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 په روسیه کی د افغانستان په هکله دری اړخیزي خبرې

د میاشت د شپږمی نیټه چی د جدی  27د افغانستان او نړۍ اطالعاتی رسنیو خبر ورکړ چی نن د دسمبر د میشتی په 

نیټی سره برابره ده، دروسی د دولت په میزبانۍ د پاکستان، چین او د روسی د 

هیواد تر منځ د افغانستان د روانو حاالتو په هکله دری اړخیزی خبری پیل شوی. 

داچی په دی دری اړخیزو خبرو کی کومی موضوعګانی شاملی وی او تر او سه 

کومو خبرو موافقه شوی کنه، نه ده معلومه. افغان د دی دری هیوادونو د تر منځ په 

دولت په دی هکله شدید عکس العمل ښکاره کړی او ټولی هغه خبری یی په کلکه 

رد کړی او غندلی دی چی د افغانستان په هکله وی او افغان دولت پکی حضور 

ت په هکله چی د نورو دولتونو له ونه لری. دا د پوهیدو وړ او د نړیوالو حقوقو سره برابره خبره ده چی د هر دول

خوا کومی پریکړی د هماغه دولت د ګډون نه پرته وشی، نوموړی دولت نه یواځی داچی د دی پریکړو په منلو مکلف 

نه دی، بلکی په دا ډول پریکړو د نړیوالو )بین الدول( حقوقو له مخی د اعتراض حق هم لری، داچی د افغان دولت 

ری هیوادونو اعترض وکړی او د یوه اشغال شوی دولت په توګه به د دوی اعتراض ته نوره به تر کومه ځایه په دی د

نړۍ څومره اهمیت ورکړی هم یوه نا معلومه او ګونګه مسئله ده. زه دلته په ډیره لنډه توګه غواړم چی له دی هیوادو 

پری خبری کیږ او د افغانانو  سره نه یوڅو هغه پوښتنی وکړم چی د افغان دولت نه، بلکی د افغان ولس په منځ کی 

 یی اندیښني را پیداکړیدی.
 

نیټه چی د جدی د  27ــ  تر ټولو د مخه  پوښتنه  داده چی ولی دا خبری د روسیی په هیواد کی د دسمبر د میاشتی په 

همدی ورځ   کاله د مخه په 37نیټی سره برابره ده، او داهغه ورځ او نیټه ده، چی د وخت شوروی دولت  ۶میاشتی د 

په افغانستان باندی وسله وال یرغل وکړ، د دی هیواد دولتی زعامت یی ) که څه هم یو مستبد زعامت و( له منځه یوړ 

او پرځای یو داسی ګوډاګی نظام قدرت ته ورساوه چی د افغانستان ټولی چاری یی همدی روسانو ته وسپارلی او پوره 

و سره خاوری کړل، او نن بیا هم په همدی ورځ د پاکستان او چین سره دولس کاله یی د افغانستان هر څه د خاور

 یوځای د افغانانو د النوری بربادۍ د پاره نوی پال نونه جوړوی او هغه هم په همدی کرغیړنه ورځ، ولی دا ورځ؟
 

ی و په ښکاره وایــ روسی مقامات د افغانستان د طالبانو سره د ایران د اسالمی دولت په څیر خپلی اړیکی نه پټوی ا

چی دوی غواړی چی د طالبانو سره د داعش د مخنوی د پاره چی د پخوانی شوروی له پولو نه، یعنی د مځنۍ اسیا 

هوادونو ته را تیر نه شی مرسته کوی. سوال دادی چی ایا روس او چین هم د ایران او پاکستان په څیر غواړی چی 

غرافیه و ګرځوی؟ او ایا دوی په دی نه پوهیږی چی په دی کار سره د طالب او داعش د جنګ میدان د افغانستان ج
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افغان موجود دولت ورو ورو له پښو لویږی او د دی دولت د سقوط سره سم که بیرته طالبانی نظام په افغانستان کی 

وخت کی  په پښو ودریږی دا پروژه به په هماغه لومړۍ ورځ د پخوانی شوروی د پولو نه ورتیره نه شی، او په لنډ

به د مرکزی اسیا پرټولو هیوادونو تسلط پدانکړی او د تندروانو په الس د بل شوی اور لمبی به ډیری ژر د چین له 

 دیوال او د قفقاز له غرونو نه هم ور وا نه وړی؟؟؟
 

ریزم ی د تروــ ایا روسیه او چین په دی نه پوهیږ چی پاکستان د دنیا تر ټولو هیوادونو نه زیات، په سیمه او نړۍ ک

او ترهګرۍ حامی، پالونکی، روزونکی او ساتونکی هیواد دی، او همدا اوس د تروریستانو ټول مرکزونه او مشران 

 په همدی هیواد کی پراته دی او له همدی ځایه د نړۍ په نورو برخو کی د وژلو او بربادیو د پاره پالنونه جوړوی؟

ـ ایا د روس او چین زعامتونه او د جاسوسۍ سازمانونه دومره کمزوری او بی خبره دی چی د پاکستان د )آي،اس،آي(  ـ

د اداری اړیکی او همکارۍ د امریکا د)سی،آي،ائ( او د انګلستان د)انټیلیجنټ سرویس( د سازمانونو سره نه شی 

و کار اچول درک کولی او په دی نه پوهیږی چی هغه ګزارونه چی د همدی سازمانو په مرسته د بیال بیلو وسیلو د په

 له مخی په نوره نړۍ کی هره ورځ تر سره کیږی د دوی هیوادونه به ورنه په امن کی پاتی شی؟
 

ــ ایا د روس او چین دولتونه په دی نه دی خبر چی د  دا تیرو شپاړسو کلونو په اوږدو کی یعنی له هغه وخته را 

 کی د طالبانو دولت مات شو بیا تر ننه پوری د پاکستانهیسی چی په افغانستان کی د امریکا د نظامی مداخلی په نتیجه 

هیواد د امریکا له دولت او د ناتو د نورو هیوادونو نه ، په دی نامه چی د تروریزم سره په مبارزه کی مرستو ته اړتیا 

او په  ته نکړلری په سوونو بیلیونه ډالر تر السه نکړل، او ایا له همدی هیواد نه هره ورځ نوو تروریستانو سر راپور

همدی افغانستان کی یی د ناتو نظامی قواو ته د سر په کاسه کی اوبه ورنکړی؟؟؟ اوس چی په پاکستان باندی د غرب 

)خصوصاُ د امریکا(، د دوه مخی او درغو له کبله د مرستو اندازه کمه شویده نو دوه نور بی تمیزه قوتونه یی د ګټی 

 ته ښه تحقق پیدا کوی چی وایی: ) تا که احمق در جهان است مفلس در نمی ماند(.اوچتونی د پاره پیدا کړل. دا متل دل

ــ روس ته خو به په یاد وی خو چین ته هم په کارده چی په دی و پوهیږی چی افغانان ممکن د دنیا تر ټو بی وزله او 

په مخ را پیدا شوی دی، د کمو امکاناتو لرونکی ملت وی. خو د دی تر څنګ له هغه وخته چی دا ملت د دی ځمکی 

د دنیا هیڅ زورګیر توان په دی نه دی بریالی شوی چی د دی ملت غاړی ته د غالمۍ رسۍ ورواچوی. روس او چین 

به بیاهم و کوالی شی چی دا خلک و وژنی ، لوټ یی کړی، برباد او خراب یی کړی، خو یو کار به ونه شی کوالی، 

ګټه و کاروی. افغانان پاک زړی او ساده خلک دی خو کله چی د چا په ټګۍ  او هغه داچی تر ډیره وخته دوی په خپله

 برګۍ و پو هیږی بیا ورسره په هماغه شیبه ډغرو ته تیار وی. 
 

ــ همدا سی نوری ډیر پوښتنی شته چی د افغان ولس یی د روس او چین دولتونو ته راجع کوی او خبرداری ورکوی 

ه شاید دومره د افغانستان په زیان تمامه نه شی لکه خپله د دوی په ضرر چی چی د پاکستان سره د دوی هره پریکړ

لوښی شکل او  تمامیږی، ځکه پاکستان یو هسی هیواد دی لکه اوبه او اوبه چی په هر لوښی واچولی شی د هماغه

 .رنګ ځانته غوره کوی

 

ه توګه د عمل کولو صالحیت  لری باید ــ بالخره افغان دولت که چیری په خپلو کړو وړو کی آزاد وی او په مستقل

بی د وخت له ضیاع څخه د ټولو الزمو الرو د په کار اچولو سره دا دری اړخیزی خبری او دی ته ورته نوری هغه 

پریکړی چی د افغانانو د ګډون نه پرته په هر ځای کی تر سره کیږی و غندی او د هغی په بی تاثیره کولو کی متین 

 ګامونه پورته کړی. 
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د دی تر څنګ طالبان هم باید دی ټکی ته پام وکړی چی لکه څنګه چی پاکستان په دا تیرو شپاړسو کالو کی د دوی د 

سادګۍ او ناسالمو احساساتو نه د دوی د هیواد )افغانستان( په ورانولو او بربادۍ کی ګټه پورته کړیده، اوس یی د چین 

د دوی په سر معامله پیل کړی ده او لکه څنګه چی یی پخوا د او روس سره بی له دی چی دوی وربانی وپوهیږی، 

خلقیانو او پرچمیانو له وجود څخه د دی وطن په بربادۍ کی د کوکی کوډیو په څیر استفاده کوله او په تاریخ کی یی 

ورمخی ورته مخونه ور تور کړل، همداسی د دوی )طالبانو( نه هم ګټه پورته کوی او له دوی نه به هم هماغه ډول ت

جوړ کاندی لکه د هغوی نه یی چی جوړ کړی ول. که طالبان آزاد وی او په مستقله توګه د تصمیم نیولو صالحیت 

ورسره وی، نو په دی، دی غور وکړی چی د روس او چین په لمنه کی ځان ور ګزارول، هغه هم د پاکستان په 

 ، او څه ډول اغیزه، مثب که منفی؟ څومره د دوی په ملی او اسالمی هویت باندی اغیزه کوی پریکړه،

 

 پای

 201۶/ 27دسمبر/

 تورنتو/ کانادا 

 

 

 


