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 ؟امریکا به د پخواني شوروي الره تعقیب کړي

 
 

افغانستانه  استازو او امریکا خبرې تر پخوا تودې شوې دي او له بطال د وروستیو کې دې چې په،ېپه داسې حال ک
نو د پوخ عمر هر  ننه او امریکا کې ضد او نقیض څرګندونې کیږي؛ دو د وتلو په اړه په کور د امریکایې ځواکون

  .سناریو ور په یادوي د سرو لښکرو د وتلو هڅخ نافغانستا افغان ذهن ته له
ببرک  وافغانستان یرغل وکړ ا رپد ځمکې او هوا له الرې  وړاندې ېڅلور لیسز لښکرو دشوروي اتحا يد پخوان

  .قدرت ته ورساوه کارمل یې
د  چې مالتړ يتسلیحات ه تېر کړل او د وخت مجاهدینو یې د امریکا په مالي اولشورویانو په افغانستان کې نهه کا

نېټې  مه۱۴ کال د اپریل میاشتې په ززېږدی ۱۹۸۸ الخره داب. لپر ضد وجنګېد ؛لپاکستان له الرې ورته برابرېد
    .هو الر برابره شولوت د هله افغانستان هو تنروساپرېکړې له مخې  جینوا د

امنیت په ټینګ شي او حق به  شي،ار به سوله اګېوچې ګ ،فکر کاوه ه د روسانو وتلو سره خلکو داسېناله افغانست
خو هر څه برعکس شول او د سولې پر ځای جګړو او ورانکاریو د افغانستان بڼه بدله کړه. ،حقدار ته وسپارل شي

خو مجاهدینو  ،ړته د سولې وړاندیز وک وخپلو وسله والو مخالفان هغه مهال د ډاکټر نجیب هللا حکومت هم که څه
   .ورسره موافقه ونه کړه او جګړې ال هم زور واخیست

چې ولې د روسانو له وتلو وروسته هم سوله رانغله او جګړو زور واخیست؛ په اړه یې بېالبېل نظرونه شتون  ،دا
، هروښانه تګالره موجوده نه و د جینوا په تړون کې د افغانستان د سولې او نظام په اړه وایې ېڅېرجهادي  لري.

چې هم په کور دننه پرې ټولې ښکېلې غاړې یوه خوله وای او هم د  ،وستان د داسې قوي نظام څښتن نه شنافغا هځک
د  ېواکګچې  ي،دباور  ېبیا په د نوهاخو عام خلک او یو شمېر کارپ ؛یلو هیوادونو له مالتړه برخمن واانړیو

د روسانو او ډاکټر نجیب د حکومت د اړیکو  سر د مجاهدینو جنجالونو، رپد واک  هشورویانو له وتلو وروست
په افغانستان کې د ښه نظام رامنځته کولو په اړه د نړیوالو بې توجهي او پالن نه  او د جینوا په تړون کې یسوړوال

چې داکټر نجیب هللا له افغانستانه د  ،هکل هله بل پلو ،يبدل ش رډګ په وګړجچې افغانستان د  ،لشو لالم د دې ؛للر
نو دغه چاره سبب شوه چې د کابل او مسکو اړیکې  ،یاده کړه ورځې په نوم يژغورنې مل روسانو د وتلو ورځ د
  .شي ړنګېدو ته زمینه برابره متمټ د ډاکټر نجیب هللا حکو رمالتړه د برخمنو مجاهدینو پ سړې او د پاکستان له

 

  ؟آیا نن او پرون حاالت یو شان دي
 

رو ېتسر يیخبرو کې له افغانستانه د امریکا په داسې حال کې چې اوسمهال د طالبانو او امریکایانو تر منځ د سولې په
او ورسره له افغان حکومت  ياو وسله وال طالبان یې د وتلو خبر ته څڼې غورځو يره مطرح کیږېډد وتلو خبره 

مجاهدینو د وخت  یو ځل بیا د ښایي د عامو خلکو سره دا اندېښنه پیدا کړې چې ېدې چار سره له خبرو انکار کوي؛
،خو له روسانو هار کاوځکه هغه مهال هم مجاهدینو د ډاکټر نجیب هللا له حکومت سره له خبرو انک شي، رتجربه تکرا

مت سره د وهم د افغانستان له حک هو وسله واله ډلنطالبا د او اوس يیې غوښتي و،چې حکومت دوی ته وروسپار
هغه مهال هم روسان له افغانستانه  ؛،خو له امریکا سره خبرې دوستانه او اغېزمنې بولييسولې له خبرو انکار کو

وسله  تړه برخمنو مجاهدینو ته پاتې شو او اوس هم که امریکایان وځي نوووتل او افغان حکومت د پاکستان له مال
  .چې د پاکستان، ایران او روسیې له مالتړه برخمن دي؛ د افغانستان په سیاست کې راګډېدونکي ښکاري ،نطالبا وال
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د پاکستان په  سچې هغه مهال ول ،یتفاوت دا د و؛ ايه یو تفاوت سره نور بیخي ورته دپاوسني او پخواني حاالت 
د  مو ولس دا هیله شته،چې مقاومت لپاره ځان ته و، خو اوس ورسره د نجیب هللا او داکټر وپوه نه  توب دومره هرمکا

  .نړیوالو له مالتړه برخمن دی  ود ولس ا مپخوا په پرتله د پاکستان په نیت ښه پوه او اشرف غني ه
نړیوالو د ګټو د خوندیتابه تضمین ورکړي ممکن افغانستان یو ځل بیا خو یوه اندېښنه ال پر ځای ده،چې که طالبان د 

  .ځانته پرېښودل شي
 

ورکوي  مدوا رزورۍ تهسعبرت نه اخلي او خپلې  وسهو که طالبان د مجاهدینو له تیرو ېاو دا هم د یادونې وړ ده،چ
پښیمانه  هځهم له خپل اوسني دری ناو مشرنطالبا د وسله والو به رر ژېډومت سره خبرو ته نه حاضریږي نو کاو له ح

  .وابه پاتې ويځ او ولس ته بې
 پای
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