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 ال ھم نه مني چې دوی د آی اس آی ګوډاګي ول
دا چې آيا دلته دا که څه ھم د استخباراتي معلوماتو شريک کول د دوه ګاونډي ھيوادونو تر منځ يو نيک عمل دی خو 

  .کار کومه نيکه پايله به ولري او که نه، يوه پوښتنه ده چې له ھر افغان سره پيدا کيږي

که يو څوک دا سوچ وکړي چې د پاکستان دريځ د افغانستان په وړاندې بدليږي، نو دا سوچ يې غلط دی او کيدای سي 

فغانستان سره لري داسې نده لکه د روسانو دښمنۍ يا د پاکستان کومه دښمنۍ چې ا. په رواني تکليف مبتال سوی وي

 د افغانانو سره دښمني نه درلود او نه ھم لري بلکه کومه جګړه چې تيره سوه او ًروسانو اصال. لکه د امريکا دښمنۍ

ر چې دوه ميليون افغانان پکې شھيدان سول، ھغه يوه ستراتيژيکه جګړه وه د ستراتيژيکو اھدافو د ترالسه کولو په خاط

. پايله يې د شوروي اتحاد ړنګيدل وه، خو د پاکستان دښمنۍ له افغانستان سره يو بيل شکل او ځانګړی علت لري

ډيورنډ کرښه، د اوبو ځيرمې، د افغانستان اقتصادي کمزورتيا ھغه علتونه دي چې پاکستان ته دا اجازه نه ورکوي تر 

  . څو خپله تاريخي دښمنۍ ته د پای ټکی کيږدي

دا څنګه کيدای سي چې آی اس آی راته طالب جوړوي، تجھيز کوي يې او بيا بيرته ماته يې معرفي کوي؟ برباد آيا 

افغانستان يوه ډيره ښه لنګه غوا ده د پاکستان د پاره، د کنړ سيند چې د اوبو يوه ډيره سرشاره منبع ده د توربيال بند د 

ن د پاره او ھغه ھم د ډيرو بې ارزښتو شيانو له پاره لکه پاپــړ، نو پاره، افغانستان چې يو ډير ښه بازار دی د پاکستا

  .بيا پاکستان څنګه او د څه په خاطر د افغانستان نه الس واخلي

ملت حق لري که په داسې موضوعاتو باندې وغږيږي، ولې يواځې ھمدا ملت ده چې حساب ورباندې کيږي نه 

  . ې تپلي او ډوډۍ يې له خولې باسي او خپلو خيټو ته يې اچويواکداران چې په زوره ځانونه يې په ملت باند

کله چې زه مجاھـد يادوم نو زما ھـدف ھـغه مجاھـد نده چې د خپلې وينې په بـدل او د خپل سر په بيه وطن يې وګټل 

يت درلود او د وطن د آزادۍ پرته کوم بل ھـدف يې نه درلود، بلکه زما ھـدف جھادي رھبران دي چې نه يې د جھاد ن

او نه ھم جھاد يې کړی او نه ھم د يوه زوی او يا لور د جھاد په سنګر کې له منځه تللی بلکه د غريب زوی شھيد 

سوی او د دوی زامن په انګلستان کې په مشھورو پوھنتونونو کې درس ويل چې يو يې د بھرنيو چارو وزير سي او 

  . پر چوکۍ کيني او ديرش زره موټران يې تر شا روان ويبل يې پارلمان کې وي او بل يې بيا د مارشال صاحب

دی ګومان کوي چې افغان ملت تر . ګلبدين وايي چې دا تړون يو شرموونکی تړون دی او بيا ځان ته برائت ورکوي

د سردار محمد داود . اوسه ھم نه پوھيږي چې چا د چا د پاره کار کول او ھماغه مزدوران اوس د چا د پاره کار کوي
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خان د يو ملي نظام په وړاندې د ملحدينو او کمونيست مزدورانو لخوا کودتا نه را پدې خوا، داسې يو ملي زعيم ندی 

          .پيدا سوی چې واقعا د ملت له منځه را والړ سوی وي او د چا غالم نوي

        

 بيا ھم درسره يو ځای د دا لوړ عکسونه څه شی بيانوي حکمت يار صاحبه؟ دا لکه سې ته نه يې؟ ملي اتل دې

  . ګوډاګيتوب د پاره غلی ناست ده او د ھيواد د خرابولو دستور ته مو غوږ نيولی

        

دا دې ھم سياف او دا بل دې ھم عبدهللا عبدهللا، آيا د عبدهللا د دې حرکت نه تاسو د ده انتھايي مزدوری نه تشخيصوی؟ 

. ير د انسان په بدن کې مړ سي نو بيا ھمداسې مزدوري خندا زده کويدې ته د ذلت خندا وايي ، کله چې انساني ضم

تاسو د دنيا په ھيڅ ګوټ کې داسې يو ذليل انسان نسی موندلی چې د رياست جمھوري ادعا وکړي او د يو پردي ھيواد 

  .يو وزير ته دومره سر ټيټ کړي لکه تاسو چې دې عکس کې وينی

په رښتيا د اسالم او اسالمي نظام د جوړولو په خاطر )  د مجاھد په ھکلهھدف مې لوړ ليکلی(آيا تاسو مجاھـدين 

راوالړ سوي واست او که د ډالر او د وطن د ويجاړولو او د پاکستان د اھدافو د پلي کولو په خاطر؟ آيا دا د تاسو 

پوھيږي او نه ماغزه خپلمنځي جګړه د آی اس آی په دستور نه وه؟ آيا تاسو داسې ګومان کوی چې دا ملت په ھيڅ نه 

  لري چې تاسو وپيژني؟ آيا ته او خدای چې ھمدا اوس ته د آی اس آی په غيږه کې ناست نه يې؟  

  !جناب ګلبدينه

نور ملت د تاسو په خبرو نه غوليږي اال د تاسو غوندې د انساني ضمير نه تش انسانان، ته او دا نور ګوډاګي دې 

قوماندان زرداد دې اوس ھم زما په ياد دی چې يو د دوه . ې ملت وغولوېتشخيص سوي ياست، نور دا ھڅه مه کوه چ

پښو سپی يې درلود او په خلکو ظلم کول، ھغه د تاسو جګړه او د ھيواد چور کول او د ھيواد ورانول، د بيګناھو خلکو 

اسطه پالن سوې وه وژل دا ټول زما په ياد دي، او پدې ډير ښه پوھيږو چې د تاسو خپلمنځي جګړه د آی اس آی په و

  . او نن ھم د ھماغه آی اس آی په غيږ کې ناست يې او کنه وختي تر خاورو الندې وې
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  د آزاد او سرلوړی افغانستان په ھيله

  اندړ. ص. م

 

  :يادداشت
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