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 د امریکا تر ټولو اوږد جنګ پسی اوږدیږی 
 

امریکا کی د روسیې پر ضد عصبي ناروغي په دې اوونۍ کی هغه مهال خپل ټاپي ته ورسیده چی دیموکراتانو 

یر والدیم»د ادعا له مخی  «برنی سینډرز»کوښښ وکړ چی اصلی پاملرنه د دې سرځوړیزه رسواینی څخه، چی د 

 .بلی خوا ته واړوی، د دیموکراتانو ایمیلونه هېک او بربنډ کړی دي« کې. جي. بي»او د هغه  «پوتین

یو شي چی زه ډیر حیران کړم دا و چی دغه کنوانسیون د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته، چی تر اوسه هم د  

 په افغانستان په غرونو کی روانه ده، هیڅ پاملرنه ونکړه.

ادي ځواک په تیرو دیارلسو کالو کی ونسو کړای هغه پښتني امریکا، یعنی د نړۍ تر ټولو ستر پوځي او اقتص

غرني قبایل تباه کړی چی اصلی ګناه یې دا ده چی د امریکا او د هغه د ځایی مخدره یی موادو د ګوډاګیانو د 

 نیونی پر ضد سرسختانه مخالفت کوی .

ی دی او د پوځونو د راایستلو څو واره اعالن وکړ چی افغان جنګ پای ته رسیدل «بارک اوباما»تقدسي ولسمشر 

چی مسلسل ادعا کوی چی نور یې نو د مقاومت اتحاد یعنی طالبانو ته، ، جعلی کار یې وکړ. ده باید خپل جنراالن

 ماته ورکړې ده، معتقد کړي وای.

هغسی نه و. په کابل کی د امریکا الس کښینولی د « تقریبأ ګټل سوی دی»خو بیا هم دا جنګ چی ویل یې 

یعنی د بانک د پخواني مامور رژیم یوازی د امریکایی پوځیانو د برچې او د امریکایی  «اشرف غنی»ر ولسمش

هوایی ځواک په زور ناست دی. د امریکا دغه د غنی او مخدرییزه کاروباریانو نصب سوی رژیم به د امریکا د 

 ه واسطه وختي ال محوه سوی وای.د طالبانو او د هغوی د قبایلی ملګرو پ ،پرله پسې هوایی بریدونو څخه پرته

دا جرأت ونسو کړای چی امریکایی  «اوبامابارک »نو ځکه د امریکا پښه په افغانستان کی همداسی بنده ده. 

راوباسی. اوباما چی په نظامی چارو کی تل کمزوره دی، د پنتاکون او سي آی اې دې غوښتنو ته تری  پوځیان 

ژیک هیواد د سرو چینایانو یا پاکستان لخوا و نیول سی. د امریکا نفتي تسلیم دی چی وایی مبادا دغه ستراتی

صنعت اراده لری چی د منځنۍ آسیا څخه یې پایپ الینونه په افغانستان کی تیر سی. نو هندوستان هم افغانستان 

 مسلمانان باید پرې نښودل سی چی امریکایی پوځ ته ماتې ورکړی. ،ته سترګی نیولی دي

لی نو و  .څه ورپیښه سوه، و ته، چی په افغانستان کی یې خپل شکست ومانه او ترې راووتلوګوری شورویان

 امریکایی امپراتوري هم د دغسی جیوپولیټیک خطر سره مخامخ سی؟
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له قوله، په افغانستان کی د القاعده والو شمیر تر پنځوسو هم  «لیون پنیتا»دا چی د امریکا د پخواني دفاع وزیر 

ی ژر تیریدونک. نو واشنګټن څه ښکاره دلیل درلود چی په افغانستان کی خپل پوځیان وساتی رالږ سوی دی،

 داعش اوس اوس پورته کښته کوی تر څو د پاتیدو پلمه یې وی.

دغه تر ټولو اوږده جنګ تر ننه تقریبأ یو ټریلیون ډالره خوړلی دي، چی ټولی د پور پیسې دي، او هم د امریکایی 

چی  ،یې کاناډایان هم وو ۱۵۸پوځیان پکښی وژل سوي دي چی په دغو کی  ۳۵۱۸و متحدینو پوځیانو او بهرنی

 هغوی داسی جنګ ته ورپوري وهل سوي وو چی آن یو ال هم په خبر نه وو .

هیڅوک د دې چټي جنګ د ختمولو جرأت نسي کوالی. په عین حال کی په لسګونو زره افغانان هم پکښی وژل 

ه ده چی د دیموکرات ګوند په لویه غونډه کی آن یوه کس هم دا وخت نه درلود چی په هیر سوي دي. نو دا ډیره بد

 .کړای سوي افغانستان کی د دغه ناپایه جنګ په هکله فکر وکړی

 پای

 
 


