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 کوي غال افتخارات ولس افغان د الرې له غونډو د آباد اسالم
 

افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې دتاریخ په اوږدو کې یې ډیرو مهمو طاقتونو او هیوادونو ته په 
جګړه کې ماتې ورکړي ده، او هر وخت جګړه په افغانانو تپل شوې، داسي نه ده چې افغانان په نورو پسي ورغلي، 
بلکه هغوی د افغانستان اشغال پسې راغلي وو، او کومو هیوادونو ته چې افغانانو د خپلو مسلمانو وروڼو د مرستې 

 .له پاره تللي، هلته یې په جګړه کې خپله میړانه ښوولي ده
دادی یو ځل بیا هللا ج د افغانانو د پاره د یو بل لوی افتخار ورځي رانږدې کړې چې تاریخ به یې ثبتوی، امریکااو 

 دهغوی متحدینو ته د افغان ولس له لوري په جګړه کې ماتې ورکول دي.
خوړلي، داچې په رسمي ډول یې نه منې بېله خبره ده، ولي نړیوال پوهیږي او د نړۍ امریکا په افغانستان کې ماتې 

 ځینو سیاستوالو او نظامې کارپوهانو دا خبرې کړې چې امریکا او متحدینو یې په جګړه کې ماتې وخوړله.
 یللی.خپله دامریکا  او برطانیه ځینو متقاعد جنراالنو داخبره کړی چې مونږ په افغانستان کی جنګ با

اصل موضوع ته راځم، د مرې غونډه یادوم، څه ډول پاکستان د افغانانو افتخارات غالکوي؟ یاد مو دي چې کله 
پاکستان او نړۍ په دي پوه شول چې افغان مجاهدین روسانو ته شکست ورکوي، او د هللا ج نصرت له مجاهدینو 

، دومره ورسره د پاکستان هیواد د مجاهدینو سره ملګري دی، څومره چې د روسانو د شکست ورځې رانږدې کیدي
تنظیمونه زیاتول، ددې لپاره چې پاکستان دمجاهدینو افتخارات هضم کړي، ددي له پاره یې اوه تنظیمونه جوړ او 
هغوی یې په خپلو منځونو کې اختالفاتو ته په بېالبېلو وختونو کې هڅول، ترڅو د هغوی له اختالف څخه پاکستان 

 ته کړي.اعظمي ګټه پور
ماتې ته مجبور کړل،  کله چې د وارسا بالک مات او د هللا ج په مرسته مجاهدینو د جګړې او زور دالري روسان

پاکستان وو چې په جنیوا کې یې د افغانستان مسایلو اړوند تړونونه امضاء کړل، د مجاهدینو مشرانو هلته شتون نه 
 الره، حتی ځینې خو ورڅخه ناخبره ساتل شوې وو.

پاکستان همهغه خوند په خوله کې پاتې دی، همهغه امتیازات بیا غواړي، دوه هدفه لري، یو داچې د امریکا  د
 پوځیانو ته مصؤنه د وتلو الره برابره کړي، او دهغوی ماتې پټه کړي،)ځکه دوی به دا پروژه هم دامریکایانو نه د

هدینو د تجربې تکرار، طالبان خپلو منځونو کې په ډیرو ډالرو په بدل کې اخیستي وي( دوهم داچې د پخوانیو مجا
جګړه او اختالف اخته کړي، د طالبانو د خپلمنځې اختالف له امله به د روان څوارلس کلن افغان ولس مقاومت 
افتخار او د امریکا مصؤن وتل همدوی پاکستان ته ورپه برخه شي، او بیا به راتلونکې افغان نسلونه کله داومني چې 

ز کال کې امریکا او متحدینو یې په افغانستان یرغل وکړ، د افغان ولس له پراخ مقاومت سره مخ شو او  ۲۰۰۱په 
 باالخره یې ماتې وخوړله.

پاکستان به هغه وخت خپلې موخې ته ورسیږ چې کله طالبان خپلو منځو نو کې د پخوانیو مجاهدینو په څیر جګړې 
 پېل کړي.

وي، تقبیح یې اوس هغه ډول نه وي او اتم د ثور هر کال تر پخوانې هغه پېکه  تاسي به لیدلي وي چې اووم د ثور
فیبروري ) ۱۳۶۷مه ۲۷لکه د مجاهدینو په لومړیو کلونو کې چې کیدل، او دا رنګه د روسانو د وتلو ورځ  د دلوې 

ه نیول کیږي چې د ځوانانو له اذهانو په وتلو ده، هیڅ ډول مناسب مراسم ورته ننیټه خو بېخې   (۱۹۸۹مه، ۱۵
 دافغان ولس دغه ستره بریا په سم ډول سره ولمانځي.

په نړۍ کې هر هیواد چې جګړه کړي د جګړې اثار یې خوندي ساتلي وي، خپلو نسلونو ته یې په موزیمونو کې 
ن جهاد ایښې وي، نورو هیوادونو ته ماتې ورکول د خپلو نیکونو او پلرو نو افتخار ګڼې ، ولي د روسانو سره د افغا

هغه تاریخې اثار د یو سنجیده پالن له مخې ټول له منځه یووړل شول، داسي هم وشول چې روغ او سم ټانکونه، 
الوتکې او نور نظامي وسایل پاکستان ته نقل شول، کیدای شي یو وخت پاکستانیان خپلو نسلونو ته همدغه وسایل 
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ټلي او د افغان ولس بې شمیره قربانۍ تر سیوري داسي ښکاره کړي چې له روسانو څخه جګړه اصال پاکستان ګ
 الندي راولي.

پاکستان نشوای زغمالی چې د روسانو د ماتې افتخار دي د افغانانو په نوم باقي پاتې شوي، داسي حالتو ته د امریکا 
، نن په مرسته دوی زمینه برابره کړه چې هغه روسانو ته ماتې ورکوونکي مجاهدین باید محاکمو ته کش کړل شي

دادی ددي په ځای چې د روسانو د وتلو ورځ  پخواني مجاهدین ولمانځي، هغه مجاهدین په مزار او روسیه کې له 
 روسانو سره یوځای د روسانو د تاریخ ورځې لمانځي.

رو پاکستان د تیر جهاد په لوبه کې پوره کامیابې ترالسه کړه، روسانو ته یې د جنیوا د قرارداد له مخې او د ډیرو نو
مادي امتیازاتو په بدل کې د دوی د پوځیانو له پاره مصؤنه الره برابره کړه، روسانو باندي یې یو ډول خپل احسان 

 هم ګاڼه.
پاکستان غواړي چې دا وار د امریکا پوځیانو ته لکه څنګه یی چې مصؤنه راوستی وو ، بیرته د وتلو له پاره 

ري وشي، کوم چې افغان ولس خپله هم غواړي چې نور دي مصؤنه الره هم ددوی په وساطت او ددوی له لو
امریکایې او د هغوی متحدین پوځونه له افغانستان څخه ووځي، همدغه مصؤنه الره خپله طالبانو او افغان ولس 
پشنهاد کړي، ولی پاکستان غواړي د افغانانو څخه هر څه غال کړي، او هغه قربانۍ چې افغان ولس ورکړي د 

 پل ځانته واخلي.هغوی امتیاز خ
مرحلې ته رسیدلي، کوشش کوي د مرې په څیر وروستۍ  پاکستان چې اوس په دی پوهیږي چې دافغانستان قضیه

غونډې جوړي کړي، او له دي الري د طالبانو ترمنځ اختالفات راپورته کړي، خپلمنځي جنګ ته الره برابره کړي، 
ره د جهاد نوم چې اوس څوک نه اخلي له امریکا او دهغوی له او بااالخره زمینه دیته برابره شي لکه د روسانو س

متحدینو سره د افغان ولس  د مقدس مقاومت نوم هم څوک وانه خلي، او هغه کسان چې له امریکا سره جنګیدلي 
 افغان ولس ته یې خپلواکې ورکړي په هغوی پسي د محاکمه کیدو غږ اوچت کړي.

ه متوجه وي چې د پخواني جهاد ناسمه تجربه تکرار نه شي، دوه ځلي له یوه طالبان او نور مجاهدین باید دیته پور
سوري څخه ونه چیچل شي، بیا د خپل افغان وینه بل افغان دخپلمنځي اختالف له کبله توی نه کړي، په یو او بل نوم 

او او امن  د پردیو د ګټو له پاره ونه جګیږي، له پوره بصیرت او سم سیاست څخه کار واخستل شي، د سولې
افغانستان له پاره ابتکار په الس کې واخلي، خپل ګټې ویاړونه او امتیازونه د بل چا په الس کې ورنه کړي، د 
اسالمي او ملي ارزښتونو په رڼا کې جګړې ته پای ورکول شي، هسې هم دادی امریکا اوناټو په وتلو دي، د خپل 

فغان حکومت( سیاسي تنازالت وښیې، یو بل ومني، د ولس د افغان ورور په مقابل کې شکېل لوري )طالب ، او ا
 ګټو له پاره د هیواد د ګټو له پاره قرباني ورکړي.

د طالبانو مشران او په ځانګړې ډول د طالبانو سیاسي دفتر دغه ټولو ټکو ته جدې پام وکړي، او داسي پریکړو ته 
ګټې په نظر کې ونیسي، دا نو د طالبانو د سیاسي دفتر  ننوځي چې د ملت او هیواد په ګټه وي، د خپل هیواد ا و ملت

مسؤلیت دي چې د افغان ګټلي افتخاراتو د غال مخنیوي او د شته ګواښونو مقابله وکړي، داسي سوله وشي چې 
 افتخارات یې افغان ولس ته پاتې شي.

اشخاص یې لري وخت په د طالبانو څخه هیله کیدای شي چې هغه دسیسې او شوم پالنونه چې نور هیوادونه او 
وخت یې باید له خپل ولس سره شریک کړي، د مرې غونډې اړوند په کار وه چې واضح هر څه له خپل ولس سره 

 شریک کړي، ولي معلومیږي چې په کرار کرار د طالبانو سرچینو په حواله ډیر څه ښکار شول، خو په ځنډ سره.
سولې هرڅه په مخ یوړل شي، او افغان حکومت پاکستان ته  له ولس سره ویره داده چې که د پاکستان له خوا د

امتیازات ورکړي، بیا به ددغو امتیازاتو پوښتنه له طالب څخه کیږي، افغان حکومت به خپل ځان ته ځکه برائت 
ورکوي چې طالبان سولې ته نه حاضریدل، موږ مجبور وو چې د طالبانو د حاضریدو په مقابل کې پاکستان ته 

رکړو، او پایله به یې داوي چې هغه امتیازات چې افغان حکومت به یې پاکستان ته ورکوی دهغو پړه به امتیازات و
 په طالب اچول کیږي.

د پاکستان پوځیان او استخبارات به کله هم داسي پریکړې ونه کړي چې د افغان حکومت په ګټه وي، یا خو د طالب 
که د مسلمانانو له غمه دغه هیواد کړیږي او د مسلمان غم  په ګټه وي، دواړه لوري باید ډیر جدي متوجه وي،

ورسره وي، خپلې ګټې یې هدف نه وي، نو بیا ولي په جلوزو، کشمیر، پنجاب او زاخیلو کیمپ کې د مهاجرونو 
کورونه نړول کیږي، ماشومان په کورونو کې تر خاورو الندي کیږي، افغان مسلمان مهاجر بندیان کیږي، شکول 

ې ورنه وړل کیږي، شتمنیانې، دکانونه، او جائدادونه ترې په زور اخیستل کیږي، دوی ته یواځي خپل کیږي، پیس
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هدف مهم دی، هغه داچې همیش دي افغانستان د پاکستان هیواد له پاره اړ او مجبوره وي، او د افغانستان د 
 راتلونکي له پاره که هره پریکړه وي هغه باید د پاکستان په خوښه وي.

مو دادی چې د مرې غونډه د افغانستان د ارامۍ له پاره نه وه، بلکه دافغان ولس د افتخاراتو غالکولو او د  باور
 طالبانو ترمنځ د خپلمنځي جګړو ته لمن وهلو په موخه جوړه شوې وه .

ښکاره جفا په پای کې یو ټکی ډیرمهم ګڼم چې پخوانیو تجربو ته په کتو سره پاکستان چې کله دافغانانو سره کومه 
کړی وي ،)که هغه دحکومت سره وي  یاطالبانو( نو بیا یي فورا بیرته دخوشحالولو  او دهغو ی غوسه کمولو په 
موخه یو لړنمایشی اقدامات هم کړي وي چې ظاهرا ترې نه ددوستۍ او پیښمانۍ بوی ځي مګر دا یوازې په شهدو 

ړی ډول دسیاسي دفتر  مشرانو ته خپل کسان لیږي، ځکه کې دزهرو ایښودل وي، اوس به پاکستان طالبانو په ځانګ
اوس لوبه د طالبانو د سیاسي دفتر او آی ایس آی ترمنځ روان ده، د دوی دمرې غونډې څخه یوه مهم هدف تاسو ته 
ضربه درکول وو، او هغه کار دوی وکړ، تاسي ته به  دآی ایس آی مشران ستاسي د خوشحالولو د پاره درولیږي او 

پله د آی ایس آي مشر رضوان اختر مراجعه وکړي ، د دغو مالقاتونو په ترڅ کې به تاسو ته دمرې  او دې ممکن خ
ته ورته غونډو  په اړه ناسم معلومات کیدای شی درسره شریک کړي، دوی به وایې چې مونږ خو نه غوښتل چې 

 وکړ مونږ خپله ډیر پري خپه یو .داغونډه په داسې ډول رسنیزه شي، دا د هغه او د بل کار و چې دا کار یی 
 باید دې ټکو ته مو پوره پام وي ځکه دوی به داسې تلل راتلل هم دخپلو رسنیو په مټ په خپله ګټه څرخوي.
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