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 ۱۸/۰۴/۲۰۱۷          حکیم روان
 

 د مسکو غونډه که یو نمایش
 

د لمر په شان څرګند حقیقت دی چې د افغانستان د ستونځو اصلی مور پاکستان دئ . مسکو دا حقیقت له هر چا ښه 
درک کوی ، خو د افغانستان په غیاب کی د پاکستان سره د افغانستان په اړه غونډې کوی . د مسکو دوه مختوب د 

تان سره له مخکی مخکې پوهاوی وړاندې د افغانستان په پاکستان د منافقت په څیر د لمر په شان بربنډ دی . د افغانس
  اړه هر ډول غونډې د غونډه کوونکو ضد افغانی نیتونه په ډاګه کوی

. 

د لمر په شان څرګند حقیقت دی چې د افغانستان جګړه افغانی نه ده بلکی د پاکستان او ځینو عربی کړیو او ایرانی  
  و مزدورانو په مټ پر مخ وړل کیږیآخوندانو له خوا د هغوی د افغانی بړیڅو ا

. 

روسی نمایش ددې د پاره دی چې روسیه نړی ته وښیي چې دوی هم هر چیری نفوذ لری او د نړیوالو مسألو په حل 
کې باید له نظره ونه غورځول شی . روسان ددې پر ځای چې پاکستان د تروریسم د مور په توګه محکوم کړی ، د 

 .انستان ( په اړه د ناپاکستان سره د ناپاکو او ناروا ضد افغانی معاملو له پاره ناستی کویتروریسم د عمده قربانی) افغ
روسیې یو وخت پالن درلود چې د افغانستان پایتخت مزارشریف ته انتقال کړی ، دلیل یې دا ویلو چې مزارشریف 

ه به د مجاهدینو د نفوذ مخه ونیسو مونږ ته نږدی دی ، اکماالت یې زمونږ له پاره آسان دی . دوی ویل چې شمال ت
او جنوب به مجاهدینو ته پریږدو خو دا خائینانه طرحه ټولو ورسره ونه منله ، یواځې سلطانعلی کشتمند او د جبل 

کې یې د نجیب اله « وزیرانو د شورا په چوکاټ» السراج د کودتا نوښتګرو ددې تباه کوونکی پالن مالتړ وکړ او د
په مزارشریف کی د وزیرانو بله شورا جوړه کړه . استدالل یې دا وه چې د انتقاالتو د پروسی  مسیر تر مشری الندی

د تسهیل له پاره دا اقدام شوی دی . په داسی حال کی چې د انتقاالتو د تسهیل او ګړندیتوب له پاره د دفاع ، داخله ، 
ن کی ځای پر ځای شوی وو او په الره کی احمدشاه امنیت وزارتو فوق العاده نمایندګان د خپلو ګروپونو سره په حیرتا

مسعود د ک ګ ب پروتوکولی وو او پر کاروانونو یې د نورو مجاهدینو د بریدونو مخنیوی هم کاوه . نو په شمال کی 
 .توطیې مخنیوئ ونه کړاله هم ددی  د حکومت جوړولو اړتیا څه وه ؟ د تعجب وړ خبره ال داده چې دوکتور نجیب

  

د افغانستان د ویشلو  وک پوهیږی چې روسانو هماغه وخت د افغانستان ویشلو ته مال تړلی وه او هماغهاوس هر څ
روسی سرڼا د شمال ، شمال ټلوالې او فدرالیسم تر نوم الندې اوس هم د خپلو اجنټانو په واسطه غږوی . په دی ورځو 

رالیسم په اړه سورې نارې د روسانو او پنجابیانو کی د ښاغلی لطیف پدرام په واسطه د دیورنډ د تحمیلی کرښې او فد
د نوی افغانی ضد پالنونو برخه جوړوی . پدرام او باداران یې فکر کوی چې کوندی څوک یې د افغان په حیث سوری 

 .ناری جدی ونیسی ، خو افغانانو خپل داخلی او خارجی دښمنان پیژندلی دی
 

ه ال هغه وخت مالوم شوی دی کله چې نیشه ای او الکولیست بوریس ایلڅن د روسیې نیت د افغانستان په اړه افغانانو ت
د دوکتور نجیب هللا د حکومت په وخت کی د جمعیت اسالمی د چورګری ډلې مشر برهان الدین ربانی مسکو ته په 

څو د رسمی بلنه وروغوښت . روسانو د ایران د آخوندی ارتجاع په مرسته ټول ناولی مزدوران سره راغونډ کړل 
ملګرو ملتو او دوکتور نجیب اله د واک د سوله ایز انتقال د پنځه فقره ایز پالن مخه ونیسی . روسانو د مجاهدینو د 
ملوک الطوایفی ) د افغانستان د ننه د ګڼو پاچاهیو ( مالتړ کاوه او د مزدورو طالبانو پر ضد یې د خپلې پروژې یانې 

طر د مزدورو مجاهدینو مالتړکاوه . د روسانو یواځینی موخه دا وه چې په شمالی افغانستان ، شمالی ائتالف په خا
افغانستان کی د مرکزی واکمنی د ټینګیدو مخه ونیسی . همدغه موخه تر ننه د شمال ټلوالی او پدرامیانو په وجود کی 

ګ اور د افغانانو غواړی تر السه کړی. پاکستان غواړی افغانستان تل د خپلو غوښو په خوړلو مصروف کړی ، د جن
 . په وینو ، غوښو او هډونو تازه وساتی تصادفا روسیه هم په دې لوبه کی د پاکستان سره غاړه غړی شوه

 

کله چې د امریکا په کنګرس کی د تروریسم د مالتړی په توګه د پاکستان د پیژندلو پوښتنه را پورته کیږی ، د روسیې 
یږه خالصوی د نوی عشق او مینی تاوده افسانه پیل کیږی . د طالبانو سره ، پنجابی تروریستانو ته غ دیکتاتور پوتین

اړیکی نیسی تر څو د کریمیا د انضمام په وجه له نړیوالې ټولنی د تعزیراتو غچ واخلی . پرون یې د طالبانو پر ضد 
لبولو په نوم د ک ګ د مجاهدینو او په اصطالح د شمال ټلوالی سره مرستې کولی او احمدشاه مسعود به د مرستو د ج
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ب په ویالو کی په میاشتو میاشتو په عیش او نوش کی غرقی شپې او ورځې سبا کولی او نن بیا د طالبانو سره اړیکی 
 . او دوستی ټینګوی . خو ددې دواړو محصله یوه وه او هغه د افغانانو بی کچې وژنه ده

 

نانو وینی بهیږی ، د روسیې د پاره نه کومه نوی خبره اوس چې د طالبی وحشیانو په واسطه هره ورځ د بی ګناه افغا
 . ده او نه د کوم ځانګړی اهمیت موضوع ده . روسان د بی ګناه افغانانو د وینو سره آشنا دی

 

د مسکو په ناسته کی په طالبانو غږ وشو چې سولی ته کښینی . په دی غږونو او چیغو د افغانستان د حکومت خوله 
طالبان د خپلو مالتړو په مټ ددې خبرو پروا نه ساتی .  د نړیوالو خولی ستړی شوی ، خو تر غوږونو څیرې شوه ،

خو مسکو ولی پر طالبانو او د هغه پر مالتړی پاکستان د تعزیراتو خبره نه کوی ؟ ولی په ډاکه پاکستان ته نه ویل 
دا خبره وکړی مانا دا چې ټول ددې کیږی چې د تروریستانو له روزلو او مالتړ نه الس واخله ؟ که څوک نه غواړی 

 . جنګ دوام غواړی ، بله خبره دلته نه ځائیږی
 

مور بمب ته : دا بمب د داعش په سر ولوید . خونخوار داعش د دین په نوم یوه وحشی او انسانی ضد  راځو د امریکا 
ډلی مشر د لشکر طیبه د تروریستی توطئه ده . داعش د طالبانو په څیر تر طالبانو هم بدتره د پنجاب پروژه ده . ددې 

آی لوی افسر دی . ددې ډلې ډیرکی غړی پنجابیان جنایتکاران -اس-ډلې پخوانی مشر حافظ سعید دی . حافظ سعید د آی
، د عربی هیوادونو او منځنی آسیا د هیوادونو سړی خوړونکی تروریستان دی . ممکن یو نیم افغان په زور او جبر 

 . ته ورکش شوی وی ، خو د داعش ډیرکی غړی بهرنیان دیدې انسان وژونکی ډلې 
 

آی او حافظ سعید پنجابی په -اس-زه د یو افغان وطن پالونکی په توګه چې داعشیان زما د وطن بی ګناه خلک د اي
دستور پخپلو کورونو او کروندو ، کلو او ښارو کی وژنی، وایم چې که امریکا پر هغوی د مور پر ځای د نیکه بمب 

وغورځوی ، ډیر به پرې خوشال شم . زما له نظره هر څوک چې پر خونخوار داعش د هر ډول برید مخالفت هم 
 . کوی یا نه پوهیږی او یا خو د افغان دښمنه کړیو سره په یو نه یو ډول تړاؤ لری

 

و همدا ډول بمونه خو که امریکا د طالبانو او داعش د بدکاره مور پاکستان په اړه د اغماض سیاست ته ادامه ورکړی ا
په پاکستان کی د تروریستانو په پټنځایونو او روزنتونونو ونه غورځوی ، امریکا به د ځان مخ خو تور تور کړی چې 

 . د خپلو لویدیزو متحدینو مخونه به هم تور کړی او خپل نړیوال حیثیت به د صفر سره ضرب کړی
 

دونی او د هغه د فاسدو جمبوریانو نخرې او په یوه کلمه کی په دی اړه د هیواد د پخوانی ولسمشر مجاهد کرزی څرګن
د فساد فی االرض د ډلې غبرګونونه د هیواد او هیوادوالو د برخلیک او زمونږ د هر دم شهید ملت په وړاندی د غلو 

د  ددې غدۍ د بی شرمی او لجاجت مانا لری او همدارنګه د هغوی غولوونکی اوتی بوتی د ترور ، شر او فساد سره
دوی د اړیکو استازیتوب کوی . د هیواد د واقعی دردمن بچی خلیلزاد غبرګون د هیواد او د هغه د برخلیک جوړونکو 
مسألو په وړاندې د کرزی د فاسدې ادارې بابیزه توب په ډاګه کړ او همدارنګه یې د امریکا د متحده ایاالتو نوی اداره 

اړی په تروریسم مرګونی ګوزارونه وکړی نو په ناپاکستان کی د دې حیاتی ټکی ته متوجه کړه چې که امریکا غو
 . تروریستو طالبانو او خونړیو داعشیانو د روزنی اصلی مرکزونه باید په نښه شی

 

که د امریکا متحده ایاالت غواړی چې خپل ځان او نړی د ترور له شره خالصه او خپل حضور په افغانستان کی 
یستانو ، داعشی وحشیانو او جهادی مفسدینو له خونړیو پنجو څخه د افغانانو د توجیه کړی ، باید د طالب ترور

 :خالصون له چارې سره مرسته وکړی . دا چاره په الندې درو څلورو ټکو کی خالصه کیږی
  

د افغان وسله وال پوځ داسې روزنه او تجهیز چې د ناځوانو او دوه مخو ګاونډیانو خوبونه د افغانستان په هکله   -۱
په اوبو الهو کړی او له نظامی پلوه باید په داسی نه ماتیدونکی ځواک واوړی چې هر ډول چلنج ته د ځواب ورکولو 

  . توان ولری او نه یواځې په افغانستان بلکی په سیمه کی د سولی، امن او ټیکاؤ ساتل تضمین کړی
 

و وګړو حقوقی برابری او مدنی آزادی د هیوادوالو افغانستان له اقتصادی پلوه باید په ځان بسیا شی ، د هیواد د ټول  -۲
د استعدادونو غوړیدلو ته زمینه برابروی او په دی توګه د هیواد د بدلون او پراختیا پوتانشیل لوړیږی . وروسته پاتی 

و بنسټ پالنی او زور،زیاتی د ودې چاپیلاير دی . طالبان ا والی او د فقر له کچې ټیټ ژوند د تروریسم ، تعصب ،
داعش به سرکوب شی ، خو که هغه چاپیلاير موجود وی چې طالبان، داعشیان او چورګر مجاهدین یې محصول دی 
، ددې شرارت د بیا را پیدا کیدو او ژوندی کیدوعملی امکان شته . که غواړو ددې بدمرغۍ له شره بشریت خالص 

اقتصادی زیربنایی پروژو د عملی کولو له الری  شی ، باید د هغه سرچینی وچی او د راټوکیدو زمینې یې د پرمختللو
  . له منځه یووړل شی
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ملت تر کچې  –د افغانستان د دولتی جوړښت پیل شوی پروسه باید د ملی او نړیوالو تجربو پر بنسټ د دولت   -۳
ې ټپلې وده وکړی او د مرکزی واکمنی پر وړاندې چلنجونه له منځه والړشی او له مرکزه فرار کوونکی او یاغی ډل

باید اړې شی تر څو د قانون واکمنی ته غاړه کیږدی . یوه ځواکمنه واکمنی کوالی شی د اداری فساد مخه ډب کړی 
 . د قانون واکمنی او ټولنیز عدالت تأمین کړی

 

د نشه اي توکو سره نه پخالکیدونکی مبارزه زمونږ د وخت د وجدان غږ دی . نشه ای توکی د جنایتکارو   -۴
و لکه ) طالبان ، داعش او جهادی لوټماران ( د رګو وینه ده . طالبان د اسالم سره په سلو کی سل ضد د خونخورو ډل

نشه ای توکو زکاتونه آخلی . طالبانو د اسالم دین مسخره کړ ، ځان وژنه د اسالم د دین د اصولو سره مخالفت دی ، 
کی د افغان مسلمان ولس په وینو هم ککړ دی . نشه ای توکی خو د ګمراه او منافقو طالبانو السونه نه یواځې په آپینو بل

د افغانو پر ضد جګړه کی ټاکونکی رول لری . نشه ای توکی او تروریسم نړیواله ستونزه ده او متأسفانه افغانستان 
ی ددې ستنونزو په مرکز کی واقع شوی دی ، نو په دی لحاظ د نشه ای توکو سره پرې او مرګونی مبارزه د نړیوال

 . ټولنې د انسانی او اخالق رسالت برخه تشکیلوی
 ایپ
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