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 پریږده چې دا څه کۍ!
لورو ګټونکي او بایلونکي دواړو  یکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیري په السوهنهد امر کال په ټاکنو کې ۲۰۱۴د 

به مو خیر وي  کې فکر وکړ چې دې ، ګټونکي لوري او افغانانوبرخه ورکړل شوه ٪۵۰ په سلو کې ته د حکومت
 ږده چې دا څه کۍ!پری ،شول یلوو او
دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو  کال په ټاکنو کې هم ورته لوبه وشوه، په دومره توپیر چې ۲۰۱۹د 

 ٪۵۰ د په سلو کې ته د حکومتبایلونکي لوري  نه ورکوي کهمرسته وویل چې یو میلیارد ډالر ګټونکي لوري ته 
دلته هم ګټونکي لوري او افغانانو وویل چې دې کې  ونه سپاري.بهیر واک ، طالبانو سره د سولې د برخې سربېره

 پریږده چې دا څه کۍ!ټه وي، به مو ګ
چې د  ت هېر کړل شو او داسې وانګېرل شوهافغان حکوم تړون کې هم دوحاسولې په  امریکا او طالبانو ترمنځ د د

 څه کۍ! دا پریږده چېدلته هم نظر دا وو، د دوحا تړون به سوله راوړي.  ،حکومت له شتون پرته
بیا افغانانو فکر د تنه بندیان خوشې شول،  ۶۰۰کله چې د حکومت له موافقې پرته، د امریکا په وچ زور د طالب 

 پریږده چې دا څه کۍ! ښه وشول ،دا وو هم
باور دا پیاوړی د طالب په الس د ټولو والیتونو په نېولو سره هم،  ،یانو په وتلو او تر کابل پرتهد امریکا له هېواد

 ږده چې دا څه کۍ!یپرراروان دی،  برکتچې هېواد ته وو، 
چې  پوه شول افغانان حکومت او ، ایلهالب الس ته ولویدد طکابل هم کله ، چې مه ۱۵اګست په کال د  ۲۰۲۱د 

 ه کوي!ن څامریکا او طالبا
چې دا څه وشول؟ اوس یو بل مالمتوي او لکه د مچانو  حکومت او ټولنه کې ویده افغانان په سرخوري چې وهدلته 

 سر مښې، خو هیڅ هم الس ته نه ورځي.پشان په دواړو السونو 
ملنډو پتوګه ترې ګټه اخیستل کیږي، کله ناکله د  یوې ټوکې بار لري او دپه ښکاره  مفهوم ،پریږده چې دا څه کۍ

نه وي  برید ته اتېد پرېوتون او وروستۍ م افغانان چې خو په حققت کې زموږ د ټولنې د دود یو منفې اړخ بیانوي.
 پریږده چې دا څه کیږي، ځان تېرباسي! په ؛رسېدلي
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