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    نظرمحمد مطمئن:ليکوال او شناند

 ٢٠١۵ اپريل ٠٨
  

 !بيا راغی» زغلوونکی«د مجاھدينو 
 

باد ښار يوه درنه حمله وکړه چې د ډاکټر نجيب ځواکونو ورته آد جھاد په وروستيو کلونو کې، مجاھدينو پر جالل 

د جالل اباد ماتې که له يوې خوا د مجاھدينو مورال زيانمن کړ، له بلې خوا يې د ډاکټر نجيب د ماتو . ورکړهماتې 

څښتن، د ملي دفاع وزارت اوسنی نوماند، » شھکار«د دې جګړې د . شويو او نھيلو ځواکونو مورال پورته کړ

  ! جنرال افضل لودين دی

متفق «روسته پر دې وتونٻدل چې د ملي دفاع وزارت ته ھم يو د ګډ حکومت مشران له څه کم اووه مياشتو و

د جنرال افضل لودين غوراوی د ډٻرو اوږدو کمکشونو، النجو او د واک پر سر د . شخصيت غوره کړي» عليه

» مدافع«په تٻرو ټاکنو کې غني د تخصص شعار ډٻر پورته کړی او عبدهللا بيا ځينو د مجاھدينو . اخ و ډب پايله ده

  لودين څوک دی؟ څه يې کړي؟. ؛ اوس د لودين ټاکنه د ھمدې دوو ښاغلو انتخاب دیباله

 به ځکه په وياړ او افتخار سره ويل چې موږ مجاھدين زغلولي، دوی ھيڅ بل ځای جګړه په ]پرچم-خلق[کمونسټانو

 هللا حکومت دومره قوت نه وه ګټلې لکه چې د جالل آباد جګړه د جنرال افضل لودين په مشري د ډاکټر نجيب

 ھو، ھمدې لودين د .وګټله، دا چې کمونسټانو ويل چې مجاھدين مو زغلولي، ھدف ھمدا د جنرال لودين جګړه ده

  . »وزغلول«دوی په خبره مجاھدين 

د جالل آباد جګړې د مجاھدينو او ډاکټر نجيب هللا له پاره پريکنده ارزښت درلود، مجاھدين د جالل آباد ھوايې ډګر 

  .دلته راورسي

، په لومړي خط کې حاجي دين محمد اسامه بن الدن د ثمرخيلو غره کې له خپلو عربو مجاھدينو سره جګړه کوله

  .او انجنير محمود او د محاذ ملي ځينې مجاھدين وو

د جالل آباد په جګړه کې حاجي دين محمد او د ھغه ملګرو BM 1  يو راکټ-لومړی ځل امريکايي بي ايم 

 .وکارول

دګل په اسالم اباد کې د امريکا سفير ته ويلې وو چې په يوه اونۍ کې به جالل اباد ښار مجاھدين جنرال حمي

  . مياشتي دوام کوي۶ونيسي، مګر ځينو سياسي مجاھدينو ھغه مھال ھم ويلي و چې جګړه به 
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الس کې وه، داچې د ډاکټر نجيب هللا د حکومت له خوا د جالل آباد د جګړې قومانده د جنرال افضل لودين په 

 .جګړه يې وګټله او مجاھدين يې په شا کړل، چې دا د مجاھدينو له پاره تاريخي ماتې ګڼل کيدله او ګڼل کيږي

  ولي مجاھدينو ماتې وخوړه؟

د پاکستان د پيپلز پارټي لوړ پوړو کسانو د بې نظير بوټو د مور په ګډون په کراچۍ کې د افغانستان کمونسټ پلوه 

د پيپلز پارټۍ د پاکستان پوځ دننه . و ھغه ته يې ډاډ ورکړ چې جګړه مجاھدين نه شي ګټالیکونسل سره وليدل ا

چې کوم کسان درلودل ھغوئ ته يې دنده وسپارله چې د جالل آباد په جګړه کې د مجاھدينو د ناکامۍ له پاره پالن 

  .جوړ او ھڅې وکړي

 .الل آباد جګړې اړوند معامله وشوهويل کٻږي د پيپلز پارټي او ډاکټر نجيب د حکومت ترمنځ د ج

احمدشاه مسعود روسانو ته د سالنګ الره پرانستې پريښودله، روسانو مھمات، وسلې او غذايي مواد کابل ته او له 

ھغه ځايه د ډاکټر نجيب حکومت وتوانيدی چې په مسلسل او منظم ډول سره وسلې، مھمات او غذايي مواد جالل 

  .آباد ښار ته ورسوي

ياء مسعود د ھمدې له پاره چې د جنګ د اوږدوالي عواملو باندي ځان پوه کړي او بيرته احمد شاه مسعود احمد ض

 .ته راپور يوسي، پٻښور کې د جګړې له جريان څخه د باخبره خلکو سره ناستي او مجلسونه درلودل

او ) لوټه(ھدينو يوې ډلې ته د پاکستان پوځيان د جالل آباد جګړې پر مھال پر دوو ډلو وٻشل شوي وو، افغان مجا

  .ويل) بوتل(بلې ډلې ته 

لوټه پوځيان ھغه چې اودسونه او لمونځونه يې کول او د جنرال ضياء الحق طرفداران وو، او بوتل پوځيان ھغه 

  .يې څښل او د پيپلز پارټي پورې يې تړاو درلود) شراب(ډله چې بوتل 

د ډاکټر نجيب د حکومت په ګټه او د مجاھدينو په ماتې سره په ټوله جنرال افضل لودين وکوالی شول چې جګړه 

  .ختمه پای ته ورسوي

  

  !بيا پٻښه راوکړه» زغلوونکي«

دوی بيا . سره يوه خوله او يوه ژبه کړل» زغلوونکي«ھو، اوس ولسمشر غني او اجراييه رييس ھمدې 

اوس چې . رول شته» شھکار« اباد د د لودين غوراوي کې په يقين سره د ده د جالل. ته پناه يوړه» زغلوونکي«

غني په داسې مھال کې دغه وړ يو وزير ټاکي، ښايي ھمدا يې ھدف وي چې د طالبانو د پرمختګونو د مخنيوي 

  . لپاره ښاغلی لودين د پرونيو مجاھدينو پر ضد له خپلو تاکتيکونو او تجربو ګټه پورته کړي

  . شر ډٻرې نورې موخې وي، چې وخت به يې راڅرګندې کړيلودين بيا راغی؛ خو ښايي له بازګشته يې د ولسم

 

 


