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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/۰2/1۹

اختر یوسفی

د شوروی د عسکرو د وتلو دیرشمی کلیزی
په ویاړ او که د بل ویر د ماتم کمبله
افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چی ،د لنډمهالې سولې په ځای تلپاتې سوله راتلونکې ده او له دې وروسته به
څوک د دین په نوم بهرنۍ جګړه پرافغانانو ونه تپي .ښاغلی اشرف غنی پخپل څلور کالو جمهوری ریاست واکمنی
کښی افغانستان ته سوله را نه وړله ،مګر وایی چی په راتلونکی یو کال کښی به سوله راشی.
د امریکایی د بی  ۵2بم غورځونکو الوتکو په زور راوستل شوی پخوانی جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزی امریکا
او پاکستان د افغانستان د جګړی اصلی عامالن بللی .حامد کرزی وایي " ال هم د پاکستان په نیت شک لري .افغانستان
کې د جګړې عامالن امریکا او پاکستان دي ،اوس چې امریکا سوله غواړي ،هیله ده پاکستان دې پایلې ته ورسېږي
چې افغانستان السوهنه بنده کړي .نوموړی دا هم وایي ،پاکستان به دا لویه تېروتنه کوي چې که اوس هم په دې باور
وي چې افغانستان کې د ستراتیژیک نفوذ ساحه جوړه کړي" په ورته مهال زیاتوي ،که پاکستان له افغانستان سره
ریښتنې دوستي غواړي نو افغانان هم ور سره سل ځله دا ملګرتیا غواړي".
امریکایی مشهور سالکار ښاغلی داکتر زلمی خلیلزاد چی څه د پاسه نږدی څلویشت کالو څخه هم زیات کیږی چی د
امریکا د دولت او سپنی ماڼی سالکار دی .زلمی خلیلزاد د افغان «مجاهدینو» په روزلو او مرستو په چارو کښی د
امریکا لخوا د خاص سالکار په توګه دنده لری ،پدی وروستیو کښی څلور واره یی د طالبانو سره لیدلی دی او پدی
باور دی چی دی سوله به افغانستان ته ژر راځی.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ښاغلی عبدهللا عبلداله وایی چی « در مواردی چون جمهوری اسالمی ،استقالل
کشور ،دفاع از حقوق فردی ،حفظ نهاد های ملی و امنیتی با اکثر سیاسیون کشور توافق نظر دارد "نه جنگ و نه
صلح هیچ کدام را با بی اتفاقی نمیبریم پس باید از درسهای تلخ تاریخ درس گرفت تا تکرار نشوند».
دا د افغانستان «جهادی» ډلی او د هغو څخه نور زیږدلی بنسټپاله ناروای ډلی لکه طالبان ،اسالمی دولت دی چی او
د خپلو خیالی اسالمی اماراتو په وجود کښی لکه د شر موږی وطن افغانستان لوټوی او ورانوی .دا د افغانستان
«جهادی» ډلی او د هغوی څخه نور زیدلی بنسټپاله ناروای ډلی دی چی زموږ ګران هیواد افغانستان د بین المللی
اوسیمیز رقابتونه مرکز ګرځولی دی.
لومړی :زموږ د هیوادوالو اساسی پوښتنه د «جهادی» ډلو څخه دا دی چی پسله د مسکو د دوو دورو پټ او ښکاره
خبرو څخه دا دی چی که چیری روسان ستاسو پټ باوری دوستان ؤ؟
نو ولی مو د روسانو سره په لس کلنه جګړه کښی زموږ ګران ښکلی هیواد افغانستان را وران کړ؟
«جهادی» ډلو پدی جګړو کښی په ملیونونو بیګناه افغانان مو ووژلی ،ملیونونو بیګناه افغانان مو ټپیان کړی او یا مو
د خپلی پلرنی هیواد څخه په زوره ایستلی دی .او تاسو ولی د روسانو سره جګړه کښی د غربی هیوادو ،منځنی ختیز
د تیلو مست شیخانو ،پاکستان او ایران د پیسو او وژنکو سالو په مرسته د دوستی تر نامه الندی جګړه پرمخ یوړله.
دویم پوښتنه :زموږ د هیوادوالو بله اساسی پوښتنه د «جهادی» ډلو څخه دا ده چی که چیری تاسو په واقعی ډول د
امریکا متحده ایاالت ،غربی هیوادونو ،پاکستان او ایران د خپل ځان او د افغانستان لپاره نه پخالکیدونکی دښمنان
بولی ،نو ولی مو د هغو په پیسو او هراړخیزو مرستو سره جګړه کوله او بیا ولی د  2۰۰1میالدی کښی د طالبانو
د اماراتو د پرځولو سره سم د واک رسیدلو لپاره مو د امریکا متحده ایاالت ،او نور غربی هیوادونو څخه نظامی
مرسته وغوښتل او داسی یو حکومت واک مو ولی ومنل؟ همدا اوس هم تاسو د امریکا متحده ایاالتواو نورو ۴2
غربی هیوادونو په پیسو ،سالو او عسکرو په مرستو او زور سره په افغانستان کښی د لوټماری حکومت چلوی .تاسو
د دی اعمالو پړه پر چا اچوی؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د  1۹۷۳میالدی کال څخه راپدی خوا پاکستان په افغانستان ،سیمه ،او نړی کښی د تروریستیان روزنکی مرکزونه
لری په ښکاره ډول تروریستی اعمال سرته رسوی ،مګر په خبرو کښی د خپلوجنایات څخه پوره انکار کوی .پاکستان
د  1۹۷2څخه راپدی خوا د راز راز ترویستان روزی او د تروریستانو اکثر رونیزمرکزونه لکه «جهادی» ډلی،
القاعده ،طالبان ،اسالمی دولت ،جهش محمد ،جهش العدل او نور په پاکستان او یا په ایران کښی دی او تروریستان د
پاکستانی مرکزونه څخه خپل تروریستی عملیات کوی .د امریکا متحده ایالتونه وایي ،پاکستان مېشتې ترهګرې ډلې
په سیمه کې د ناامنیو جوړولو فعالیتونه کوي او ترهګری خپروي .د پاکستان مېشتې "جیش محمد" نومې ډلې څو
ورځی دمخه د هند د عسکرو د وژلو په برید کښی مسؤولیت منلی دی .بل خوا ،د ایران د 'سپاه پاسداران' عمومي
قومندان محمد علي جعفري پاکستان د 'جیش العدل' ډلې په مالتړ د دایران د سیستان د موټری بم په حادثه باندی تورن
کړی دی .پاکستان او د هغه نظامی واکداران په افغانستان ،ایران ،هند او د نړی په نورو هیوادو کی نا امنیو ته لمنه
وهی او د بیګناه خلکو وینی تویوی.
پاکستان د محمد بن سلمان د هرکلي په ویاړ لوکس هوټلونه یې ریزرف کړی ،او  ۳۵۰۰او کوترې هوا ته پورته
کړي.
مګر د افغانستان د جګړی د کشالی پوری تړلی ټولی «جهادی» ډلی او اړخونه په خاصه توګه د افغانستان اوسنی
«جهادی» ډلو سیاستوال د هیواد د ملی ګټو د ساتلو لپاره د دوست او دښمن تر منځ هیڅ ډول تمیز نلری .دا ډلی د
خپلو شخصی ګټو لپاره هروخت هر چیری حضور لری .متل دی چی وایی "هر چیری چی می ښه هلته می شپه".
دا الندنی عکسونه وګوری او بیا بی طرفانه قضاوت وکړی چی ښکلی افغانستان د چا لخوا وران شویدی .اوس دا
حقیقت لکه لمر روښانه او په پوره ډول څو ځلی ثابت شویدی چی د افغانستان ورانونکی «جهای» ډلی او د هغو
پوری ټړلی ورانونکی ډلی لکه طالبان هیڅکله نشی کوالی چی ګران هیواد افغانستان ته رښتنی سوله راولی .د
افغانستان «جهادی» ډلی د افغانستان د بهرنی دښمنانو السپوڅی دی او د دوی دنده او هغو ټوله هلی ځلی د تل لپاره
د جګړی د اور د زیاتوالی سره مرسته کول دی۰

تاسو نه شرمیږی چی د خپلو دوه ګونی کړنو پواسطه له یوی خوا ګران هیواد ښکلی افغانستان وران کړیدی او بلی
لوری څخه مو زموږ د پلرونو او نیکه ګانو د ځالنده تاریخ  ،ملی دودونو او دستورونو خالف مو کارونه کړی او
اوس یی هم کوی .تاسو زموږ تاریخ تر پښو الندی کړیدی .تاسو زموږ د پلرونو او نیکه ګانو نوم بد کړی او دهغو
پاک شهیدانو روح مو په قبرونو کښی نا آرامه کړیدی .د افغانستان ولس تاسی اوس ښه پیژنی خلک ستاسو په لنګوټو،
چپنو ،پکول چلتارو باندی نه غولیږی.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

