .  نا
ي اکل کې ي، او نوي ايتالفونه، بالکونه، او اهداف  ى، افغانستان د يو.  بدلې ۍ د هغو جنگونو او يدمگ شمتي پې

ۍ کي  ورسره کله چلنچلونو ژوندۍ بېلگه ده ولنه به دلته او هلته په تېره بيا په دريمه ن يواله  و،  او ن  چي امريکا، نا
ي   .  نا کله مخامخې

  
ولني مرستي او يد يو يوالي  ينگولو لپاره د ن ولني د سياسي ثبات او نسبي سولي د  يني  ۍ په بهير کي به   شتمي پې

پلي وي.  فغانستان نن ورځ په همدې کتار کى دىله بده مرغه، ا.  مداخلې ته اړتيا ولري ولني عموما جنگونو  .  دا 
ې  اقتصاد يې خراب ولنه دونه ور کمزورې ک وي، او اوږدو انارشيو  او پر له پسې دتکتاتوريو يې دولت او مدني 

و د درېدو توان او طاقت نلري خه پرخپلو پ يوالي کومک   نن سبا  ناکام همدې  ملکونو ته.  وي چي پرته له ن
  .  دولتونه وايي

  
کاري، خو اروپايانو افغانستان ته په  نى سفر تر ډېره حده بريالى او موفق  اغلي اوباما لم ه هم  اروپا ته د  که 

ه چي اوباما يې  تمه لرله  نويو عسکرو د ٥٠٠٠اروپايانو فقط د .   هغه اندازه  د عسکرو  استولو سره موافقه و نه ک
هاستولو ژم اروپايان د افغانستان جنگ تر . درې زره به موقتي وي، او د انتخاباتو په ترڅ کي به  امنيت ساتي.  نه وک

ه بولي که اروپا .  ډېره حده د متحده اياالتو جگ مگر اروپا غواړي چي په افغانستان کي د امريکا سره مرسته وکى، 
ي خه ډارې ېک  ېدو او  ولنو سره  .  خپله هم د القاعدې د راغون بل پلو، اروپا دننه د مسلمانو او نورو مهاجرو 
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وانان .  په اروپا کي د يوه مهاجر د ادغام او پرمختگ لپاره زمينه ډېره کمه ده.  اساسي ستونزي لري مهاجر 
ى او بېزاره دييقهرجن، بېکاره، او د اروپايي جوامعو له تبع خه ست پاره هغوى د القاعدې د تبليغاتو ل.  ضي سلوک 

ه.  مساعد ذهنونه لري اغلي اوباما ستراتيژي تاييدک حتى .  اکثرو اروپايانو د افغانستان او پاکستان په وړاندي د 
خه راوباسي فرانسه او برتانيه هم د .  هالن ستراتيژي مني، خو  بيا هم غواړي چي بل کال خپل عسکر له افغانستان 

ه کوينورو اضافه محاربوي عسکرو استولو ته زړه   .   نه 
  

ولني د مسايلو او پرابلومونو په سر  ل بيا افغانستان د بين المللي  اغلي اوباما د سفر په ترڅ کي يو  په اروپا کي، د 
ول بهير کي د افغانستان .  کي راغلى اغلي اوباما د سفر په  ه، او  اروپا ته د  د هېگ کانفرانس، د جي شل غون

و ور.  موضوع گرمه وه هفقط  اغلي اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه خپله ستراتيژي بيان ک داسي . ي پخوا، 
ي دي ه زده ک خه  ، . کاري چي امريکايانو له خپلو پخوانيو اشتباهاتو  اوس، امريکايان زياتره د دپلوماس

ينگولو، او حتى د اعتدالي ط ديو اړيکو د  و او ن البانو سره د خبرو او روغي بياودانولو، د محلي خلکو سره د 
ه او مناسب گامونه دي. جوړي خبري کوي ي    . والسالم.  دا لم

  
  
 
    


