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  څخهله پيشرو خپروني 

٢١/١٢/١٠  
  

  امريکا به ھيڅکله له افغانستانه ونه وځي
  

څ کې يې تصميم ونيول  کلنۍ په درشل کې د ليسبون دوه ورځنۍ غونډه تر سره شوه، چې په تر۶١د ناټو سازمان د 

د بھرنيو او په .  کال کې د افغانستان امنيتي او پوځي چارې د افغانستان چارواکو ته وسپارل شي٢٠١١شو څو په 

 کال د جوالی په مياشت کې پيل او دغه لړۍ ٢٠١١ځانګړي توګه د امريکايي ځواکونو وتل به له افغانستان څخه د 

ندې ھم امريکايي چارواکو په کراتو ويلي وو چې دوی به په افغانستان کې نه له دې وړا.  کې بشپړه شي٢٠١۴به په 

  . پاتې کيږي او دغه ھيواد به خوشې کوي

 کال کې په دې پلمه پر افغانستان بريد وکړ چې ګواکې دلته د ترھګرۍ جرړې ٢٠٠١امريکا او نورو متحدينو يې په 

په ګډو ھڅو ورسره مقابله » نړيوالې ټولنې«ه، چې بايد د موجودې دي او نړۍ يې له ستر ګواښ سره مخامخ کړې د

چې مشري يې امريکا او ورپسې ناټو کوي، د ترھګرۍ د ځپلو لپاره له سلو زرو څخه زيات » نړيواله ټولنه«. وشي

 او نه د ترھګرو د بريدونو ه په امنيتي وضعيت کې ښه والی راغیپوځيان افغانستان ته راوستل خو ورځ تر بلې ن

مګر سره له دې چې اوس ټول په دې پوھيږي چې القاعده او طالبان د لويديځو ھيوادونو پروژه ده، . ه شوهۍ کملړ

  .، څو په دې پلمه په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړيجګړه دهترھګرۍ ضد نوم يې د 

پوځي اډو په جوړولو بوخته ھل وھي چې په ورته وخت کې د ُامريکا په داسې حال کې له افغانستان څخه د وتلو ډ

کله چې .  ورته والی لريتهله افغانستان څخه د امريکايي پوځونو وتل له عراق څخه د نوموړو پوځونو وتلو . ده

 نړۍ ته يې وښودله چې ھغه ھيواد ،امريکا اعالن وکړ چې له عراق څخه به خپل ټول پوځيان وباسي، په خپل باور

د « او نورو زيرمو د لوټولو لپاره ورباندې بريد کړی نه و، بلکې عراقيانو ته يې د عراق د نيولو او د ھغې د تيلو

 سرتيري يې ھلته ۵٠،٠٠٠امريکا په رښتيا له عراقه ووتله خو يوازې . راوستله» دموکراسي«او » بشر حقوق

و د وتلو پيل  کال د جوالی مياشت د امريکايي سرتير٢٠١١د . اوس ھم افغانستان د عراق حيثيت لري. پريښودل

ټاکل شوی، خو دا چې څومره امريکايي سرتيري به د تل لپاره په افغانستان کې پاتې کيږي، دا به راتلونکې روښانه 

  .کړي

 ميليون ډالرو په ارزښت خپل سفارت ته پراختيا ورکړې، ۵٣۵امريکا په افغانستان کې د اوږدمھال حضور لپاره د 

ې او ويل کيږي چې دويم مکروريان به ھم په نږدې راتلونکې کې واخلي، د عامې روغتيا وزارت ځمکه يې اخيست

َځکه د امريکا سفارت مخامخ ته چې د دويم مکروريان پيل دی، د يو ميليارد ډالرو په ارزښت پنځه ستوريز مريټ 
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د اوږدې مودې ستراتيژيک تړونونه سره په ورته وخت کې، امريکايي چارواکو له افغانستان . ھوټل جوړوي

 ١٣٠٠امريکا په پام کې لري چې د . السليک کړي او له افغانستان څخه يې د دايمي پوځي اډو غوښتنه کړې ده

دغه پوځې ميدانونه له . ميليون ډالرو په ارزښت په مزارشريف، شوراب او شينډنډ کې پوځي اډې جوړې کړي

دم مھال د بګرام پوځي ھوايي ډګر د امريکايي . و سيمو له ډګرونو څخه جال ديبګرام، کندھار او د افغانستان د نور

 کال راپديخوا په کې د نظامي تاسيساتو د جوړولو لړۍ ٢٠٠١ځواکونو د ميشت اصلي مرکز ګڼل کيږي، چې له 

  .دوام لري او تر اوسه پای ته رسيدلې نه ده

 چغلبې وھي، او له بل پلوه خپلې پښې ټينګوي، يوازې يوه دا چې امريکا له يوې خوا د خپلو پوځيانو د وتلو چغې

معنا درلودالی شي او ھغه دا چې امريکا به ھيڅ وخت له افغانستان څخه ونه وځي، مګر دا چې په زوره وويستل 

د امريکا جوړښت او سرشت داسې نه دی چې خپل سلګونه پوځيان د بل ھيواد د وګړو د سوکالۍ او ھوساينې . شي

افغانستان د . نه ويخپله ګټه يې ه السه ورکړي او ميلياردونه ډالره ورباندې ولګوي، مګر دا چې په ھغې کې لپاره ل

 زره ميلياردو ۵٠٠خپل ستراتيژيک موقعيت تر څنګ، د ناسا د سروې او اکتشافاتو پر بنسټ په خپلې سينې کې د 

د امريکا په څير لوټمار ھيواد ). ې شامل نه ديبدخشان او ھلمند په دې سروې ک(ډالرو په ارزښت پټې زيرمې لري 

ھيڅکله نشي کوالی چې د دغو زيرمو له څنګ نه په پټو سترګو تير شي، لکه څرنګه چې په عراق کې يې د ھغه 

 کلن تړون السليک کړ، ھماغه شان به ھم له افغانستان سره ٢۵ھيواد د تيلو د لوټ لپاره له نوموړي ھيواد سره 

  .ته ورسيږي» سوکالۍ«او » سولې«نستان بيوزلی ولس د امريکا له برکته، وکړي، څو د افغا

په افغانستان کې د امريکا تلپاتی حضور نه يوازې د روسيې، چين، ايران او باالخره د ټولې سيمې د کنترول لپاره 

او ترکمنستان چې په ازبکستان ) له منځني ختيځ وروسته(اړين بريښي، بلکې د نړۍ د انرجۍ دويمه ستره زيرمه 

کې موقعيت لري او ھره ورځ د امريکا اشتھا تحريکوي، د امريکا له پامه غورځيدالی نشي او بايد باالخره دغه 

  . زيرمه تر خپل کنترول او واک الندې ونيسي

 ميليونو په شاوخوا کې سرتيري يې له خپل ھيواد ٢ پوځي اډې لري او د ٧٣٨امريکا دم مھال په ټولې نړۍ کې 

 چې ورته بھر په نورو ھيوادونو کې پراته دي، څو وکړای شي په ھر وخت او ھره شيبه کې پر ھر ھيوادڅخه 

د امريکا د تيريو او يرغلونو تاريخ ښيي .  يرغل وکړي او د ھر ھيواد په وړاندې چټک غبرګون وښييګواښ وي،

يوازينی ھيواد چې . ي نه دي بيرته ورڅخه وتلخپلې اډې جوړې کړي دي،چې ھر چيرې چې امريکايي سرتيرو 

امريکايي سرتيري ورڅخه په ټيټ سر وتلي دي، ھغه ويتنام دی چې د ھوشي مين تر مشرۍ الندې يې د امريکا 

 سرتيري يې له السه ورکړل، ھغه ۶۵٠٠٠ زريز پوځ ته خوله ماتونکې ماته ورکړه او وروسته له دې چې ٣٠٠

  .     ھيواد يې خوشې کړ

   

   

 

  


