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  نظر محمد مطمئن: ليـکوال او شـــناند

  ٢٠١۵ مارچ ١٣
  

  د غني د سولې سياست؛
  طالبان ستونزه دي که حکومت کې دننه کړۍ؟

  

د سولې عنقا . اکې د سولې پر لور رھې ديګنګوسې پيل کړي چې ګو/يو ځل بيا ګډ حکومت په دې ھيله ھڅې

اسالم اباد ھم د مارچ لومړۍ ورځې د سولې د خبرو پيل ګڼلی وو؛ دلته کابل کې . ورته په اسالم اباد کې ښکاري

ھيلې داسې راټوکٻدلې وې چې ګواکې د سولې دا ورکه کونجي پيدا . رسنيو ھم د پاکستان پر موعد شخوندونه وھل

عملي ھڅې نه وې پيل شوې او خبره يوازې د مطبوعاتو په حد کې وه، حکومت کې دننه ال چې د سولې . شوه

غني له يوې خوا د سولې شعار . امتيازخورې کړۍ متحرکې شوې او پر ولسمشر غني يې فشارونه زيات کړل

  .پورته کوي او له بلې خوا يې تر زنې الندې د سولې خنډونه نٻغ والړ دي

د طالبانو نوم ماته مه يادوئ، «نداز کې د ځينو مھمو ھيوادونو سفيرانو ته ويلي  چې ولسمشر غني په ډير سپک ا

، ډيری سفيرانو ته يې ويلي چې نور کار خالص دی، »دوی نه منم، پاکستان سره مې خبره خالصه کړې ده

  . طالبان نشته

 ده چې ميراث ورته وايي ميراث خور ښه. ھغه پښتو متل دی وايي چې ميراث خور ښه ده که اموخته خور

  .ورسيږي په خپله مخه ځي، خو اموخته خور او مفت خور بيا ھيڅکله ھم قناعت نه کوي او ھميش يې غواړي

  

  امتيازخواره به ارام کښٻني؟

تٻرو ديارلس کلونو کې ځينې افغانان دومره شتمن شول، دومره وپړسول شول او د بھرنيانو له خوا دومداره ورته 

ورکول کيدلي،او يا خو يې د فساد د الري د خپلو موقفونو څخه په استفادې زياتې پيسې، امکانات او پيسي 

کورونه، ځمکې او نور امتيازات ترالسه کول،  اوس چې دا ھرڅه په ځينو يو دم بند شول، دا به د ولسمشر غني 

وي چې ولسمشر غني له پاره ستونزمنه وي، چې ھغوی ھمداسي ارام کښينوي، بلکې ھمدا کسان به اوس  ھڅه ک

  .ته په ارګ او کور دننه ستونزې جوړې کړي

اوسمھال  د غني له پاره سوله له طالبانو سره يواځنۍ ستونزه نه ده، بلکې په کوردننه په دولت کې او له دولت نه 

  .بھر ھم لويې ستونزې اشرف غني ته مخکې دي
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ې جرګې د رئيس ابراھيمې، د مشرانو جرګې د اشرف غني به اړ وي چې د استاد سياف، ډاکټر عبدهللا، د ولس

رئيس مسلم يار او پخوانيو په کور کينول شويو وزيرانو، دا ډول ھغه کسان چې په ھرات او نورو واليتونو کې له 

دندو ګوښه شول، د دوی ټولو سره به الره وړي او د ھغوی مالتړ ته به اړتيا لري، که ھمداسي يې پريږدي، نه دا 

و سره به د سولې خبرې پرمختګ وکړي، بلکې په کور دننه به ھم غني ته په امنيتې برخه کې ستر چې له طالبان

  .ګواښونه موجود وي

  

  !حکومتونه له دننه نسکور شوي

حکومتونه ھر  وخت له داخل نه چپه شوي، کله چې په داخل کې ستونزه وي، نو يوبل ته کوھی کني، د ظاھر شاه 

داؤد په الس، د داؤد حکومت د ھغه د ملګرو امين او ترکي او په ټوله کې کمونسټانو حکومت د ھغه د اکا د زوی  

په الس، د ترکي حکومت د امين په الس، د امين حکومت د ببرک په ھڅو د روسانو په واسطه او د ببرک 

ومت د حکومت د ډاکټر نجيب په الس، د ډاکټر نجيب حکومت د دوستم او ببرک د ډلې په مرسته، د مجددي حک

استاد رباني ، حکمتيار او استاد رباني په الس، د استاد رباني حکومت د طالب لخوا، او د طالبانو حکومت د 

  .امريکا په مرسته د شمال ائتالف له خوا يو په بل پسې چپه شول

اوسمھال ھم د ګډ حکومت ترمنځ  د خلقي او پرچمي د وخت لوبه روانه ده، په حکومت کې دننه ډير زيات 

  .مخالفتونه شته

 شمال ټلواله ھومره ھم د سولې مخالف نه دي، بلکې ھغوی ويره لري که طالبان له غني سره يوځای شي دغه 

لړزانده حکومت به بقا ومومي، دوی په دې انتظار دي چې حکومت غني نه کنټرول کوالی شي او نه يې ساتلی 

  . او د ھغه ډلې ته پاتي کيږيشي، د وخت په تيريدو به حکومت نيغ په نيغه ډاکټر عبدهللا

د ھندوستان موضوع په دغسي حساس وخت کې مھمه ده چې  د سلما بند په ګډون خپلې لويې  پروژې يې  ځنډولي 

  .دي

نړيواله ټولنه  د سولې اړوند مھم رول لري، ھغوئ غواړي د تيرو ديارلس کلونو په موده کې د دوی خپلې السته 

  .و له طالبانو سره سوله دوی ته داسي معلوميږی چې ډير څه به پکې دالسه ورکويراوړني له السه ورنه کړي ا

  

  روس ھم راودانګل

په کابل کې د روسې سفير، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ليدلي او د دغه ھٻواد په يوه بنسټ کې يې د وينا 

داچې د پردې شاته څه دي، وخت په ښکاره ډول، (د حامد کرزي امريکايي ضد څرګندونې . کولو بلنه ورکړې ده

  . او د روسيې له خوا دا بلنه ډٻره نژدې اړيکه لري) ته  انتظار کو

اوس د سولې مسئلې نور جھتونه ھم پيداکړل، يواځي له طالب سره سوله نه ده، د سمئيزو او ګاونډيو ھيوادونو 

  د ګډو چارواکود سولې اړوند ورځ تر بٻالبٻل نظرونه او د سولې بٻالبٻلې تګالري، په کور دننه  په حکومت کې

بلې مخالفت زياتٻدل، د ھغو کسانو چې له حکومت څخه ايستل شوې له سولې سره مخالفت، د جنګې مجرمينو او 

اقتصادي مافيا مخالفت له سولې سره حتی نړيواله ټولنه کې ھم اذھان يوې تغيير راوستونکې سوله ييزې پروسې ته 

د خپلو منتخبينو او ټکس پيسو غم اخيستي، چې که طالبان راسي او حکومت اسالمي بايد چمتو شي، ځکه ھغوی 

  .کړي خلکو ته به د ديارلس کاله جنګ څه ځواب وايو
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بل خوا د افغانستان مسئله کې امريکا نور را ګډيدل  نه غواړي، ھغوی غواړي چې د روسانو په ډول چې د ډاکټر 

خوانيو مجاھدينو ته يې ويل چې تاسي خپله ستونزه له افغان دولت سره نجيب له حکومت څخه يې مالتړ کاوه او پ

 کلونو له پاره په جګړه ٢۶حل کړئ، دا ستاسي کورنۍ مسئله ده او باالخره ھمدغې ناسمې تګالري موږ د نورو 

 کې بوخت کړو، ھمدا اوس امريکا د روسيې ھمھغه نسخه کاروي او دغه ناکامه نسخه چې طالبان او ګډ حکومت

دي سره کيني او خپلمنځي ستونزه دي حل کړي، دا د طالب او حکومت خپلمنځې ستونزه ده، د امريکا دغه تګالره 

  .به ستونزه نوره ھم  لويه کړي، افغانان به د څو نورو کلونو له پاره ھم په جګړه کې ښکٻل پاتې شي

يا ته عملي بڼه ورکړي، د امريکا او اوس اوس روسانو عالقه ښودلې چې د افغانستان په مسئله کې خپلې ښکٻلت

روسيې ترمنځ رقابتونه په سوريه او اوکراين کې عمال جريان لري، که چيرته په افغانستان کې د سولې له پاره  

رښتونې ھڅې ونه شي، دا امکان ليدل کيږي چې په راتلونکې وخت کې روسان له ھغو ډلو سره چې د امريکا او 

 کوي وسلې او مرستې برابري کړي، که داکار وشي، نو بيا به جګړه اوږده او د امريکا پلوه حکومت ضد جګړه

  .سولې چانس به نور ھم کم شي

  

  د داعش معما 

ھڅې روانې دي چې د طالبانو د مورال د ټيټوالي او په ھغوی د فشار له پاره په افغانستان کې د داعش شتون ته 

راتګ ته خوشاله وي دا به ھم په راتلونکې کې د دوی له پاره ډير تبليغات وشي، که حکومت او نړيوال د داعش 

يوه لويه ستونزه  وي، بيا به جګړه د امريکا، افغان حکومت له کنټرول څخه وځي، دا ډول د طالبانو له پاره به ھم 

ه چيلنج وي، بيا به ھغوی ھم ونه توانيږي چې د خپلسرو وسلوالو مخنيوی په ځينو سٻمو کې وکړي، نو جګړه ب

  .دوام پيداکوي

د سولې شورا به تر څه وخت پورې په خپل حال پاتې وي چې معاشونه واخلي او د سولې تر نامه الندي د څو 

کسيز ګروپ مشرۍ  ته حامد ګيالني او د ھغه پالر پيرسيداحمد ګيالني کانديد دي، قطب الدين ھالل، قاضي آمين 

  .وقاد او قيوم کوچی ھم ھيله لري، چې ونومول شي

 ھزاره کسانو تښتول د زابل واليت کې يوه ھغه ستونزه ده چې په  تنه اھل تشيع٣٠ھمدا دوه اونۍ وړاندي د 

  .راتلونکې کې دغه خطر بايد موږ حس کړو

جالبه دا ده، چې بې له ھٻڅ سند او موثق راپوره، ځينې ځانګړې رسنۍ د داعش نوم اخلي او ھڅه يې ھمدا ده چې 

شي طالبان تر روحي فشار الندې ونيسي او په افغانستان کې د داعش معما حقيقت که له دې الرې وکوالی 

که څه ھم دغو تبليغاتو يواندازه کار ورکړ، او په کجکې کې عمال د مالعبدالرؤف خادم له خوا تحرکات . وبرٻښوي

نو تبليغاتي ماشينونه پٻل شول، ولي تر اوسه يې ډيره نتيجه نه ده ورکړي، په تٻرو ديارلس کلونو کې د امريکايا

د افغانستان په کليو او بانډو کې . ښايي ځکه ناکام شوي وي چې د طالبانو جنګيالي اصالً لويديځې رسنۍ نه اوري

جنګٻدونکی طالب شايد پر دې ھم نه وي خبر چې داعش په نامه خلک به څوک وي چې دلته به فعاليت وکړي؟ د 

ه اوازه وه چې وھابيان کجکې ته راغلي، او مالخادم يوځل د جمعې د ھلمند خلکو سره د داعش خبره نه وه، ھلت

  . لمانځه د خطبې پرمھال خلکو ته ويلې وو چې زه حنفي مذھبه يم، وھابي نه يم

  

  حساسه افغان ټولنه

  .د سولې په مخ کې ځينې نور د حکومت له نظره لويدلي او نا ليدلي وړي او لويې ستونزې ھم تر سترګو کيږي
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ان هللا خان  له دي امله د خپلو خلکو قھر راوپاروی، چې د خپلې ښځې  پړونی يې له سره ليري کړ، غازي ام

  .ښځې يې ھڅولي چې د لويديځ جامي واغوندي

ظاھرشاه په دي علماوو ګرم باله چې کمونسټانو ته يې د بيان د ازادي تر نوم الندي د کفرياتو ويلو اجازه ورکړه، 

  . کاوه چې له کمونسټانو  سره يې انډيوالي او مسلمان ځوانان يې تھديدولاو داؤد يې پر دي مالمت

د کمونسټانو د حکومت په مقابل کې تر ټولو ښه تبليغ دا و چې ښځې او نر يو ځای د سندرو او مٻلو له پاره ګډا 

کمونسټان ښځې د مجاھدينو د وخت تبليغاتي فلمونه ھمدا وو چې . کوي او خپله نورمحمد ترکی ھم ورته ناست وي

ګډا او سندرو ته راغواړي، خو د کمونسټانو د وخت موږ کره ثبوت نه لرو چې ھغوئ دي ښځې بربنډتوب ته 

  .ھڅولي وي

د کرزي د حکومت په اولو کلونو کې په کندھار کې ګل آغا شيرزي له خوا د ښځو او نارينه وو د سندرو ګډ 

  .، د احمد ولي کرزي د کسانو له خوا پرې ډزې وشويمجلس چې په زرغونه آنا ليسه کې د شپې جوړ شوی و

ولې د ګډ حکومت له پٻل سره  ھمدغه يادو خبرو زور اخستی، که څه ھم د کرزي په وخت کې ھم د ښځو 

بربنډتوب او فحشاء ته ډيره لمن ووھل شوه، خو کرزي خپلې ښځې ته اجازه ورنه کړه چې د ښځو په ناسمو ناستو 

  .کې ګډون وکړي

ومته په وخت کې د پښه يبلې ښځې معما چې امکان لري د ښځو د بې چوکاټه ازادۍ د کمپاين برخه وي د ګډ حک

او امکان لري ناروغه وي، د دې ښځې ظھور ھم شکونه راپورته کړي، خو د اوسپنيزو کوناټو ښځې بې له شکه 

  .دغه ھلې ځلې په ګوته کوي

 نجوني چا په څلورمه کارته کې نه دي ليدلي، نه يې د د کرزي په وخت کې د کابل په بازارونو کې پښه يبلې

کرزي په وخت کې نجونې په اوسپنيز بربنډ لباس کې وليدله او نه ھم د ھغه ميرمنې له بھرنيو عيسوې مبلغينو 

  .زموږ ټولنه د ښځينه مسايلو په تړاو ډيره حساسه ده. سره ناسته پاسته درلوده

قلبي اسالم  ته ھم دوام ورنه کړ چې د ولسمشريزو ټاکنو د کمپاين پر د ولسمشر ميرمنې روال غني حتی ھغه ت

د هللا ج ) مسلمان او عيسوي(له بي بي سي سره په مرکه کې يې وويل چې موږ ټول . مھال  يې په الس کې قران و

  .له پاره عبادت کوو

  

   له اوباما سره ليدنه

اوباما سره غنی يواځي مجلس ولري، عبدهللا ټينګار داچې ولسمشر غني او عبدهللا پر دي ھم نه جوړيږي چې له 

کوي چې که چيرته اوباما له غني سره بٻل او يواځي  مجلس کول غواړي او زه د ھغه سره د اوباما په ھر مجلس 

کې ګډون ونه لرم، خپل سفر به واشنګټن ته ونه کړم، دا ھغه ستونزه ده چې دوی په ھيڅ مسئله کې يو  پر بل 

  .ياعتماد نه لر

د ګډ حکومت مشران سره له دې چې تر ډٻره حده ھڅه کوي چې اختالفات يې تر رسنيو راونه وځي؛ خو بيا ھم 

  . دغسې د نظر اختالفونه او خپګانونه ژر رسنيز کٻږي

  

  د کمونيستانو ګواښ 

 امنيت د پخوانيو مجاھدينو له خوا داخبري چې واک ټول کمونسټانو ته ورکول شوې، او تر ټولو لومړی پکې د

 . شورا مشر حنيف اتمر او د کورنيو چارو وزير نورالحق علومي نوم اخلي، داخبري عادي مه ګڼئ
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د ولسمشر سالکار داؤد سلطانزوی اروپا ته تللی له پخوانيوکمونسټانو سره په خبرو بوخت دی  او د ھغوئ 

ننګرھار د قول اردو پخوانی راوستل غواړي، ځينې يې ھمدا اوس په  ګارنيزون کې ځای په ځای شوي دي، د 

قومندان جنرال افضل لودين چې د ډاکټر نجيب په وروستي وخت کې يې په ننګرھار کې  مجاھدينو ته سخته ماتې 

  .ورکړه ، اوس نوي دنده ورته ورکول شوې

عبدهللا او ځينې شنونکي وايي چې حنيف اتمر د راتلونکو ولسمشريزو انتخاباتو له پاره چمتووالي نيسي او له ډاکټر 

  .يا د شمال ټلوالي له کوم بل تن سره به مقابله کوي

دا ډول پخوانی ولسمشر کرزي ھم پخوانی شړل شوې وزيران او د غني څخه خفه شوې پخواني حکومتي لوړ 

پوړي چارواکې د استاد سياف، اسماعيل خان، يونس قانونی، بسم هللا محمدي  او کريم خليلي په ګډون په ځان 

  .ھغوی ھم ھڅه کوي چې د حکومت واګې بيا ځل په الس کې واخلي. يراټول کړ

 مياشتي وخت ورکړي، ۶داسي ويل کيږي چې پخوانی ولسمشر کرزی وايي چې ولسمشر  غني او عبدهللا ته يې 

  .که حکومت په سم لور روان نه کړي، نو بيا دوی چپ نه شي پاتې کيدالی

  

  ېامنيتې برخه کې د ګډ حکومت اقتصادې ستونز

ګډ حکومت  به له ډيرو اقتصادي ستونزو سره ھم مخ وي، د امريکا پخوانی دفاع وزير چيک ھيګل دنده دا وه چې 

د عراق او افغانستان جګړه ختمه کړي ھغه د جګړې مخالف ؤ، د امريکا اوسنی دفاع وزير اقتصادي برخو کې 

ې حسابه ډالر به نور د ګډ حکومت دفاع کار کړی او اقتصاد به کنټرول کوي، ھغه ډول بې له کوم شرطه او ب

وزارت نه ورکول کيږي او د امريکا اوسنی دفاع وزير له ھند سره د پاکستان په نسبت ښې اړيکې لري، چې دا به 

  .ھم دغني پر اوسنۍ تګالره چې د ھند په نسبت له پاکستان سره ډير نږدې دی بې تاثيره نه وي

  »طالبان نور مه يادوئ«

د طالبانو نوم ماته مه يادوئ « ډير سپک انداز کې د ځينو مھمو ھيوادونو سفيرانو ته ويلي  چې ولسمشر غني په

، ډيری سفيرانو ته يې ويلي چې نور کار خالص دی، طالبان »ھغه نه منم، پاکستان سره مې خبره خالصه کړي

  .نشته

الم آباد، کراچۍ، الھور، پٻښور، که د پاکستان خبره دومره جدي وي نو بيا خو په کار ده چې پاکستان په اس

وزيرستان او بلوچستان کې د خپلو طالبانو او بٻالبٻلو نا امنيو مخه ونيسي، چې دا به بيا د افغانستان په سوله ھم 

  .تاثير ولري

په داسي حال کې چې جنرال دوستم او جنرال مالک دواړه په حکومت کې کليدي رول ولري، بيا به څه ډول شونې 

  ه دومره اسانه راشي؟وي چې سول

د غني بله ستونزه له خپل ټيم سره ھم ده، چې د ھغوی باور يې ھم د السه ورکړی، نو ځکه به د سولې اړوند د ده 

  ھڅې ډيره نتيجه ورنه کړي

د ھغه . د غني ذھنيت سولې ته اماده نه دی، سرسري روان دی، غټ قيمت باندې سولې لپاره يې څه نه دي ښوولي

او سياستوال او جنګي جنايتکاران چې د جنګ له اقتصاده له ځمکې راپورته سوي او اقتصاد يې شاوخوا کسان 

جوړ کړی د ھغوی ذھنيت نه دی چمتو، د نړيوالو ذھنيت نه دی چمتو، په دغسي حالت کې د سولې اوسنۍ خبرې 

ړيوالې مرستې په يواځې د غني له خوا په دي موخه کيږي چې خپل واک وساتي، او دسولې تر نامه الندي ن

 . دوامداره ډول خپلې کړي
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که ھڅه وشي چې د طالبانو له ډلې څخه د پاکستان په فشار ځينې کسان له افغان حکومت سره خبرو ته کينول شي، 

او د طالبانو د رھبري د خوښې مخالف داکار وشي، دغه ډول کړنه به نور ھم د سولې پروسه خنډنۍ کړي، د 

 په ګډ حکومت او پاکستان کم شي، او ھغه طالبان چې نه غواړي د پاکستان تر فشار الندي طالبانو باور به نور ھم

د حکومت سره مذاکراتو ته کښينې په دی لټه کې به وي چې په ھيواد کې دننه جګړې ته زور ورکړي او الزيات 

  .خوندي ځايونه پيداکړي،  په دي معنی چې جګړه به زور واخلي

کړي چې د پاکستان پرځای د نورو ھيوادونو سره نږدې سرحدونو ته ځانونه ورسوي، او دا ډول طالبان به ھڅه و

  .ځينې د افغانستان ګاونډي ھيوادونه ھمدې کار ته چمتو ښکاري

 دا ډول د ډاکټر عبدهللا په ټيم کې دننه ھم مخالفتونه په خپل ځای پاتې دي، داسي راپورونه ھم شته چې پنجشيري 

هللا کور په پنجشير کې وسوځوي، مګر يونس قانوني منع کړي، د ګډ حکومت په منځ کې د ځوانانو غوښتل د عبد

  .دغسي اختالفاتو لرلو په صورت کې د سولې له پاره دوامداره کار کول به ستونزمن وي

  »...طالبان افراطيان شول«

اري کول ورسره الزمي قيوم کوچی د ولسمشر تره به پخوا ويل چې طالبان مظلوم دي، په ھغوی ظلم شوی، ھمک

ده، د بھرنيو اډو پرضد د ملي يووالي جبھې په ھغه جرګې کې چې تر درې زره زياتو کسانو پکې ګډون کړی و، 

کوچي ويل چې بھرنيانو ته اډې ورکول د جنګ دوام دی، دا ډول له ھغه مخکې يې په قطر کې په يوه کانفرانس 

جنګيدونکې ګڼل، مګر اوس ھغه وايي چې طالبان افراطيان دي، کې طالبانو د خپلو حقونو مدافعين او په حقه 

ھغوی بايد د غني حکومت ته تسليم شي، پر څو وزارتونو راضي شي، که نه وي نو په يومخيز ډول به طالبان 

  .ورکيږي

ې ھمدا کوچی چې کله له امريکا څخه اروپا ته د يوې غونډې له پاره روان و ويلي يې و که دوستم له نږدې ووين

 کې ٢٠٠٩حمله به پرې کوي، ځکه ھغه د پښتنو او په ځانګړي ډول طالبانو قاتل دی او خپله ولسمشر غني بيا په 

بللی و، خو اوس ھر څه سم دي، دوستم دوی ته تر ټولو نږدې » جنګې مجرم«د ولسمشريزو ټاکنو پرمھال دوستم 

کړ، که وتوانيږي ھمداسي به د غني ھغه دوستم چې د نجيب احمدزي حکومت يې نسکور . او ښه دوست دی

  .احمدزي حکومت د نسکوريدو پالن ھم کله ولري

  

  په حکومت کې د ضعيف ګډون، ضعيف احتمال 

د سولې اړوند بله ننګونه دا ده چې په ناسم ډول د  ځينو طالبانو په حکومت کې د ګډون خبرې رسنيزي کيږي، 

و وزير مولوي وکيل احمدمتوکل او په اسالم آباد کې د چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت د بھرنيو چار

افغانستان پخواني سفير مالعبدالسالم ضعيف نوم ھم اخستل کيږي، په داسي حال کې چې له ھغوئ سره په دی اړه 

ھيڅ ډول بحث د حکومت او يا حکومت پلوه کسانو له خوا نه دی شوی او نه ھم د سولې اړوند خبرې ورسره 

  .شوي

د پاکستان . مت کې د ښاغليو متوکل او ضعيف د ګډون خبر د يکشنبې پر ورځ پاکستاني رسنيو ورکړپه ګډ حکو

رسنيو پخوا دا خبرونه ھم خپاره کړي وو چې ګواکې له قطر څخه طالب چارواکي د افغان حکومت سره د 

 دا وه چې د پاکستان په زړه پورې. ھغه څه چې کله ھم پٻښ نه شول. مذاکراتو له پاره دغه ھٻواد ته سفر کوي

طالبانو ځکه د ضعيف او متوکل له ګډون سره مخالفت کړی چې دوی له «رسنيو دا ھم ورغوټه کړې وه چې 
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سره له دې چې . متاسفانه دغسې ضعيفو احتمالونو ته بيا زموږ رسنۍ ډٻره ھوا ورکړي. »خپلې ډلې وتلي ګڼی

  .ويدغه ډول احتمالونه څو څو ځلې په عمل کې ناسم ثابت ش

  

  سوله ال پٻچلې شوه 

ځينې داسي راپورونه ھم شته چې د افغانستان په اړه د پاکستان د آی ايس آی او پاکستان د پوځ تر منځ ھم د نظر 

اختالف شته، پوځ غواړي له افغانستان سره اړيکې جوړې کړي، او بل خوا آی ايس آی غواړي په خپل پخواني 

  .دريځ پاتې شي

چې ممکن د ګډ حکومت مشران د پاکستان پوځ استازو ته په دفاع وزارت، کورنيو چارو داسي راپورونه ھم شته 

وزارت او امنيت اداره کې له افغانانو سره د ګډ کار او مشورې چانس ورکړي، تر څو د دواړو خوا کارونه ھم 

  . اھنګ کړل شي

 ھم ستونزمنه کيږي، د کرزي په د سولې په مخ کې يادو شوو خنډونو ته په کتلو سره معلوميږي چې سوله نوره

وروستيو وختونو کې د سولې له پاره ھغه وخت اميدونه پيداشول چې ھغه له امريکا سره د امنيتې تړون له 

  .السليک نه ډډه وکړه

اوس داسي ښکاري چې پخوانۍ د سولې اړوند ھڅې د ګډ حکومت له خوا په صفر کې ضرب کيږي، او بيا له سره 

  .پٻل کيږي

 ھم ولسمشر غني سولې ته ژمن وي، په کار ده چې عميق او جدې تغير د سولې اړوند په خپلې اوسنۍ که رښتيا

له دي ھا خوا منفي او ناوړه . تګالره کې راولي، او تر ټولو لوی خنډ د سولې په مخ کې د بھرنيانو شتون دی

  .تبليغات ھم سوله ټکنۍ کوي

  

  :ادداشتي

، گذشته از آن که ظلم بزرگيست در ستننکمونيست دا ا رم نوشته ايم، از نظر ما خلق و پرچھمان طوری که قبالً نيز

  .نيزم نشان می دھدوم اطالعی گوينده اش را نيز از اساسات کحق کمونيزم، بی
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