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 ؟ړشامل ک ېک ستیافغانستان د انسانانو د قاچاق په ل کا،یامر
 

ی جګړیز نظامی ځواکونه په افغانستان کښی د پولیسو دنده ئد امریکا جمهور رئیس دانالد ټرمپ وایی چه امریکا
نظامی ځواکونه د افغانستان خپل جګړیز وروسته  کالو څخه 1۹پسله  غواړی چی نو ځکه سپنه ماڼی سرته رسوی،

ره د سولی طالبان س د په هیواد کښیقطر  د نیټه نه ویشتمه د فبروی د میاشتی په و سږ کالامریکائیان .څخه را وباسی
ز ی جګړیئکه چیری په رښتیا سره امریکا .غواړی د طالبانو سره سوله وکړیامریکا  ،کړیدی أمضاهوکړه لیک 

جګړه  یولی بیا په افغانستان کښنو  ،ویی لسرته رسوپه ښه توګه نظامی ځواکونه په افغانستان کښی د پولیسو دنده 
  ؟کیږی نیول نههم قاچاق مخه د د انسانانو  او هر ورځ بیګناه افغانان وژل کیږی د جګړی اوده روانه 

 

ان د افغ ئیان او د دوی عربی او غربی انډواالنامریکا ښیک وڅلور لسیزچی په تیرو اساسی پوښتنه داده  لومړی
هیوادو او لکهاؤ  ملکرو (۴۳ال هم د خپلو ) تر اوسهتر شا د جګړی په ډګړ کښی ډلو « اسالمی»بنسټپال جهادی 

  . والړدیسره  جګړیز نظامی ځواکونه
امریکائیان او د دوی عربی او غربی انډواالنو په افغانستان کښی د شوروی نظامی قواؤ د شتون په لسو کلونه کښی 
او بیا وروسته تر اوسه پوری هر کال په بیلیونونه ډالړ د جګړی لګښت ورکوی. راځی چی هغه سندونه او عکسونه 

اکستان او ایران د شومو اهدافو لخوا ولی او څنګه د پردیو په جګړو کښی په خاص ډول د پافغانستان وګورو چه 
په یاد کی وساتی چی دا جګړه د افغانان تر منځ جګړه  باید . دا حقیقتل کیږیوران شویدی، ولی دجګړی اور نه وژ

نه ده، دا جګړه د بهرنیانو جګړه ده چی د پاکستان او ایران د هغوی د پلویان لخوا په افغانستان کښی پر مخ وړل 
 ی او د سولی په نامه هم وینه تویول دوام لری. کیږ

 

   ی وران کړی او په وینو لړلی دی.ئهغو وسلو نمونی ګوری چی افغانستان  تاسو دلته د
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جګړی ټول مهمات د قاطرو څخه نیولی بیا تر ستنګر افغانستان د امریکائیان او د دوی عربی او غربی انډواالنو د 
د پاکستان په الس افغان بسټپال ډلو ته سپارلی دی. امریکائیان او د دوی عربی او غربی انډواالنو په  پوری راکټونه

« جهاد»تروریستان یی د افغان بسټپال د ډلو سره د خاصه توګه پاکستان د عرب تندالری ډلی لکه القاعده او نور بهرنی
 «جهاد»ډلی سره یوځای د « اسالمی»بنسټپال جهادی پاکستان، ایران، سعودی عرب د افغان په نامه یوځای کړل. 

    وران کړیدی.راته په پلمه یی ټول افغانستان 
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څلور لسیزی کیږی چی افغانستان د پردیو په رقابتی جګړو کښی په اور سوځی. ګلبدین حکمتیار او برهان الدین 
وران کړیدی. ربانی او حکمتیار ترمنځ اسالم آباد پاکستان  ربانی د ډلو مشران د پردیو په لمسون ټول هیواد لوټ او

یاشته هم پوره دوام ونګړ، فقط دری هفتی وروسته بیا د روغه جوړه کړی وه. د دوی دواړو د عکس دا خندا یوه م
 کابل یی پوره جمهور رئیس ربانی او صدراعظم حکمتیار ترمنځ په افغانستان جګړی دوباره پیل شوی وی چه

ظیمونو تن« جهادی»کابل کښی د  ویجاړی ګړ. د هیواد پایتخت کابل ویجاړی د تیر حکومت په وخت کښی شوی ندی.
 یولو پر سر ویجاړ شویدی.د قدرت د ن

دولت د طالبانو او القاعدی څخه په افغانستان کښی جوړکړی ؤ چی په نیغه « اسالمی»پاکستان داسی سخت دریځه 
 د القاعدی او د هغه د مشر اسامه بن االدین لخوا رهبری کیدل.

 

  
 

ه ن څخه وروسته یرغلګرو د قوآ د وتلود شوروی  «دولت»ګډ  او نور بنسټپال تروریستانو طالبانو او د القاعدید 
یل پ هم جګړه پرضد امریکا او سعودیبلکه د وینی بیولی جګړه کښی  پر ضد ولسمظلوم د افغان  دا چی یواځی

کستانی تم خپل پاد  په شمول بن االدین اسامه داو نورو بنسټپال تروریستانو د ساتلو مرکز  د القاعدی پاکستان .لکړ
لړ کښی ه پ چی د هغو بلډینکونه یی ونړول جګ او د نیویارک تر ټولو سفارتونه یامریکا کښی د ځای څخه په افریق

  .شول وژلوبیګناه خلک  هزرګونپه 
 

  
ه پد ژوندی سړی د سر ویښتیان وخت کښی  پهد خپل واک طالبان ګوری چی  هغه عکسو کښی پورتنیتا سو په 

   .لپریکو یی هم ور او بیا نوکان او ګوتی لخریزور 
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، نړی کښی د پاکستان او ایران لخوا بدل شوی نه دی پهبله پوښتنه داده چی د بنسټپالو جګړیز دریځ په افغانستان او 
شکر ل او ایران د طالبانو، لشکر فاطمیون، پاکستانوایی چی د امریکی د بهرنی وزارت د کلنی راپور له مخی بیا هم 

ټ پلپاره  تروریستانو د هیوادو کښیپخپل هغو  .طیبه، جهش محمد، القاعده او نورو تروریستانو تر شاه والړ دی
 .جګړی پیل دیخونړی نوی یوی د  په افغانستان کښی سره د امریکی د قطر هوکړه لیک لری. د طالبانوځایونه 

 امارت جوړول غواری.« اسالمی»ن کښی بیا د خپل طالبان په افغانستا
د امارات په معنی او تاریخی ریښی باندی نه پوهیږی. هغه پاچاهی او افغانان تر طالبانو ډیر پاک مسلمانان دی، 

امارتونه چه په ځنی عربی هیوادو شته، اوسنی واکدارانو ته د میرث په ډول ور پاته شویدی. افغانستان حکومت 
 ان ته ورسیږی چی دوی په کښی امارت جوړ کړی.امارت نه درلود چی میراث په توګه طالب

 
 ایپ
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