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  ؟؟؟٢٠١۴
 کې به بھرني سرتيري خپل ټغر ټول کړي او له افغانستان څخه به خپلې پښې سپکې ٢٠١۴ويل کيږي چې په 

د دويم ځل لپاره له ولسمشر کيدو وروسته په خپلې وينا کې وويل چې خپل سرتيري به له  ھم  اوباما.کړي

دا چې د کومو !!! افغانستان څخه وباسي او د افغانستان جګړې ته به د عراق د جګړې په څير د پای ټکی ږدي

 اوسه يې نښې نښانې ھيوادونو سرتيري به له افغانستان څخه وځي او د کومو ھيوادونو به پاتې کيږي، له ھمدې

څه موده وړاندې انډرس فوګ راسموسن د ناټو تړون عمومي منشي وويل چې ناټو چمتو ده له . څرګندې دي

 کال وروسته ھم په افغانستان کې خپل ماموريت ته دوام ورکړي، په دې شرط چې د افغانستان دولت ٢٠١۴

 چې ښايي د ناټو يو شمير کمزوري ھيوادونه له د راسموسن پورتنۍ څرګندونې په ډاګه کوي! ورته بلنه ورکړي

افغانستان څخه خپل سرتيري وباسي چې ھمدا اوس ھم د نش په شمير کې راځي خو امريکايي، انګريز او ځينې 

ي تر څو چې په افغانستان ه ونه باسوال ھيوادونه به تر ھغو له افغانستان څخه خپل ځواکون  نور بډايه او پانګه

 وروسته د امريکا لپاره د زياتو سرتيرو ساتل په افغانستان کې ګټه ٢٠١۴څرګنده ده چې له . کې خپلې ګټې ويني

  .  نه لري، يوازې ھومره سرتيري به په افغانستان کې پاتې شي چې د ھغوی ګټې خوندي کړای شي

يږي، خلکو ته کومې آوازې او تبليغات چې د بھرنيانو لخوا او په افغانستان کې دننه د ځينو رسنيو لخوا خپر

 کې د بھرنيو سرتيرو له وتلو سره سم به د ھيواد په ھر واليت، ښار او ٢٠١۴داسې انځور ورکوي چې په 

کوڅه کې جګړې پيل شي او د نوييمې لسيزې غميزه به راژوندۍ کړي، ھغه غميزه چې په ترڅ کې يې کابل په 

دغه . و تنظيمونو په جګړو کې ووژل شول په شاوخوا کې کابليان د بنسټپال۶۵٠٠٠کنډوالې بدل شو او د 

چې ځان د سياسي مسايلو شنونکي بولي، ال تر اوسه يا د افغانستان د سياسي مسايلو په الفبې پوه » کارپوھان«

  . نه دي او يا غواړي د بھرنيو ځواکونو شتون ته په ھيواد کې ابديت ورکړي

ر ټولو مھم دي، ھغه دا چې بھرنيان په ځانګړي ډول د افغانستان د ارزښت په پام کې نيولو سره ھغه څه چې ت

 د امريکا. امريکاييان به تر ھغه له افغانستان څخه ونه وځي تر څو چې د خلکو په الس شړل شوي نه وي

متحدو ايالتونو او نورو پانګه والو ھيوادونو د دې لپاره په افغانستان کې دومره پانګونه اچولې نه ده چې د 

د ھيلري کلنټن په . سترګو په رپ يا په اصطالح د بھرنيو سرتيرو په وتلو سره خپل ھر څه په سيند الھو کړي
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او پاليسۍ پيالمه ده او له دې وروسته بايد دوي له وينا، دا په افغانستان او سيمه کې د امريکا د بھرني سياست 

افغانستان او سيمې څخه ھغه څه السته راوړي چې د ھغې لپاره يې پانګه اچولې او دومره سرتيري يې له السه 

  . ورکړي دي

کال وروسته د ګډوديو رامنځته کيدل او يا د کورنۍ جګړې پيليدل په ھيڅ ډول د ٢٠١۴په افغانستان کې له 

 وروسته غواړي په افغانستان او سيمه کې خپلو اصلي ٢٠١۴امريکا له . کا او نورو متحدينو په ګټه نه ديامري

چې (موخو ته ورسيږي، چې ھغه په افغانستان کې د منګولو ښخول، د ځمکې الندې طبيعي زيرمو ته السرسی 

له . ودل او د خپلو سياالنو ځپل دياو په ټوليز ډول پر سيمې د کنټرول درل) زرګونه تريليونه ډالر ارزښت لري

يې ھره ورځ په » کارپوھان«کې به ھيڅ ډول د پام وړ بدلون رانشي کوم چې بې خبره  ٢٠١۴دې کبله په 

ھغه څه چې امريکا او متحدينو ته يې تر ټولو . ټلويزيونو، راډيوګانو، ورځپاڼو او نورو رسنيو کې خبرې کوي

  .کې پاتې کيدل او خپلو ستراتيژيکو موخو ته رسيدل ديزيات ارزښت لري، ھغه په افغانستان 

افغانستان له څو اړخونو پانګه والو ھيوادونو په ځانګړي ډول د امريکا متحدو ايالتونو ته د پام وړ ارزښت 

، مخدره توکي، بې ساري )د آسيا زړه(د افغانستان ستراتيژيک او جيو پوليټيک موقعيت په سيمه کې : لري

پورتني ټکي د پانګه والو ھيوادونو تنده ال . د وسلو د آزمايښت تر ټولو ښه البراتوار او نورطبيعي زيرمې، 

نوره ھم زياتوي څو په افغانستان کې د پښې ځای ولري، په ځانګړي ډول د ھغو ھيوادونو چې د استعمار او 

 ډول نه غواړي افغانستان امريکا ھم د دغو له ډلې څخه يوه ده چې په ھيڅ. زبيښاک تر ټولو اوږد تاريخ لري

دومره ژر له السه ورکړي او يا په کې دومره نارامي او ګډوډي رامنځته کړي چې د ھغې ګټې ھم له خطر سره 

  .مخامخ کړي

ډوډيو او ناراميو په ھکله تبليغات ټول د دې لپاره کيږي چې په افغانستان د گ کال وروسته ٢٠١۴لنډه دا چې له 

 اړين وبلل شي څو امريکايي ځواکونه نه د تيري کوونکو بلکې د ژرغونکو په توګه کې د بھرنيو سرتيرو شتون

ومنل شي، ځکه امريکايي سرتيري له افغانستان څخه وتونکي نه دي، دوی به تر ھغه به افغانستان کې وي څو 

  .چې خپلې ګټې يې تر السه کړې نه وي او په سيمه کې په پوره ډول برالسي شوي نه وي

 

 


