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  پيشرو خپرونه
٢٣/٠٨/١٠ 

 

  پای ته رسوي؟» شتون« په افغانستان کې خپل ًامريکا واقعا
  

 کوي چې په افغانستان کې به خپل د نھه کلن تيري وروسته، امريکا او د ناټو غړي ھيوادونه يو په بل پسې اعالن

د امريکا د ولسمشر بارک اوباما مرستيال . پای ته ورسوي او د چارو واک به اوسني دولت ته وسپاري» شتون«

جوبايډن څه موده وړاندې د امريکا د ان بی سی تلويزيون سره په مرکه کې ويلي وو چې ھغه د امريکايی سرتيرو د 

 څخه مالتړ کوي او ښايی د اوسني دولت چارواکي په خپله لوبې ته دننه شي او د وتلو د پيليدو له ضرب االجل

  .ستونزو د حل کيدو مسئوليت په غاړه واخلي

د تيري کوونکو سرتيرو ايستل په داسې حال کې اعالنيږي چې نژدې يو کال وړاندې بارک اوباما افغانستان ته د 

 ھيوادونو د سرتيرو شمير څه باندې ۴۶ ان کې د سره په افغانستديرشو زرو نورو سرتيرو راليږل تصويب او له دې

 ته ورسيد چې دې سرتيرو په تيرو نھو کلونو کې د تروريزم ضد جګړې په نامه داسې ناورينونه تر سره ١۴٠٠٠٠

کړي دي چې اوس نو زمونږ ډيری ھيوادوال د دوې په رښتني نيت او عزم پوه شوي او ان طالبان د ھمدې نړيوالو 

کې په ټوکی ټاکلی » سولی ملي مشورتي جرګې«دې مسئلې ته حامد کرزي ھم د .(واکونو يوه سياسي پروژه ګڼيځ

که څه ھم نوموړي دا خبره په ټوکې سره راپورته کړه چې امريکا او طالبان سره جوړه کړی او . سره اشاره وکړه

تريخ حقيقت پټ دی چې زمونږ د اکثريتو يو د بل په پلمه خپلې جګړې ته دوام ورکوي خو په دې ټوکی کې ھغه 

  ).خلکو فکر جوړوي

د امريکا، انګليس، ايتاليا او نورو ھيوادونو د سرتيرو د ايستلو د خبر په خپريدو سره يوځلي د دولت چارواکو، 

 په افغانستان کې پاتی شي او خپلې  امريکا وغوښتل چې دسرکاري سياسی کارپوھانو، او ګوندونو غوغا پيل کړه او 

دا ډلې ټپلې په افغانستان کې د امريکا شتون د تروريزم ضد . سياسي او اقتصادي اغيزې ته دې دوام ورکړي

جګړې، دموکراسي او بشري حقوقو د تامينولو لپاره يوه جدي اړتيا ګڼي، بی له دې چې د دې سرتيرو ھغه قتل او 

ره بيرحمانه توګه زمونږ بی ګناه او زيارکښ ولسونه او خلک د ھيواد په ګوټ ګوټ قتال ته اشاره وکړي چې په ډي

  .کې په بمباريو او بريدونو کې وژني
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دا سرتيري . خو دا ښکاره او جوته ده چې امريکايي سرتيري به ھيڅکله ھم په مطلق ډول افغانستان پرې نه ږدي

مونږ ھيواد دا وخت  په ھغه پياوړي مورچل بدل شوی چې دمګړۍ په بيالبيلو واليتونو کې پوځي ھډې جوړوي او ز

    .راتيژيکې موخې تطبيق او پلي کړيله الرې کوالی شي په سيمه کې خپل حريفان وګواښي او خپلې ست

 پراخه کړي او د يو پياوړي زبر قدرتامريکا په دې باور ده چې په نړۍ کې يوازې ھغه ھيواد کوالی شي خپله 

شي چې په اسيا کې شتون ولري او د خليلزاد په وينا د نړۍ راتلونکي په آسيا او په ځانګړي ځواک په توګه پاتی 

توګه په افغانستان کې ټاکل کيږي، نو د دې څرګندونو په پام کې نيولو سره، امريکا د خپلو ستراتيژيکو موخو لپاره، 

اد ولسونه خپل برخليک ونه ټاکي، امريکا به افغانستان د دايمې اډې په توګه کاروي او تر ھغه چې په خپله د دې ھيو

په زوره خپلې اغيزې ته دوام ورکړي او له ھمدې امله د دولتي چارواکو او امريکايي پلوه مدني شوي روڼ اندو 

  .لپاره د کومې انديښنې ځای نه پاتی کيږي

  

  که چيرې ستاسو تر منځ

  کوم بورژوا وي

  موږ ته د نژدې کيدلو حق نلري

   او وکړای شيان که وغواړي

  زموږ له ولږي مړ غويي

  .بيا ژوندی کړي

  )ناظم حکمت                        (

 

 


