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 ه د افغانستان پر ضد توطئ
 
 

له سکندره تر مال عمره او بیا تر ننه افغان قومونه د ډېرو مشترکاتو پر بنسټ تل د یو او بل تر څنګ په سوله او امن  
په رنګا رنګ  ېکې اوسیدلی دي . د افغانستان ټولو خارجی دښمنانو او د هغو داخلی السپوڅو تل هڅه کړیده چ 

ولنه پرې نږدي څو داسې یو ځواکمن مرکزی دولت جوړ کړي  د افغان قومونو تر منځ نفاق واچوي او افغان ټ ودسیس
  .ۍ الرې چارې سمبال کړيغچې د خلکو تر منځ ملی وحدت ټینګ او د ټولنې د نېکمر  

په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر دوکتور غنی په مشری ټاکنیز ټیم د دولت جوړونې شعار تصادفی نه وو 
یدل ناممکن دي. یواځې  ړملت جو-یوه ځواکمن دولت له جوړیدو پرته د دولتغوره کړی، بلکې هغوی پوهیږي چې د  

تر منځ حقوقی برابري   ود افراد ېهغه دولت کوالی شي چې د ملت جوړونې پروسه بریالیتوب ته ورسوي چې د ټولن
  .تأمین او ټولنه د رفاهیت ټاکلی پوړۍ ته پورته کړي

آسیا له پاره د غوره شوی سیاست څخه د ګرځیدنې له پاره طالبان ، ایران    پاکستان د امریکائیانو د وېرولو او د جنوبی
، روسې او چین ته عرضه کړل. امریکائیان په رښتیا سره وډار شول چې که طالبان د امریکا ددې سیمه ایزو دښمنانو 

و لمن ونیوه، تر څو د الس ته ورشي نو د امریکا حضور به په سیمه کې وننګوي، نو په منډه یې د پاکستان او طالبان
  .ایران، روس، او چین د سناریو مخه ونیسي

د خنډ او ځنډ سره   ېلسمشریزې ټاکنوپه خواشینۍ سره چې پاکستان او ایران د خپلو نیابتی ډلو په واسطه  له بلې خوا
لو په مورچه کې مخامخ کړې. د ټاکنو د کمیسیون په وړاندې دعمدي ستونزو پیدا کولو او د کمیسیون د پرېکړو نه من

ته موکه په الس ورکړه، څو د امریکا متحده ایاالت په دې معتقد کړي چې افغان ټولنه په  (پنجاب)وناستو دښمنان
براب آزادۍ ،دموکراسۍ حقوقي  دا  راو  او  شي  اداره  توپک  او  کوتک  په  باید  بلکې  کیدالی،  اداره  شی  نه  ۍ 

امریکائیان مطمئن کړل چې افغانستان به د طالبانو   وکستانی واکمنپه الس کې ده. پا  (پاکستان)ږمونز)طالبان(  هوسیل
طالب مثلث هڅې په دې لور کې -پاکستان-داسې اداره کوي چې د امریکائیانو ګټې به خوندي وي. د امریکا  هپه واسط

ملت د جوړیدنې د  -متمرکزې دي چې په جمهوري اساساتو د یوه ځواکمن مرکزی دولت او په دې توګه د دولت
ځان   .پیلیدونکي پروسې مخه ونیسي تور له خړ لیسته  تروریسم سره د مرستې په  پاکستان غواړي د  په دې ډول 

  .خالص کړی او همدارنګه یې پر افغانستان منګولې خښې پاتې شي
په داسې حال کې چې افغان مظلوم او جګړې ځپلی ولس د جګړو له ناورینه تر ستوني راغلی دی او د سولې له 

تو د ژر تر ژره اوربند خوبونه ویني، افغان دولت د خپل ولس په استازیتوب اوربند د خپلو ځنډ نه منونکو  مذاکرا
خو طالبانو د خلکو د ارادې پر خالف د مخکیني پالن له   .ړګه وړاندې کودندو او مذاکراتو د لومړئ موضوع په ت

د خنډ او ځنډ سره مخامخ کړیدي. په عین مخې د مذاکراتو میز ته داسې موضوعات راوړل چې نن یې مذاکرات  
او خونړۍ کړیده. د هلمند خونړۍ جګړه د جالل آباد د جګړې خور ده. د   يپراخه کړ هڅو چند هوخت کې یې جګړ

  .مسالمت آمېزې پروسې د بشپړیدو مخه ونیسي وسترې ملي ا دملت جوړونې -دواړو جګړو موخه داده چې د دولت 
ایاالتو سره د علنی موافقتنامو تر څنګ پټې او مرموزې توافقنامې هم السلیک کړیدي. دوی  طالبانو د امریکا د متحده  

دوی د حنفي او جعفري   .کړی دی خد خپلو بې مورده وړاندیزونو په واسطه د مذاکراتو بهیر د خنډ او ځنډ سره مخام
پټو ژمنو هغې برخې ته چې د ایران فقو د وړاندیز په واسطه غواړي امریکائیانو ته دا په ډاګه کړي چې طالبان د  

چې   متبعیضی چلند وکړي کو دزمونږ د هغو هېوادوالو پر ض يغواړ ههمدارنګ .سره دښمنۍ ته متوجه دي، ژمن دي
موافقاتو کې په ډاګه  په د افغان حکومت او امریکا تر منځ ېده چ  ېپه داسې حال ک اد .يد ایران سره مذهبی تړاؤ لر
دوی غواړي د مذهبی تبعیض له   .ه لري، افغان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکارويشویده چې امریکا حق ن
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د  افغان پالوئ د طالبانو .په ټپه ودروي ردولت د جوړیدو بهی-الرې زمونږ د خلکو د ملی وحدت مخه ونیسي او د ملت
  .ې بدیله وړاندې کويامریکا توافقنامه ومنل شی، در-دې وړاندیز په اړه چې د مذاکراتو اساس دې د طالب

  .امریکا او ناټو توافقنامی دې اساس ومنل شي– امریکا او افغان دولت-سمه ده د طالب -۱
  .افغانی منل شوی غوره دودونه او د لویې جرګې پرېکړې دې اساس قبول شي -۲
  ؟قرآن کریم او نبوي احادیث دې د پرېکړو اساس ومنل شي. طالبان درې واړه بدیله نه مني! -۳

افغان دولت د هغه نیابتی جګړې پر وړاندې د مقاومت اصلی محور دی چې پاکستان یې د طالبانو په وجود کې د  
څ  هغه  هر  وړي.  مخ  پر  ضد  پر  شیبوافغانستان  ټاکونکو  برخلیک  دې  په  چې  افغ وک  د  دولاکې  د  تن 

   .ې مانا روښانه دهد دې خبر .پاکستان د شومو موخو ننګه کوي کوي، په حقیقت کې د ههڅ  ا کمزورتی
طالبان د نیابتی جګړې وسیله ده، خو د جګړې اصلی عامل پاکستان دی. د افغانانو له پاره دا جګړه که څه هم داخلی  

   دا جګړه د دو لیکو تر منځ روانه ده .جګړه ده اړخ هم لري، یوه وطنپرستانه
دی ، دا   نپاکستا  ېتر شا ی ېچ نطالبا  او يد تدول نولس او افغا  نتر شا یې افغا  ېچ  ځوسله وال پو نافغا لاتد 

دریم خط، څلورم   .ې پیړۍ تر منځ جګړه دهمجګړه د تمدن او وحشت ، د رڼا او تیارې، د منځنیو پیړیو او یو ویشت
  .يږلکو د ویش په موخه را منځته کیخ او پنځم خط د هر نوم او عنوان الندې د 
ان دولت او پاکستان، د تمدن او وحشت، د تیارې او رڼا تر منځ دریم خط  د وسله وال پوځ او طالب، همدارنګه د افغ

عمران خان ته د نواز شریف تجربه په ارث پاتې ده، عمران خان هم د نوازشریف   .دخیانت خط بلل کیدای شي او بس
نظام به په څېر پر مونږ مؤقت حکومت پیرزو کوي. مننه ، ځانته دې جوړ کړي. ځینې ډېر غمخوارانه وایي چې  

وي خو رهبری یې باید قربانی شي. دوی پوهیږي چې رهبری په تن کې د ماغزو حیثیت لري او کله چې ماغزه  
وپاشل شي، تنه سمدالسه مري.زمونږ د نظام او ملی واکمنۍ دښمنان رنګارنګ پیرزوینې لري، خو افغانان یې نه 

  .مني
کیدای نه شي، خو د پردي تېري په وړاندې د خپلو اتلو   افغان دولت جدي نیمګړتیاوې لري چې په هیڅ ډول توجیه

  .وسله والو ځواکونو بې دریغه مالتړ او د حکومت مالتړ د هر افغان وطنپرست ملی وجیبه ده
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