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 پر پاکستان فشار ګلبدین غږوي
 

په دې ورځو کې د افغانستان او شاوخوا سیمو سیاسی او نظامی حاالت د بدلیدو په درشل کې دي . د افغانستان او 
 اوړي او د عمل پړاؤ ته داخلیږي  ریکا د متحده ایاالتو ستراتیژی د خبرو او تبلیغاتو له بریدهجنوبی آسیا له پاره د ام

 

پاکستان چې ټول عمر یې د نړۍ او نړیوالو د عامه ذهنیت سره د پیشو او موږک په لوبو وخت تېراوه ، داسی 
د  د ډونالد ټرامپ په خبره . د لویدیځوالو او په سر کې یېپای ته رسیدلی دی د دې لوبو وخت ښکاري چې

سرونه د پاکستانی شیطان په شیطنت او منافقت خالص شول . پاکستان تل د مریې په نقش کې « امریکایي احمقانو»
ډېر ښه اوریدونکی او منونکی غالم وو خو اوس د مریې څښتن ته پته ولګیده چې مریې یې غاښونه هم لري. 

مار په خپل جیب کی وساتي او د اړتیا په وخت کې ، د نورو د چیچلو له امریکایي غټ سرو غوښتل ، پاکستانی 
له دې غافل وو چې مار خپل څښتن هم چیچلی شي . دوی غوښتل چې « احمقان » پاره له هغه ګټه پورته کړي . 

 ، منترو او جادو بدل کړي .، خبرو او نصیحتونوسرماتوونکی واقعیتونه په رشوتونو
څوک په دې حقیقت نه پوهیدل چې د طالبانو او راز، راز تروریستی ډلو د تربیت او روزنې مرکزونه په پاکستان 

تر اوسه په دې حقیقت نه پوهیږي چې تروریسم د پاکستان د بقاء او پایښت ستني ده ؟ له « احمق » کې دي ؟ کوم 
نېکه مرغه د پاکستان د تروریستی ماهیت په اړه حقیقت نه انکار او سترګې پټول حقیقت له منځه نه وړي . له 

 امریکائي غټ سرو ته هم نور اغماض د منلو نه دی .
، کنه د هغه په وړاندې له بندیزونو نیولی د هر مریې پاکستان اطاعت ته وادار کړيله دې امله امریکا غواړی خپل 

ه امریکا له سعودی او اماراتو هم وغواړي چې ډول تدابیرو د نیولو احتمال څوک نه شی ردوالی . په غالب ګمان ب
پاکستان اطاعت ته وهڅوي، خو که د هغوی هم ونه مني نو امریکا به د خپلو مرستو د بندیدو تر څنګ ، پاکستان د 
خپلو عربی مریانو له مرستو هم محروم کړي . پاکستان چې تر ننه د یوه سوالګر په توګه ژوند کاوه ، نور به یې د 

چینې بندې شي . که څه هم پاکستان د امریکا د ویرولو له پاره د روس پښو ته ځان غورځوي ، خو خیرات سر
لیونی ټولنې سره به څه یم ۲۰۹امریکا پوهیږي چې روس د ځان سره مرسته نه شی کوالی ، نو د پاکستان له 

 مرسته وکړي؟ 
د خپل ځان له پاره هم له مخامتیا ډډه کوي ، د پاکستان بله هیله چین دی . تجربو او ژوند ښودلي ده چې چین حتی 

 نو د پاکستان له پاره به هیڅکله هم خپل اقتصادی او نړیوال اړیکی قربانی نه کړي .
پاکستان خپلو تروریستی سیاستونو په داخل او خارج کې د سختو او مرګونو ګواښونو سره مخامخ کړی دی . له دې 

ات په هیله هر خس او خاشاک ته الس اچوي . په دې ترڅ کې پاکستان د امله اوبو په سر اخیستی پاکستان د نج
-ولینعمت ) آی ګلبدین حکمتیار د خپلې سوزیدلی او بیکاره پرزې سره هم هیلې غوټه کړي دي . حکمتیار د خپل

سهار او بیګاه غونډې جوړوي او هڅه کوي چې د پاکستاني بادار د رضایت له پاره د  آی ( په دستور،-اس
 فغانستان د دولت او راتلونکو ټاکنو اعتبار تر سوال او پوښتنې الندې راولي .ا

همدارنګه هیوادوالو به پام کړی وي ، کله چې د امریکا متحده ایاالتو پر ایران د خپلو بندیزونو د دوهم پړاؤ اعالن 
وم ولس د قهر او غضب وکړ ، چې په نږدې راتلونکی کې به عملی شي او آخوندی رژیم با ال زیات د خپل مظل

سره مخامخ کړي، د ایران تالی څټو وار د واره د افغان او متحده ایاالتو پر نظامی توافقنامې د تجدید نظر غوښتنه 
 را پورته کړه . 

حکمتیار چې له دې پخوا یې ځان د ټاکنو اصلی داعیه لرونکی باله ، نن د پنجاب په فرمایش افغان ټاکنې د خارجی 
آی او پاکستانی فاشیستی نظامیګرو او اجیرو قاتالنو نمایش نه -اس-نمایش بولي . پاکستانی ټاکنې د آی سفارتونو یو

په ټاکنو کې وړونکی او بایلودونکی به » . حکمتیار وایي : کنې د خارجی سفارتونو نمایش بوليبولي ، خو افغان ټا
د پاکستان مالتړی ګلبدین « . خارجی کړۍ ټاکی نه د ټاکنو کمیسیون او نه د رایو صندوقونه ، بلکی ځواکمنی 

حکمتیار دا بی شرمه څرګندونې په داسی حال کی کوي چې په ننګرهار ، هلمند او تخار کې د ټاکنو د کمپائن په 
موکه د حکمتیار ملګرو ، پاکستانی نوکرانو لس ګونه افغانان بیا ځکه په وینو ولمبول چې په ټاکنو کې برخه آخلي . 
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هم خپله دنده نه ده هېره کړی او غواړي په خپلو زهرجنو تبلیغاتو د ټاکنو پر ضد د پاکستانی موخو له پاره  حکمتیار
 کوي .  وس د پاکستان د ګټو ټیکه داري همخپل دین اداء کړي . د دین سوداګر حکمتیار ا

دنده سپارل شوي ده چې اوس خو کوندې پته لګیدلي وي چې ټول وطن پلورونکی د یوه قماش څخه دي . طالب ته 
د وسلې په زور د ټاکنو مخه ونیسی ، ښاغلی حکمتیار مؤظف شوی تر څو له د ننه د ټاکنو اعتبار زیانمن کړي . 
عطا نور او محقق هم د ایران او روس په وړاندې خپل دین په ډیره وفادارۍ سره اداء کوی او د ټاکنو د 

پ نمایان هم په دې کار کې چ حصن خیمې ودرولې ، خدای او وس .کمیسیونونو د دروازو د تړلو په موخه یې د ت
افغان ټاکنې د حکمتیار په شان امپریالیستی نمایش بولي . لیدل کیږی چې ښۍ او کیڼې بنسټ  ځانونه کم نه بولي ،

 پالنې سره خویندې دي .
برخه ولې په دې نمایش کې که افغان ټاکنې د خارجي سفارتونو نمایش وي ، نو د اسالمی رهبر حکمتیار زوی 

 !آخلي ؟ خان همدا کوي ، همدا
، جمعیت اسالمی، جنبش اسالمی، وحدت اسالمی ، اتحاد اسالمی ، فساد اسالمی ، له یوې خوا حزب اسالمی

، نوکری اسالمی په ښکاره د ټاکنو خالف دي ، له بلې خوا چاچاق اسالمی ، وطنفروشی اسالمی غصب اسالمی ،
ملیونونه مصرف کوي ، تر څو خپل نورچشمان ) راتلونکی نوکران او وطن پلورونکی ( د پردو خپل غال شوي 

خدمت ته تیار کړي او د خلکو د رښتینو استازو پر ځای د خلکو او وطن دښمنان پارلمان ته واستوي او په دې 
کې د خلکو د ګډون دښمنان  توګه په سیاست او پارلمانی ټاکنو کی د خلکو مشارکت بې پایلو کړي . دوی په سیاست

 دي او غواړی سیاسی واک ځانونو او وروسته خپلو اوالدونو ته میراثي کړي .
د ټاکنو سره د غلو ، لنډغرو ، داړه مارانو او پردو د نوکرانو دښمني او د دوی په واسطه د ټاکنواعتبار ته زیان 

 رسول ، د ټاکنو د فوق العاده اهمیت استازیتوب کوي .
ور لرو چې تیرې ، اوسنی او راتلونکی ټاکنې به هم له درغلیو خالی نه وی ، ځکه زمونږ ټولنه د دین ټیکه مونږ با

دارانو د پاکستانی اجیرو قاتالنو او ایرانی مذهبی فاشیستانو په مرسته د سقر کندې ته غورځولي او زمونږ هډونه 
ېرو هغه څه کولو توان ونه لرو ، کوم چې زمونږ د یې مات کړي دي . مونږ به تر ډیره په دې مات ، ګوډ ځان د ډ

ویاړلی ولس د شان سره ښایي ، خو حتی د درغلیو سره مل ټاکنې او د کمزورو ټاکنو په پایله کی کمزورې واکمنۍ  
د ښیو او کیڼو ګمراهانو له استبداد ، خپل سریو او خونخوارو واکمنیو بهترې دی . هیڅوک په یوه ورځ ښارونه 

الی . مونږ دموکراسی تجربه کوو ، خلک د ټاکنو په کمپاینونو کی بیداروو او د دین له ټیکه دارانو ، او نشی جوړو
د پردو د نوکرانو له ناولو مخونو نقابونه ایسته کوو ، تر څو خلک هغوی وپیژنی او خپله الره له دې شرمښانو جدا 

 کړي .
دا الر د ټاکنو ، د خلکو د مشارکت د ولس د رضایت ، ملی ټول باید پوه شی چې د افغان ولس الره روښانه ده ، 

وحدت ، سولې او په امن کې د ګډ ژوند ، پخالینې ، ګډ کار ، د باور او متقابل درناوی الره ده . د افغان ولس الره 
و ثابته د نړیوالو سره د توپیرونو سره سره د متقابل درناوی پر بنسټ د دوستۍ او همکاری الره ده . تاریخی تجرب

کړي ده چې افغان ولس کرکه ، دښمني او توپیرپالنه نه مني . له نېکه مرغه افغان ولس له تروریسم ، ښۍ او کیڼې 
 بنسټ پالنې خپله الره جدا کړي ده .
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