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 یکي بیده د ږملت د خره په غو
 

. پر زده کوونکو مو دلځېمو وسو يځوونښسول.  کارښمو د ماینونو  کونهړبدل سو. پاخه س والوډوطن په کن ږزمو
 رډې ېمو شهیدان سول. تر د وادوالېه ونهګبرخي دي. په زر ېب وړاکثریت مو له زده ک یوپاشل سول. لو زابېت

مو بدنام سول. مسجد و مدرسه  تونهښارز ینيد –بریدونه وسول. افغاني  يګانمرځ. په مسجدونو کي مو دلېوژوبل
ماینونو  کنيځ. ماشومان مو د هوایي بریدونو او مېوسو ېحمل يګانمرځپه چادریو کي مو  وښځمو بدنامه سوه. د 

او بریدونو له  ګړېوطنوال مو د ج یرډې %۹۰ . ترېسو يړمیندي مو خیرات ته ا تنيڅښسول. د عزت  کارښ
بدله سوه. د وطن کرنه مو د  ګاخته سول. باورونه مات سول. فساد او درغلي مو په فرهن ۍامله په روهي ناروغ

مو د شهیدانو په  يځور زوډپه  ګړېمو د ج ې. شپېدېمو له حاصله ولو کيځسوه. م کارښ وګړباروتو او ج
هم  ونهګتپرمخ ږمو چې ېناورین او ماتم ور خپور و. سره له د یپر وطن مو لو چېدا  هډ. لنړېک ريېت دوېولټ
او  ۍد خودمختار ږ. دلته زموید راتلونکي بحث د ږدلته زمو کهځ. ويګنه ل خړسره ا ېمسئل ېخو هغه د د ي،ړک

 .ید خالصون بحث د خهڅ ۍرګله تره
 

 ځد پاکستان پو. ید لېکښ يښپک يګسپین ستر ريډېپاکستان په  ارئڅو ېی خهړله هره ا چېسولي روان جریان  د
 ښې یکيړاوس نو امریکا له دوئ سره حتماً ا ،لړله امريکا سره خبرو ته راضي ک ېطالبان ي چې ړیتازه اعالن ک

د طالبانو مذاکرات يومخ د لوري سره  یکایيله افغانستانه باسي. له امر واکونهځکوي. اوس به نو حتماً خپل 
 ښېپک تنيښ. د پاکستان په دستور روان دي، او د پاکستان شرایط او غواکستان په فرمايش منسجم سويپ

د پاکستان  تنيښپاکستان برابروي، او غو ې. زمینه یويړپاکستان جو ېی اډاجن چېلري. دغسي مذاکرات  یتوبړلوم
سي؟  یدرول هګړیا دا د افغانستان جآي؟ س یافغانستان د ناورین لپاره درد دوا کول دایا دا  ي،ېږک انديړو ښېپک

 ېتر هڅخر آ. مذاکرات وسول، نولښېهم سولي ته ک ې. هغوئ یړېک رهېپاکستان یوار دا لوبه پر مجاهدینو هم ت
نه  ،ید ېته متوج اربیده وي، نه د تاریخ تکر چېکي  ږملت لکه د خره په غو ږسوه؟ زمو هړجو ېتر هڅراووته، 

والو  ړۍپوهوي. په دغسي حاالتو کي له افغانستانه د ن انځ هړاو نه د روان جریان په ا وري،ګته  ۍمنښد پاکستان د
کي تر هر چا  ړۍدي. افغانستان په ن تنيښاساسي غو ېکول د پاکستان دو تهځقت حکومت رامنوتل، د مؤ  واکونوځ

کول  تهځقت حکومت رامند مؤ یوو؟  هڼدي، که کا ېندړ يګستر ږتاریخونه لري. زمو دوړېقتو حکومتونو د جود مؤ 
د امنیت او  ونګډپه  ځفعالیت کوي. د پو ېقو ونيګ ې. اساسي قانون سته. درید ړمانا لري؟ حکومت جو هڅ

 فعال دي. انونهګپولیسو ار
 

په قوانینو کي تعدیل  ؟یطرحه کوم منطق، او کوم هدف د دوېک انديړقت حکومت د وداسي حالت کي د مؤ  په
د  رګم ،ی. طالبانو ته واک ورکول صحي دیصحي د شېصحي دي. د سیاسي قدرت و دلېنځ اکنوټ. د یصحي د

خر آ. یپر وینو تجارت د یانوډوهل دي. د شهیدانو او کون يډملن تونوښقت حکومت طرحه د افغانستان پر پر ارزمؤ 
درس نه  دوېک تهځنقتو حکومتونو له رامد مؤ  ږال بیا هم مو موقت حکومت پر سر روانه وه؟ ېد همد هګړج ولهټدا 
وتل او ها پلو د پاکستان په فرمایش د سولي  ولنيټوالي  ړۍخواته موقت حکومت، بل پلو ته د ن ېیو ؟یاخیست ید

 وئڅطالبان را وه چېمهمه دا ده  یاځقت حکومت د نارو پر په زیان دي. د مؤ  طند و ولټدا  چېروان مذاکرات 
پاکستان د طالبانو په دستور له زلمي خلیل زاده  چې يېږي هم ویل کداس تیاښ. رديېږد پاکستان فرمایشونه پر چې
بند سي. او  ولډمطلق  په ړملتپالو مالت وڅاو د بلو ړد ولسي تحریک مالت تونخواښله افغانستانه دي، د پ چې تيښغو

 ته ورسوي. یافغانان خپل پر حقه مخالفت پا انديړهمدا راز دي د پاکستان پر و
 

 ې. ور په ياد يئړته ور دعوت ک ېتاريخي صحن ېپه هغه اندازه طالبان او مشران ي ي،ېږوس ک چېمو  ومرهڅ
پاکستان په وسيله نسکور  ېستاسي حکومت د همد چې ئړک ې. ور ياد يالستړک څخر لهځ وڅپاکستان  چې ئړک

 دل،ېکي اوس ونولېپاکستان په ج ېنور مهم کسان مو تر ننه د همد ونګډد مالبردار په  چې ئړک ېسو. ور ياد ي
ميلوني  ېوطن او د ،ی. نور د خداید ړیپاکستان خاوري ک ېسول. د افغانستان عزت همد هړهمالته م یرډېاو 
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. ئړله حکومت سره خبري وک ولډ. نور په خودمختاره وباسئ انونهځد پاکستان له فرمايشونو  یشهيدانو په رو
. که ئړوغوا ېله حکومته ی ئړغوا چې هڅهر  ئ،ړغواکه د خارجیانو وتل  ئ،ړکه واک وغوا ئ،ړکه قدرت غوا

راوباسئ.  انونهځ وريېخو د پاکستان له س ئ،ړهم وغوا ېله هغ ېپر امریکا باور لرئ، د حکومت په شمول ی
 ېواک ته مو رسوي، د د چې وي،ګلپاره تاسي نه جن ې. پاکستان د ديړصورت روغ وطن نه غوا څپاکستان په هی

 تل نورو ته محتاج یوو. ږوطن وران وي، او مو چې ويګمو جن رهلپا
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