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 ۲۴/۴۴/۲۴1۲ ستانیزى آذرى دكتوراحسان

مرهتیان نوى افغانستاناو  

 د مرهټیانو له یوې كړۍ نه به یې پیل كړو: 
 

رئویس هغوه لووى رودار دى  وې د پاكسوتان بفوا د افغانسوتان پوه یس آى د جاسوسي دستګاه پخووان  جنرال حمیدګل د آى ا  
تباهۍ او د افغانانو د وینو په تویېدو كې لټوي. كله  ې دى په اردو ژبوه خبورې كووي او روواړي هغوه پوه اردو ژبوه كوې 
خپرې شي، دى ځان یو ډېر ښه مسلمان او د اسالمي امت یو روره شخصیت معرفي كووي، خوو كلوه  وې لوه انګرېزانوو 

ره په انګرېزي خبرې كوي د ده اصلي څېوره د یووم مكوار ګیودړ پوه توګوه څرګنودېاي. لوه انګرېزانوو سوره دى ځوان یوو س
امریكایي پلوه او د ډیموكراسۍ روښتونك  ګڼي، خو له نېكه مرره ټوول د دم اصولي څېوره پېژنوي او دم او د آى ایوس آى 

 نورو ردارانو ته تور ماران وایي.
 

ده  ې حمیدګل، كرنیل اموا،، جنورال احمدشوجاا پاشوا او داسوې نوور هڅوه كووي ځانونوه نوورو توه د اوس دا د خندا خبره 
افغانانو او افغانستان دوستان ور وپېژني. دوى په یووم اواز وایوي  وې لوه االبوانو سوره بایود خبورې وشوي او دوى دې توه 

البانو لویوه تواریخي تېروتنوه وي  وې پاكسوتان تیار دي  ې د االبانو او امریكایانو تر منځ منځګړیتوب وكړي. دا به د ا
 یا د آى ایس آى منځګړیتوب ومني.

 
، كال آى ایس آى او پاكستان د االبانو د سنګرونو او نوور ټوول اړونود ااال وات ۲۴۴1دا ټولې نړۍ ته جوته ده  ې په 

و په له منځوه وړلوو كوې رټوه ونوډه وار ویلي دي  ې له دوى سره پاكستان د االبان -امریكایانو ته وركړل. امریكا په وار
اخیستې ده. جنرال مشرف په امریكا كوې پوه یووه ټلوویزوني مركوه كوې ویلوي و: ياو امریكایوانوپ پوه دې پووهېا   وې كوه 

  ېرې پاكستان او آى ایس آى له تاسو سره همكاري ونه كړي نو تاسو به په افغانستان كې په ګونډو شئي. 
 

  وي دي  ې د االبانو د سونګرونو پوه بمبوارۍ كوې او د االبوانو د مشورانو پوه وژلوو كوېپه لوېدیځو مابو اتو كې ویل ش
آى ایس آى له امریكایانو او انګرېزانو سره پټه همكاري كړې ده. یوه امریكایي سناتور په ډاګه كړه  ې پاكستان لومړى 

 الوتكې پر هدفونو باندې بمبارۍ كوي.دوى ته ااال ات وركوي او بیا د همدې ااال اتو پر بنسټ امریكایي بې پیلوټه 
 

د آى ایس آى نوى رئیس جنرال شجاا پاشا د جرمني لوه شوپېګل مجلوې سوره پوه یووه مركوه كوې ویلوي دي  وې يپاكسوتان 
اوس له هند سره خپل رقابت او تربګنیو ته پاى وركوي او د هغه پور ځواى پور تروریسوتانو او االبوانو ګوزارونوه كووي. 

 ن كې یو څه ك،  فله یو خو لېوني نه یو. د پاكستان اصلي دښمن تروریز، دى، نه هندوستاني.ښایي موا په پاكستا
 

د شپېګل مجله زیاتوي  ې امریكا د پاكستان د همكارۍ په بدل كې یواځې په تېورو اوو كلونوو كوې دې هېوواد توه یووولس 
لوه آى ایوس آى څخوه تس توه راوړي. آى ملیارده ډالر وركړي دي. د امریكوا پوځیوان د االبوانو پور وود ټوول ااال وات 

 ایس آى د لس زرو كاركوونكیو برسېره د جاسوسانو خورې او ورې شبكې ه، لريي.
څه موده دمخه د پاكستان نظامي ویاند برید جنرال  باس له سي این این سره په یوه مركه كې وویل  ې پاكستان دې ته 

اات وكړي، پوه دې شورا  وې امریكایوان پاكسوتان توه ځینوې امتیازونوه لېوال دى  ې د امریكایانو او االبانو تر منځ وس
 وركړي.

 
        خووو ځینووې لوېوودیځ سیاسووي شوونونكي پووه دې بوواور دي  ووې دا د آى ایووس آى لووه پروپاګنوود نووه پرتووه بوول هووی  نووه دى ځكووه 

آى بوه څووب بواور  آى ایس آى او د پاكستان پوځ تل له هر  ا سوره مكواري، روداري او دوه مخوي كوړې ده. پور آى ایوس
 وكړي؟

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/azari_stanizai_eh_afghanistan_awnawe.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/azari_stanizai_eh_afghanistan_awnawe.pdf
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، كال د جوتى په شلمه ولیكل: يد آى ایس آى د همكارۍ نوه پرتوه پوه پاكسوتان كوې د ۲۴۴۲د نیویارب ټایمز ورځپاڼې د 
امریكا جاسوسان مه، كار نه شي كوتى، دوى نوه شوي كووتى  وې د الفا وده او نوور ياسوالمي افراایووني ښوكار كوړي. 

 و څخه به آى ایس آى ونه كړاى شي د هند پر ود هی  ه، وكړيي.پرته د امریكا د ملینونو ډالر
 

تېره اوونۍ د امریكا د نیوزویب مجلې سره په یوه مركه كې د االبانو یوم مشر مال برادر د دې سوال په ځواب كې  وې 
پاګنود دى. د يآیا دا سمه ده  ې د االبوانو مشوران همودا اوس هو، پوه كوټوه كوې میشوت دي؟ وویول: يدا یووه بوې بنسوټه پرو

 االبانو د شورا د  ملیاتو حوزه په افغانستان كې دننه دهي.
د بلې پوښتنې: آیا تاسو ته آى ایس آى مشوره دركوي او یا له تاسو سره مرسته كوي؟ مال برادر وویل: يدا یوو زهورجن 

 پروپاګند دى، دا هی  واقعیت نه لريي.
كستان آى ایس آى تاسو ته وایوي  وې اوس لوه امریكایوانو سوره د خبورو د بلې پوښتنې: آیا دا رپوټونه ریښتیا دي  ې د پا

 اترو څخه ډډه وكړ ؟
 

نوموړى وایي: يد افغانستان اسالمي امارت د خپلو تصامیمو او لوزنامو په اړه خپلواب دریځ لوري. مووا هوی  وخوت لوه 
 هی انه او نه ه، له هی  دولت څخه ارېزمن یو.

 
 ډارېا   ې پاكستان به تاسې د دې هېواد له خاورې څخه د استفادې نه منع كړي؟د بلې پوښتنې: آیا تاسې 

 
بوورادر وویوول: يدوى موووا تووه حتوو  اوس هوو، لووه خپلووې خوواورې څخووه د اسووتفادې اجووازت نووه دى راكووړى. دا خبووره اوس 

د انګرېزانوو ازلوي  ریښتینې ده  ې پر پاكستاني پنجابي واكدارانو باندې باور لورل ځوان وژنوه ده، ځكوه پنجوابي جنوراتن
رالمان دي. د دوى په درورجنو څېرو هیڅوب نه رولېاي، حت  پنجاب  مال هو، د ا تبوار وړ نوه دى، ځكوه پنجوابي موال 
تل هڅه كړې  ې سپېڅل  افغان مال پر انګرېزانو خرڅ كړي. پنجابي مال سر په سجده ایښو  خوو زړه یوې پوه لنودن كوې 

 ګرو دى.
 

ان یو ښكاره االب ګاڼه، خوو اوس دا درورجون او قالبوي موال وایوي: يپاكسوتانه هوښویار موتنا فول الرحمن یو وخت ځ
 اوسه  ې االبان اسال، اباد ته را روان ديي.

 
مه لیكي  ې موتنوا صواحب دا هو، وویول: ۲۲، كال د اپرېل پر ۲۴۴۲د نیویارب ټایمز ورځپاڼه د یوم خبلاير له خولې د 

، ډېوور ژر بووه دوى د اسووال، ابوواد دروازې را وټكووويي. خبوولاير زیوواتوي  ووې پووه يكووه االبووان پووه دې  ټكووۍ را روان وي
 - وې د بوا، پور سور جووړه شووې وه -، كال كې دم په كوټه كې د جمعیت  لماى اسال، پاكستان پوه یووه رونوډه كوې۲۴۴۲

وي  ې مولوي نورمحمود ګډون وكړ. هلته ټولو مالیانو ریاكاري كوله او پر االبانو بد رد ویل. موتنا وویل: يما یو مول
 نومېدم له جمعیت نه و شاړه، ځكه  ې دم د االبانو پلوي كولهي.

 
خبلاير زیاتوي  ې بیا دم د مسل، لیګ د یوم مشر مشاهد حسین سید سره مركه وكړه، هغه وویل: يپه صووبه سورحد كوې 

لورو  وې اواده ایوره او پټكو   هیڅوب د موتنا فول نه په  ارو ښه نوه پووهېاي، مووا هلتوه یووم داسوې سوړي توه اړتیوا
 ولريي.

 
خبلاير وایي  ې موتنا او د دم ګوند ټول تېرایستنه كوي. موتنا په پواى كوې وویول: يزه لكوه نوورو رونودې یو، كوه اوړى 

 شي تود ش، او كه ژم  شي سوړي.
 

 ي دي:پرون د انګلیستان د ایریش ټایمز ورځپاڼې له جنرال حمیدګل سره د یوې مركې په ترڅ كې لیكل
 

يجنرال حمید ګل د راولپینډۍ پوه پووځي ښوار، د خپول كوور پوه كتوابتون كوې ناسوت دى، د پاكسوتان ولسمشور آصوف  لوي 
زرداري هغه وخوت  وې امریكایوانو لوه دم وروښوتل  وې جنورال حمیودګل بایود پوه بنود كوې وا ووي، وویول: يهغوه یوواځې 

  مل نه كوي. مامئن اوسئ ي. جهادي ایډیالوژۍ ته تبلیغ كوي، هغه هی  وخت پر خپلو خبرو
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حمیدګل وایي: زما اسال، خوښ دى خو پاكستاني هېوادپالنه مي اصلي هوس دى، پاكستان ماته له هر څوه نوه زیوات دى. 
 دى زیاتوي:

يد پاكستان پوځ خوشې لشكركښي وكړه او د پاكستان په سوات كې یې خلب لوه خپلوو كورونوو بېځایوه كوړل. دوى دې توه 
ځكه  ې د سوات خلب ټول د حكومت پلوي كوي او د االبوانو لوه ا موالو كركوه لوري. زه لوه امریكوا هیلوه  اړه نه درلوده

كو،  ې ژر درو سیمو ته مرستې و رسوي، ځكه  ې ځوانان به بیوا د دښومن خواتوه موي كوړي او دا بوه بیوا ګواښوونه را 
 منځ ته كړيي.

 
ې وشي، ځكه دوى د بري په درشل كې دي. كوه  ېورې لوه دوى حمیدګل زیاتوي: يزه وای،  ې له االبانو سره باید خبر
... زه وړاندوینه كو،  ې د اكتوبر په میاشت كې به ناټو له االبانو  سره خبرې اترې وځنډو  دا به د هغوى په ګټه وي

 سره خبرې پیل كړي او د راتلونكي كار تر پایه به دوى له افغانستانه ووځيي.
 

خبرو ته ځیر شو، د دم په تشوعور كوې بوه یووه ویوره او یوو شویااني مكور وموموو. دى پوه دې كه موا لا څه د حمید ګل 
پوهېاي  ې د افغانانو په تېره بیا د پښتنو په مټو كې د هللا په اذن یو قوت پروت دى  ې نه ماتېاي. حمیدګل د سومنات 

ښتانه تېرباسي او د خپلو بشوري وود نواكردو او پاني پت یادونه لري او له دې كبله د شیااني حیلو په ترڅ كې رواړي پ
 كفاره زموا د خلكو د وینو په بیه واخلي.

تېر كال هغه وخت  ې په هند كوې تروریسوتي یررول وشوو، پاكسوتاني انګرېوزي ورځپواڼې، ډیلوي ټوایمز پور هنودوانو روا 
ې ده  ې هندوان د پښتنو پور كړى وو  ې خیبر او پاني پت په یاد ولر ، پښتانه بیا را روان دي. دې ورځپاڼې هڅه كړ

ود را و پاروي او دا ووایي  ې اصلي دښمنان پښتانه او االبان دي، راځئ  ې هند او پاكسوتان پوه ګوډه دوى لوه منځوه 
 یوسي.

 
حمیدګل بیا په خپله مركه كې انګرېزانو ته  ل ور ښیي  ې څنګه االبوان د خبورو اتورو پوه دا، كوې وا ووي. دى وایوي: 

لبانو ته د قورآن مجیود هغوه آیتونوه وړانودې كوړ   وې وایوي: يكوه  ېورې دښومن تاسوو توه د سوولې پوه يكه  ېرې تاسو اا
 مفصد درشي تاسو ه، نیمه تره ورشئي، نو په دې ډول به هغوى ستاسې له روښتنې څخه ونه تښتيي.

 
 دا د پښتنو د  زت دښمن بیا وایي:

 
االبوان بوه پوه خپول زور حكوموت جووړ كوړي، خوو زه هیڅكلوه دا نوه يكه امریكایان په افغانستان كې زیات پواتې شوي نوو 

مه لسیزه كې د خلكو په خوښه نوه و جووړ شووى، بلكوې د دوى حكوموت د توورې پوه 1۲۲۴رواړ،. د االبانو حكومت په 
 زور جوړ شوى وي.

 
ینې څېوره څرګنودېاي حمیدګل په خپله مركه كې بیا د االبانو د دورې صفتونه كوي، خو وروسوته بیوا د ده پنجوابي ریښوت

 ې دى زیاتوي: ياالبانو ډېر بد كارونه ه، وكړل. دوى له ښځو سره ناوړه سلوب درلود او دوى پر خلكو جبر كاوه. دا 
 ټول ریراسالمي ا مال ووي.

 
په افغانستان كې روانوو حواتتو دا جوتوه كوړه  وې افغانوان او پوه تېوره بیوا پښوتانه څووب پوه زوره نوه شوي مواتوتى، خوو د 

 پاكستان پنجابي زمامداران له ټولو نه زیات په ویره كې دي،  ې پښتانه د دوى په ناكردو پوه نه شي.
 

ټوټوه  -پښتانه كه ورواړي او كه نه، د پاكستان پنجابي زمامداران د دوى اصلي مد یان دي. پنجابیانو د پښوتنو زړه ټوټوه
ه په  ړو وهلي دي، نوو لوه دې كبلوه لوه امریكایوانو، حتو  د كړى دى. د اسال، په نو،، د ورورۍ په نو، یې دوى له شا ن

شمال د ائتالف له مجرمو مشرانو نه ه، د دوى ویره زیاته شوې ده، خو هیڅوب به دا فكر ونوه كوړي  وې پښوتانه ت هو، 
ره هوښیار شوي نه دي. لكه حمید بابوا  وې وایوي: پښوتانه پوه زړه ډېور سواده خلوب دي، خوو یوو موار دوى د دوهو، ځول لپوا

  ی الى نه شي. خداى دي همداسې وكړي.
 

د لر او بر پښتانه باید پوه شي  ې پنجابي زمامداران، د انګرېزانو ازلي رالمان د دوى معاصر مرهټیان دي. د شمال د 
 ائتالف هېوادپلورونكې كورنۍ مرهټیان دي، خو دوى په هی  شمېرل كېاي.
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د یووم انګرېوز بریود جنورال ویلیوا،  -ې انګرېزانوو پاكسوتان جووړ كوړكلوه  و -، كوال1۲۴۲د یادولو ده  ې آى ایس آى پوه 
كاووتون له خوا جوړ شو. په اتیایمه لسیزه كې دې جاسوسي ځالې په ملیواردو ډالوره لوه امریكایوانو څخوه تور تسوه كوړي 

ېوز نوه یوې پوه توول دي. پر افغانستان د امریكا د یررل نه وروسته بیا د آى ایس آى رووا لنګوه شووه او لوه امریكوا او انګر
 پیسې اخیستې دي او ت یې اخلي.

 
څه موده دمخه د ګارډین ورځپاڼې په ډاګه كړه  ې آى ایوس آى دوې وېروونكوې څوانګې لوري، یووه یوې نایوسي نوومېاي 
 ې د اسالمي ګوندونو پر ود فعالیت كوي او له پنجابي مالیانو سره ه، اړیكي ساتي، بله یې نسيي نومېاي  ې د سي 

او نورو ااال اتي شبكو سره نښتې ده. پر دې برسېره په دې څانګه كې یوه بله شعبه ده  وې د امریكایوانو د ګټوو آى اې 
څارنووه كوووي او ټولووه بودیجووه یووې د سووي آى اې لووه خوووا وركووول كېوواي. د ګووارډین ورځپاڼووه زیوواتوي  ووې نوموووړې دوې 

 څانګې یوه یو څه وایي او بله یې بل څه.
 

اوس په بیړه هڅه كووي پوه افغانسوتان كوې پوه لسوګونو زره نوور  -ریكا وتړ دى او امریكایان اوسد پاكستان تر څنګه ام
پوځیان او درنې وسلې راوړي. دوى په دې تمه دي  ې دوى به هغه تجربه  ې په  راق كې یې پوځي او سیاسي بهیر 

توال په یوم را وایوي  وې بایود لوا تور لواه پخپله ګټه واړاوه په افغانستان كې ه، تكرار كړي. امریكایي جنراتن او سیاس
 څلوېښت زره نوي  سكر باید افغانستان ته واستول شي.

 
د مثال په ډول د امریكا د بهرنۍ پالیسي مجلې د اګست د میاشتې په ګڼه كې ولیكول  وې كوه  ېورې امریكوا پوه افغانسوتان 

یكا به په افغانسوتان كوې جګوړه وګټوي. همودا كې خپل نظامي حوور پیاوړى كړي، خپل كمپاین له سره سمبال كړي، امر
ډول د امریكا د خارجه  ارو مشهورې مجلې ه، په روانه ګڼه كې ټینګوار كووي  وې سوا كوال او نووى كوال بوه امریكوا د 

  راق په شان په افغانستان كې نظامي حاتت بدل كړي.
 

نسوول وژلووو توه نووور قوووت وركووړي. امریكووا،  د امریكوا د پوووځي پیاوړتیووا سووره بوه پاكسووتان هوو، پووه پښتونسووتان كوې د پښووتنو
انګرېز او پاكستان هغه نظامي او سیاسي مثلث دى  ې د پښتنو د قوت د ماتولو په هڅه یې نوې ستراتیژۍ موندلې دي. 

تشوكیلوي، نوور نوو پوه افغانسوتان  ۲۴كه  ېرې د امریكا او انګرېز قوتونه په افغانستان كې د بهرنیو پوځونو په سلو كوې 
 او ایساف تش په نامه خبرې دي. كې ناټو

 
امریكایان اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي  ې له پښتنو څخه د بدل اخیستلو لپاره د انګرېز زوړ استعماري سیاسوت خپول 

، 1۲۲۱كړي. د انګلیستان پخواني صدرا ظ،  ر ل یو وخت ویلي و  ې پښتني قبایول او كووردان د وژلوو وړ دي، پوه 
ن په ماتكنډ كې خبلاير و.  ر ل په خپل كتاب كې لیكوي  وې پښوتانه د كواڼو نحجوري پوه دور كال كې  ر ل د پښتونستا

، 1۲۲۲كې ژوند كوي، خو د دوى  فمفي توپكونه پر انګرېزانو سخت ګوزارونوه كووي. د انګرېزانوو پوه وخوت كوې پوه 
وخوت كوې د زهرجنوو ګوازو كال په وزیرستان كې زهرجن ګاز وكارول شو،  ې په زرګونو پښتانه یې و وژل. په هغه 

كارول منع شوي وو، خو د نړیوالې لومړۍ جګوړې پوه وخوت د انګلیسوتان صودرا ظ، لېوود جوورو ویلوي و  وې: يمووا 
ټینګار كوو  ې پر تورپوستیو د بمبارۍ حق ځان ته وساتوي. په دې ډول د افغانستان د راتلونكیو اوووا و څخوه د خیور 

 داسې نښې نښانې څرګندېاي  ې كرزى او د ده مافیا بیا نصب كېاي. بوى نه راځي. له واشنګټن او لندن څخه
 

كه  ېرې داسې وي نو بیا ملګورو ملتونوو ولوې هغوه درې زره خورم د ټولټواكنو د  وارو لپواره پوه كرایوه نیوولي دي. ټوول 
ټوولې شووې  پوهېاو  ې د كرزي په شاوخوا كې د ده وروڼوه او د شومال د ائوتالف افرااوي او سكتاریسوتي ډلوې ټپلوې را

دي. د دم وروڼه لكه د داستایوفسكي د ناول د كارا مازوف وروڼه دي. دوى له هره پلووه لكوه د كوارا موازوف وروڼوو توه 
ورته دي خو په یوم رټ توپیر. د كارا مازوف وروڼو یو بل له منځه وړل، خو كرزیان بیا ابفاتي وروڼوه دي، دوى پوه 

همو دومره مین دي،  ې هر څه یې له یاده ایستلي دي. د نیویارب ټوایمز مجلوې د دونیایي مال او منال او په ډالرو او در
اګست په میاشت د كرزي او د هغۀ د سكه او ناسوكه وروڼوو د  وور او  پواو پوه هكلوه څووارلس پواڼې لیكلوې دي. امریكوا 

پووه شووان نووه دي. اوس د دوى او د دوسووت،، محفووق، فهووی، او داسووې نووورو سووخت مالتووړى دى، خووو دوى د روسووانو  -اوس
امریكایان د نیمو شپو یاران دي. كه  ېرې هر  ا یوو ډالور پوټ كوړى وي امریكایوان بوه یوې پوه پواى كوې ټولوو توه څرګنود 

 كړي.
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دا ه، ویل كېاي  ې ښایي د امریكایانو تر فشار او ټینګار تندې ډاكټر اشرف رني ه، كرزي ته د همكارۍ كولوو لپواره 
 ې اشرف رني ه، ډېر رټ كوار كووتى نوه شوي، دا ځكوه پوه كابول او نوورو ښوارونو كوې وهڅول شي. باید په یاد ولرو 

اصلي دولتي ځواب او فا النه تس بري د بدخشان او پنجشېر د شاهزادګانو په تس كې ده. دوى ځانونه پا اخېول ګڼوي. 
د كورزي پوه بېروكراسوۍ او  د نظامي سیاسي او ډیپلوماتینب ځواكونو مركزونه د دوى په ولكه كې دي. هغه پښوتانه  وې

 دسترخوان كې را ښكېل دي یواځې د پښتنو پېښې كوي.
 

په كابل كې ملیونران، د مېډیا او مابو اتو ملیونران، سفیران، سوداګر، بانوب لرونكوي او نوور سوېټان ټوول دوى دي، نوو 
نودې ودروو. رنوي كوه څوه په داسې حال كې به اشرف رني څه وكړاى شي. دا به داسې وي لكه  ې ګاډۍ د آس پوه وړا

ه، د بې استعداده او مداري كرزي نه زر ځلوه پووه او د درانوه شخصویت خاونود دى، خوو ټوول دولتوي ماشوین د نوورو پوه 
تس كوې دى. امریكوا او انګرېووز لوه هغووو سوره دى، ځكووه د شومال ائووتالف یوو موونظ، نظوامي او سیاسووي جوړښوت لووري او 

ائتالف كمزورى یا مات شي، دا به د دوى وسولوال مخوالفین پیواوړي كوړي. امریكایان په دې ښه پوهېاي  ې كه  ېرې 
 دا به زموا ډېره خوشباوري وي  ې له اشرف رني څخه د یوم رټ ریفور، هیله ولرو.

 
برسووېره پوور دې لووه امریكایووانو سووره لویووه سووتونځه دا ده  ووې دوى د افغانووانو او پووه تېووره بیووا د پښووتنو پووه دینووي او اخالقووي 

نه پوهېاي. د دوى پوهه تر روسانو ډېره كمه ده، دوى فكر كوي  وې دوى حیرانووونك  او پوه بشوري تواریي ارزښتونو 
كې تر ټولو لوى وژونك  نظامي ماشین لري او پیسې ه، پرېمانه لري. دوى فكر كووي د توپوب او ډالورو پوه زور بوه پوه 

 .پاى كې پښتون مېشته افغانستان دا د افغانانو لوى اكثریت اېل كړي
 

د نیویارب ټایمز مجلوه لیكوي  وې كورزى د منځنیوو پېړیوو پوه  ول او ټګموارۍ حكوموت كووي، دم ځمكوه خرڅوه كوړې ده، 
معدنونه یې خرڅ كړي دي، سفارتونه ټول خرڅ دي، د افغانستان ټول ملي او فرهنګي تمامیتونه یې خرڅ كړي دي. كوه 

د پوه ډاګوه كووي، خوو د پوردې تور شوا همودا اوس دوى هڅوه څه ه، انګرېزان او امریكایان د ده په جنایت كوې ښوكېل افورا
 كوي كرزى صاحب بیا پر اقتدار كښېنوي.

همدا اوس كابل تر موا ف اشغال تندې دى، یو یې بهرني ځواكونه دي او نوور یوې د شومال د ائوتالف ملېشوې دي  وې 
ې. د روسوانو پوه وخوت كوې بوه هور هغوه كابل یې د مغولو په شان تاتن كړ. كابل شته خو كابلي به په دارو ه، ونوه مووم

څوب  ې مؤمن كمونیست و، روس ته به وفادار و،  ې په ایډیالوژۍ بوه پوهېوده هغوه بوه پور لویوه څووكۍ ناسوت و، خوو 
اوس  ېرته  ې جنایتكار دى،  ېرته  ې شارتتان، ربي او ناتیفه دى پوه لووړ مفوا، كوې ناسوت دى. د كورزي اتوه كلنوې 

 تراتیژیب تاوان او بربادي ور په برخه كړې ده  ې په لسیزو به یې جبران ونه شي.دورې پښتنو ته دومره س
 
، كال هغه وخت  ې د بن تواففات تر سره شول او زلمي خلیلزاد كرزى د انتفالي دورې رئیس وټاكه، كورزى ۲۴۴1په 

سي مشوهوره خبریالوه  وې پوه په پاكستان كې و او ظاهراً یې د وا كوله  ې دى په كندهار كې دى. لیزدوسیت د بي بي 
 بن كې وه خپل ګرځنده ټلفون را واخیست او كرزي ته یې ټلیفون وكړ:

 
 يښارلیه مبارب مو شه، ته د انتفالي دورې رئیس شوېي.

 
 كرزي اول باور ونه كړ او وې ویل:

 يریښتیا وایاست؟ ي
 

 همدا اوس كرزى بیا هره ګړۍ د همدې ډول بل ټلفون په انتظار ناست دى.
 
ه پاى كې ټول پوهېاو  ې افغانان او په تېره بیا پښتانه له ستر تواریخي ګوواښ سوره موي شووي دي. زمووا پوه لررووني پ

هېواد كې د وحشت او وینو تویېدو بهیر په بیړه روان دى، خو یو ش  ښكاره دى او هغه دا  ې د افغانستان مفوررات او 
 باید هرومرو د پښتنو او د افغانستان په ګټه توى شي او بس. برخلیب په وینو لیكل كېاي. د پښتانه هر څاڅك  وینه

 
 پای

 


