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 ۱۰/۰۱/۱۱۰۰ژباړه : رحمت آریا                                                                                                           

 يرد حافظې َوَړنده کمزو
 کوال : بروس ریچارډسنیل

 

هماغسې چې وړاند ویینه ېې کېدله، په دې وروستیو کې، د جمعیت د لقبي مشر برهان الدین رباني پر وژنې باندې د 

اوباما د ادارې ویندویانو او د لوېدېزې نړۍ خبري کانالونو خپلې ساندې ووهلې، چې د رباني د مړي په بیا ژوندي کولو، 

ژوند د ورکړې یوه هڅه ده. موږ باید تخیل شا ته وغورځوو او حقیقت  د هغه د شهرت د زیاتولو او ورته د نوي تأریخي

ـیدونه چې له حقیقت او تأریخي ریکارډ څخه د تېښتې استازیتوب ئته مخه کړو. د یوه شخصیت له سخاوته ډک وړیا تا

د ستراتیژیو د بیا راژوندي کولو « بیل ېې کړه، اېل ېې کړه» الک او د شوروي د پیر د یبریتانوي ښک کوي، ټول ېې د

 بېلگې دي. 

 

پر ځای ېې د  شک نه شته چې لوېدېزې نړۍ له ډېرې مودې راهېسې د پښتنو ضد پر لېد لوري باندې ډډه وهلې، او

ده، هغه ټلواله چې د شوروي د همکارو النجه مارو و په منځ کې د ټلوالۍ د موندلو لټه را خپله کړې یشمالي ټلوالې د لږک

چې د امریکا د  ډلو، شریرو جنگساالرانو او د نیشه یي توکو د قاچاقچیانو له ټولگې څخه جوړه یوه ډله ده.  سره له دې

په لو لنډ الواکو ایجنسیو ته مخکې له مخکې له جنگي جنایتکارانو ډلو سره د راکړې ورکړې یالبیدولت په منځ کې ب

اړوند ویل شوي ول او ټینگار شوی وو چې دا ډول چلند به د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنۍ پالیسې یوه برخه وگرځي، 

مگر له دې سره سره داسې برېښي چې امریکا  په لنډپارۍ او لوی الس غوښتي د بریتانېې د نولسمې پیړۍ او د 

 کړي چې منځپانگه ېې د لږکیو د قومي مرکزیت پر شپول راڅرخي. شوروي د بیلتون پارونکو پالیسیو تاکتیکونه راخپل 

 

ددې لپاره چې دغه تگالره په ډاډمنه توگه پلي شوي وي ، امریکا خپل روان  مشکوک ملگرتوب د قومي سیالۍ او بیلتون 

توگه د د ستراتېژۍ پر ستنې درولی ترڅو خپل ملگري په نړۍ والې کچې د ډاډمنې ډلې په توگه مطرح او په دې 

واک پر وړاندې نړۍ وال  مالتړ، د ملکي وگړو پر وړاندې د ړندو بریدونو ینو مشروعیت، مقاومت او د خونړي نطالبا

غبرگون او هغه څه چې د نړۍ په هر گوټ کې په افغانستان کې د یوې لسېزې غیر قانوني او نا انصافه جگړه گڼل 

 کېږي کمزوي کړي.

  

ک د پیر د پخواني بې شکله نړۍ وال سیاست په تړاو دې پاېلې ته رسېدلې چې د امریکا یو شمیر نامتو شنونکي د ښکیال

د پښتون ضد د لېوالتیا جرړه له پرنگیانو سره په همدردۍ او همغږۍ کې نغښتې ده، دا د ښکیالک د پیر د هغه درد د 

انوي تربرونو پر خپلو مخونو همدردي، د دماغي / احساساتي ویر او د سیاسي څپړې خماري کړس دی چې زموږ بریت

چې په  واد د ډېرکیو د کمزوري کولو په لټه کې دهینو ځکه ددغه ه احساس او د افغانستان پښتنو درې ځله په شا وتمبول،

 واد د کنترول واگې په خپل الس کې ولري. یدې توگه د ه

  

 کمزوري : « مناسبه» د حافظې وړنده 

ک او تورونو سره اړخ نه لگوي چې د شوروي له یالزام ل ې او ویر د رباني له هغهد ربانې پر مړي باندې د رسنیو ساند

وتلو وروسته ېې ډله ییزو وژنو ته الره هواره او د جنگي مجرم په توگه ورباندې تور لگول شوی دی، برهان الدین 

  ېې د هېواد یوه برخه د  رباني د افغانستان د تجزېې په مفکورې کې د مرحوم احمدشاه مسعود مالتړ وکړ چې غوښتل

له کړي، رباني د طالبانو پر وړاندې ودرید او د یوه پلورل شوي سیاستوال په توگه یتر نامه الندې ب «ستر تاجیکستان»

، هغه د )شوروي، روسیې، ایران او امریکا( سیاست پیرودونکو ته ځان د پیرودنې ېې د سیاست پلورنې ریکارډ مات کړ

مشرۍ په ادارې کې  –واد یه همدې امله ده چې نوموړی د امریکایي میډیا په ډگر او د سپېنې ماڼۍ لپاره وړاندې کړ، له

له گوتنیونو معافیت تر السه کړ، او د امریکا د یرغل پر مهال ېې د امریکا د سخاوت له برکته ېې په بیلیونونو ډالر تر 

لمنلېک ئ ] السه کړل. وگور
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 Afghanistan, Political Frailty and External Interference, Dr. Nabi Misdaq, p330n, 2006, and American Raj, 

Liberation or Domination, Resolving the Conflict between the West and the Muslim World, Eric S. Margolis, 

P196, 200 
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انځور چې ده ته د افغانستان د  واد مشرۍ ددرېز هغه افسانويییوه ځغلنده کتنه ښیي چې د هد ته ژون« رښتوني»د رباني 

سي آی اې او غوړه مالو رسینو ورکړی د  ،MI6، ام. آی شپږ GRU ، جي. آر. یوKGBواد مشر په توگه کي. جي. بي. یه

هغه له رښتوني انځور سره په ژرو مخالفت کې ده؛ کله چې رباني د مشرتابه په درېز کې وو هغه  ته د هېواد مشرۍ د 

جعلي انځور دغه ورکړه د اوسنۍ لنډ پارۍ ، وړیا او سیاسي مصلحت یوه څرگنده بېلگه ده چې دده د بهرنیو مالتړ والو 

 له کڅوړو ور ډالۍ شوی دی.  د سخاوت

 

د رباني پر مړي باندې د غوره شویو لوېدېزو رسنیو ساندي په افغانستان کې د امریکا د روان مأموریت په چوپړ کې 

      تش په نامه « ترهگرۍ پر وړاندې»ړو.  د یر و څیته ښایي چې دغه ساندې په خورا ځ ساندې دي، له دې امله موږ

ښو ته د همغږۍ  او د نوې بڼې ورکړې چاره، څارگرې ټولنې په خپل یگړو د ډگر روایاتو او پلړ کې د جپه « جگړې»

 ۰۱۱گزارش ورکړی چې د سي آی اې لپاره  Global Researchالس کې ونېوله.  په دې وروستیو کې گلوبل ریسرچ  

اره ېې دندې تر سره کړې یو تنو ژورنالیستانو دندې تر سره کړې دي. د هغو ادارو په منځ کې چې د سي آې اې لپ

-American Broadcasting Company  ،NBC ،AP ،UPI ،Reuters ،Hearst Newspapers  ،Scrippsشمېر ېې دا دي : 

Howard ،Mutual Broadcasting System ،Miami Herald ،Saturday Evening Post  اوNew York Herald Tribune د  .

ول. سي  Time Incاو  CBSینا ، سي آی اې ته تر ټولو غوره رسنۍ، نیویارک ټایمز، سي آی اې د رسمي چارواکو په و

ر پروگرامونه لري، په دغو پروگرامونو کې سي آی اې خپل ایجنټان د ژورنالیست په توگه یې د روزنې یو شمآی ا

وروستیو کې څرگنده روزي او بیا ېې د رسنیو د ادارو د مشرۍ په مرستې په رسنیو کې ځای پر ځای کوي. په دې 

سې تر السه کوي او دنده ورکړل شوې چې د ترهگرۍ ضد یشوې رسنې د سي آې اې له بودیجې پشوې چې پورته یادې 

تبلیغاتو په لړ کې ترهگرۍ ضد جگړې ته د تقدس د جامې واغوندي او د رباني وژنه په ډېر احتیاط د افغانستان د یوه 

ک څخه سم خبر وي چې یوه ی. لوستونکي به د رباني له ژوند لډول وړاندې کړيسیاسي مشر په توگه د یوه السوند په 

 لگه ېې دلته وړاندې کېږي :    یلنډه ب

 

 ز کال :  ۰۹۹۱

مشر په توگه د رباني لومړنی گام مسکو ته سفر وو چې د خپل حکومت د  –واد یز کال کې د افغانستان د ه ۰۹۹۱ه پ

جنگي غراماتو پر حق سوداگري ې سره د افغانستان د یولو په بدل کې له روسد تر السه کپوځي او اقتصادي مالتړ 

رېدنې د ید جنگي غراماتو له امتیازه په ت ؛ ددغو جنگي غراماتو بیه د سلگونو بیلیونو ډالرو په ارزښت وه. ربانيوکړي

ن دوه ې غږېږي چې د افغانستامشر سره په داسې ژب –واد یپه شان ه «والدیمیر پوتین» واد او د یپه شان ه «ې یروس »

واد د اتلسو زرو د کلیو له منځه ېې یولس زره کلي وران کړي، تر یو میلیون زیات یمیلیونه وگړي ېې وژلي، د ه

کړي او دوه ویشت سوه لومړني ښوونځي ېې نړولي دي، « ژ -شهیدان » کورونه ېې نړولي، یولس زره جوماتونه ېې 

      لنډپاری لنډ الواکی رباني، واک ته د رسیدلو لپاره په هره بیه چمتو وو. الندې له  الندنی لیک په ډاگه څرگندوي چې

د امتیاز سپارنې  د هغه لیک ژباړه ټکی په ټکی وړاندې کوم « ژ -جنگي غراماتو » انگریزي ته د رباني د «  َدري»

 ږلی وو :   یته لواد مشر والدیمیر پوتین یه لگې په توگهید یوې بز کال کې ېې  ۰۹۹۹چې په 

 

 ټهین ۱۲ز کال، د دسامبر  ۰۹۹۹

 

 : واد مشریجاللتمآب ښاغلی ه

بې په گټه یله دغې شئ ان له پلوه اجازه راکړد افغانستان د اسالمي جمهوریت، د افغان پرگنو په استازیتوب، او د ځ

ز کال د راتگ مبارکۍ، وړاندې کړم. نوی کال دې تاسو، د روسیې ملگري دولت او د روس  ۱۱۱۱اخېستلو تاسو ته د 

 ولس ته نېکمرغه وي. 

 

ـلو په ئستنې غواړم تاسو ته د ټینگې ژمنې، همکارۍ او د هغو مهمو مسایبې په گټه اخیمشر! له دغې ش –واد یښاغلی ه

و د اسالمي جمهوریت د دریز ډاډ درکړم چې زموږ دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي. زموږ دولت ااړوند د افغانستان 

ز عناصر په یکې د یووالي او عدالت لپاره بنسټمې یکاو او همدا شان په نړۍ او سیپرگنې په دې باور دي چې د سولې، ټ

مشرۍ الندې روسیې، په دغه الره کې مثبت  یوې یو موټې، پیاوړې او ډیموکراتیکې روسیې کې نغښتې دي.  ستاسو تر

 گامونه اوچت کړي دي. 

 

مشره ،  –واد یله دې امله دروند او جاللتمآب ه د ولسې جرگې د ټاکنو وروستۍ پایلې ستاسو ستره بریا په زباد ورسوله.

څه کوي او له تاسو سره زه تاسو ته ډاډ در کوالی شم چې د افغانستان اسالمي جمهوریت خپله ټوله هئ. زما مبارکۍ ومنـ

 به اوږه په اوږه د دواړو هېوادونو د گډو دښمنانو، ترهگرۍ، قاچاق او بې عدالتۍ پر وړاندې ودرېږي. 
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ددفاع بلکه د بې ثباتۍ پر واک  او انارشۍ پر وړاندې د افغانستان د ولس غښتلی مقاومت نه یوازې د خپل حق ید پراخ ن

د ملي حاکمیت او استقالل په الره کې یوه هڅه ده چې په خپل وار به په سېمې او ، د خپلې خپلواکۍ د حق او وړاندې

له همدغه دریزه د روسیې له دوست دولت، همدارنگه له نورو ملتونو او  نړۍ کې سوله ډاډمنه کړي.  د افغانستان ولس ،

 له نړۍ والې ټولنې څخه د مالتړ هیله کوي.

  

خي او ستراتیژیک ارزښت لري. له دې امله موږ ال زیاتې همکارۍ ته اړتیا لرو او د افغانستان او روسیې ملگرتوب تأری

 له کوو. ید لېوالتیاوو او  ټینگو اړیکو ه په اوسمهال او راتلونکي کې

 په درنښت،  

 پوهاند برهان الدین رباني 

 مشر –د افغانستان د اسالمي جمهوریت هېواد 

 

. کال ۰۲۱: رښتیا پلټنه. بروس ریچارډسن، پ. ورالحق حسیني: افغانستانزي ته ژباړه : سید ن] له در دري انگری

۱۱۱۹] 

 

 واد مشر په توگه د هغه ستاینه او لوړوالییرې او یا د لنډ مهال هیجمعیت د گوند د مشر او د سیاسې څلنډه دا چې د 

جنایات چې د شوروي له وتلو  څکله نه شي کوالی دده تر څار او مشرۍ الندې هغه ناتار، هر اړخیزه ترهه او جنگيیه

نې یخبرو منځتشې خیالې تگالرې ته سپ وروسته د جگړې په لړ کې رامنځته شوي پټ او د گوندي ایډیالوژۍ او تش په

توگه پیژندل شوي، د  رڼې جامې ورواغوندي. ددې تر څنگ له بهرنیو کړیو سره د ربانې سولندې اړېکې په ډېره ښه

واد مشر یه تأریخي ټپي اړیکو کې د روسیې هافغان پ –شې او شننې وړ نه دی. د شوروي ک ریکارډ د ورایهغه د ژوندل

د استازیتوب کوي...د رباني پر مړینې ید هغه د نړۍ للگه ده، د رباني کړه وړه یوازې یک یوه بیته د رباني امتیاز ل

 گټو څارگرو ادارو ساندې نه د شرحې وړ او نه بخښنې وړ دي.  -باندې د ځان 

 

 بروس ریچارډسن
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