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 یو دوکه مار شریکباڼې! امریکا

 چلیږي، دیموکراسي او د بشر حقوق. نودوه وزرو لکه مرغه پهد امریکا بهرنی سیاست 
 او دیموکراسي یي د وسلو د سوداګرۍ سوهنې د پوولو او ستر لپاره کاریږيبشر حقوق یي په نورو هېوادو کې د ال

 او د هېوادونو د لوټ په موخه په پام کې نېول کیږي.
د السوهنې کله چې امریکا په بل هېواد کې د بشر د حقوقو په اړه غږیږي، معنی یي دا ده چې نوموړی هېواد کې 

هڅې  د دیموکراسۍ په اړه ناندرې وهي، بیا نو السوهنه ترسره شوې او د لوټ لپاره لپاره تیاری نیسي او کله چې
 پیلیږي.

ملګرتوب په نوم مفاهیم ځای نه لري او لکه چې پورته  د امریکا په سیاست کې د دوست او ملګري، دوستۍ او
 ورته اشاره وشوه، السوهنه او لوټ د امریکا د سیاست منځړی جوړوي.

طرحه او  ونسکورولد  حکومتونوپوځي کودتاوې او د  ۱۰۰ امریکا د شلمې پېړۍ په دوهمه نیمایی کېیوازې 
 په پوځي هېوادونه یي او یا السوهنه کړې پوځينیغ په نیغه  هېوادونو کې لې یيګونو ځکړي. په لس الرښوونه

 .السوهنې ګواښلي
یموکراسۍ څخه د جګړې، بشر حقوقو د خوندیتوب او ترهګرۍ سره د مه ۷کال کې د اکتوبر په  ۲۰۰۱په امریکا 

د امریکا لوېدیځو او ختیځو اندیواالنو هم په پوو سترګو  یرغل وکړ.پوځي د مالتړ تر شعارونو الندې پر افغانستان 
 راپرېوتل! رهافغان خاوپر  لکه اسماني کاڼي یو په بل پسې مالتړ وکړ او وولد امریکا د یرغل 

 مه ۱۵کال د اګست په  ۲۰۲۱ او د لسګونو زرو افغانانو تر وژلو وروسته، د لو کالو بمبارۍخاوره تر شر افغان پ
تر نورو لومړی  ،وقد بشرحق کلونو کې وتښتېدل. په تېرو شلو لسرپپخراغلي ول، بیرته  سر خپله پلکه څنګه چې 

 او وتپله د جهادي مافیا واکمني پر افغانانود دیموکراسۍ پرځای یی  .تر پښو الندې کړل په افغانستان کې امریکایانو
او  د ترهګرو په لمن کې وغورځاوه تانافغانس ای کې یيپه پ ، ترهګر وپالل اوترهګرو سره د جګړې پرځای یي

 !پکې کړېدوی خپلې پښې س
وو د پوځي افغانستان یي د نا .ستراتېژیک او امنیتي تړون السلیک کړ په نوم،ان حکومت سره یي د همکارۍ افغ

ځمکه او اسمان د خپل مالتړ په ه یي ت وپېژاند او افغانانو غړي په څېر مساوي د سره ناووتړون له چوکاوه بهر، 
 .تسخیر کړ الپو

امریکا افغان حکومت سره د امنیتي او ستراتېژیک تړون په چوکاټ کې د مالتړ او مرستې ژمنې تکرارولي او 
کله چې څوک  کړ. کبلخوا یي په قطر کې طالبانو سره د افغان حکومت له خبرتیا او سال پرته د دوحا تړون السلی

، د امنیتي حکومت سره افغاند ولسمشر غني په مشرۍ وي چې  بله لویه دوکه څهدوکې خبره کوي، تر دې به  د
 تړون او د حکومت مخالفو طالبانو سره په ورته وخت د دوحا د تړون پر بنسټ معامله ترسره کیږي.

مې نېوې د  ۱۵ګست د اکال د  ۲۰۲۱، له ولسمر اشرف غني وپوښتل چې د د طنز په بڼهرسنۍ تېره ورځ یوې 
مه نه یي ځواب کې وویل چې د دوکې کلغني ښاغلي  ا دوکه نه بولي؟نستان سره د امریکافغاجمهوریت سقوط 

 وم، خو امریکایان دې خپله دغه پېښه وارزوي او پایلې ته دې ورسیږي.کار
امریکا ولسمشر بایډن سره په واشنګون کې یوځای مه، ولسمشر غني او عبدهللا عبدهللا د  ۲۵پروسکال د جون په 

په دې کتنه کې به له  »د سپینې ماڼۍ د ویاندې جېن ساکي له قوله ویل شوي،چې په هغه اعالمیه کې  ولېدل.
د امریکا  د افغانستان او امریکا پر دوامداره ملګرتیا خبرې کېږي.افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په درشل کې 

ځل بیا وینګار کړی چې له افغان حکومت سره د ګډ کار له الرې به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو  حکومت یو
ځل بیا د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پونځای بدل شي. سپینۍ ماڼۍ همدا راز یو ځل بیا د افغان سولې بهیر مالتړ 

 «ې معنا داره مذاکرات وکړي.څرګند کړی او له ښکېلو غاړو یې غوښتي چې د جګړې د ختمولو لپاره د
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ډن له ما پوښتنه د امریکا ولسمشر بای »تر دې غونډې وروسته، یوه څرګندونه کې ولسمشر اشرف غني وایي
 وکړه، څه غواړۍ؟

 «ما ورته وویل د افغانستان ولس په سپینه ماڼۍ کې یو دوست غواړي، یو ملګری. ویل یي دا ملګری لرۍ
تر سرلیک « یکا څخه د دوستۍ او ملګرتوب غوښتنهامر» د  تړاوما په همدې ، ۲۷ورځې وروسته د جون په دوه 

افغانان به » الندې یوه لیکنه کړې وه چې ځنې بریښناپاڼو کې ورته السرسی شته. د لیکنې پای کې مې لیکلي ول
هو افغانان په سپینه ماڼۍ کې داسې »راتلونکي کې وګوري چې د امریکا د ولسمشر ښاغلي بایډن دا ژمنه چې وایي

 «مه ۲۷کال د جون  ۲۰۲۱د  ! نګه راخیژې، ریښتیا که نوي درواغڅ« ملګری لري
هر څه پر بل مخ  ۱۵ورځې وروسته، د اګست په  ۵۰د امریکا د ملګرتوب او دوستۍ تر نوې ژمنې یوازې 

ساعتونو کې په  ۲۴واوښتل. افغانستان، امریکا سره د ملګرتوب او دوستۍ لویه بیه پرې کړه. هېواد یوازې په 
 سره خاورې شوې. د میلیونونو افغانانو هیلې د خاورو. ته وېل وهل شولسګونو کلونو شا تګ 

دیدار با من و اشرف غنی که قبل از سقوط به واشنگتن برای » »نیوز سره مرکه کې وایی اسواکا امرهللا صالح هم
رئیس جمهوری بایدن رفتیم و با او مالقات کردیم، هرچه او برای ما گفت، دروغ بود. امریکا تا روز سقوط کابل 

 «.البان برای ما دروغ گفته است به دست ط
او  غړو غوندې حقوق ود نورقطر هېواد ته ویلي چې د ناوو له چوکاوه بهر د ناوو  امریکا،چې تازه  نن مې ولوستل

 .يبدل شپه یوه ناورین د قطر لپاره داسې غړیتوب انجام به هم . لیري نه ده چې د قطر د لري مالتړ
 دوکه د امریکا د بهرني سیاست منځړی دی!

 ایپ
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