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  له پيشرو خپرونی نه

١٣/١٠/١٠  

  

  اوس نو افغانستان د جګړې اصلي ډګر دی
  

شر بارک له عراقي خاورې څخه پنځه نوي زره امريکايي سرتيري ھغه وخت رابھر شول چې د دې ھيواد ولسم

اوباما د . اوباما د اګست په يوديرشمه نيټه په عراق کې په اصطالح د امريکا د جګړه ايز ماموريت پای ډاګيزه کړه

ھغه ميز له شا دا ټکی اعالم کړ چې سلف يې د دوه زره دريم کال د مارچ په شلمه نيټه د عراقي خاوري په لور د 

که څه ھم چې ويل کيږي امريکا خپله وروستۍ جګړه .  کړی وامريکا د ستر جنګي ماشين د ورخوځيدلو اعالم

ايزه لوا کور ته راستنه کړې ده خو اوس ھم په عراق کې نژدې پنځوس زره سرتيري او سمندري ځواک لري چې 

په .  او مرستندويانو په توګه کار کوي"مستشار"د امريکايي چارواکو په وينا، عراقي امنيتي چارواکو سره به د 

ال کې چې ھمدا اوس ھم په عراق کې د افغانستان پرتله ډير ولسي وګړي د چاودنو او ډزو په نتيجه کې داسې ح

خپل ژوند له السه ورکوي خو له ستراتيژيک پلوه د امريکا په پوځي تګالرې کې دا اوښتون په دې معنا دی چې 

مشر کيدلو وار د مخه په ډاګه کړې اوباما تر ولس. افغانستان تر بل ھر وخت د جګړې اصلي محراق ګرځيدلی دی

وه چې د افغانستان جګړه به د ھغه بھرنۍ تګالرې ټاکونکي برخه وي او په دې لړ کې به تر بل ھر وخت زيات 

امريکايي سرتيري افغانستان ته واستوي او ھمداسې ھم وشوه ځکه چې اوس مھال څه باندې نوي زره امريکايي 

ړه کې ښکيل دي چې پايله يې نه تر سترګو کيږي او ورځ تر بلې زموږ د سرتيري زموږ ھيواد کې په داسې جګ

  . ھيواد ملي ښيرازه شکوي او افغانان د غم پر ټغر کښينوي

په لومړي سر کې د جورج بوش او ټوني بلير د ادارو چارواکو او لويو کمپنيو پورې تړلې رسنيو نړيوالو ته په يوه 

ټول يې د دې ټکي منلو ته اړ ويستل چې ورکاوه او " خبرداری" په وړاندې خوله د عراق د ډله ايزې وژنې د وسلو

ھمدا .  وړاندې له دې چې اوبه له ورخه واوړي، بايد د عراقي ګواښ د ځپلو لپاره ګام پورته کړي"نړيواله ټولنه"

وځ لوی وه چې د امريکا د وخت د بھرنيو چارو وزير او د خليج د لومړۍ جګړې په موده کې د امريکايي پ

درستيز کولن پاول د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د غونډې په ترڅ کې مضحکه ډرامه تمثيل کړه او د عراق د 

د  په وړاندې کولو سره يې د عراقي ګواښ په ھکله ګنې د نړۍ "بيلګو"بيولوژيکي او کيمياوي وسلو د توکيو د 

د اووه کلونو په تيريدو سره اوس ھم متحد ايالتونو نشي د عراق له نيواک څخه . عامه افکارو اقناع الس ته راوړله
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کوالی د عراق د ډله ايزو وژنو د وسلو په تړاو د ھغه کوچني بوتل په اندازه شواھد ھم نړۍ ته ور په ګوته کړي 

   . چې کولن پاول د امنيت شورا په غونډه کې وړاندې کړي ول

له پسې کلونو ګڼ شمير بوږنونکي ميراثونه ھم د تاريخ په پاڼو د متحدو ايالتونو په الس د عراق د نيواک اووه پر 

تر بل ھر څه، د دې نيواک د انساني ناورين ابعاد د ابوغريب مخوف زندان بيانولی شي، او ھغه : کې ثبت کړي دي

 عراقيان چې له ژونده بې برخې شوي دي او يا د عراق ھغه مادي او معنوي الس ته راوړنې چې د نژدې دوه لکه

دا جګړه چې تر اوسه يې امريکا د ترسره کولو لپاره د اته سوه . دې جګړې د اور په لمبو کې لو لپه شوې دي

لو سره پيل شوه، چې د وتلې ليکوالې ملياردو ډالرو بيه پرې کړې ده، د عراق د بډايه موزيمونو په لوټ او لوټه کيد

دا ھم بې له شکه چې د امريکا اقتصادي . ناومي کالين په وينا دا د عراق د اقتصاد د لوټمار سمبوليکه ننداره وه

کړکيچ د دې المل ګرځيدلی دی چې امريکا دې دمګړۍ په عراق کې خپل پوځي حضور يوازې ھغه بريد ته 

  . ساتيمحدود کړي چې خپلې ګټې خوندي و

بوش ھم د دوه زره دريم کال د . دا لومړی وار نه دی چې امريکا په عراق کې د جګړه ايز ماموريت پای اعالموي

مې په شلمه نيټه په عراق کې د جګړې د اصلي پړاو پای اعالم کړ خو وروسته په ډاګه شوه چې دا تازه د جګړې 

امريکا نژدې دوه سوه زره سرتيري په پراخې جګړې کې پيالمه وه او داسې پړاو ھم راورسيد چې په عراق کې د 

ھغه مھال بوش د ابراھام لينکلن د جھاز وړونکي بيړۍ پر عرشې امريکايي سرتيرو ته د جګړې د . ښکيل شول

 کيلومتره ۵٠٠پای په زيري ورکولو سره وويل چې امريکايي سرتيرو بغداد ته د رسيدلو لپاره دعراق خاورې 

بوش په وينا کې سرتيرو ته زياته . ندې کړل چې د نړۍ تاريخ کې يې ساری نه و ليدل شویداسې چټک تر پښو ال

د بوش له وينا سره سم، . کړه چې تاسو نړۍ ته د امريکا د وسله وال ځواک مھارت او د مټ زور ور په ګوته کړ

د بوش وينا د .  يې غليم دیګويا ټوله نړۍ بايد د امريکا له ھيبت او شامت څخه ولړزيږي او ګنې د نړۍ ګوټ ګوټ

امريکا له ھغه پوځي دکترين سره اړخ لګوي چې د سړې جګړې د مودې په پای کې چې ھومره سړه ھم نه وه او 

، کامبوج، افغانستان، ايران او عراق او نورې سيمې د جګړو شاھدې وې، ئوسپه ترڅ کې يې کوريا، ويتنام، ال

 چې امريکا دې د دوه سيمه ايزو جګړو د جوخت ښکيلتيا لپاره چمتو وي امريکايي پوځي کارپوھانو به تل دا ويله

  .  چې اشاره يې عمدتاْ د عراق او شمالي کوريا شا و خوا سيمو ته وه

د عراق په زړه کې د پنځه سوه ملياردو بشکو تيلو خوندي زيرمو څخه زړه شکول ھغه څه نه دي چې د امريکا 

ق د ورځې څه باندې دوه ميليونه بشکې تيل صادروي چې د ګټې ستره دمګړۍ، عرا. تاريخ يې ګواھي ورکړي

متحد ايالتونه چې له لومړي سره د فرانسې او آلمان . برخه يې د زمري د برخې په څير د زبرځواک په برخه کيږي

د سمڅې له مخالفت سره مخ وو، د عراق د غنايمو په ويش کې ميم زر ما ټوله زما وکړه او آن د بريټانيا په څير 

يار يې ھم تش الس وشړو چې له امله يې بريټانيا خپل سرتيري له عراق نه په شا کړل او کارګر ګوند ټوني بلير د 

متحد ايالتونو چې د انرژي د زيرمو لپاره نه ماتيدونکې تنده . واک له ګدۍ ښکته او ګورډن براون يې ځايناستی شو

 ١۵٠خوندي وي، لښکرې ليږلي او په دې لړ کې د نړۍ په لري، ھر ھغه ځای ته چې د انرژۍ زيرمې په کې 

  . ھيوادونو کې يې شا و خوا دوه ميليونه سرتيري پراته دي

دا ھر څه په داسې وخت کې ترسره کيږي چې د ناټو مشر قوماندان امريکايي جنرال ډيويډ پټريوس په ډاګه کړه 

ا ځکه چې اوس ھغه ټول ديرش زره تازه دم چې جګړې په افغانستان کې تر بل ھر وخت زيات زور اخيستې د

  . سرتيري افغانستان ته رارسيدلي چې اوباما يې د تير کال په سپتمبر مياشت که د راستولو ھوډ کړی و

 


