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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

   دوکتور م ، ع ، تره کی

        ٢٠١١ اکتوبر ١٣

   

  د افغانستان د جګړی ستراتژيک اړخ
  

خو ھغه . الړو ، له منځه هابله ود سړی جګړی په پای کی د ناتو د شته والی منطق چه د نړيوال کمونيزم سره مق

  .تړلی تروريزم په وړاندی جګړهد د اسالم پالنی او ھغه سره : بل ماموريت غوره کړځانته 

،  افغانستانچيول وموند ډ تعرضی  يي پالنی او تروريزم سرهټخو د بنس. ه درلودهڼ دفاعی بيکمونيزم سره جګړ

  .  وروپيږندل شوله ډولي پ جبھيګر او مقدمډ  دپاکستان او عراق د جګړی

د دغه واقعيت په نظرکی نيولو سره چه دری واړه ھيوادونه د پام وړ ژيوپولتيک موقعيت لری ، د وخت په تيريدو 

د .  غوره کړ يي موخو څخه ووته او ستراتژيک او ژيوپولتيک استقامتواکل شويټ يوسره جګړه د خپل لمړن

 دفاع ھغومره زور ه ارزښتونو څخه جګړه ايزود نوموړ.  شوډه ګديموکراسی او د بشری حقونو څخه مالتړ ورسر

  . ينو په نږديوالی کی موقعيت درلودواخيست چه د جګړی ميدان د تيل او ګاز د سرچ

پړه شافغانستان بايد په ب. قصد افغانستان مرکزی حيثيت وموندپه سيمه کی د ناتو د پروګرامونو د پلی کولو په م

  . چه د ھيواد د ننه او د باندی د ناتو د پروګرامونو د تطبيق زمينه برابره شی ، تر څو توګه الندی شی

 قدرت د جوړښت ھستی له منځه ه کی شو چه د نظام د ننه او د باندی دټد افغانستان د ھضمولو په نيت ناتو پدی ل

  . رنيو او بھرنيو ستونزو سره مخ ووخو دلته د  څو کو. يوسی

  :کورنی پدی معنی چه

  . سر راپورته کړ بيا نو  طالبا  ــ

  .زيات قدرت او واک دعوآ مطرح کړه  ــ  د پرديو په الس جوړ شوی حکومت د ال

  : بھرنی پدی مفھوم چه

ايز پاکستان ، ايران ، چين او روسيه په غير مستقيمه توګه د وسله وال مقاومت په مالتړ د ناتو په ضد جګړه 

  . اقدامات تر اجرآ الندی ونيول

  . و په مقصد پراخ پروګرام تنظيم کړ کورنيو او بھرنيو ستونزو د لری کولو د نوموړناتو
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  :  کورنی ستونزی په وړاندی اقداماتد

 منځه وړو په نيت د جګړی يو سيمه ايز پالن چه افغانستان او  لهلمړی ـ د لمړی خند يعنی د طالبانو د تحريک د

د .  هښتون سره په ترادف کی قرار ونيو او ورسره جګړه اعالن شوطالب د پ: پاکستان په کی شامل وو تنظيم  شو

کيالک ضد تاريخی ښ، دا د ن قبيلوی جوړښتود پښت. جګړی اصلی لنګر د پښتنو په ميښته سيمو کی متمرکز شو

 چه په کی په يو باندی بيرحمانه بمباری وشوډپه کليو او بان. ورچل تر ګوزارونو الندی ونيول شوم

ه غوره ڼب) يعام وژن( د ژنوسايد يد قومی او مذھبی مشرانو په وژلو سره ، جګړ.  ووژل شوليانزرګونوملک

  .کړه 

 ، د سيمی او د سيمی نه د باندیئه چه په کی افغانی کړيوواقعيت دا دی چه د پښتنو په ضد يوه لويه نړيواله توط

  . ، سازماندھی شوی وه  ھيوادونو ګدون درلودقومونو او

مقصد د طالب د وژلو تر نامه الندی د جګړی د لمنی جغرافيايی پراختيآ ، دوام او ورسره د پښتنو  ئی اصلید توط

ه د يو مزدوری ټد مقاومت فزيکی او انسانی قوت ماتول وو ؛ تر څو چه د افغانستان د ننه د اشغالګرو قوتونو په ګ

 په توګه )السوند (تو د ستراتژيک افزارالسپوڅی واکمنی په سيمه کی د نا. واکمنی د ساتنی زمينه برابره شی 

  .وکارول شی 

 باندی د رياستی نظام په ټ دوھم ـ د ناتو په وړاندی د نظام د ننه لوی ګواښ، دا وو چه د اساسی قانون په بنس

   . هنافذيدو سره ، د حکومت تر واک الندی د اداری چاری د تمرکز پروسه پيل شو

 حکومت د حساب او کتاب او جنجال سره ه نه غوښتل چه د يو با صالحيتوئيانخو ناتو او په ځانګړی توګه امريکا

  : د يوه کمزوری واکمنی د جوړيدو په مقصد الندی اقدامات ترسره شول . مخ شی 

  . اکل شول ټو) غوښتنه (ــ  په حکومت کی ځينی کليدی وزيران د ناتو د غړيو ھيوادونو په واسطه

  .ل ــ  پخپل سر واليان وګمارل شو

   . يمين شوأتله الري ــ  افغانستان ته پولی او اقتصادی مرستی د غير حکومتی چينلونو 

ګانی د حکومتی   وساتل شو او امنيتی خصوصی کمپنی کيــ  د امنيتی اورګانونو عملياتی ظرفيت په حد اقل

   . ياورګانونو په وړاندی د سيال په توګه وکارول شو

 لاپوزيشن ته د پارلمانتريزم او فدراليزم نسخی ورکړ. ندی دستوری سياسی اپوزيشن جوړ شوــ  د حکومت په وړا

   . يشو

   .هه السوھنه وشوټ کسانو په ګوــ  د ولسمشری او پارلمانی انتخاباتو په پروسه کی د ګمارل شو

  .ه جوړه شوه محصول يوه ولسی جرګ پارلمانی انتخاباتو په پروسه کی د پراخی السوھنیوــ  د وروستي

   

   :د بھرنی ستونزی په وړاندی اقدامات

ه او د سيمی ھيوادونو په تاوان بدلون ورکړ او د ټول ته د ناتو په ګډپه سيمه کی د ناتو حضور د قواوو سيمه ايز ان

  .  حساسيتونه راوپارول  ييامريکا په وړاندی

چه امريکا د افغانستان سره د موند ت زور ود ناتو په ضد د سيمی د ھيوادونو منفی جګړه ايز غبرګون ھغه وخ

 استقامتونو و او جګړه ايزود ناتو په وړاندی تحريکات په دوه سوله ايز. هستراتژيک تړون موضوع مطرح کړ

  : باندی قرار لری 

  . په سازمان کی د افغانستان د شاملولو ھلی ځلی چتکی شوی » یگھاشان «سوله ايز پدی معنی  چه د
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 د و وسلو نوپهدوی : مفھوم چه د وسله والو مخالفينو جنګی ظرفيت پياوړتيا ته پام اړول شوی جګړه ايز پدی 

  . سمبال شوی دی و باندي الوتکی ضد توغنديو پرمختلل پهھغی جملی نه

پاکستان او تروريزم ضد نړيوال : د افغانستان د اشغال د مخالفو ھيوادونو په منځ کی پاکستان ځانګړی ځای لری 

  :  درلود ځ دريډ کی ګه ټکوپه لس کلنه جګړه کی په دوف د افغانستان ئتالا

  .  بشری او جنګی پوتانسيل کمزوری کولوــ  د پښتن

  . ــ  د اسالمی راديکاليزم د ھغی برخی سره مقابله چه دواړو اړخونو ته ګواښ راپيښوی

  :الف لریسره اختئلو باندی  په الندی مسائتالفپاکستان او تروريزم ضد نړيوال ا

  . ی د جوړولو د الری اډــ  په افغانستان کی د امريکا اوږدمھال حضور د نظامی 

  . ــ  په افغانستان کی د ھندوستان نفوذ 

خو نړيوال نظامی . پاکستان ھڅه کوی چه جګړه د افغانستان په د ننه پاتی شی : ئی حدود ــ  د جګړی جغرافيا

  . صادر شی ائتالف ليوالتيا لری چه جګړه د باندی

امريکا او  ژی د پلی کولو په مقصد،يافغانستان او پاکستان کی د کړکيچ ساتنی او د جګړی د اوږديدو د سترات په

   . ه شوه  ــ  د حقانی شبکه په تور ليست کی شامل :ناتو په څو اقداماتو الس پوری کړ

  .و ون منتفی اعالم شډ د وسله وال مقاومت ګکي ډه غونهدوھمپه ــ  د بن 

 د اوږدمھال چه الره په افغانستان کی د بھرنيانو(کفايتی د اثبات په مقصد   د بیگانونوــ  د افغانی امنيتی اور

  .  شو لته ايښودننداري  ي پروس د د صالحيت د انتقالگانونو، د امنيتی اور) حضور د پاره برابروی

ه پورته ټ د پاره ګنوی نه، د څو مقصدويژ د ستراتناتو په افغانستان کی د کړکيچ د ساتنی او د جګړی د اوږديدو

  : کوی 

   کوم چه د القاعدی سره تړاو لری، د قيام مخه نيول ، پال اسالمټــ  د بنس

ژيکو موخو د پاره کارول کيږی ، د جوړيدو په اراده د ياګی حکومت چه  په سيمه کی د ناتو د ستراتډــ  د يوه ګو

ی گکيالک ضد ستر قومی ځواک جوړوی ، انسانی او فزيکی قوت ماتول او جنښديورند د دواړو خواو پښتنو چه 

  . پوتانسيل يی کمزوری کول 

  . تپل و ارزښتون د تمدنځــ  د جګړی د الری د لويدي

، هاګی نظام د جوړيدو په نيت السوھنه وکړډ ګوه د يوود ولسمشری او پارلمانی تيرو انتخاباتو چه په کی بھرنيان

ځپلو گ کی د جناء  چه په کی په امن او آزاده فض نه،يان لږ تر لږه اوسمھال د واقعی ديموکراسیوښودل چه بھرن

  . ، ويره لری و د ولسونو آزاده اراده تمثيل شیسيم

قومی اکثريت، دا د ناتو او امريکا د تپل شوی جګړی قربانيان، بايد وځپل شی، تر څو چه د اشغال او درغلی نه 

  .اتی شی رازيږيدل شوی نظام پ

***  
  د ھاليند د نيوخين ښار په غونده کی د ليکوال د شفاھی وينا لنديز

   م کال ٢٠١١                   د اکتوبر اتمه 
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