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 ۰۹/۰۸/۲۰1۸            الروګسن شهسوار استاد
 

 ،سړې جګړې په څېر سترې لوبې او د به، افغانستان خو
 ؟!کومې بلې لوبې قرباني نشي د

 
زکال دجوالې ۲۰1۸دساري په توګه په په دې وروستېیوکې دافغانستان دسولې په تړاوخبرې اترې چټکې شویدي...

مه اوترراوروسته پورې دامریکا سعودي ۲1مه،دجوالې 1۸مه ،دجوالې 16دجوالې  ،مې نېټې13په
عرب،پاکستان،افغانستان اوطالبانوداستازوترمینځ خبرې شویدي،چې په افغانستان کې سراسري سوله رامینځته 

پرونوکې لکه،ان،بي ،اس،نیوزویک،نیویارک ټایمز،بي بي شي...په سیمه ییزو اونړېوالوډله ییزورسانېیواوخ
سي،سیډني مارنینګ هیرالډاونورې خپرونې دبېلګې په توګه یا دولی شو،را غلي دي ،چې د سیمې اونړۍ 

 یوشمېرهېوادونه په دې هڅوکې دي چې دافغانستان دکړکېچ دحل الرې چارې ولټول شي ...
نېیوچارووزیرمایک پومپېیواوالیس ویلزپه بېالبېلورسانېیوکې ډاګیزه کړې اوخبریاالنوته دامریکا له لوري دامریکادبهر

دافغانستان دسولې په اړه خبرې کړېدي اوداسې راپورونه هم خواره شول،چې امریکا له افغان چارواکوغوښتي،هغه 
دې تړاونه دی ښودل  سیمې،چې دخلکوګڼه ګوڼه پکې لږوي خپل پوځونه پرشاکړي...که څه هم رسمي غبرګون په

شوی خودخلکواندېښنې یې راپارولي دي...وخت به دیته ځواب ووایي،خوموږدتاریخ په اوږدوکې یوشمېرداسې ترخې 
تاریخي پېښې لیدلې دي،چې هغه دچاخبره ،مارخوړلی له پړي ډارېږي...غواړم په دې تړاودتېرتا ریخ څوپاڼې 

 :واړوم،او څوبېلګېوته تم شم 
-۱- 

معاصر تاریخ د ډېرو خونړیو او بدمرغو پبېښو شاهد دی، لومړۍ د سترې لوبې قرباني شو، ورپسې د  د افغانستان
ومه کال( چې امیر حبیب هللا خان ک 1۹1۸ – 1۹1۴لومړۍ سترې نړیوالې جګړې په منګولو کې داسې ښکېل شو )

ځانګړې ګټه ترالسه نکړه، چې هغه د مشروطه غوښتونکو د ټینګار له بابته له برېتانوي ښکېالک نه د هېواد خپلواکي 
 .وه

په مهال او بیا وروسته کله چې سړه جګړه پیل شوه او دوه جګړې  (1۹۴۵ – 1۹3۹همدا راز د دویمې نړیوالې )
ستر هېوادونه د نړۍ سیاسي ډګر ته د خپلو سیاسي موخو، د سیالۍ لپاره را ووتل. د برېتانیا صدراعظم چرچل چې 

کړه  ټهله هټلر او ستالین دواړو نه )کمونیزم او فاشیزم( وېره درلوده، د امریکا د متحده ایاالتو له چارواکو سره غو
چې یو دښمن په بل دښمن وځپي. ولې شوروي چارواکو هم کوښښ کاوه چې شوروي اتحاد، د هټلر له خونړي سېالب 

 .نه وژغوري. په پای کې دواړه لوري له فاشیزم سره په جګړه کې ښکېل شول
وړی او ځای د هټلر پیاشوروي کمونستي هېواد د نړۍ له پانګوالو هېوادونو په سر کې له امریکا او برېتانیې سره یو 

 .ځواکمن ځواک په ګونډو کړ
کېدونکي دښمن )د  امریکې او شوروي اتحاد په ګډه خپل ګډ دښمن وځپه، ولې وروسته دوی په خپله د یوه نه پخال

 .کمونستي او سرمایداری نظامونو( په توګه یو د بل پر وړاندې را څرګند شول
 .دواړو لورو کوښښ کاوه د خپلو سیاسي موخولپاره نړۍ ووېشي او خپل مالتړي یو د بل پر وړاندې ودروي

که له یوې خوا نړۍ دوه اړخیزه )دوه قطبي( لوری خپل کړی وه، خو له بلې خوا یوه دریم ځواک هم شتون درلود 
ۍ نوم ورکاوه او چا به هم ناپېیلي هېوادونه چې هغه له اقتصادي پلوه وروسته پاتې ټولنې وې، چې چا به د دریمې نړ

بلل، خو بیا هم په یوه ډول نه، یوه ډول یې له یادو دوه سترو نړیوالو ځواکونو سره سیاسي خواخوږي او اړیکې 
 .درلودې

ریقا فد امریکا متحده ایاالتو او د شوروي اتحاد ډېره پاملرنه افریقایي او اسیایي هېوادونو ته وه، پدې لړ کې جنوبي ا
 .او په اسیا کې چین ته، دغو دواړو هېوادونو ته ډېره پاملرنه وکړه چې دوی د ځان خوا ته را مات کړي

کال( نړیوال انډول او بېالنس واړوه، په سر کې شوروي اتحاد  1۹۴۹تاریخ وښوده چې د چین کمونستي انقالب )
تړ نه برخمن وه تایوان ته وتښتېد. تر ډېره پورې چې د امریکا له مال« چیکانکای چک»خپل بېدرېغه مالتړ وښوده او 
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کې مړ( د ښخولو په مراسمو کې برخه  1۹۵3د ماؤن ان ستالین تر مینځ اړیکې ښې وې ان تر دې چې د ستالین )
اخستې وه. ولې وروسته د شوروي او چینایي کمونستانو تر مینځ سیاسي اخ و ډب مینځته راغی او د مائو تسه دون 

ه هژمونیزم تورنه کړه. که څه هم ال له انقالب نه دمخه د چین د کمونست ګوند یوه لوړ رتبه چارواکي تګالره یې پ
لئوشائو )وروسته د چین جمهور رییس شو( له یوې امریکایۍ خپرونې سره په مرکه کې ویلي ول چې د چین کمونستي 

ې د چین کمونستي نظام به د شوروي اتحاد په نظام به یو اسیایي کمونستي نظام وي، د ده د خبرې مانا دا وه چې ګن
 .چوپړ کې نه وي

ولې بیا هم د نړۍ وروسته پاتې هېوادونه د امریکا او شوروي په منګولو کې ښکېل ول، د امریکا چارواکو د چین د 
کال خپل ټول کارپوهان له چین نه ووېستل، پداسې حال کې چې د  1۹۶۰ دریځ پخلی وکړ او کله چې شوروي په

ئوییزم پلویانو خپل ځانونه د مارکسیزم رښتیني وارثان ګڼل، ورو ورو یې د امریکایانو سیاسي پله درنه کړه. د ما
اتمي ځواک په سر چې د چین او شوروي تر مینځ کومه خوابدي مینځته راغلې وه، دغه ګړۍ امریکا ته ډېره د پام 

کال د کوباد توغندیو، د نړیوالې اتومي وسلې، د  1۹۶۲ وړ نه وه چې چین څه غواړي او څه کوي؟ ولې کله چې په
چین او ناپېیلو هېوادونو دریځ او یو شمېر نورې نړیوالې پېښې یو د بل پسې را والړې شوې، امریکا او شوروي د 

 .ته ورسېده« دیتانت»خپلو ګټو په موخه یو بل ته نږدې شول، چې ان خبره 
وال سیاست کې د امریکا ګټې ژغوري، نو دلته یې په ځغرده په شوروي چې تل په چین تور لګوه چې ګني په نړی

شوروي اتحاد تور پورې کړ چې دغه هېواد یو سوسیالستي هېواد نه دی، بلکې یو سوسیال امپریالست هېواد یې ګڼلی 
 .شو

وړاندې  د بل پر چین د دې لپاره چې شوروي اتحاد، د هند له مالتړ نه د امریکا له بابته لرې وساتي او یا بېرته یې یو
 .ودروي په هندوستان برید وکړ او د هند خاورې یوه برخه یې ترالسه کړه

د چین په دې کار سره او د شوروي له سوړ چلن نه جواهر لعل، نهر و نهیلی شو او د امریکا متحده ایاالتو سره یې 
 .اړیکې له سره ورغاولې

اتحاد کې یوه درې اړخیزه ناسته وکړه، چې په دې سره چین  کال په شوروي 1۹۶3 ولې بیا هم امریکې، برتانیې، په
 .نور هم سخت غبرګون وښود او داسې یې و انګېرله چې دوی غواړي د چین اتومي پروګرام وګواښي

د شوروي ستالین پلوي کمونستان هم له خروشچف نه لومړی په دې خواشیني ول چې له کوبا نه یې د توغندیو د لرې 
 .ا سره یې د نږدېوالي هڅې چټکې کړې ديکولو او له امریک

نېټه پداسې  1۶ کال د اکتوبر په 1۹۶۴ چین نور نه غوښتل چې له خپل اټومي ځواک نه پر شا شي نو ځکه یې په
 .حال کې چې خروشچف له واکه ګوښه شوی وه، لومړنی اټوم بم و ازمویه

د خاوري یوه برخه تزاري روسیې د خپل واک کېلومتره ګډه پوله درلوده او د چین  «۴۵۰۰»چین له شوروي سره 
 .په مهال ولکه کړې وه

چین چې په یوه اټومي ځواک بدل شوی وه، نو بیا یې په فرهنګي انقالب الس پورې کړ، او د دې په څنګ کې 
 .شوروي پلوه کمونستي بالک وغنده

روي نه مخ واړوه او د چین د دریځ پخلی د چین د دې هڅو په لړ کې یوګوسلویا، البانیا او د رومانیا هېوادونو له شو
 .یې وکړ

 .په چکوسلواکیا باندې د شورویانو برید هم وغندل شو او دا ډول بریدونه یې د نړۍ لپاره یو ګواښ وباله
که څه هم د وېتنام په جګړه کې شوروي او چین د امریکا د برید پر وړاندې یوه خوله وه، خو نکسن او کسینجر 

وې خوا د وېتنام جګړې ته د پای ټکی کېږدي او له بلې خوا د ستراتېژیکو وسلو په تړاو د کوښښ وکړ چې له ی
 .زکال( سفر وکړ 1۹۷۲تړون السلیک کړي او د همدې موخې لپاره یې شوروي اتحاد ته ) Salt one «سالت یو»
 .ژنف هم امریکا ته الړز کال د امریکي متحده ایاالتو خپل پوځونه له جنوبي وېتنام نه ووېستل او بر 1۹۷3 په

کمونستي نظام نسکور « الندې»په شیلي کې د  C.I.A دواړو غاړو کوښښ کاوه چې خپلې اړیکې دوستانه کړي، خو
ز کال مصر او سوریې په اسرائیلو برید وکړ او یو شمېر هېوادونو د تېلو د تحریم اعالن وکړ، چې  1۹۷3 کړ. په

ه. د دې لپاره چې امریکا د مینځني ختیځ له کړکېچ نه ځان وژغوري امریکې په اقتصادي لحاظ ډېر زیان وګال
تړون السلیک کړ، چې د وسلو سیالي به کابو کوي،  Salt two «سالټ دوه»کال په والدی وستک کې د  1۹۷۴ په

شرق او غرب به د دریمې نړۍ هېوادونه نه ګواښي، د شوروي او چین کړکېچ به څاري او یو شمېر نورې سیمه 
 .او نړیوالې پېښې په دغه تړون کې په ګوته شوې وې ییزې

د چین او امریکا تر مینځ چې کومې سیاسي ناخوالې مینځته راغلې وې پاکستان کوښښ وکړ چې د نکسن او مائو تر 
 .مینځ مینځګړیتوب وکړي

ولې. یکې له سره ورغشوروي چې ولیدل نو دوی هم د مینځني ختیځ، ویتنام او وروسته پاتې ټولنو له هېوادونو سره اړ
له هند او بنګلدېش )چې مجیب الرحمن واکمن وه( سره هم ال نږدې شو. خو د امریکا متحده ایآالتو په مالتړ 

 .کال د یوې کودتا په ترڅ کې شیخ مجیب الرحمن له واکه ګوښه شو 1۹۷۵ په
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-۲- 
سیمه کې دغو پرلپسې پېښو یو د بل پسې نړیوال غبرګونونه را وپارول، د شوروي او امریکا سیالي چټکه شوه، په 

چین له امریکې سره خپلې اړیکې دوستانه کړې، مصر، سوډان او سومالې له امریکا سره اړیکې له سره ورغولې، 
ي ، د پارس خلیج، د اسیا په جنوب ختیځ کې، جنوبپه لودیځ المان، جاپان، سعودي عربستان، په ټوله کې مینځنی ختیځ

فیلیپین، سینګاپور او په ټوله کې وروسته پاتې هېوادونه )دریمه نړۍ( د یو شمېر پېښو شاهدان  کوریا، تایلند، اندونیزیا،
 .ول

 .د افغانستان په تړاو، کوم څه چې ډېر مهم ول هغه د جنرال ضیاءالحق پوځي کودتا وه چې بوټو یې له واکه لرې کړ
د محمد داود خان د واک په وروستیو کې د افغانستان او جنرال ضیاء تر مینځ اړیکې دوستانه شوې. خو کله چې 

ګړي ډول کله چې د شوروي د پوځي یرغل په نتیجه کې شوروي پلوه کودتا ترسره شوه، لږه موده وروسته او په ځان
 .ببرک کارمل واک ته ورسېد، د شوروي د ځوړتیا شېبې پیل شوې او افغانستان د سیالۍ ډګر شو

د دغې سیالۍ لومړۍ پړاو د محمد داود خان د صدارت په مهال شروع شو، خو د شوروي د پوځي برید له امله دغې 
 .و نه پښه واړوله، پوځي سیالي یې خپله کړهسیالۍ له دېپلوماتیکو سیالی

 :شوروي اتحاد پخپل پوځي برید سره له ګڼو چلنجونو او ګواښونو سره مخ شو
لومړی اقتصادي، سیاسي او پوځي ستونزې او لګښتونه ول چې شوروي یې له سیاسي او اقتصادي ګواښ سره مخ 

 .کړ
 .ي وه چې شوروي یې انزوا، او ګوښه والي ته راکاږهدویم د امریکا او شوروي نړیواله سیاسي او پوخي سیال

دریم دا چې شوروي ځواکونه په دوه جبهو کې جنګېدل، لومړی له خلقیانو سره چې یو شمېر رهبران یې زندان ته 
 .ټېل وهل شوي ول

امریکا  سر کېاو دویم دا چې له وسلوالو مخالفینو سره چې د پاکستان په کوربه توب د نړۍ یو شمېر هېوادونو او په 
 .اقتصادي او پوخي مرستې کولې

پدې لړ کې د امریکا لوی بری ال دا هم وه چې د چین په څېر یو ستر هېواد یې د شوروي پر ضد د ځان پلوی کړ. د 
امریکې متحده ایاالتو کوښښ کاوه چې خپل متحدین سره نږدې کړي، لکه د چین او جاپان د دوستۍ تړون، ولې 

ل متحدین پیاوړي نکړل بلکې پخپلې السوهنې یې هغوی کمزوري کړل، را واخله د وېتنام او شوروي نه یوازې خپ
 .کمبودیا خپل مینځي ناخوالې او په افغانستان باندې وسلوال برید د ساري په توګه یادولی شو

ې موافقې په کال د یوې ګډ 1۹۷۸ د چین هېواد چې د امریکا له یوه استازي د ملي امنیت سالکار برژنسکي سره په
کال د فبروری  1۹۷۹ ترڅ کې دواړو غاړو )د چین مشر دینګ شیاوپنګ( د ګډو ګټو لپاره موافقه وکړه، نو بیا یې په

 .نېټه وېتنام وګواښه چې ګني په کمبودیا کې د پل پت حکومت نسکور کړی دی 1۷ په
دې هوکړې ته ورسېدل چې په ګډه له نورو چین او امریکا له دې سربېره، د نړیوالو او سیمه ییزو پېښو په تړاو هم 
 .متحدینو سره یو ځاي په افغانستان د شوروي یرغل پر وړاندې ودرېږي

کال  1۹۷۹ په افغانستان باندې د شوروي د سرو لښکرو برید د امریکې هغه خواشیني په خوښۍ بدله کړه چې په
ورځې وروسته  1۷ بند کړی وه. له دې پېښې نهنېټه د ایران ځوانانو د دوی سفارت کال (13۸۵/۸/13) 3 نوامبر په

په مشرۍ د مکې معظمې جومات ونیو او د سعودي عربستان « جهیمان»نوامبر( بنسټپالو مسلمانانو د  ۲۰ کال 1۹۷۹)
 .شاهي کورنۍ غړي یې د امریکا السپوڅي وګڼل

د اسالم د یوه دښمن هېواد په توګه همدا راز په پآکستان کې هم د امریکا په فرهنګي مرکز برید وشو او امریکا یې 
 .معرفي کړ

په سیمه کې دغو ټولو پېښو، د امریکې هېواد له یوه تریخ غبرګون سره مخ کړی و. ولې کله چې د شوروي پوځ په 
 .افغانستان وسلوال برید وکړ، د نړۍ او سیمې پام د شوروي کمونستي یرغل ته واوښت

-۳- 
وند په څو برخو وېشل شوی وه، لومړی د کارمل تر رهبرۍ الندې پرچمیانو په افغانستان کې د خلک دموکراتیک ګ

د شوروي پر خواخوږۍ د خلقیانو د حکومت نسکورول غوښتل. دویم د خلقیانو تر مینځ هم سیاسي اخ و ډب ان تر 
 .دې کچې ورسېد چې د ګوند مشر نور محمد تره کي د پېښو قرباني شو

ت بشپړ واک په ولکه کې راووست، پرته له دې چې خپل ګوند او پوځ پیاوړی کړي، حفیظ هللا امین چې د ګوند او دول
 .د شوروي په نیت او غبرګون پوه شي غوره یې وګڼله چې له پاکستان او امریکې سره خپلې اړیکې له سره ورغاوي

 یي چې له سيشوروي اتحاد، داسې ګڼلې وه، امین چې لوړې زده کړې کړې یې په امریکا کې سرته رسولې وې ښا
 .آی اې سره به یې اړیکې درلودې چې اوس غواړي له امریکې متحده ایاالتو سره دوستي وپالي

 .د دغو بېالبېلو پلمو پر بنسټ یې په یوه کمزوري ګاونډي هېواد وسلوال یرغل وکړ
مني، ولې شوروي اتحاد چې د تزار ځای ناست وه، دغه رژیم هم د تېر په څېر غوښتل چې خپل واک په نورو و

تاریخ وښوده، لکه څرنګه چې له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته لکه د عثماني ترکې په څېر د تزار ټولواکمني هم 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پایته ورسېده، دا رنګه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته هم د څو لسیزو په موده کې، چې کله په افغانستان وسلوال 
 .ي نخشه کې له مینځه الړتېری وکړ، د شوروي اتحاد جوړښت د نړۍ په سیاس

امریکې په خپل سیاسي چلن هغه شوروي اتحاد چې له ده سره په نړیواله سیاسي سیالۍ کې ښکېل وه، او ال کله چې 
 .ز کال لومړنی اټومي بم وازمویي، ال یې اندېښنه زیاته شوه، له مینځه یووړ 1۹۴۹ په

ړ چې امریکې د خپلو متحدینو او پلویانو پر مټ په بېالبېلو په دې سره هغه نړیوال سیاسي او پوځي انډول له مینځه ال
پړاوونو کې د سیتو، سینتو او په پای کې ال دمخه د ناټو پوځي تړون را مینځته کړی وه، او همدا رنګه شوروي اتحاد 

ړي، ب کهم د سوسیالستي هېوادونو په ملتیا د وارسا تړون بنسټ د دې لپاره اېښی وه چې د ناټو د پرمختګ مخه ډ
 .چې په پای کې وارسا خپل سر وخوړ او ناټو په یوازې ځان اوس د نړۍ د ادارې ټټر وهي

شوروي چارواکو نه یوازې پخپلې سیاسي تېروتنې د خپلې ټولواکمنۍ په هدیره کې ځانونه خاوروته وسپارل، بلکې 
قتصادي، کلتوري او سیاسي، هستي دوی چې په خپل السپوڅي ببرک کارمل کوم باور کړی وه، هغه هم د افغانستان ا

 .او شتمني تر خاورو الندې کړه
افغانستان که له یوې خوا د سړې او تودې جګړې په نوم د دوست او دوښمن لخوا وځپل شو، له بلې خوا په خپلمینځي 

هم  نجیباخ و ډب کې هم ښکېل و، لکه د تېر په څېر چې تره کي او امین یو د بل قرباني شول، دا رنګه کارمل او 
 .پخپلو کې غوښه او چاړه شول

په افغانسان باندې دشوروي اتحاد پوځي برید د پاکستان لپاره یوه لویه سیاسي نېکمرغي وه چې د شوروي او افغانستان 
 .د چارواکو د تېروتنو له امله دومره چاغ شو، چې ان د نړۍ د یوه اټومي ځواک په توګه را څرګند شو

-۴- 
 .د افغانستان بله لویه غمیزه هغه مهال پیل شوه چې د نجیب هللا واکمني را چپه شوه او واک تنظیمي وسلوالو ته ورسېد

هر تنظیم او هرې وسلوالې جنګي ډلې کوښښ کاوه چې د افغانستان ډېرې سیمې په سر کې د کابل مهمې ادارې الندې 
دغه غمیزه دومره ترخه شوه چې د افغانستان سپکې او درنې کړي چې مالونه یې چور او غنیمت کړي. د غنیمت 

 .وسلې هم د غنیمت برخه شوه، ان الوتکې، ټانګونه او توپونه هم بېالبېلو وسله والو تنظیمونو پخپله ولکه کې ونیول
ن ادغه ملي غمیزه تر دې کچې ورسېده چې یو شمېر تنظیمونو د کباړ په بیه یادې وسلې په ګاونډي هېواد پاکست

 .وپلورلې
کومې وسلې چې د اسالمي جمعیت او اسالمي ګوند د واک په سر یو د بل پر وړاندې کارېدلې په دې ترڅ کې هم 
ډېرې وسلې له مینځه الړې. د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونو هم دا غوره ګڼله چې هغه د شرق او غرب د وسلو 

ډول نه یوه ډول له مینځه الړ شي. د دې پروژې د عملي کولو  ګودامونه چې په افغانستان کې شتون لري باید په یوه
 .لپاره همدغه تنظیمونه ول چې د افغانستان مادي او معنوي شتمني یې په اوبو الهو کړه

په دې الره کې هر تنظیم او د تنظیم هر مشر او هر قومندان خپل ناوړه رول لوبولی دی، خو په ډې تړواو څو څېرې 
ر د پام وړ دي، چې موږ اسالمي ګوند او په سر کې حکمتیار، اسالمي جمعیت او د نظار شورا او څو تنظیمونه ډې

ستر قومندان مسعود، د وحدت ګوند مشران لکه مزاري، محقق... عبدالرب رسول سیاف، او د جنبش اسالمي ګوند 
 .په سرو وینو کې ولمبوهعبدالرشید دوستم د ساري په توګه یادوو چې افغانستان او په ځانګړې توګه کابل یې 

دې کې شک نشته چې د هېواد په ورانولو کې د بهرنیو هېوادونو الس وه، خو تنظیمونه د توکو او وسیلو په توګه 
 .وکارول شول

پاکستان او ایران دوه هغه ګاونډي هېوادونه ول چې د افغانستان په ورانولو کې یې ټاکونکی رول درلود. د بېلګې په 
ه او ځواک څښتن وي. ولې ایران بیا شیع وښتل چې سوني مذهبي ډلې په سر کې حکمتیار د ډېر واکتوګه پاکستان غ

 .ډلې په شا ډبولې چې په افغانستان کې د پام وړ ځای ولري
هغه مهال چې ال کله تنظیمونه واک ته نه وو رسېدلي، ویلیام کیسي په افغانستان کې د یوه پراخ بنسټه حکومت په 

 .کاوه، د لږکیو تر مینځ انډول او د دموکراسۍ پرمختګ یې د ستونزو د حل یوازینۍ الر ګڼله جوړولو ټینګار
 :ولې د پاکستان د آی اس آی مشر اختر عبدالرحمن په ځغرده ویلیام کیسي ته وویل

 لافغانستان یوه مذهبي ټولنه ده، دموکراسۍ ته پکې ځای نشته، خو کیسي ورته د محمدظاهرشاه د واکمنۍ د مها
دموکراسي ور یاده کړه، اختر عبدالرحمن بیا ور غبرګه کړه، د افغانستان ټوله مسئله باید موږ ته پرېږدئ، ځکه چې 
د شوروي په کمزورۍ کې د پاکستان ونډه مهمه ده، کیسي د اختر عبدالرحمن پر وړاندې پټه خوله، ولې په مانا 

ې را پیدا کړې د پام وړ وګرځېده، چې ګني آی اس آی که لرونکې چوپتیا چې د ضیاءالحق او اختر په وچلو کې کرښ
چې له ټولو غاړو په سر کې C.I.A ټاکونکی رول لري نو باید د سي آی آې په هاندو هڅو هم سترګې پټې نشي، هغه

 .له احمد شاه مسعود سره د کابل د حکومت په پرزولو کې د وسلو او پیسو مرسته کوي او کړیده
ارواکي،دخپل هېوادکړکېچ کابونه کړي ،دسیمې اونړۍ سیاسي اواقتصادي سیالېیوته په کلکه که چېرې دافغانستان چ

پاملرنه ونکړي ،بیادتېرپه څېرخپلې ناخوالې ترخپل ګروت الندې رانه ولي،نودافغانستان تېرې پېښې به په ورته بڼه 
 بېا راغبرګې شي اوافغانستان به دنورودسیالېیوقرباني شي.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

