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 انجينر داؤد اڅک 

                                                                                      ٢٠١٧ اکتوبر ١٨ 

  ري نديافغانستان او امريکا ستراتيژک ملګ
  څخه στρατηγόςکه موږ پر ستراتيژي باندي يو مکث وکړو وينو چي د ستراتيژي کليمه د يوناني ستراتيګوس 

  .يل کيدلستراتيګوس په لرغوني يونان په تيره بيا په اتن کي نظامي الرښود يا قوماندان ته و. اخيستل سويده 

 ۵٠٧ – ۵٧٠ په کال Kleistenesدونکي کاليستنس ديموکراسۍ بنسټ ايښو يونان حاکم او د اتن د  کله چي د 

د پوځ مشرتابه ډله  مخکي تر ميالد په اتن کي ديموکراتيک اصالحات  رامنځته کړل د ھم ھغه وخت څخه په اتن کي

يعني ھر کال به د اتن د نظامي ځواکونو د ښې الرښووني او ښې  قوماندې په خاطر لس کسيزه ګډه . ايز سول 

 چي د ھري نظامي قطعې څخه به يو ستراتيګوس يا قوماندان ټاکل کيدی ، دغه لس کسيزه کميټه بيا رھبري ټاکل کيدل

  يعني د يوه انتصابي  سر قوماندان لخوا رھبري کيدل ، څو چي په ἄρχοντες  ἄρχων )ارخون پلوم مارخوس(د 

نسټ سول او مھيمه داچي دغه مقام پر ب)  کشیقرعه( مخکي تر ميالد  ددغه سر قومنداني ټاکنه ھم د پچي ۴٨٧کال 

ته د کانديد ستراتيګوس لپاره نظامي الرښونه ، نظامي مھارت او نظامي پوھه شرط و ګڼل سول چي نن ئې موږ 

  .ستراتيژي بولو 

ستراتيژي اوس ھم په لغوي لحاظ د نظامي فن ، تدبير او برنامې په معنا ده ولي په اصطالح کي بيل بيل تعريف سول 

چي د ستراتيژي د ټاکلو په ) مايکل پورتر(د بيلګي په ډول مشھور امريکايي اقتصاد پوه . لو علومو ګډه سول او په بي

پيغمبر ھم مشھوره دی لومړي ځل ئې ستراتيژي په اقتصاد کي مطرح کړل ، دستراتيژي او اقتصاد تر منځ ئې اړيکي 

په نامه کتاب وليکۍ چي په نړۍ ) e StrategyCompetitiv(رامنځته کړې او پدې ھکله ئې د رقابتي ستراتيژي 

  . کي ډير مشھور او په څو ځله په بيلو ژبو چاپ سويدی 

  : کي ستراتيژي داسي تعريفوي ) What is Strategy(مايکل پورتر په خپله مشھوره مقاله 

ول تر سره کړو ، ستراتيژي يعني کوم کار چي نور خلک تر سره کوي ھغه کار بايد موږ په لږو سرچينو په ښه ډ« 

  . » او داسي کارونه وکړو چي نور خلګ ئې نه کوي 

 کي د ستراتيژي درس ورکوي وايي ) Yale University(چي د امريکا په ييل پوھنتون ) شارون اوسټر(ميرمن 

  .» ستراتيژي د تصميم نيولو او انتخاب د جنس څخه ده « : چي 

  : دادی چي  ځکه نو نن ورځ يو عام تعريف د ستراتيژي څخه

ستراتيژي عمومي تصاميم دي چي يو حکومت يا مؤسيسه خپلو اھدافو ته د رسيدو لپاره ځانګړي پروژې او سرچينې 

  .په ګوته کوي 
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ستراتيژي ملي ھدف ته درسيدو لپاره ھغه کړنالره ده چي پر علمي او ھنري بنسټونو : زه ستراتيژي داسي در پيژنم 

  .والړه وي 

د ھر ھدف لپاره چي کړنالره يا ستراتيژي جوړيږي د . ي وي ، نظامي وي او يا ھم اقتصادي  ھدف کيدای سي سياس

  . د ساري په ډول نظامي ستراتيژي ، اقتصادي ستراتيژي يا ھم سياسي ستراتيژي . ھغه ھدف په نامه بايد ونومول سي 

، عمل يا جريان دی چي د ځانګړو ستراتيژي يو تئوريک او رھبري سوی کړند .  ستراتيژي نه ھدف دی نه تاکتيک 

بيل تاکتيکونه دا چي د وخت ، ھدف او جغرافيې په بدلون سره بايد . اھدافو لپاره پالن کيږي او بيل تاکتيکونه لري 

  .    تاکتيک ھم بدلون و مومي که نه ستراتيژي به ناکامه وي 

 اړيکي لري يا په بل عبارت د سياسي ايديالوژي ستراتيژي يا کړنالره د سياسي يا حکومتي ايديالوژي سره نيغ په نيغ

که حکومتي ايديالوژي تړلې او محدوده  يا پراخه او بدلون منونکې وه يا ھم ظالمه او ښکيالک پلوه وه بيله . ممثيله ده 

  .شکه چي ستراتيژي به ھم د ايديالوژۍ په شان وي 

 په ھر نامه چي وي فقط او فقط بايد د خپل ھيواد د ملي د ستراتيژي يوه او غښتلې ځانګړتيا داده چي بايد ملي وي او

  . که داسي نه وي نو ستراتيژي به ھم نه وي . ګټو ساتلو ، پراختيا او دھيواد د پرمختګ او سمسورتيا لپاره وي 

ک اوس به راسو د افغانستان او امريکې ستراتيژيکي ملګرتيا ته چي ايا افغانستان او امريکا ريشتيا ھم ستراتيژي

  ملګري دي ؟ ايا په امريکايي ستراتيژي کي د افغانستان ملي ګټي نغښتي دي که نه ، که نغښتي دي کومي ګټي دي ؟

کولو لپاره د نن ورځ ځواک مند ھيوادونه ځواکمندي او پراخي ستراتيژۍ ټاکي چي متآسفانه د خپلو ستراتيژيو د پلي 

، اميدونو او ) فرھنګونو(ھيڅ ډول ظلم او ستم څخه ډډه نکوي او د کوچنيو کمزورو ملتونو پر تمدنونو ، ښکارھنګونو 

جسدونو باندي پښه ايږدي او په پوره بې رحمي سره مخته ځي چي د امريکا د اولس مشر دونالد ترامپ اوسنۍ ناکامه 

  . ستراتيژي ئې ښه بيلګه ده 

بلکه افغانستان د امريکا د ستراتيژي . ا روانه ستراتيژي د افغانستان د ملي ګټو سره ھيڅ ډول ھمږغي نلري د امريک

  .يوه برخه يا وسيله ده 

  : پدې معنا چي 

 نن ورځ ډير افغانان او نړيوال پدې اند دي چي د امريکا اوسنۍ ستراتيژي و منځنۍ اسيا ته د رسيدو لپاره ده خو 

امريکا تروريزم ھم په روښانه ډول نه . ي او دعوا لري چي ھدف ئې د تروريزم د منځه وړل دي امريکا دا نه من

تعريفوي چي ددوی په اند څوک تروريستان دي ، د طالبانو په ھکله ئې څوځله ويلي دي چي طالبان د امريکا ګټو ته 

م چي د بن الدن او القاعدې په ھکله  ھغه شعبه ھم وتړل کوA.I.C کال د جوالی پر څلرمه نيټه ٢٠٠۶د . خطر ندی 

  .ئې څيړني کولې 

  اوس که د امريکا د متحده ايالتو مقصد په رشتيا سره القاعده او داعش وي بيا نو تر لمر روښانه ده چي د القاعده او 

مبارزه داعيش حتا د طالبانو مرکزونه په افغانستان کي شتون نلري او که امريکا په ټينګه سره د تروريزم پر ضد 

کوي بايد ژر تر ژره د افغانستان په شان د متحدو ملتونو د امنيت د شورآ په موافقه په پاکستان کي د نوموړو 

 تروريستي ډلو پر ضد خپل نظامي عمليات پيل کړي ځکه چي د القاعدي رھبر د پاکستان په يوه نظامي ګارنيزون کي

  . ووژل سو 

اتيژي کي پاکستان ته ګوتڅنډنه وکړل چي نور د ترھګرو پوټنځي په که څه ھم ښاغلي ټرامپ په خپله نوې ستر

  .پاکستان کي نه سي زغمالی ولي تر اوسه ئې ھيڅ کوم عملي اقدام ندی ليدل سوی 
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پرھمدې بنسټ په اوسنۍ ستراتيژي کي د امريکا او افغانستان ملي ګټي په ھيڅ ډول ملګرتوب نسي کوالی او که دقيق 

يو بل سره نفي کوي ، ځکه چي د افغانستان عزت ، پرمختګ او ملي ګټي د افغانستان په او بې پرې تحليل وسي 

سفانه امريکا د افغانستان صلحي او ثبات ته ھيڅ ډول عالقه ، ږمنتيا او أصلحه ، ثبات او امنيت کي نغښتي دي چي مت

  . ليت نه ښيي او ليدل کيږي چي د تروريزم سره ھم قاطع چلند نلري ومسؤ

 تاسي شاھدان يو چي  د جنګ لمنه ورځ په ورځ پراخيږي او د ا فغانستان ملي ، اقتصادي ، سياسي او موږ او

لحاظا په اوسنۍ ستراتيژي  يعني د جنګ په دوام کي . فرھنګي بنسټونه يو په بل پسي د ورانيدو په حال کي دي 

 سم چي امريکا به ھم په ھيڅ توګه د روانو نداچي د افغانستان ھيڅ ډول ګټه نسته بلکه زه په پوره باور سره ويالی

شخړو څخه ګټه وانخلي ځکه چي روسيه ، چين او ايران په سيمه کي ويښ او د امريکا حرکات او پالنونه په دقت 

  . سره څاري 

پايله داچي د امريکا اوسنۍ ستراتيژي که بدلون ونکړي بيله دې چي جنګ ځپلی افغانستان د سوريې په شان د 

ددې خبري پخلی امريکايي پخواني اولس مشر . نو د رقابت ميدان وګرځي بله ھيڅ کومه ګټه به ونلري زبرځواکو

ښاغلي بارک اوباما څو ځله کړيدی او دا خبره ئې په ډانګ پې يلې کړيده چي موږ د خپلو ملي ګټو د ساتلو او د 

  .ټو په خاطر امريکا دامنيت په خاطر افغانستان ته تللي يو نه د افغانستان د ملي ګ

ځواکونو او شخصيتونو ملي اواخالقي  دنده ) فرھنګي(اوس د افغانستان د ټولو دولتي ، سياسي ، ملي او ښکارھنګي 

ده چي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ خپل منځي اختالفات شاته پريږدي او ژر تر ژره په جرئت باندي د امريکا او 

غانستان کي د عادالنه او تل پاتي صلحي د ټينګښت لپاره په جديت سره الس په ناتو سره روانه ستونزه مطرح او په اف

  .کار سي 

د صلحي د ټينګښت لپاره بايد دافغانستان د ټولو سيمو څخه ريښتني قومي ، سياسي ، ښکارھنګي ، نظامي مشران او 

 ګډ عملي او ملي ميکانيزم را منځته استازي په يوه لويه جرګه کي راوبلل سي او په ګډه سره د عادالنه صلحي لپاره يو

  .  کړي 

اسي ، ښکارھنګي ، او ملي شخصيتونه د عادالنه صلحي د ټينګښت لپاره د خپلو امکاناتو يکه چيري د افغانستان ټول س

او وسايلو په کچه الس پکار نه سو معنا داچي موږ اوسنی روان تراجدي حالت پر مظلوم او جنګ ځپلي افغان اولس 

  .  ا بولو باندي رو
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