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کله پای ته رسیږی؟   به د افغانستان د نیابتی جګړی اور   

 

 
 د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي : 

د  امریکا او ناټو هیوادونه اعالن کړیدی چی خپلی قواوی به د راتلونکی څلورو میاشتو د افغانستان څخه  

باسو. موږ نشو کولی نور په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شتون ته دوام ورکړو او په دې تمه و اوسو  

چې د ایستلو لپاره به یې مناست شرایط برابر شي. موږ به افغانستان کې په پوځي توګه ښکېل نه یو، خو  

 دیپلوماتیک او بشر دوستانه کار به مو دوام ولري. موږ به د افغانستان د حکومت مالتړ ته دوام ورکوو.  

 اساسی  پوښتنه خو داده چی د افغانستان څخه د امریکا او ناټو د قواؤ په وتلو سره جګړه پای ورسیږی؟   

د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن پنجشنبه کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، افغانستان کې  

کورنۍ جګړه د هېچا په ګټه نه ده او طالبانو سره له خبرو ورته جوته شوې چې ان دا ډله هم  

 افغانستان کې کورنۍ بې ثباتي نه غواړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر افغان جګړه غلط تعریفوی. 

بلېنکن! یو لوی مشکل خو دادی چی د امریکا لوړ رتبه واکداران د افغانستان د خونړی  جګړه،   کورنی  

 جګړه بولی، چی دا تعریف د افغانستان د جګړی تعریف د دوی لخوا کامأل غلط دی.  

 د افغانستان جګړه په ډاګه نیابتی جګړه ده چی د جګړی بهرنی مرستندویان او سیمبالونکی معلوم دی.  



بل دا چی امریکایی دیپلومات واحد افغانستان دولت  سره لدی چی د مشترکو ګټو قرار داد یی هم امضا  

کړیدی  په رسمیت نه  پیرنی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلېنکن د خپل په یو اخطاریه لیک  

کښی د افغان دولت و څلور تنو ته ) اشرف غنی، عبدهللا عبدهللا، متقاعد جمهور رئیس حامد کرزی، او  

خبرداری ورکړیدی،  چی په د دوی په نظر په افغانستان کښی   د وهابیان د ډلی مشر رسول سیاف(

د واحد  په خپل هر سفر کښی امریکایی دیپلومات  دولتی واکداران یو نه بلکه څلور واکداران دی. 

په  ته راځی مریکایی دیپلومات چی افغانستان اافغانستان د واکمنان سره دوه ګونی چلند کوی. هر 

           م سره په جال جال ډول وګوری.آګاهانه ډول د هر افغان مقا

  

 

 

 

 

 



لشکری د افغانستان څخه و وتل،  ملګرو ملتونو سازمان هم هغه   شوروی  یالدی د م  ۱۹۹۰چی په   کله

په جوړولو سره چی د جګړی   حکومت  مؤقت  انو تینوکرات  ه وخت غوښتل چی په افغانستان کښی د بیطرف

د نیابتی جګړی  هم الره هواره کړی. هغه وخت  ته و سولی او انتخابات  ، د شکیل خواؤ څخه نه وی

مرستندویان او د هغوی مزدور تنظیمونه و نه منله. »جهادی« لوټمارو ډله سوله ونه منل او »جهادی«  

ه ترځ کښی راغلل او هیواد وران کړل.  په حواله د یوی توطیی پ و غلو د افغانستان د بهرنی دښمنان   

  

ګیان یی په افغانستان کښی واک ته ورسول، چه تراوسه پوری هیواد  اپاکستان، ایران او عرب خپل ګوډ

وخت  جګړه روانه ده. په افغانستان اوس د امریکا او ناتو د عسکرو د وتلو پر  نیابتی  کښی خونړی

   هیواد د بهرنی ګوډاګیانو پالس کښی دی.میالدی کال ډیر بد او خراب دی.  ۱۹۹۲حاالت تر  

  

 

 

 



 

Afghan President Hamid Karzai has said his country wants a long-term security 

relationship with the United States.  

      

 

اولس ته هیڅ   افغان عامنه یواځی دا چی   کښی افغانستان په د امریکا او ناټو د عسکرو شل کلن شتون 

ونه رسول، بلکه افغان ولسونه ته یی بیشماره د سر او مال زیانونه هم ور ورسول.   یی  ګټه ډول   

فیصد خلک د فقر تر خط   ۷۰چی تر  ، ناسور ټپ په ډول پریږدیجګړه د  امریکا او ناټو افغانستان د یو 

تپلی دی. باندی یو فاسد او جابر حکومت یی پر هیواد   برسیره پردی   ،الندی په لوږه ژوند کوی  

په درواغو مصروف ساتی.  کښی د سولی خبری د لیونان ډرامی په شان یواځی خلک  افغانستان په   



 

 

  سوله ته ژمن ندی، دولت او طالبان د واک لپاره اند افغانستان د جګړی دواړی خواوی دولت او طالب

نه  په هیواد کښی جګړی قوانین او بشری حقوق   د د جګړی دواړی خواوی  کوی،  یجګړ خونړی 

جګړیز عملیاتو کښی د طالبان سره د جګړی په پلمه د ملکی وګړو د  خپل افغان دولت په  .  مراعات وی

، ماشومان او ښځی هم د  وګړیملکی عوام زیات  استوګنی کورونه بمبارد وی، چی هره ورځ یو تعداد  

وژل.   کښی دولت د بمباردو په نتیجه  

د بلخ ولسوال محمد یونس ستانکزي بي بي سي ته وویل د ملي امنیت له لوري دوی ته ورکړل شوي  

لومړني معلومات ښیي چې په دغه برید کې اوه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او همدا راز دوه عام  

 وګړي هم وژل شوي .    



  

دغه هوایي برید تېره ورځ مازیګر ناوخته د بلخ ولسوالۍ حسن خېلو کلي په یوه جامع جومات او تر  

څنګ یې د ملکي وګړو په دوه کورونو شوی، چې د سیمې د خلکو په وینا په دغه برید کې د یوې  

 مېرمنې په ګډون یو تن بزګر وژل شوی او نږدې لس عام وګړي ټپیان شوي. 

            


