
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٩
 

 ثبات که بې ثباتي
  مجاھد وي؟ که له طالب سره جګړه کوونکی

  
مو الملونو له کبله به سولې ته ترجيح ورکړي، په سوله کې ھغوی چې په بې ثباتي او نا امني کې يې ګټې دي د کو

چې ددوی له پاره ځانګړی امتياز نشته، په سوله کې چې دوی خپل واکونه له السه ورکوي، خو ديته فکر نه کوي چې 

  .ھمدا سوله به ددوی د اوالدونو له پاره اړينه وي، ھمدا سوله به ددوی جايدادونه او شتمنۍ خوندي کوي

انستان قضيه يو مھم پړاو ته ننوځي، دلته د امريکا او روس زورازموينه پٻل کيږي، امريکا په اوکراين کې لوبه د افغ

وبايلله، ھغه چې غوښتل يې روسان به د اوکراين سره په جګړه کې شکٻل شي او يا داچې اوکراين به د روسي له نفوذ 

  . روسانو الس لنډ کړي، يو ھم ونه شوڅخه په بشپړ ډول وايستل شي، داچې تورسمندرګې کې به د

ښکاري چې امريکا به په سوريه کې ھم لوبه روسانو ته وبايلي، نو د روسانو سره د جګړې له پاره امريکا ته 

افغانستان پاتې کيږي، او په افغانستان کې به د داعش له شتون څخه امريکا ګټه پورته کوي، چې وار له مخه ال 

  .نستان خاوره کې داعش د امريکا په خوښه د پاکستان او افغانستان له لوري قوي کيږيانګيرني دادي چې د افغا

پالن به داوو چې کندز او بدخشان د داعش په نوم ډلې ته وسپارل شي، طالبانو ھوښياري وکړه او مخکې له دي چې 

له او خپله يې د کندز او ھلته د داعش له پاره سنګرونه قوي شي، ھغوی شمال ته ډير ننوتل د داعش مخه يې ونيو

او . چې د کندز ښار مرکز يې د لنډ وخت له پاره تر خپل کنټرول الندي ھم راوستی. بدخشان د نيولو ھڅې پٻل کړي

  .بدخشان کې يې مھمې ولسوالي ونيولي

  

  د امريکا خپل سري او د روسانو له خوا ورته تھديد

پله مشري وساتي، خو روسان ورته تھديد جوړ شوې،  د امريکا به په ټول توان ھڅې وکړي چې په نړۍ باندی خ

ھمدې مشرې ساتلو له پاره امريکا په اسالمي نړۍ کې دھغوی ترمنځ خپلمنځې جګړې پٻل کړي، د اسالمي حکومت 

  .پر نوم نوي ډله راپيداشوې، او چين ته د تھديد له پاره د يغور د مسلمانانو مشران په بٻالبٻلو ھيوادونو کې ساتل کيږي

امريکا به په ټول قوت وغواړي چې د افغانستان په شمال کې نا امني زياتې شي تر څو روسان وويروي، او تر ټولو 

ښه پالن  د امريکا له نظره په شمال کې د داعش قوي کٻدل و، دابه د بلخ د والي عطاء محمد نور په خوښه کٻدل، يو 

 روسانو سره يې خپلې پخوانۍ اړيکې وپاللي، ھمدا و چې ناڅاپه عطاء محمد نور د امريکا څخه مخ واړاو او له
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امريکا ونه شوای کوالی په شمال کې د داعش ډله داسي راپيداکړی لکه چې د افغانستان په ختيځ کې ھمدا ډله اوس 

  .شتون او په ځينو ولسواليو کې قوت لري

ه اړيکې سمې کړي، او که روسان روسانو ھڅې شروع کړي چې د امريکا د تګالرې خالف د اسالمي ھيوادونو سر

په دې کار کې کامياب شول، نو بيا به امريکا د نړۍ يوه لويه برخه چې اسالمي ھيوادونه دي له السه ورکوي او 

روښانه ده چې روسان به قوي کيږي، په اوس وخت کې د اسالمي ھيوادونوځينې څيړونکې په دی نظر دي چې 

دو پالن لري، له ھمدې امله اسالمي نړۍ مجبوره ده چې روسيې ته ترجيح امريکا د اسالمي ھيوادونو د ټوټه کي

  .ورکړي

روسان چې وايې داعش د امريکا له خوا راپيداشوې او د امريکا د ګټو له پاره کار کوي، په ريښتونې ډول  د داعش نه 

  .و له پاره کا رکويويره لري، خو داخبره ډيره بې طرفه څيړونکې نه مني چې مرکزي داعش به د امريکا د ګټ

اوس چې افغانستان به د امريکا او روسي تر منځ د جګړې يو ډګر وي، معلومه خبره ده چې ګډ حکومت به د امريکا 

 چې اوس له غرب نه تغذيه کيږي *د ګټو خوندي ساتلو او امريکا د بريا له پاره کار کوي، ھغه پخواني کمونسټان

ار کوي، پخواني مجاھدين ځينې يې ممکن د روسانو په پټه او ښکاره مرسته ھغوی به ھم د امريکا د ګټو له پاره ک

وکړی تر څو امريکا په افغانستان کې ھغه څه ترالسه نه کړي کوم چې غواړي د ډيرې مودې له پاره د افغانستان له 

  .خاوري څخه منځنۍ آسيا او چين تھديد کړي

، يراني وسلې خلکو ته د ځان د دفاعاليتونو کې نوي روسي او اوروستي راپورونه دادي چې د ھيواد په شمالي ځينو و

طالب او داعش سره د مقابلې په نوم وٻشل کيږي، حکومت ھم د پالن د عملي کيدو يا کمزوري مديريت له مخې د 

  .لو کسانو له خوا د وسلو پر ويش سترګې پټې کړي ديونامسؤ

وس وخت کې يې کوالی شوای د امريکا او روس له رقابت څخه که چيرته موږ خپلواکه افغان اداره درلودالی، په ا

يې د افغانستان په ګټه استفاده کړي وای، دا ډول کوالی يې شوای چې د پاکستان او ھند له رقابت څخه استفاده وکړي، 

ې د الخره کوالی يې شوای چاکوالی يې شوای چې د ايران او پاکستان ترمنځ له جنجال څخه ګټه پورته کړی، او ب

  .چين او جاپان  ترمنځ له جنجال څخه  سالمه استفاده وکړي

 ١۴يو بل ښه چانس داھم وو چې له اروپايې ټولنې سره افغانستان ښې اړيکې جوړي کړي وای، خو داچې په تيرو 

 و چې کلونو کې خپلواکه اداره موجوده نه وه، او حکومت د امريکا په خوښه مخکې روان و، نو افغانانو ته داچانس نه

  .د يادو رقيبو ھيوادونو له رقابت څخه د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي

  

  د کرزي په ټيم کې درز

اوس چې پخواني مجاھدين د غنی په حکومت کې د امتيازاتو غوښتنه کوي، او ھمدا پخواني مجاھدين د پخواني 

مجاھدينو ترمنځ درز پيداکړی، ډيری ولسمشر کرزي په شاوخوا راتاويدل، غنی وتوانيدی چې د کرزي او پخوانيو 

پخواني مجاھدين چې له کرزي سره يې  يوځای د حکومت پر ځينو تګالرو سختې نيوکې کولي د مجاھدينو د شورا يا 

ثبات شورا په نوم نږدې ده  چې له غني سره ھوکړې ته ورسيږي، او غني ھغه وخت داکار شونی کړ چې د استاد 

جھادي شورا تر اعالن مخکې يې يو شمير نور پخواني مجاھدين سره راټول او ھغوی د سياف په مشرې د مجاھدينو د 

  . اعالن وکړ، د استاد سياف پالن يې له نسبي ناکامي سره مخ کړګوندونو د يووالي شورا 

 کلونه له کرزي ١۴که خبره د حکومت سره د مرستې او وفادارۍ وي، نو ھمدغه د مجاھدينو په نوم شورا خو تير 

يازات ترالسه کړه، اوس چې غني لږ امتيازات ورته ومنل د کرزي سره يوځای و، کرزي څخه يې زښت زيات امت
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څنګ يې پريښود، په دغسي کسانو به نړيوال او په ځانګړې ډول امريکايان او بريتانويان څه ډول اعتماد او باور 

  .يوکړی، زما په آند چې غني به يوځل بيا ھمدوی وغولوي، او تښې وعدي به ورسره وکړی، خو عملي به يې نه کړ

  

  که له طالب سره جګړه کوونکی  مجاھد وي؟

که له طالب سره جګړه کوونکي ته مجاھدويل کيږي ، دادی عمال د کورنيو چارو وزير او دفاع وزير د جګړې 

قومانده په الس کې لري، عبدالرشيد دوستم په فارياب کې له طالبانو سره په جګړه کې خپله عمال برخه واخستله، بيا 

نيو کمونسټانو ته ھم مجاھدين ويل کيږي، او يواځي ھغه کسان مجاھدين نه ګڼل کيږي چې پخوا يې له خو ھمدغو پخوا

  .کمونسټانو سره جھاد کړی

که له روسانو سره جنګيدونکو ته مجاھدين ويل کيږي نو بيا خو د پخوانيو مجاھدينو ډير ی مشرانو د طالبانو سره د 

څخه مرستې ترالسه کولي، تر کومه وخته به ھمدا مجاھدين ھمدوی ته جګړې پر مھال له روسانو، ايران او ھند 

  .کيږي

او که د امريکا په مرسته له طالب سره جنګيدونکو ته مجاھدين  چې اکثريت يې شمال ټلواله وه  وويل شي بيا خو ملي 

  اځي څو تنه؟، ملي پوليس او ټول ھغه کسان چې له طالب سره جګړه کوي، نو مستحق بيا ټول دي، نو يووارد

امريکا به ھيڅکله ھم پر ھغو پخوانيو مجاھدينو باور ونه کړي چې له روسيې سره د ښو اړيکو ريکارډ لري، او که 

 کاله يې پر کابل ښار کې ۴د حکومت پرمھال چې ) استاد رباني(بيا ھم امريکا او غني دا باور وکړي، نو د مجاھدينو 

نه درلود، له دوی نه به د امنيت او وسلوالو مخالفينو څخه د دفاع کوم ډول حکومت وو، خو پر ټول کابل ښار يې واک 

  .توقع وکوالی شي، ھمدوی و چې طالبانو ته يې کابل پريښود او د جګړې توان يې نه درلود

 قراردادي بھرنې پوځيانو په شتون کې افغان جګړه يو ٣٠٠٠٠٠ عسکرو، نږدې ١۵٠٠٠٠داچې د امريکا او ناټو د 

 زره وسلوال برابر کړالی شي، آيا ممکن ده چې د ١٠ زره څخه تر ۵ شوه، اوس که ھمدا پخواني مجاھدين د طرفه نه

  جګړې لوری يو طرفه کړي؟ آيا ممکن به وي چې د بھرنيو پوځيانو او دولت مخالف وسلوال له منځه يوسي؟

 جګړې توان نه لري بيا د څه له پاره دوي مھمه خبره داده که اوسنۍ اردو، پوليس او امنيت له مخالفو وسلوالو سره د

  ته معاش او امتياز ورکول کيږی، بايد رخصت کړل شي او پر ځای يې مليشې تنظيم کړل شي

پخوانيو مجاھدينو د امنيت شورا په پريکړو کې ونډه غوښتې ده، خو له غني سره تر لومړۍ ناستې وروسته سمدستي د 

 ته دھغه د ليدو له پاره ورغله، داچې ويل کيږي امينت شورا باندی بريتانيا نفوذ بريتانيا سفيره د استاد سياف پوھنتون

لري، ھمدا المل به وو چې د بريتانيا سفيره به د استاد سياف د خبرو سپيناوی ورڅخه پوښتلی وي، داچې بريتانيا او 

جاھدينو ته به د زيات واک  امريکا دواړه د مجاھد په نوم له ھرچا څخه کرکه لري، فکر نه کيږي چې پخوانيو م

  ورکول ورته د منلو وړ وي

ويل کيږي چې ولسمشر غني د مجاھدينو له شورا سره ژمنه کړي چې د سولې شورا مشرتوب به يونس قانوني ته 

ورکوي، دا ډول د بسم هللا محمدي له پاره داچې امنيت شورا مرستيال شي او يا ھم د شمال زون د نظامي چارو مشر 

ورن اسماعيل خان له پاره بيا د جنوب لويديځ زون د ملکي او نظامي مشرتابه غوښتنه شوې، له دې سره د شي، او ت

واليانو، امنيه قومندانانو او قول اردو د قومندانانو د ټاکلو واک به ھم له دوی سره وي، که غني داخبره رښتيا منلي 

  .وي، نو بيا خو حکومت نور ھم په ټوټو وٻشل کيږي

اشرف غني به مجبوره وي چې د مجاھدينو د شورا ځينې غوښتنې ومني خو تر ډيره به ورسره چل وکړي، پر دوی 

  .به اعالن وکړي چې د ګډ حکومت د سمون او مالتړ له پاره کار کوي، بيا به خپلې کړي ژمني ورسره عملي نه کړي
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  د جنګ پرځای د سولې له پاره امتيازات ورکول په کار دي

 پخواني مجاھدين حکومت څخه امتيازات واخلي بيا به يې له کمونسټانو سره د امتيازاتو پر سر ناندرۍ وي، که ھمدا

  .اوس خو په مھمو چوکيو اکثريت پخواني کمونسټان اوسنۍ لويديځ پلوه کسان ناست دي

ته ورته امتيازات د غني چې کوم امتياز پخواينو مجاھدينو ته د قلنګ په ډول ورکوي او باج به ورکوي، که ھمدې 

  .سولې له پاره ومني، د سولې امکان شته

سوله ھغه وخت شوني ده چې رښتونولي او صداقت ښکٻل لوري ولري، او ھر لوری ھڅه وکړي چې خپل دښمن 

ھمکار کړي، او له ھمکار کيدو وروسته د يو بل په دوست کولو فکر وکړي، که خبره د تسليميدو وي او ھره خوا د 

  .لو دعوه کوي بيا سوله مشکل ښکاريجګړې د ګټ

داچې له څو لسيزو راھيسي افغانان په جګړو اخته دي، او د پرديو محتاج  دي، عامل يې جګړه ده، که جګړه نه وای 

موږ به د امريکا، روس، ھند، چين، ايران او پاکستان السپوڅې نه وای، موږ به د خپل ھيواد د پرمختګ او ولس د 

  .الیګټو له پاره کار کو

داچې امريکا د افغانستان د جګړې د ګټلو دعوه لري، نو بيا ولي ځوانان له ھيواده په تٻښته دي، ولي دلته ويره خپره 

ده، ولي ھر ځوان له افغانستان څخه د وتلو ھڅې کوي، امريکا ته په کار ده چې نوره خپله ماتې ومني، او د فاسدو او 

  .ناکامو رژيمونو مالتړ پريږدي

 رسيدو له پاره ځينې کارونه مھم دي چې وشي، داچې دواړو لوري ھڅه وکړي تر څو د ځوانانو د وژنې سولې ته

ګراف ټيټ کړالی شي او د وژنو پر مھال له احتياط څخه کار واخستل شي، داچې قومي، سيمئيز او ژبني تعصب ته 

داچې په رسنيو کې د دښمنې د لمن ونه وھل شي، داچې په جګړه کې د زياتوالي پرځای د کموالی ھڅې وشي، 

زياتوالي په عوض د سولې له پاره د اذھانو د جوړيدو ھڅې وشي، داچې د افغان ولس غوښتنې نړيوال او شکٻل افغان 

جھتونه په نظر کې ونيسي، داچې بين االفغاني تفاھم باندي باور ولرو، او باالخره د سولې له پاره دواړه لوري قرباني 

  . د وتلو له پاره زمينه برابره شيورکړي، د بھرنيانو

  

  آيا پخواني مجاھدين يوه خوله دي؟

دجھاد له مھاله بيا تر نن ورځې د پخوانيو مجاھدينو خپلمنځې اختالفونو او تربګنيو ته په کتو سره ، او بيا د ولسې 

عبدالروف ابراھيمې د کمه رجرګې د مشرتوب له پاره د استاد سياف او يونس قانوني د اختالف له امله چې ازبک تو

ولسې جرګې مشر  شو، د مجاھدينو شورا به ھم تر ډيره وخته يوه خوله پاتې نه شي، خپلمنځې اختالفات به يې د 

  .امتيازاتو پر سر پيداشي

 ز کال کې ٢٠٠۴لومړي موقت حکومت کې خو ډيره زياته ونډه د پخوانيو مجاھدينو وه، دوی ولي ونه توانيدل چې په 

و ټاکنو پر مھال خپلمنځې اختالفات ليري کړي او په يوه خوله کوم کانديد ولري، تر لسو زياتو يې ځانونو د ولسمشريز

ولسمشري چوکۍ ته نوماند کړي و، داچې کرزي انتخابات وګټل، ھغه وخت کې ھمدې پخوانيو مجاھدينو ويل چې 

  کرزی د امريکا السپوڅی دی، رايه مجاھدينو ته ورکړئ

 دورو کې ځينو پخوانيو مجاھدينو يې په فساد، غال او اختالس کې الس درلود، کله چې ولس پر چا د کرزي په دواړو

  .بې باوره شي، بيا به څه ډول ممکن وي چې ھغوی دی د حکومت په ښه والی کې مثبت رول ولوبوي

 پرمھال يې ولس په اربکيان چې اکثريت يې د پخوانيو مجاھدينو زامن دي، د خپلو پلرونو کړنې چې د کورنۍ جګړې

  .تنګ کړي و، د ولس څخه يې ھغه ھيري کړي، دوی ال زيات ظلمونه او فساد کوي
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او که خبره د پخوانيو مجاھدينو وي، بيا نو ډاکټر اشرف غني ھم ځان مجاھد بولي، او دوستم خو وايې چې حضرت 

ا ځان کم نه ګڼي، احمدضياء مسعود بيا د مجددي صاحب د خالد بن وليد لقب راکړي، ډاکټر عبدهللا عبدهللا خو له ھيچ

احمدشاه مسعود ورور دی، انجنير محمد خان خو د اسالمي حزب د استخباراتو مشر و، استاد محقق او سرور دانش د 

اھل تشيع جبھو مشران و، ھمدا ټول د حکومت لوړ پوړي غړي دي، بيا نو کومه اړتيا ده چې خلک ووايې چې 

خبره يواځي د مجاھد او جھاد له نومه د امتياز اخستلو ده، او ھغه ډله چې له . ياز ورکړل شيمجاھدينو ته ونډه او امت

چوکيو بې برخې ده، د حکومت له امتيازاتو بې برخې ده، تر ھغه به په ارام نه کيني تر څو دوی ته امتيازات نه وي 

  .منل شوي

د غني د حکومت مالتړ اعالن کړي، د محاذ ملي که خبره د اسالمي ګوندونو وی، اته ګوندونو څو مياشتي مخکې 

مشر پير سيد احمد ګيالني، د نجات ملي مشر صبغت هللا مجددي، کريم خليلي، قطب الدين ھالل، انجنير وحيدهللا 

  ...سباوون، مولوي عبدالحکيم منيب، حاجی دين محمد، مولوي قلم الدين، انوري او 

سالمي حزب چې حکمتيار يې مشر دی، اسالمي حزب چې مولوي محمد او که خبره د جھادي ګوندونو وي بيا خو ا

يونس خالص بابا يې مشر و، حرکت انقالب اسالمي چې مولوی محمد نبي محمدي يې مشر و، او دا ډول جالل الدين 

حقاني ھغه ډلې دي چې د جھاد ډيره ښه سابقه لري، ولي پر دوی ږغ نه کيږي چې د امنيت او سولې اړوند رول 

  .بوي، معلوميږي چې خبره يواځي په حکومت کې د واک او امتياز ترالسه کول د مجاھد په نوم دهولو

زما په آند پخوانيو مجاھدينو ته د مليشوجوړولو امتياز د جنګ د اوږديدو په معنی ده، ددی پر ځای چې مليشې جوړې 

 طرحه کار وکړي، نتيجه به يې نسبتا ښه وي، شي که ھمدا د مجاھدينو په نوم شورا د سولې له پاره پر يوه ھر اړخيزه

او د سولې له پاره تر ټولو ښه داده چې پرداسي موقت حکومت ھوکړه وشي چې حکومت، شمال ټلوالې، وسلوالو 

  .طالبانو او اسالمي حزب ته ھم د منلو وړ وي

 د ټولو ستونزو د حل څومره ستونزې او شخړې چې رواني دي د سولې د نشتون له امله دي، که سوله راشي سوله

  .مور ده، د سولې پر طرحه له موافقې وروسته نورې ستونزې په اساني سره حل کيدای شي

  

  پخواني کمونسټان ، پخوانی مجاھدين  او امريکا پلوه افغانان جګړه نه شي ګټالی

مني، د دوی د  کلنې ډيموکراسي سرالري بايد خپلې تٻروتنې و١۴پخوانی کمونسټ، پخوانی مجاھد، طالب او د 

 لسيزې په جګړه کې اخته يو، د جګړې ګټې ھمسايه ھيوادونه او نړيوال قدرتونه ۴تيروتنو له امله ده چې موږ نږې 

  .وړي، خو قرباني يې موږ افغانان يو

که باور داوي چې حکومت به وسلوالو مخالفين له پښو وغورځوي، داچې نن د واليتونو ډير امنيه قومندانان او د قول 

ردوګانو ډيری مشران پخواني کمونسټان دي، ھغوی چې يوځل يې د مجاھدينو په الس ماتې خوړلي، څه ډول تمه ا

  .کيدای شي چې اوسنۍ جګړه به وګټي

که  خوشبينې وي چې پخواني مجاھدين د جګړې ډګر ګرم کړي او له مخالفو وسلوالو څخه به جګړه وګټي، ھغوی 

ال کې ماتې خوړلي، او د جګړي توان يې د السه ورکړي و، د امريکا  ز ک١٩٩۶چې دھمدي طالب څخه يې په 

 کلونو کې يې د ناټو د عسکرو په شتون کې امنيت رانه وستالی شو، ١۴بمبارد او مرستې ته په تمه و، په تيرو 

ځيانو او وسلوال مخالفين يې محوه نه شوای کړای، اوس به څه ډول وتوانيږي چې په ډيرو لږو امکاناتو د بھرنيو پو

  افغان حکومت مخالف وسلوال محوه کړي؟
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  له پرديو د سولې تمه تيروتنه ده

که تمه داوي چې امريکا يا پاکستان دي موږ ته سوله راولي، نو دا سوله نه کيږي، تر څو خپله افغانان خپلو منځو کې 

ه يې د افغانستان ښه ورځ نه سره جوړ نه شي، له پرديو د سولې تمه کول تيروتنه ده، بيا داسي پردي چې ھيڅکل

  غوښتې او نه به يې وغواړي، بلکې د ھمدي ھيواد له وګړو څخه د خپلو شرمونکو ماتو د غچ اخستو په ھڅو کې دي

تر څو چې موږ افغانان د ګاونډيو ھيوادونو له نفوذ څخه ځان خالص نه کړو، بسيا کيدای نه شو، تر څوچې دافکر 

 غالمي سوچ راسره وي، موږ پرمختګ نه شو کوالی، ھر وخت چې پر خپل ځان د ولرو چې نور به مو ساتي، او د

متکې کيدو باور ولرو، د ګاونډيو ھيوادونو له نفوذ او د لويو ځواکمنو ھيوادونو له غالمي د ځان خالصيدو ھوډ او 

  پرسوله باوري شو، موږ خپل ھدف ته رسيدای شو

شاه مسعود ھمدا کار وکړ، خو متاسفانه له طالبانو سره پر کړو ژمنو د سولې له پاره بايد مخامخ ليدنې وشي، احمد

ددوی ترمنځ بې باوري پيداشوه، اوس ھم د ګډ حکومت مشران کوالی شي قرباني ورکړي، او په نظامي او سياسي 

  .برخه کې مخامخ ليدنې وکړي

 ھلمند ، کندھار او ځينو نورو پاکستان ال ھم ممکن حرص لري چې د ډيورنډ سربيره د ننګرھار، پکتيکا، زابل،

سرحدې واليتونو ځينې برخې الندي کړي، که په ھيواد کې جګړه اوږده شي، نو پاکستان به په خپل پالن کې خامخا 

  .کامياب کيږي، او د افغانستان خاوره به الندي کوي

کې د ) ولسمشر(ت په مشرتابه يوه مھمه يادونه داھم په کار ده چې سوله د جنګې ډلو ترمنځ کيږي، دلته ال ھم د دول

 کلونو کې د سولې له خبرو څخه ګوښه ساتل شوې، ١۴جنګې ډلو مشران نه دي راغلي، د جنګې ډلو مشران په تيرو 

 فھيم ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابره شوې وای، ممکن د سولې له پاره ښه لزه باوري يم که د طالبانو او مارشا

  . کار ده چې د جنګې ډلو د مشرانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه مساعده شيپرمختګ شوی وای، اوس ھم په

  

  :يادداشت
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