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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

   ۲۷/۰۳/۲۰۲۰                 نحکیم روا

  
  

 
 هجمعیت که د واک خبیثه سرطانی غد

  
 

ټولو ته پته ده چې د شهید سردار محمد داؤدخان د واکمنۍ پر مهال برهان الدین ربانی ګلبدین حکمتیار او احمدشاه 
مسعود واک ته د رسیدو له پاره د افغانستان د خونی دښمن پاکستان سره السونه یو کړه او د پاکستان آی اس آی له 

نستان پر ضد ااستفاده پیل کړه او تر ننه د پاکستان په ګټه او د افغدوی څخه د افغانستان پر ضد د فشار د آلې په توګه  
   . ورڅخه ګټه پورته کوي

 

خو کله چې ربانی او احمدشاه مسعود پوه شول چې آی اس آی د دوی په نسبت ګلبدین حکمتیار ته ډېر ارزښت 
المی جمعیت ګوند جوړ کړ. د یې د اس هورکوي . د حکمتیار سره د ګډ اسالمی ګوند څخه یې انشعاب وکړ او ځانت

ربانی او مسعود له پاره اسالمی ګوند او د هغه یووالی دومره اهمیت نه درلود . دوی غوښتل ځانونه د یوه ګوند په  
رهبرۍ کې ووینی او بس . د ربانی او مسعود رهبرۍ ته تنده تر دې بریده وه چې مسعود بیا د جمعیت د ننه ځانته د  

لکه نن چې عبدهللا عبدهللا د واحد افغانستان د ننه د یوه قانونی  . ځان یې د هغه مشر وباله نظار شورا جوړه کړه او
  . حکومت تر څنګ ځانته بل »حکومت« اعالن کړی دی

 

ب سره هم اړیکې ټینګ کړی    ک ج دمسعود او ربانی په سیمه کې د روس نفوذ ته په کتو سره پر آی اس آی عالوه  
ره د مرستو تر څنګ د شورای نظار د پاره هم اکماالت کول . سجیب هللا د حکومتونو وو . روس د کارمل او ن

شورای نظار د روس له دې مرستو څخه د ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت د کمزورولو د پاره استفاده کوله . په 
   . دې اړه زرګونه شواهد موجود دي

 

داره سربازان ولیدل نو د نجیب هللا د واکمنۍ د نسکورولو او کله چې روس د مسعود او ربانی په وجود کې خپل وفا 
د مسعود او ربانی واک د رسیدو له پاره الس په کار شو . روس په ډاډ سره د مسعود او ربانی د ایله جاریو سره د 

 یې را  نجیب هللا د واکمنۍ پرچمی جنراالن او د ک ج ب غړی هم یو ځای کړل او نجیب هللا ددوستم )ګیلم جم ( او 
  . وپرځاوه

 

احمدشاه مسعود او ربانی د خپلې واکمنۍ پر مهال په عین وخت کې په دوو کشتیو سپاره وو . روس او پاکستان . خو 
او د ربانی او مسعود تر ټولو ستر مشاور او واکمن د روس سره   کله چې د پاکستان د آی اس آی مشر جنرال حمیدګل

د طالبانو په ډنډه او د کرنېل امام په مشرۍ یې د ربانی واکمنی تر کوالبه پسې  د هغوی په پټه یارۍ خبر شو ، نو 
   . واخیسته

 

ربانی او مسعود ته بله غوا ننګه کړه اوس یې واک ته د بیا رسیدو له پاره د سی آی اې  ۱۱کال د سپتامبر  ۲۰۰۱د 
ډالرو بکسونه خالی کړل او په خپلو ژورو    د سی آی اې د    سره یاری پیل کړه . د جمعیت او شورای نظار قوماندانانو

   . تر سیورې الندې کابل ته راغلل ۵۲د ب  ېځواکونو په نقش ک وو یې ننه ایستل او د امریکا د پلینجیبو
 

دا وار د خلیلزاد او بوش په مټو په کابل واکمن شول او تر ننه په پنجو او غاښونو په واک پورې نښتی دی او د واک  
ده جوړه شوی ده که په موکه جراحی نه شی ، ملی واکمنی او هېواد به د شوم برخلیک او نه خبیثه سرطانی غ

راګرځیدونکی حالت سره مخامخ کړی . جمعیت او د نظار شورا د شرم او حیا له کرښو تېر دي ، انسانی او افغانی 
   . يدواک جنون په سر آخیستی  دپه پام کې نه نیسي او  ارزښتونه
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ه کمیسیون پرېکړه نه منی چې دوی په خپله ټاکلی وو . د حامد کرزی سره په رقابت کې یې هم د ټاکنو  د ټاکنو د هغ

کال کې یې هم د ټاکنو پایلې نه  ۲۰۱۴پایلې نه منلې او باالخره یې په ملیونو امریکایي ډالرو خوله وربند کړه . په 
کې تحمیل کړل اوس بیا د ټاکنو د خپل ټاکل شوی منلې او باالخره یې د جان کېري په واسطه ځانونه په واکمنۍ 

کمیسیون پرېکړې نه منی ، نه منل ، نه منل او نه منل پای نه لري . دا نازولی تل پردو په واک کېنولی دی او پردو 
  . د افغانستان له پاره ترې د خبیثه سرطان غده جوړه کړیده

 

 دوکتور اشرف غنی د عملیاتو مالتړ  ولس باید د جراح ده . ا ې جراحی زمونږ د وخت حیاتی اړتیدد دې سرطانی غ
  . وکړي

 

 ! ژوندی دې وي افغانستان
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