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ښیي " په سپینې ماڼۍ کې دافغانستان په اړه په یوې وینا کې ویلي دي چې د امریکا جمهور رییس ډونالډ ټرمپ بیا 

  ۰"افغانستان دترهگرۍ لپاره دهارورډ پوهنتون دی

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 ! ټرامپ ښاغلی

د یو ستر هیواد د ولسمشر په توګه ښایی چه تاسو ته  0په دو ګوتو نه پټیږیلمر   

د نړی د ټولو هیوادونو او په خاصه توګه د افغانستان تاریخ چه اتلس کاله    لومړی

ه پد افغانستان تاریخ او ددی جګړی اسناد باید نظامی شتون لری هلته  تاسی کیږی

 0ولولی درست ډول
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سره هیچ ډول تړاو نه جګړی ددی خونړی او میړنی ولس د ترهګری  ،ران افغانستان با دیانت، شریف، میلمه پالد ګ

اندی پرافغان مظلوم ولس ب څلویښت کاله د مخه جګړه د بهرنیانو د رقابتونو جګړه ده چیدا  په افغانستان کښی  0لری

 تپل شویدی

لومړی ښکاره خبره خو دا ده چی افغانان دا جګړه نده پیل کړی بلکه ددی جګړی یو  0دا جګړه د افغانان جګړه نده

کال څخه را پدی خوا د شورویان سره  19۷2پیل کوونکی هم غربی هیوادونه او په سر کښی پخپله امریکا ده چی د 

  0د سړی جګړی په وخت کښی شروع شویدی

په  انانافغ بیګناه دوام لری اود پردیو خونړی جګړه کښی افغانستان  په چی یږیال زیات وخت تیرڅخه نیمه پیړی 
     0سوځیکښی  ه جګړوپ د پردیو ولسونه خاص ډول عام

 ښاغلی ټرامپ !

   ۰ادرس غلط کړیدی د ډلو مارو او د ترهګرود جګړ په افغانستان کښی تاسو

 وو د جګړترهګر د ، ؟ دی چی ترهګر چا روزلی یږیپوهمستند ډول او  پوره په ښه د نړی ټول خلک په حقیقت 

    0د ترهګرو د ډلو ادرسونه معلوم دی 0؟  چیری ژوند کوی او ترهګر ؟ ورکوی څوک ونهمصرف

 د افغانستانکښی  او ایران ترهګر په پاکستان 0میشته دی او ایرن کښی کښی ترهګر په پاکستان ود افغانستان په جګړ

  0په تیلو مست عربان ورکوی ونهد ترهګرو د جګړی مصرف0روزل کیږیپر ضد  د ملی ګټو

ونډو غدی ستاسو سره په مذاکراتو کښی دا طالبان د پاکستان ښکاره السپوچی دی چی د پاکستان لخوا و همدا اوس 

  0ته راوړل شوی دی

 

ستاسو څخه په ډاګه هیله کوی چی د پاکستان او ایران د جګړی جنایتونه او جنایتکاران پرافغان مظلوم  افغان ولس

  همنن 0مه تپویولس 


