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  !آيا امريکايي سرتيري په رښتيا له افغانستان څخه وځي؟
  

لسمشر په توګه وټاکل شو، د امريکا ولسمشر له ولسمشريزو ټاکنو وروسته کله چې يو وار بيا کرزی د افغانستان د و

غږ پورته کړ (!) بارک اوباما او د سترو ھيوادونو نورو مشرانو په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې

او په ځانګړي توګه اوباما وويل چې که کرزی په راتلونکو شپږو مياشتو کې د اداري فساد په وړاندې په کلکه 

  ! ي، ھغه نور چمتو نه دی چې خپل ځواکونه د افغانستان د فاسد دولت لپاره په خطر کې واچويمبارزه ونکړ

يو د فساد او بل له افغانستان څخه د . د اوباما او د سترو ھيوادونو د نورو مشرانو په خبرو کې دوه ټکي د پام وړ دي

ولې ادارې يې ککړې کړې دي او داسې فساد ھغه ناوړه پديده ده چې د افغانستان د حکومت ټ. پوځونو ويستل

چارواکی نشته چې په دې ناوړې پديدې ککړ نه وي، خو دغه فساد چې نړيوال يې تل خبره کوي، مخکې له ھرڅه 

په خپله دغه ستر ھيوادونه ورباندې ککړ دي او په قصدي توګه يې افغانان په دغې ناروغۍ اخته کړي څو له يوې 

 د خدمت کولو ضمير او وجدان ووژني او له بلې خوا افغانستان کې داسې يو انګل خوا په ھغوی کې د خلکو لپاره

امريکاييان او نور . قشر رامنځ ته کړي چې وکوالی شي د نړيوالو کمپنيو د دالالنو او کمپرادورانو نقش ايفا کړي

 کوم چې دوی په خپله ستر ھيوادونه په خپله په دې ناروغۍ اخته دي خو د خپلې ناروغۍ پړه پر ھغه دولت اچوي

ډيزاين کړی او ميلياردونه ډالره مرستې يې ورسره کړي، خو نن د دې لپاره چې د ترھګرۍ ضد جګړې د ماتې 

لپاره توجيه پيدا کړي، ھر څه د افغانستان د دولت په بې کفايتۍ او فساد اچوي څو په خپلو ھيوادونو کې د خلکو د 

  . ناخوښۍ مخه ونيسي

ښايي اوباما په داسې وينا سره . کې تر ټولو مھمه خبره له افغانستان څخه د پوځونو ويستل ديد اوباما په وينا 

غوښتل د څو شيبو لپاره خلک وخندوي، ځکه اوباما په دې پوھيږي چې زرګونه سرتيري د دې لپاره افغانستان ته 

که . د شپږو مياشتو په موده کې وباسيراغلي نه دي چې يوازې د فساد د له منځه وړلو په پلمه يې له افغانستان څخه 

اوباما په دې فکر وي چې په داسې ويناو سره کوالی شي د خلکو زړونه الس ته راوړي، خپل ساده توب په ډاګه 

کوي؛ دا سمه ده چې فساد يوه ناوړه پديده ده، خو د امريکايي سرتيرو لخوا د بې ګناه خلکو د وژلو په اندازه 

دوی ته د بې ګناه افغانانو او .  چې امريکاييان او نور بھرنيان ورڅخه په آسانۍ تيريږيوژونکې خبره نه ده، کوم
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ترھګرو وژل يوه معنا لري، دوی دواړو ته په يوه سترګه ګوري او له دې کبله د ھر بې ګناه وژل شوي افغان 

  !  کورنۍ ته دوه زره ډالره ورکوي

 شعار په مرسته د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسيدلی دی، فکر کوي چې په دې وينا سره »بدلون«اوباما چې ويل کيږي د 

په رښتيا غواړي بدلون راولي، خو ھغه له ياده ويستلي چې د افغانستان ھر کوچنی ماشوم اوس د امريکا او نورو 

له غانانو ھم د ھغه  افبھرنيو ھيوادونو په سياستونو پوھيږي او د اوباما دغه شان ويناوې ھغوی تير ويستلی نشي،

  .وڅکوخوند  »بدلون«د ټاکل کيدو وروسته سمدستي د ھغه 

 السليک کړی او په دې الره کې يې ميلياردونه ډالره پانګه اچولې ده، »ستراتيژيک تړون«امريکا له افغانستان سره 

پاره دي، نه دا چې په رښتيا له دې کبله د اوباما دغه خبرې د افغانستان پر دولت د فشار راوستلو او ال مطيع کولو ل

اوباما په داسې حال کې د ځواکونو د ويستلو خبره راپورته کړې چې د . خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي

تالف او ناټو ځواکونو عمومي قومندان سټنلي مک کريسټل په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د څلويښت زره ئا

و غوښتنه کړې او ويلي يې دي چې د ھغه د ستراتيژۍ د پلي کولو لپاره لږ تر لږه نورو امريکايي سرتيرو د استول

  .لسو نورو کلونو ته اړتيا ليدل کيږي

اوباما په دې ډول خبرو سره غواړي د نړۍ ولسونو ته وښيي چې د ھغوی سرتيري په افغانستان کې د خلکو د 

 چې پر ھغه ھيواد يې يرغل کړی وي او له دې کبله سوکالۍ او آرامۍ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، نه دا

ھيواد يې د زياتو ځواکونو له استولو سره کومه ليوالتيا نه لري او ھغوی د مجبوريت له مخې خپل ځواکونه 

واقعيت دا دی چې د امريکا متحد ايالتونه د . افغانستان ته استوي، په داسې حال کې چې واقعيت بل څه په ډاګه کوي

لپاره ځانګړې ستراتيژي لري او تر څو چې خپلې موخې ته رسيدلې نه وي، ھيڅکله به خپل ځواکونه له دې سيمې 

  .افغانستان څخه په دومره آسانۍ او دومره لنډې مودې کې ونه باسي

روسيه، چين، : د امريکا د بھرنيو چارو وزارت کلنی ګزارش نتيجه اخلي چې امريکا څلور ستراتژيک غليمان لري

ھمدا شان پاکستان ھم ھغه ھيواد دی چې . او شمالي کور، چې درې يې افغانستان سره په ګاونډ کې پراته ديايران 

تر ورايه په کې امريکا خپل نظامي خوځښتونه پيل کړي او په مسلسل ډول يې قبايلي سيمي د بې پيلوټه الوتکو له 

 د خپلو پوځي اډو او نورو مرکزونو د پراخولو په امريکايي ځواکونه ھمدا اوس په افغانستان کې. الرې په نښه کوي

حال کې دي او ورځ تر بلې يې د ځواکونو شميره او لګښتونه زياتيږي، څو خپلو ستراتيژيکو موخو ته نور ھم نږدې 

دا يوازې افغانستان نه دی چې په دې سيمه کې د امريکا متحدو ايالتونو ته ځانګړی ارزښت لري، بلکې په دې . شي

ې نور داسې ھيوادونه ھم شته چې امريکا په خپلې ستراتيژۍ کې له پامه غورځولي نه دي او څو دغه سيمه ک

ستراتيژۍ پلي شوي نه وي، ھيڅکله به ځواکونه له افغانستان څخه ونه باسي، لکه څرنګه چې له نورو ھيوادونو 

  . څخه يې ويستلي نه دي

 
 


