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 ۱۷/۰۱/۲۰۱۹             واحد فقیري
 

 د افغان د جنګ د شوقیانو غلط سوچونه
 

په )دې ویک( کي لیکي د دې وخت رارسېدلی دئ چي یو ځل بیا د افغانستان  ۱۶ښاغلی راین کووپر د جنوري پر 
کي یې هم  ۲۰۱۷کي په څرګند بایالت کي وه، او  ۲۰۱۵امریکا په افغانستان کي په   دوامداره اشغال چیک کړو.

  .هاهاها، هیڅکله نه بدلون ووینو؟ به هغه کال وي چي موږ به څه جدي ۲۰۱۹یا آکومه توره و نه کړه. 
 

د افغانستان حاالت اوس ښایي تر څلور کاله پخوا ډېر خراب وي. که څه هم د امریکا د خارجه سیاست پنډیټان، لکه 
س، دا مني چي د افغان جنګ نه ګټل کېږي، خو هغوی بیا هم لدې نظر سره مخالفت کوي چي امریکا ډ ها      ریچار

د یوې ګټونکي »او له افغانستانه خپل ګودړان را په شا کړي. ښاغلی هاس لیکي،  باید خپل ضایعات راکم کړي،
  «.ستراتیژي پر ځای باید د نه بایالت ستراتیژي انتخاب سي

 
سف وړ هم دئ. موږ باید ډېر پخوا ال دا حقیقت از طرز تفکر نه یوازي ماشومانه دئ، بلکي د تأ د ښاغلي هاس دا ر

  .منلی وای چي د افغان جنګ کلونه کلونه پخوا یو باخت وو. موږ باید له افغانستانه سمدستي راووځو
 

وري فاسد دئ، او یو اوس سوال دا دئ چي په افغانستان کي حاالت څرنګه دي؟ د افغانستان حکومت تر غوږو پ
تمام عیار ناکام دولت دئ. نه د اوباما د عسکرو سرچ او نه هم د ټرمپ نوې ستراتیژي څه بدل کړي دي. دا ولي؟ 

امریکا اشغال یو له هغو دالیلو څخه وي  پر یوې مفکورې چي ښاغلي هاس سوچ نه دی کړی، هغه دا چي ښایي د
انستان کي د امریکا ملیارډو ډالرو د هغه هیواد اقتصاد فاسد کړی چي د افغان حکومت پر سینه پروت دئ. په افغ

دئ. اداري فساد ته ئې الره خالصه کړې ده، او اکثره فاسد افغان قراردادیان د امریکا باد راړوي پیسې له وطنه 
 ً ه د امریکایي یدېږي. بې له شکئد امریکایي اشغالګرانو لخوا زغمل او یا حتی تا باسي. البته د هغوی دا غال عموما

عسکرو حضور هم د طالبانو مخالفت ال راپاروي، او هغوی د خارجي اشغالګرانو پر ضد بسیجوي. د ملکي وګړو 
  .رالمسوي تلفات، البته که څه تصادفي وي او که عمدي وي، افغانان د خارجیانو پر خالف

 
لیونه ډالره تمام سوی دئ. که چیري موږ بلخوا، په افغانستان کي د امریکا جنګ زموږ لپاره همدااوس په دوه ټری

شپږ زره( ډالره رسېږي. د افغانستان د جنګ د ) ۶۱۵۰همدا پیسې پر امریکایانو باندي ووېشو، هر امریکایي ته 
قیمت اټکل ته د اینشټاین مغزو ته اړتیا نه لرو، موږ کوالی سو چي همدا پیسې د امریکا جنګي کمپنیو ته ورکړو 

خلګو ته خیالي ماڼۍ جوړي کړي. ځکه دا به زموږ ډېره په ګټه وي چي د یوه نه ګټونکي  چي د بمونو پر ځای
  .اشغال پر ځای لدې پیسو څخه سمه استفاده وکړو

 
د افغانستان جنګ د ویتنام جګړې ته شباهت لري. موږ پخپل حماقت کي راګیر یو. زموږ کبر او تکبر زموږ 

اشباهاتو  وري خلګ مدام هڅه کوي چي پر خپلوره کړی دئ. کمزسترګي را ړندي کړي دي، او عقل ئې را کو
چي امریکا د افغانستان جنګ  باندي سترګي پټي کړي، او یا بې خښتګه پرتوګ ورته وګڼدي. خو حقیقت دا دئ

 .کي ال څرګنده وه، خو اوس د لمر په څېر روښانه ده ۲۰۰۹بایللی دئ. دا خبره حتی په 
 

ایا موږ به دا هڅه خوشي کړو چي لمر په دوو ګوتو پټ کړو، او که به د حقایقو د نه لیدو  د آینده لپاره سوال دا دئ:
 لپاره د لجاجت پر خره باندي سپاره پاته سو؟ 
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