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  م٢٠/٠٢/٢٠٠٨              سپينژبی
  

  ورته والی او توپير
  

  
ې شورا د  ه کې د رواني) نوبتي( کال په واريزه ٢٠٠٧د روسيې او ناتو د  ې په برخه ) سايکولوجيکې( غون ج

تل چې ستاسې په اند د لويدي او نورو بهرنيو  خه وپو کې د ناتو يوه لوړپوړي جنرال له خپل روسي سيال 

ه کې هيواد پاندۍ المل په  پ ونو او سازمانونو له ميلياردونو ډالرو مرستې سره سره، د افغانستان د روانو حاالتو د 

  دئ؟

ت  ي او يا خپل ديپلومات پرانيزې او له هغه نه کومه ليکنه يا ياد    روسي جنرال پرته له دې چې جيب ته الس ک

واب ورکراوباسي، همداسې په والړه يې خپل ناتويي سيال ت   :ه 

  !جنرال صاحب« 

ه د شوروي اتحاد او متحدو ايالتونو د چلند ترمن تل يو ډول ورته والی او توپير شته و واکونو په تو د ساري . د زبر

ي، نو هلته يې په سياسي مشرتوب او واکمن کې د  ه، شوروي اتحاد مخکې تر دې چې پر افغانستان ورننو په تو

ه بدلون راوس لې خپل بيالبيل . تان په  و  ي، هلته يې  امريکا هم مخکې تر دې چې پر افغانستان بريد وک

بل ورته والی يې دا دئ چې شوروي اتحاد هم په افغانستان کې د . دا يې يو ورته والی. پلويان واک ته ورسول

کر سره هغه هيواد ته ورغئ او له دغ ولنې د جوړولو له پاره له پوځ او ل ې تيروتنې خورا ډير کلونه سوسياليستي 

واک سره ورغله ي  دا يې . وروسته امريکا هم د افغانستان د ازادولو او هلته د ديموکراس د پلي کولو له پاره له پو

  :  او اوس د توپير په اړه. دويم ورته والی

والو د افغانستان د بيا ودانولو چاره پخپله د هغه«  له رواني.  ته ورسپارلې دهويجاړوونکو) افغانستان( تاسې لويدي

ي، ) سايکولوجيک( وون وک چې د خپل هيواد د ورانولو له روحيې سره روږدی شوی او د هغه  پلوه يو

نا ستنې، بندونه  ولي او کادرونه ... روغتونونه، پلونه، د بري ران، انجينران ( يې ن وونکي، ليکوالن، پوهان، ډاک

ه يې وژلي وي، نو...) او  ر سره په يوه وار او په بشپ رانه ده چې له خپل تير کرک  د تجربې له مخې داسې کسانو ته 

ي ه وک ه مخه  يارۍ سره د خپل هيواد د . تو ه چې په نوموړو کې د هغو د روزونکو له خوا په ډيرې هو رن

ي ورانولو او د هغه د يو شمير اوسيدونکو په وړاندې د کرکې روحيه پخه شوې وي، ن ايه ناشونې بري و تر ډيره 

ل او د زړه له کومې د  تاسې . او د هغه د ودانولو مينه پيدا شي» خپل هيواد«چې په دغسې کسانو کې دې په يوه 

ورئ دغو، ستاسې په وينا  ياليو«و د خپلې روزنې په هيوادونو ـ ايران او پاکستان کې چې له تاريخي او » جن

، خو له خپل سکه هيواد سره يې کولتوري پلوه د افغانستان تر ته او ديوال هم وران نه ک ي، ان يو خ ل کي بوران 

ل؟   » ه و نه ک

ندونې واوريدې، نو له تفکر نه په ډکه موسکا يې وويل ر ! جنرال صاحب«: د ناتو جنرال چې د خپل روسي سيال 

تيا هم چې ستاسې تجربه ډيره ژوره او په زړه پورې ده امريکايي او بريتانوي متحدينو سره ستاسې د زموږ له . په ر
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واک وئ چې ماتې مو ) نوی(تجربې توپير بيخي جوت دئ او هغه داسې چې تاسې په افغانستان کې وروستی  بهرنی 

  ».خوړلې ده

ونو د وتلو د نولسمې کاليزې پر پلمه( ١۵ کال د فبرورۍ ٢٠٠٨سويس، د    ) له افغانستان نه د شوروي پو

  

  پای

  

 


