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 :کې افغانستان په
  

 ده؟  نه بس  جګړه لسیزي ېدو ایا
  
 
 ولسمشر  پخوانی  د  امریکا  د   او  غړی  جسته  بر  انستیتوت  Cato  کاتو  د  Bandow Doug  لیکوال  مقالې  دی  د

 .وو  مرستیال ځانګړي ریګن رونالد
  
  کې   افغانستان  په  امریکا  کې  پایله  په  9/11  د  چې  کله  ده،   کې  لټه  په  دوتلو  پوځونو  د  افغانستان  له  اداره  ترمپ  د

 . وکړه مداخله پوځي
  
 : شوه برالسې رهس چټکۍ په هدفونو دوه امریکا کې لومړیو په جګړې د
  

 ، پاشل شبکې القاعده  د داسامه -１
  

 .وو نسکورول رژیم طالبانو د- ۲ 
  

 .کړی نشوی جوړ حکومت دموکراسۍ لیبرال  غښتلي خوښې د کې کابل  په امریکا کې کاله شل په مګر
  
 .ژغورل ونه افغانان ژمنو او مرستو امریکا د
  

  تړلې  ګټي  ستراتژیکي  لږ  هلته  کچه  په  دنړۍ   دامریکا  چې  دی  هیواد  پروت   یوازنۍ   خوا  ها  سمندرونو  د  افغانستان
 .دي

  
 .دی هیواد ایسار کې وچه په افغانستان
 .کوي ژوند کې درو او کلیو په خلک زیاتره دی،   هیواد اسالمي ده، ټولنه ه دودیز او قبیلوي غښتلې یوه افغانستان

  
  زغم   ملی  او   سوله   چې  شته   خلک  ښه  زیات  ډیر  هم  اوس  ه وروست  جګړې  لسیزو  دوه  دامریکاله   کې  افغانستان  په

 .غواړي
  

  او  شي   نه  رښتیا  هیڅکله  ارمان  دا   بیه  په   جګړې  د  مګر  شي  بدل  واقعیت  په  ارمان   سولې  د   خلکو  ددغو   به  ورځ  یوه
 .السونو پوځي غښتلو په دامریکا نه
  

  په   چې  ځکه  دي،   ایستل  سرتیرو  خپلو  د   افغانستان  له  چې   ده  دا  الر  غوره  لپاره  دواشنګټن  دی،   تیر  وخت  ځنډ   د  اوس
 .شول ضایع سرونه انسانانو د او وخت پیسي، کې جګړه

  
 .راغلل پاته کې ژمنو په رغونې بیا دافغانستان حکومتونه کار محافظه نوی امریکا د چې  داده خبره افسوس د
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  سولې   او  ثباته  دبا   چې   وړاندیز  خبرو  سیاسي  او  سولې  د  سره  طالبانو  له  کې  وختونو  لومړیو  په  حکومت  دبوش

 .وکړ انکار او رد وه، الره حل یوازنۍ
  

 :ولیکل کې پاڼه سر خپل  په  مخکې لسیزه یوه ورځپانې  ټایم  نیویارک
 .وګټله جګړه افغانستان د امریکا

  
 .وستایل بریالیتوبونه جګړې د کې افغانستان په  ټایم انجلس الس او ټایم فایننشل

 شوي  پرمختګونه  ساري  بی  کې  جګړه  افغان  په  ده،  نه  برخه  زموږ  ناکامی  کې  افغانستان  په  :  ولیکل  وستپ  واشنګټن
 . دي

  
 .اهدافو په نه راڅرخیدل بریالیتوبونو په جګړې د تل راپورونه پنتاګون د
  

  کې  حقیقت  په  کوي.  ژوند  کې  عذاب  او  درد  ،  کړاو  په  پیړۍ  نیمه  نږدی  ملت  دا  ده  ناورین  ساري  بې  یو  جګړه  افغان
 .شو برباد او تباه کې جګړه احمقانه په افغانستان

 .کړو قرباني ګټو ملي تر غرور سیاسي خپل راځئ
  
 .شي نه ښخ کې څنګ په ملګري نور چې  دی کې پدی  درناوي شهیدانو د
  

 .کړي نه جوړ حکومتونه  سم سره خوښی خپل د کې هیوادونو پردیو په باید امریکا
  
 راپور  په  ورځپاڼې  دواشنګټن  پتروس  دیوید  قوماندان  پوځونو  ېي  امریکا  د  کې  افغانستان  په  کې  مارچ  په  کال  2011  د

 :وو لیکلي کې
 :وویل ته کانګرس امریکا د پتروس

 هیڅکله  خوبونه  دا   مګر  راوګرزوو  ته  امریکا  بیرته  پوځونه  خپل   کې  کلونو  دریو  په  دي  کړی  پرمختګونه  ستر  موږ
 .شول نه رښتیا هم
  

  سیاسي  او  جغرافیاوي  افغانستان  د  چیری   که  دی   هیواد  ایسار  را  کې  منځ  په  ګاونډیانو  کوچنیو  او  سترو  د  افغانستان
 .لپاره امریکا د نه دی لپاره ګاونډیانو د هغه وي ارزښتمن موقعیت

  
 .لري اغیز مستقیم  ثبات په هیوادنو د سیمي د ثبات افغانستان د
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