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 امريکی په افغانستان کی له جګړی مخکی ماته خوړلی وه
  

 اجرايوی مدير فيليس بنيس وويل چی په واشنګتن کی د سياسی څيړنو په پوھنتون کی دنړيوال کيدنی دنوی پروژی

  .امريکی په افغانستان کی جګړه مخکی له پيل کيدو بايللی وه

راپور په اساس، فيليس بنيس دنړيوال کيدنی دنوی پروژی اجرايوی مدير په يوه مرکه کی چی د انتی وار  دفارس د

ھغه جګړه کی چی په افغانستان کی يی راډيو سره يی کړی ددی مطلب په يادولو سره چی ، متحده ايالتونه به په 

  .روانه کړی، ھيڅکله ھم بريالی نشی

  کتابونه ليکلی چی له دی ډلی نه د ترھګری ٨دغه امريکايی څيړونکی چی دبھرنی سياست  په بيالبيلو برخو 

ه کتابونه پروړاندی جګړه، په عراق کی جګړه، دفلسطينيانو اوصيھونستانو کړکيچ او ھمدارنګه دافغانستان په ھکل

بی وسلی خلکو په وړاندی ترسره  ديادونی وړ دی، دامريکايی پوځيانو ھغو جناياتو ته چی په افغانستان کی يی د

په ګوت څنډنی سره  دغه ناوړه جنايات دامريکی د سورپوستکو په وړاندی دخپل ھيواد له جناياتو سره ورته  کړی ،

داھغه . مونږ دغه جګړه مخکی له پيل کيدو بايللی ده. ريکايی جګړه دهپه افغانستان کی جګړه يوه ام:  ده وويل. بللی

  .جګړه ده چی مونږ به ھيڅکله ھم پکی بريالی نشو

زمونږ دماتی لومړنی نښه داده چی کله زمونږ پوځيان په افغانستان کی ناوړه اوکرغيړنی کړنی : دی ټينګارکوی

پکاوی اوزمونږ دسرتيرو بولی کول په دوی باندی، اويا د ترسره کړی لکه د افغان جنګياليو دمړيو جسدونو ته س

وژل شويو افغانانو دبدن دټوټو سره زمونږ دسرتيرو عکسونه اخيستل،  يا زمونږ دپوځيانو په السونو د قرآن 

 تنه يی ماشومان ول، وحشيانه وژل ، نوامريکايی چارواکی ٩ ملکی افغانانو چی ١٧سوزول اويا په کندھارکی د

دوی دخپلو ځواکونو ددی جنايتکارانه کړونو . پسی را پاڅيږی) توجيه کونی(ددی کرغيړنو کړو په مالتړسمدالسه 

په مالتړ وايی چی دجګړی زوراوفشار دوی دی ته اړايستلی، ولی کله چی دبيلګی په توګه يوافغان پوځی په خپلو 

  .دی اړايستلیامريکايی انډيواالنو ډزی وکړی نو ھيڅوک نه وايی چی دجګړی زور 

په دغه ډول پيښوکی دامريکی چارواکی بيا وايی چی طالبان دافغان پوځ په ليکو کی  ننوتی : بنيس زياتوی

  .اوھيڅوک نه وايی چی دافغانستان خلک په ريښتيا ددوی په وړاندی وسله واله مبارزه کوی
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ه کړنی چی زمونږ پوځيان په افغانستان ريښتيا خبره خو داده چی کومی ناوړ: دی دخپلی مرکی په بله برخه کی وايی

. کی ترسره کوی، دھغه کرغيړنی جګړی  څرګندويی کوی، کومه چی مونږ په دی ھيواد کی روانه کړی ده

ھغه څه چی زمونږ ځواکونه دخلکو په . دامريکی دجګړی لويه موخه په سيمه خيټه اچول اوددی خلکو ځپل دی

  .ويه موخه جوړویوړاندی ترسره کوی دھمدی کرغيړنی جګړی ل

چی زمونږ دځواکونو په ذھنونو کی دافغانستان خلک څومره ! وګوری:  دغه امريکايی څيړونکی داسی رڼا اچوی

ناولی اوکرغيړن ښول شوی چی زمونږ سرتيری په نيمه شپه په دريو بجو په يوه کلی کی يوه کورته ننوزی 

په ريښتيا سره په نړی کی به څو داسی . يل اومړه کویاودکورښځی، ماشومان اونارينه په خوب کی په مردکيو غلب

سرتيری وموندل شی چی داسی کړنی ترسره کړی؟؟  دا کټ مټ ھماغه سياست دی چی په تيرو پيړيوکی  دامريکی 

سورپوستکی يی دامريکايی پوځيانو په ذھن کی دومره ناولی معرفی . سورپوستکو په وړاندی عملی شوی دی د

دوی ته پوھاوی شوی و چی داموشومان که سبا . سړه سينه به يی ددوی ماشومان ھم وژلکړی ول چی په ډيره 

  .لويان شی نو بيا به ستاسو په وړاندی جنګيږی

امريکه کوالی شی په افغانستان کی : نوموړی دی ته په کتوسره چی ديوه ملت ماتول ناشونی کاردی وايی

امريکی ھم . وريو ھديره دهتدافغانستان بل نوم دامپرا. ندیاريوحکومت نسکور کړی، ولی ددی ملت ماتول شونی ک

چی کومه جګړه په دی ھيواد کی په الره اچولی اودطالبانو دواکمنی دنسکورولو په بھانه ددی ھيواد په زرګونه بی 

  )پای.( وسلی خلک تربمونو الندی کوی، يو ځل بيا داخبره ثابتوی چی افغانستان به ددوی ھديره جوړه شی

  

 

 

 


