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 ېولس او ولسمشر په درو جبهو ک
  

 
ځینې کسان تر اوسه د زمانې په نبض نه پوهیږي . د نن زمانی دوستی او دښمني د ګټو پر سر ده . ځینې کسان 
ستوني څیرې کوي ، تر څو ثابته کړي چې امریکا افغانستان ته د خپلو ګټو د پاره راغلی ده . په داسې حال کې چې 

افغانستان ته د خپلو ګټو د پاره راغلی ده . که امریکا ، ثابته ده چې امریکا  هثبوت اړتیا نه شته ، بیلې ثبوت دې
یوه استثناء واي ، خو داسې  افغانستان ته د افغانستان د ګټو د پاره راغلی وای ، دا به په حقیقت کې له عمومی قاعدې

  . نه ده
 

مخ دی . هغه وخت افغانستان تر هر چا وړاندې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د مرګونی ګواښونو سره مخا 
چې جهادی غله پر افغانستان واکمن شول ، هر چا افغانستان هېر کړ، د پاکستان او ایران ګوډاکیانو داخلی جګړه پیل 
کړه ، د روس ګوډاکیانو د داخلی جګړې په اور تیل شیندل . پاکستان پر ایرانی او روسی ګوډاکیانو د برالسۍ له پاره 

د کوالبی لنډغرو په اړه چې . تېر کړي بکوال رر څو د ایران او روس ګوډاکیان پطالبان جګړې ته داخل کړل ، ت
اې د لوړپوړی چارواکې -آی-اوس یې په سر کې عبدهللا عبدهللا دی او په الپو او شاپو ځمکه او آسمان سره ګنډي د سی

  : ګېري له دې وینا وپیژنئ
 
وخت د شپې په دریو بجو د پنجشیر په دره کې د شمالی ائتالف نېټه مې د واشنګټن په    ۲۷کال د سپتمبر په    ۲۰۰۱د  »

ملیونونو ډالرو بکس ورته کېښود او ورته ومی ویل چې  دد جنرال فهیم او عبدهللا سره وکتل او د میز په سر مې 
هغه مأموریت چې زه یې تاسو ته سپارم او ولسمشر جورج  ا پیسې مصرف کړئ خودو الزمه بولۍ سڅنګه یې تا 

له هغه سره ډېره مینه لري تاسې یې باید اجراء کړئ .« فهیم او عبدهللا ماته ډاډ راکړ او ویې ویل چې: » مونږ بوش  
  ؟مزدور مو وپیژاند . « تاسو ته هرکلۍ وایو او هر څه چې زمونږ په وس کې وي ، ستاسو د پاره به یې اجراء کړو

نوموړي توافقنامه د پاکستان د پوځ بریا وبلله  خارجه وزیر قریشید امریکا او طالبانو د توافقنامی وروسته د پاکستان  
 فکر کوم خبره روښانه ده « دا مونږ وو چې طالبان مو د خبرو او مذاکراتو میز ته راکش کړل: »او ویې ویل چې

.  
د حکمتیار د جګړې   ګلبدین حکمتیار وایي چې له افغان جګړې نه تر افغانانو پاکستان ته زیات زیان رسیدلی دی . آیا 

داخلی جګړو اسالم آباد وران   خلیلی-محقق- دوستم-او عبدهللا عبدهللا ردوه ملیونه قربانیان پاکستانیان وو؟ د حکمتیا 
او تر دا ننه پورې چې هره ورځ په لسګونو افغان اتل  ؟کړ او که کابل ؟ شپیته زره وژل شوی کابلیان پاکستانیان وو  

  ؟توقع کیدای شی  لبان مری ، پاکستانیان دی که افغانان ؟ له یوه پاکستانی اجنټه بله څهسرتېري او غولول شوی طا 
پیرصاحب سیداسحاق ګیالنی وایي چې : » دا افغانستان دی چې د پاکستان په داخلی چارو کې مداخله کوي ، نه 

  . هفکر کوم تبصرې ته اړتیا نه شت « نپاکستا 
 

روس او کله کله د امریکا د فشارونو سره له یوې خوا او له بلې خوا د پنجابی  – ایران – ولس او ولسمشر د پاکستان
  . سره په درو جبهو کې ګېر دی وګوډاکیان وګوډاګیانو ) طالبانو ( او جهادی چورګر

 
ټولو ګوډاګیانو هڅه وکړه چې دوکتور غنی له ټاکنو منصرف کړي ، څو د سولې په مذاکراتو کې طالبان د » ملی  

خو دوکتور غنی په میړانه ټاکنې دایرې کړې . غلو د پایلو له اعالن  . وحدت د پاشلی « حکومت سره مخامخ شی
ی به د ټاکنو پایلې ونه مني . د درواغو ولسمشر مخکې ویل چې که د ټاکنو پایلې د دوی په ګټه اعالن نه شی ، دو
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بیا غوښتل د ټاکنو پایلې لغوه کړي ، دا غشی یې هم خطا شو . اوس یې ځان او جهان وشرمولو چې موازی حکومت  
یې اعالن کړ، دا غشی هم خطا دی . بیا یې د پمپئو د مرستو د ځنډولو په اعالن پسې هیلې وتړلې دا غشی به هم 

   هسې یو پف ورته ښکاره شو . اوس غواړی صدراعظم شی . ظالمه ولسمشرۍ خو اوس تېر دی او ی . لهشخطا 
   ي. هماغه شادګل چې وې ، هماغه شادګل به و . هیڅ شی نه وي او هیڅ شی به نه شې

 
کولې خو د هغو کسانو مخونه به تور پاتې شی چې د دوو دولتونو ، دوو حکومتونو او دوو ولسمشرانو خبرې به یې 
که  . په داسې حال کې چې د درواغو »ولسمشر« ولسمشر نه بلکې ولس ضد او ولس دښمنه توطئه ګر باید وبلل شی

د هېواد پر ضد درې جبهې خالصې نه وای ، د دراغو حکومت او درواغو ولسمشر باید د ولس په غضب اخته او 
د مرکزی واکمنۍ تر شا پوالدی  ېتأمین په الره ک  د سولې د ېوطن پالونکو افغانانو ته ښایي چ  . سرکوب شوی وای

  ! لیکې وتړي او له دې تاریخی آزموینې خپل هېواد سرلوړئ را وباسی
 

 ! ، افغان ولس او ولسمشر د بريا په هيلهد افغانستان
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