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 !!!ريبی به هغه کری چې څه
 

 عمده شويدي پړ خړ ډير روابط منځ تر روسيی او اياالتو متحده د اساس په خبرونو د کړيو استخباراتی او رسنيو د
 اروپايی ښکيلو نورو او دامريکايی کی افغانستان په استخباراتو پوځی روسيی د چې شويدی بيان داسی يی دليل

 په خو ،دي بللی اساسه بی اتهامات دا روسانو چې دی د سره.ورکولی پيسي ته طالبانو کی بدل په وژلو د عسکرو
 منلی څه ضرور ته طالبانو کی مقابل په وژلو د عسکرو امريکايی د به روسانو چې شو ويلی دا سره امکان پوره
 .کړی مجبور ته وتلو څخه افغانستان د امريکايان چې وی
 پخوانی د هيوادونو اروپايی نورو او امريکايانو عمل ورته ته عمل دغه شی واچول نظر ځغلند ته سوابقو تاريخی که

 وو کړی تيری جوازه بال او بنډ بر ۱۹۷۹ کال په يی افغانستان په چې ک مقابل په تجاوز عسکری د اتحاد شوروی
 امريکايانو، ۔کړی سره تر عمليات پټ کی مقابل په يکايانوامر د روسان چې رسيدلی وار دی د اوس او ،کيده سره تر

 يواځی مرستې ددوې سره مجاهدينو او کډوالو افغان د چې ويل تل به هيوادونو عربی او ايرانيانو،پاکستاناروپايانو،
 او يکاامر،پوهيده ښه هغو په نړۍ ټوله چې وو روان څه بل شا تر پردی د خو،دې والړی بنياد انسانی په يواځی او

 روسانو ۔ کړه برابره زمينه مرستو مالی خپلو هيوادونود عربی او کړل مجهز وسلو په مجاهدين هيوادونو اروپايی
 او شول مخامخ هم سره تاوانونو ډيروځانی د بلکه واوښت زيان مالی يواځی نه کی جګړه کلنه لس تقريبآ دی په ته
 يی ته مجاهدينو چې توغنديو سټنګر امريکايی د ډول ځانګړی هاوپ وسلو اواروپايايی امريکای دهمدغو کی اخر په
 هوايی د چې کړل مجبور يی ديته او مفلوج ځواکونه هوايی روسانو د وو ورکړی پواسطه آی-اس-آی د پاکستان د

 د ډول ځانګړی په هيوادونو عربی د کی د جها په افغانستان د چې شی وويل بايد ۔شی سر په الس څخه حملو
 په څخه امريکا د به سعوديانو چې ميزايلونه سټنګر همدغه طرفه بله له وو فکتور وړ پام د مرسته مالی وسعوديان

 روسی چې شو سبب ددی کيدل ورکول پواسطه آی-اس-آی د پاکستان د به ته مجاهدينو افغان او اخستل ډالرو
 بريا لويه ولس افغان د دا چې کړې، سپکي پښي خپلی څخه افغانستان د کی حالت په ماتی او شرمندګۍ د ځواکونه

 مجاهدينو وږيو خيټه په او لوڅو پښی،لوڅو سر جهاد کی مقابل په روسانو د چې شی وويل بايد تآسف ډير په خو وه
 ۔افسوس صد افسوس،شوه نوم په رهبرانو خاينو اود پلورونکو وطن ،وجدانه بی يی ګټه خو ورسو ته بريا
 کار څخه تاکتيک او نيرنګ هر د لپاره مغلوبولو د دشمن د دشمن ،کيږی يشلو نه حلوا کی جنګ په چې دی متل

 دی وار روسانو د اوس خو درلود السبری کی مقابل په روسانو اروپايانود او امريکايانو کی لسيزه ۱۹۸۰ په ،اخلی
 چينايان او روسان چې دی ويلی کراتو په ما ،واخلی څخه امريکايانو د ډول ځانګړی په او اروپايانو د بدل خپل چې
 په هم او لحاذ اقتصادی په هم ته امريکايانو چې دي انتظار په ورځی هغی د بلکه،ناست دی نه زنی تر الس او ارام

 چې ښکاری داسی" وار آبۍ د اوکله وار دادا د کله" وايی چې دی متل يو هم بيا۔ورکړی ماتی کی ډګر تسليحاتی
 ۔واخلی څخه امريکايانو د څنګه بدل خپل چې وی وار ايرانيانو او چينايانو،روسانو د اوس

 نړيوال دوهم د وه امريکا يی کی سر په چې متحدينو او اتحاد شوروی پخوانی د چې پيل جنګ سوړ د کی اصل په
 په يی عامل لوی چې وکړ دوام يی پوری سقوط تر اتحاد شوروی پخوانی د او شروع کی کال ۱۹۴۷ په څخه جنګ

 ابد د امپراطورۍ کميونستی روسيی د کی ۱۹۹۱ کال په متعاقبآ او کول وړی دړی ديوال لينبر د کی۱۹۸۹ کال
 ګران ډير او شويدي تيري نږدی ډيري پيښې دا چې ځکه غواړم نه ويل څه ډير اړه دی په زه ۔وو تلل منځه له لپاره

 اتحاد شوروی او ونړيده ديوال برلين د چې کله دی وړ يادولو د مطلب يو ۔وې هم شاهدان حتی يی به لوستونکی
 وو برکت جهاد د افغانستان د دا چې وکړ اعتراف دا رسنيو او مطبوعاتو ټولو نړۍ د کی لومړيو شوپه وړی دړی
 پاپ مشر مذهبی د کاتوليکانو د دا چې وويل سترګۍ سپين ډيره په يی وروسته خو،شو تجزيه اتحاد شوروی چې
 د پروپاګنډې هيوادونوعيسوی اروپايی او دامريکايی کی الر دی په ،الړ منځه له کميونيزم چې وو برکت پال جان
 ۔دې وړ پام

 

 ډيرو او ناټو د کی ټوله په وسلواو مصر او اروپا،امريکا د شول وويل مخکی چې لکهراګرځم، ته مطلب اصلی 
 بيګناه افغان د تجاوزاو سانورو د کی مطبوعاتو خپلو او ميدان په جنګ د څخه ايران د استثنا په هيوادونو اسالمی
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 ورکړی ځای خاص کی رسنيو پخپلو ايستل اړ ته مهاجرت او بمباريو ،ورانولو په کورونو او مځکو د،وژلو په خلکو
 ودريدل، ټپه په تبليغات امريکايی او اروپايی همدغه الړل تيښته په څخه افغانستان د کر عسا روسی چې کله خو،وو

 ورکړه الس په موقع يی ته اخوندانو ايرانی او آی - اس-آی سازمان جاسوسی پاکستان ړاودک هير بيخی يی افغانستان
 ۔ورکړی ادامه ښکاره په ته السوهنو شرمانه بی خپلو چاروکی کورنيو په افغانستان د چې

 تلونکیرا بريتانيا اسراييلواوامريکا، د او دې روان څه شاته پردی د چې پوهيدل ښه څه هر دی په سياسيون ځينی
 د اسرييلو د )امريکا د کی کلنو لسو زيات و کم څه دغه په.وی څه ضد پر هيوادونو اسالمی د به ستراتيژی او پالن

 تراژيديو ډيرو د چې ستراتيژی يوه جنګ د مشوره په( MI16)بريتانيی د او موساد يعنی CIA)سازمان جاسوسی
 بشر د دغه اوپه کړی نام بد نوم په تروريزم د هيوادونه اسالمی څنګه چې وو دا يی هدف کړ پيل کار وه لرونکی

 د يی لپاره ددی ،وازمايی کی ډګر په جنګ د عمآل عساکر او وسلي پرمختللی ،تاکتيک جنګی خپل سره عمل ضد
 ونيول کی نظر په وو افغانستان هغه چې هيواد يواځينی لپاره ازموينو ددی او کړه طرحه تراژيدی يولسمه نومبر

 سرپرسته بی او بيواکه يو خبره چا د هغه او وو هيواد ځپلی جګړه يو افغانستان چې وه ښکاره ته نړۍ ولیټ دا شو
 نخښه په لپاره اهدافو شومو خپلو د افغانستان چې وګڼله الزمه اسراييلو او بريتاني امريکا، اساس دی پهوو، هيواد
  ۔کړی

 په امريکا د وه وزيره چارو خارجه د امريکا د کی وخت په اوباما رييس دجمهور چې کلنټن هيلری هکله دی په
 اوس او،وو عناصر شوي زيږول لخوا امريکا د نور او طالبان ،القاعده چې کوی اعتراف صراحت په کی کانګرس

 مجاهدينو د چې ځکه ده امريکا عامل بدبختيو ټولو ددغو او وه غلطی امريکا د دا دي راپاڅيدلی ضد پر امريکا د چې
 خپل چې کړی مجبوره ديته اداره اتحاد شوروی پخوانی د چې داوو هدف يواځينی امريکا د سره کولو ويهتق په

 په چې افغانانو د نه شی برخه په ناټو يعنی متحدينو او امريکا د يواځی بريا او اوباسی څخه افغانستان د عساکر
 واورۍ کی کلپ الندينی په اعترافات کلنټن هيلری د هکله دی په ۔ورکړ السه له ژوند خپل پکی افغانانو بيګناه زرهاو

 ۔تاسو پر اوقضاوت

 
Hillary Clinton 
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