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 جګړې  تاواني اوږدې د پیړۍ یوویشتمې د
 

 ؟ بایلونکی  او  نکیګټو 
  

  
 د  پوهنتونونو  مشهورو  دوو  باسټن  او  برون   د  نوم  په  قیمت  د   جګړې   د  کې  واشنګټن  په   نیټه ۶۱ په  اپریل  د   جمعه  نن

 کې  جګړه  دې  په  مهاله  دې  تر  چې  ویل  و  دوی  کړ.  اعالن  تاوان  مالي  او  ځاني  ټول  جګړې  کلنې  شل  د  افغانستان
  دا   خو  دی،  کړی  پرې  تاوان   ډالره  تریلینه ۶۲.۲ امریکا  درکه   دې  له  او شوي  وژل   امریکایان  او   افغانان (۲۴۱۰۰۰)

 مخ   سره  تاوان  مالي  څومره  د  وه  روانه  پکې  جګړه  کلنه  شل  دا  چې  هیواد  هغه  یا  افغانستان  چې  کړې  ډاګه  په  ده  نه  یې
 یې  اورلړوني  افغاني  واړولې،  اوبه  سړې  تناره  په  طرفدارانو  امریکایي  د  جګړې  د  افغانستان  د اعالن  دې  دی.  شوی

 ته  جوبایډن  السونو  غبرګو  په   قراردادیان  جګړې  افغان  د  رژیمونو  پرتو  د  کې  ګاونډ  زمونږ  او  پریښودل  الستی  بې
  ویل  و  هغه   ورکړ.  زور سم   یې  ته  ټکی  یو  نو  کاوه  اعالن  وتلو  د  پوځونو  د  څخه   نستان  افغا  د   چې   بایډن  کوي.  خیرې

  سالکارانو   مطبوعاتي  سیاسي  ماڼۍ  سپینې  د  او  بایډن  جمله  دا . وراوځ  پرته  شرط  قیدو  د  څخه  افغانستان  د  مونږ  چې
 .هوکارول کې ځای دې په سوچ پوره په
 

  سیمه   نړۍ،  ستان،افغان  دننه  چې  کوم  وهل  و  پرې  یې  مخونه  هغه  دوه  چې  وه  څپیړه  شوې  سنجول  یوه  مخ  په  پردې   د  دا
 معاملې   سیاسي  سترې  د   شا   تر  پردې   د   او  یادیږي  نوم  په   سوداګرو  د  تابوتونو  د  یا  سوداګرو  د  مرګونو  د   کې  امریکا  او

  چې خبر خدای .« يکو نه سقوط »افغانستان ویل: و  غني  ښاغلي وروسته څخه وینا  د  بایډن د دی. پروت پکې پیغام
  د  چې افغانستان ځکه تفاوتي؟  بې ته  توپیر منځ تر حکومت او افغانستان د که او وه حکومت اوسنی دا به مطلب ده د

 سقوط   د  که  هو  شته.  الملونه  څه  او  ولسونه  ژوندي  حتما  دلته  دنو  شو  کړای  نه   سقوط  یرغلونو   ناټو  او  شوروي  برتانیا،
 مګر   لري،   اغیزه  ملت  په  سقوط  حکومت  د   شکه   له  پرته   دی.   متوجه  ته  سټې  حکومت  د   هغه   نو  سیږي   احسا  ګواښ
  زین  هغه  ټولنه  غواړي.  مهارت  او  دقت  یو  کارول  جملو  او  ټکو  د  کې  لیکنو  او  خبرو  په  کوي.  نه سقوط  سره  ور  ملت

  خاورو  د  چې   دی   نه  هم   نوم  ځانګړی  تن   یو  د  افغانستان  وځغلوي.  خوښه   خپله   په  یې  څوک  هر  چې   دی   نه   اس  شوی
  نه  او   شي   پلورلی  څوک  یې   نه  چې   شته   ارزښتونه  معنوي  څه   او   جغرافیه   خاوره،  خلک،  دلته   شي.   مړ   او  هیر  الندې

  همدا   هغه  او  لري  څښتن  یو  یې  یو  هر  چې  کوي  نه  سقوط   نن  ځکه  دا  او  وایي  افغانستان  ته  دغو  چې  شي  وژلی  یې
  او  نغاړي  را  مټې  ملتونه  خو  راځي،  او  ځي  حکومتونه  وي.  مخ  سره  ګواښ  د  حاکیمیت  چې  وي  به  شونې  دی.  ملت
 موجوده  دې  د  چې  ده  دا  پوښتنه  چلیږي.  پرې  حکومتونه  چې  ساتي  ځای  پر  بنسټونه  هغه  او  جوړوي  ونهحکومت  نوي

  یو   نه  رسنیو  او  میډیا  د  امریکا  د  ترشا  وضعیت  د  بایلوده؟  چا  او  وګټله  چا  جګړه  دا  او  دي  پراته  څه  شا  تر  وضعیت
 پام   د ډیر پکې  ټکي دوه  نو خپریده راپور مستند تاوان په جګړې د افغانستان د نن چې کله شي. کیدای اخستل تصور

 :وو وړ
 

 یفشارد پلویانویو په جګړې د چې انتخاب وخت دې د لومړی(
 ید ګواښ ستر ته اقتصاد امریکا د چې بڼه راپورحقیقي د دوهم(

 

  د  تاوان   د  ډالرو  میلیارده ۶۲.۲ او  کسانو ۰۲۴۱۰۰ د  چې  ده  شوې  څرګنده  کې  راپور  دې  په
  وژل  مخالفان  وال   وسله  طالبان  ۱۸۴۱۹ عسکر،  امریکایي ۲۲۴۴ پوځیان،  افغان  ۴۸۳۱۷ ملکیان،  ۴۷۱۳۴ پاسه
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  بنسټ   پر  معلوماتو  د  زمونږ  چې  ښکاري  ځکه  نژدې  څه  ته  حقیقت  مګر  ده،  اټکلي  شمیره  دا  چې  دې  له  سره  دي.  شوي
  هم   دا  کې  راپور  دې  په  دي.  شوي  تم  تری  یا  او  ورکړی  السه  له  ژوند  طالبانو  زره ۰۷۴۰۰ خوا  و  شا  کې  جګړه  په

 بیلیونه ۶۲۹ زیاتوالی،  کې  بودجه   په   دفاع  د  بیلیونه ۳۴۴   وزارت  دفاع   د   زیات  څخه   ډالرو   بیلیونه ۰۹۰ د  چې   راغلي 
 شو   خرڅ  لپاره  لګښتونو  بیړنیو  د  کې  خارج  بیلیونه ۹۵ ساتنه،  په  امریکایانو  شوو  راستنو  بیرته  د  څخه   جګړې  د

  کې  تاریخ په امریکا د  دي. شوي اخستل پور په لپاره جګړې د افغانستان  د چې دی سود پیسو هغو د بیلیونه ۰۵۳ او
 څخه   ماتې  پوځي  مستقیمې  د  چې  وه  کې  دې  په  هوښیاري  امریکا  د  برسیره  تاوان  د  ده.  جګړه   تاواني  ساري  بې  دا

 جګړې پر دا ده، مسئله  تخنیکي او سمبولیکه یوه یولسمه سپتمبر د او لومړۍ می د ونیوله. تابیا راوتلو د یې وړاندې
 جال  دا  تحریر،  په  لکه کوي  عمل  همداسې  هم  تقریر  خپل  په  امریکا  چې  دا  اچوي.  نه  اغیزه   قضاوت  پر  تاریخ  د  باندې
 جګړه  په  ناټو  چې  ده  مسئله  یوه  راتلونکې  حکومت  غهه   د  کې  کابل  په  وروسته  څخه  سرتیرو  امریکایي  د  مګر  ده  خبره

 امریکا  د  کې  افغانستان  کار  دا  سپکوي.  پښې   ترې  خپله  او  کوي  خوشې  اخته  کې  جګړه  په   هغه  اوس  یووړ  سره  ځان   د
  نوی   وړاندې  څخه  وتلو  د  امریکا  د  چیري  که   لري.  اغیز  څه   یو  بڼه  او  اندازه  پوزیشن،  په  ماتې  پوځي   او  سیاسي  د

 الړه   ته  جګړې  خبره  که  خو  ده،  پرده  سیاسي  یوه  لپاره  امریکا  د  شي  جوړ  شرط  په  تامین  د  سولې  نسبي  د  حکومت
  خپله   په  بایلونکی  او  ګټونکی   جګړې  دې   د   تاریخ   به  وخت  هغه   خو   دی، کار  وړاندې څخه   وخت   د  وینه   وړاند  نو  شي
 . يکړ ګوته په
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