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 افغان جګړه او د امریکا بدلېدونکې تګالره
 

  

 
  

 ېچ ،ېاواخرو ک ېپه د ۍرسن يیکا یامر ي،یږمنفي ک ېتر بل ځنظر ور ېپه دننه ک کا ید امر هړپه ا ګړېد افغان ج 
 کاید امر  ېاو بل لور ته په افغانستان ک  ېشو  ېته داخل  اوړد بل هر وخت په پرتله حساس پ  ېخبر  ېلور ته د سول  وهی

 ڼېپا ځ ور  ټ پوس  نګټواشن  ۍاوون  رهېمطالب خپروي، ت  هړا  هپ  ګړېج  ېلیپا   ېاو ب  ېژوبلګ مر  تونو،ګښل  اتویز  ،ېد مات
 ڼېدوه زره پا  هړا ېپه د لي،یدرواغ و هړپه ا ګړېخپل ملت ته د افغان ج  ا یب ا یب ڼۍما  ېنیسپ ېچ  ،ړراپور خپور ک

 ېتر فشار الند اوړد افغانستان په ت اتیال ز یېچارواکي  کایيیامر ېالس ته ورغلي،  چ  ټ پوس نګټاسناد هم د واشن
او  ېژوبلګ مر تونو،ګښد دومره ل ېپه افغانستان ک کا یامر ېدا وایي چ ا یب ا یب ۍرسن کایيیراوستلي دي. امر

 وادېه  ولټشوي، د    يړاویطالبان پ  ېبلک  ي،ځلور ته نه    دوېک  هښد    ېوازیحالت نه   ېپه بدل ک  ګړېج   ېموندونکدوام
فساد  ،یشو  ینه برخمن حکومت کمزور تیله حما  کا ید امر ،ېراوست ېک رولټپه کن یېخاوره  اتهیز ېسلن ۵۰له 
ولس ته د  کایيیاو امر ړۍن یې کا یامر ېنشته چ  هڅ ېداس ېڅشوي او ه ېالند وښبشري حقونه تر پ ،یشو اتیز
 .   يړک ېاندړو هګپه تو ېنړالسته راو ېوی
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 کایراپور او د امر یله لوري خپور شو ټپوس نګټد واشن ؟ېو هڅ  ېلیپا  دیبر ېاو د د دیبر کا یافغانستان د امر پر
 ده.     ړېشننه ک ېمو پر ېک لیپه تحل ۍاوون ېد د ېدي چ  هڅ ته کتنه هغه  ېالرګت ېدونکېبدل

 

   :کتنه غلندهځته  ديد امريکا بر باندې افغانستان  پر
 

شول او امریکا  ېدېږبل ته ن ویله کبله  منښد ګډد  کا یافغانستان د شورویانو د یرغل پر مهال، افغان ولس او امر پر
 ېمات ېشوروي اتحاد په افغانستان ک ېک لهیاو په پا . ېکول ېسره مرست تونوځښجهادي خو دلوڅېپرضدپا  انوید شورو

هم   وادونهېنور ه رډې ېبلک د،ړېون والېد نېد برل ېدا چ  ېوازیله کبله نه  دوګېنړاو د شوروي اتحاد د  له،ړوخو
 ېچ  ،ېشو ېاوچت ېلمب ګړېج  ۍد کورن ېله وتلو سره په افغانستان ک انوید شورو ېک خړخپلواک شول. خو په بل ا

 ستانپه شمول په افغان روګعربان د اسامه بن الدن او د ده د مل ېنځیشو، نو  ړد طالبانو امارت جو یې ېک لهیپه پا 
د طالبانو او  ېم کال ک۱۹۹۸وه. په  ړېد استاد رباني حکومت پناه ورک ېاندړو خهڅله طالبانو  ېؤو، چ  شتېم ېک

د   لهځ  و څ  یېله کبله  ېچ  ، ېپیدا شو ړېپر سر شخ  د اسامه  ځد طالبانو او سعودي ترمن ا یاو ب ځترمن کا ید امر
 دونهیم بر۱۱ مبرټد سپ ېک کا یپه امر ېخو وروسته، چ  شول؛هم و دونهیله خوا پر افغانستان توغندیز بر انویکا یامر

په افغان خاوره   دونهیبر  ادی  ېپلمه، چ   ېپه همد  انویکا یاو امر  ستېزور واخ   ړېد اسامه پر سر شخ  ایب  لځ   ویوشول،  
 . ړد اسامه له لوري پالن شوي  پر افغانستان یرغل وک ېک
 

 : ېل يپا ګړېج د
 

 کاید امر هګړ. د افغانستان ج هړک لیپ هګړج  ېدمهالږاو ېافغانستان ک ېلډ ېخو د ل،ړک ېطالبان له واکه لر کا یامر
د امریکا د دفاع وزارت د  ي،ېږرېکلونه ت۱۸ ګړېپر ج کا ید امر ېده. اوس چ  هګړج  دهږاو ولوټتر   ېک خیپه تار

شوي او د  پیانټزره نور  ونهګوژل شوي او لس ېک هګړج  ېپه د ريېسرت کایيیامر ۲۳۸۶ ېیواز ،ېله مخ  روېشم
ختم شو، نه  زم”ېپه اصطالح “ترور یمصارف هم راغلي دي؛ خو نه د دو الرهډ ونیلیرټ وی باً یتقر ېلخوا پر کا یامر

  ې دلته پر د  ېبلک ؛یشو یودالېښک ټباثباته نظام بنس وهیهم د  ېاو نه ی هړافغانستان ته سوله راو همېطالبان!نه ی
تر  ځسلنه تقاضا پوره کوي، او ور ۹۰ ړۍد ن ېپه مخدره موادو ک ،یدلګېل انښن وادې د فاسد ه ولوټتر  ړۍد ن منظا 

 ېزره افغانان پک ونهګلس ېتر اوسه پور ې. چ ديېږته پر ۍثبات ېناامنیو او ب یا ځ امنیت او ثبات خپل  ېپک ېبل
 شوي او ال دوام لري.  دانیشه

 

     :له لوري خپاره شوي راپور ته کتنه  ټ پوس نګټواشن د
 

 روېپه ت ېده، چ  ړېکولو سره ادعا ک رهېد محرمو اسناد په را برس هړپه ا ګړېد افغان ج  ڼېپا ځ ور ټ پوس نګټواشن
راپور   ادیدي. په    ليیدرواغ و  ولډخپلو خلکو ته په مکرر   هړپه ا  ګړېحکومتونو د افغان ج  يیکا یامر  ېکلونو ک  ۱۹

نور د  هګړافغان ج  ېچ  دلېپوه ېک اوونوړپ لوېالبېچارواکي په ب يځ او پو اسيیس يړپوګج  کا یراغلي، “د امر ېک
 ڼېپا   ۲۰۰۰اسناد کابو    ادیسم روان دي”.    هڅ هلته هر    ېواکګ  ېورکاوه چ   غامیپ  ېداس  یېنه ده، خو خپل ولس ته    لوګټ

وه.   ېلپاره ترسره شو ېد ارزون اویتګړم یاو ن وید ناکام ګړېد افغان ج  ېبرخه دي، چ  ېفدرالي پروژ ېدي او د هغ
کار کوونکو او افغان چارواکو سره  هیریخ  پلوماتانو،یجنراالنو، د يځپو يیکایامر وړپوګله ج  ېاسنادو ک ېد هپ

د  ېپه برخه ک ګړېد افغان ج  ېک وید جورج بوش او بارک اوباما په واکمن ټلو لسډګدي. جنرال  ېشو ېمرک
په  ېاصالً په افغانستان ک انیکای: "امرليیو ېداس ېپه خپله مرکه ک  يړ. نومویشو ېمهم سالکار پات وی ڼۍما  ېنیسپ
د دفاع  کا ید امر اتوي،یز ړیترالسه کولو لپاره افغانستان ته تللي. نومو هڅ کوي او د  هڅ هلته  ېچ  دلېنه پوه ېد

د دفاع  کا یخوله نه وو.” د امر وه ی هړپه ا ګړېچارواکي د افغان ج  رسګچارو وزارت او کان ویوزارت، د بهرن
 تیمامور ېپه افغانستان ک انوځیپو يیکا یامر ۷۷۵۰۰۰کابو  ېسیم کال راه۲۰۰۱له  ،ېله مخ  روېوزارت د شم

 رډېزرو   ۲۰وژل شوي دي او تر   ۳۰۰۰شاوخوا    ېلډ  ېهلته تللي. له د  رډې  لځ  ویتر    یې  ېنځیاو   ،ید  ړیترسره ک
کسانو په   وګڼخو  ،یشو ودلښ  ینه د تی کسانو هو ېهم د د هڅ شوي.که  انیپټپر مهال  تید مامور ېافغانستان ک

 دي.  ړېک ېوکین ېسخت وړکېاو پر الروګاو ناسمو ت ۍپر ناپوه کا یاو د امر ګړېد افغان ج  ېک ندونوګرڅ خپلو 
د  ېده، چ ړېجوته ک ېفدرالي پروژ ېد ېنټاو پل ېد ارزون ګړېد افغان ج  ېراغلي، چ  ېاسنادو ک ویخپرو شو په

راغلي  ېپات ېک هګړ( په افغان ج رمپټ ډونالډ ولسمشر   یولسمشران )جورج بوش، بارک اوباما او اوسن ېدر کا یامر
د  وي،ید فساد په مخن ېپه افغانستان ک یدو هګارن. همدېللیبا  یدو هګړج  ادهی ېچ  ي،یږپوه ېباند ېهم په د یاو دو

  ادو یراغلي. په  ېپات ېپه ختمولو ک ېلېتوکو د کرک يیاو د نش تښپه سمه روزنه او سمبال واکونوځ  تيیافغان امن
خپلو خلکو ته  هړپه ا تیالس د افغانستان وضع یچارواکو په لو اسيیاو س يځ پو يیکا یامر ېراغلي، چ  ېاسنادو ک
 .  يړوک ېاو د بري ادعاو ،ټېپ ۍاو ناکام ېاویتګړمین ېخپل ېچ ،ړېک یې هڅ لي او هیدرواغ و
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 : لهيپا
 

 ېچ   ،ېدلېته رس ېلیپا  ېد ېپه افغانستان ک ی دو ي،یږمعلوم ېخو داس ندونوګرڅ او  ونو ړچارواکو له ک يیکا ید امر 
د پخواني شوروي   ېچ  ي،یږرېو ې له د یسره مخ دي، دو ېله مات ې ک رډګپه  ګړېد خپلو موخو د پاللو لپاره د ج 

ژور بدلون راولي، له طالبانو سره د  ېک الرهګخپله ت ېچ  دلي،ېته رس ېلیپا  ېنو د يړاتحاد تجربه تکرار نک
 الرهګخپله ت ېپه افغانستان ک  يړغوا  ېهم کمولو او نورو بدلونونو له الر  ایاو    ستلوید ا  واکونوځ د خپلو   ي،ړجاړجو

خو اوس   ، یخوندي کوي، دا جال بحث د هګنڅ  ګټې ېبه خپل کا یوي او امر ولډ هڅ دا بدلون به  ې. دا چ يړبدله ک
 زویلس لوروڅدلته د  ېچ  ي،ړبدلون ته الره هواره ک ېداس ویله بدلون سره  ېالرګت ېافغانان د د ېپکار ده، چ 

 دینور با  ېچ  ، یکار دا د ینړلپاره لوم ې. د دسيیسوله ون یې یا ځ شي او  ودل ېښک یکټ یته د پا  ګړېج  ېدوامدار
له  ېک ۍسره په دوست کا یله امر ېچ  یوپه هر نوم وي، ختمه شي. هغ  ېچ هګړکرکه او ج  مني،ښله افغانانو سره د

 ېویله طالبانو سره  کا ی. امريړنور ختم ک دیؤو، دا حالت با ېک ۍمنښپه د ېاتلسو کلونو ک روېخپلو خلکو سره په ت
 ېچ  ي،یږته رس ړېهوک ې ویبه له طالبانو سره  یکار اخلي دو ېالر ېممکن ېپه موخه له هر دو ېته د رس ړېهوک

 يیږاالفغاني خبرو اترو ته الره هوار  نیسره ب  ېاو په د  يیږتر سره ک  ېچ  ،ید  خړا  یرونیب  ګړېدا حالت د افغان ج 
 ی)طالبان، حکومت او احزاب( د خپل خدا خونهړا لیدخ  ولټلپاره  دوېابیاو کام لیاالفغاني خبرو اترو د پ نینو د ب

ده نور  ېتپل شو ېپه افغانانو باند ېچ  غر،ټ ګړېج  یپرد ېکلن تېښلوڅ د  ېلري، چ  تیمسؤول ېاندړاو ملت پر و
روسانو  ېک ېړۍمه پ ۲۰په  ېچ ،یې هګرنڅ لکه  يړاستفاده وک ېفرصت نه داس ېله د يړک ولټ ېخاور ېله خپل
هم دا  ېک رډګپه  استید س لځدا  ړدرس ورک خيیتار ېک رډګپه  ګړېته د ج  انویکا یامر ېک ېړۍمه پ ۲۱او په 
 شي.  یولړجو خونهیتار هم ېک استیافغانان په س ېچ يړثابته ک
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