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 ۱۶/۰۵/۲۰۱۷         هللا آرینزیحسان ا
 

 امریکا افغانستان ته نور سرتیري استوي!
 

معتبره رسني د ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې هغه وړاندیز د امریکا متحده ایاالتو د ولسمشر  د نړۍ
ترامپ دفتر ته رسېدلی چې وایي په افغانستان کې د په ټپه والړ جنګي حالت د بدالنه له پاره باید درې زره  دونالد

 نوي سرتیري دې هېواد ته واستول شي.
 

تان د جګړې په شپاړلسم کال، د سرتیرو د شمېر ډېرول ډېر معقول نه ښکاري یو خو دا د شک نشته چې د افغانس
امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه شوه او بله دا چې څو کاله مخکې دلته د امریکا او ناتو او ملګرو هېوادونو 

 سرتیري په جګړو کې ښکېل وو؛ خو څه بری یې ترالسه نه کړ. 150000نژدې 
 

سړی دولتي اړخ ته وګوري؛ نو بیا د امریکایي پوځیانو د شمېر د ډېروالي اړتیا لیدل کېږي؛ ځکه د افغانستان که 
 حالت ته رسېدلې! امنیتي او دفاعي ځواکونه په زغرده پرمختګ نه شي کوالی او جګړه پښه په ځای

په مارش کوي؛ خو په مخ نه  ابط ځای په ځایض)پښه په ځاي( هغه حالت ته وایي چې یو سرتیری یا وړونکی 
 ځي.

ښکاره خبره ده چې د افغانستان د ملي یووالي اوسنی حکومت، له بهرني مالتړ او حتی پوځي ننګې څخه پرته ډېر 
 مقاومت نه شي کوالی او ژر شوړېږي.

 

افغانستان څخه یې له  2014که ښه پام وشي د امریکا د دریو کلونو مخکې مشرانو غلطه پرېکړه کړې وه چې کال 
د امریکایي پوځونو د وتلو د کال په نامه یاد کړ او په دې توګه یې وسله والو مخالفینو ته شین څراغ ورکړ چې موږ 

 ځو، تاسو خپل پروګرامونه جوړ کړئ!
 

څخه وروسته به  2014د مخالفینو یو پروګرام دا و چې خپل اصلي ځواکونه یې هغه جګړو ته پرېښودل چې له 
 کېدل.

امریکا پخواني ولسمشر نه یوازي دا چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د جګړه ییز ماموریت پای اعالن کړ؛ د 
بلکې له افغانستان څخه یې د امریکا او ناتو سرتېرو د وتلو جدول جوړ کړ. دې خبر د افغانستان د دولت وسله وال 

 ړل.مخالفین ډېر زړه ور او د جګړو په ډګرونو کې پیاوړي ک
 

امنیتي پوځونو د د جوړولو کیفیت په کمیت قربان کړ او  -ځینې کار پوهان داسې وایي چې امریکا د افغانستان د ملي
 ډېرې بیړۍ داسې ټولګي وپنځول چې په جګړو کې یې کوم بریالیتوب نه درلود.

 

افغانستان ډېر خلک په دې اند دي چې امریکا دې د افغانستان په کلیو او بانډو کې، د دوی په ژبه له ترهګرو او د 
بنسټ پالو سره جګړه ودروي. د ترهګرو او بنسټ پالو اصلي مرکزونه ټولې نړۍ ته معلوم دي، امریکا دې هلته 

لو او ترهګرو اصلي پټنځآیونه او مرکزونه په ګاونډي ورشي او یا دې له افغانانانو سره مرسته وکړي چې د بنسټ پا
 هېواد کې وځپي او د شر او فساد ریښې دې وباسي.

 

امریکا په دې پوهېږي چې د القاعده بنسټ اېښوونکی اسامه بن الدن او د طالبانو مشران مال محمد عمر او مولوي 
ستان د دولت د ټولو وسله والو مخالفینو منصور په پاکستان کې ووژل شول، امریکا په دې پوهېږي چې د افغان

 مرکزونه، مشران، روزنځایونه او وسله قوتونه په کوټه، میرانشاه، پنډۍ او پېښور کې دي.
 

غواړي چې د افغانستان  ISIغواړي،  امریکا په دې هم ښه پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې استراتیژیک عمق
او هند سره د مقابلې له پاره ترهګرو، بنسټ پاله او تندالرو مذهبي ډلو ته له پاره زعامت وټاکي او د افغانستان 

استراتیژیکي او لوژوستیکي مرستې برابروي؛ نو پوښتنه دا ده چې امریکا ولې افغانستان ته نور سرتیري استوي؟ 
ور لګوي چې امریکا دې د خړو او خیرنو اوبو سرچینې وچې کړي، اوس خو د دوی خپل جنراالن او وزیران هم ت

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_e_usa_afg_ta_askar_legi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_e_usa_afg_ta_askar_legi.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پاکستان دوه مخې لوبه کوي، هم ځان په روانه جګړه کې د امریکا ملګري بولي او هم د ټولې نړۍ او په تېره بیا د 
 امریکا او اروپا د بې ثباته کولو له پاره ترهګر او انتحاریان روزي او ماموریتونو نه یې استوي!

 

امریکا او افغانستان په ضد  زمایي چې هلته دآهغه کمپونو و ډورن بمونه په امریکا دې د ننګرهار د اچین موزیم او
انتحاریان او اشتهادیان روزل کېږي. هغه جګړه هم لنډه، هم ارزانه، هم اغېزمنه او هم ګټوره ده. د فساد فی االرض 

و او اصلي مرکزړونه دې ونړوي، په افغانستان کې خیر او خیریت جوړېږي او د نورو پوځونو د استولو، لګښتون
 زیانونو مخه خپله نیول کېږي.

 

که امریکا داسې ونه کړي او په خپلو سرتیرو د افغانستان د خلکو کورونه وران کړي، دا جګړه به تر هم فیها 
 خالدونه پورې روانه وي او امریکا به د بري مخ په سترګو ونه ویني.

 
 پای
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