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 ؟هپرېکړه ستا د
 
  

کالو راهیسې افغانستان ته پردو جګړه راوړي ده او د افغانانو په السو افغانان وژني . د جنګ دواړه خواوې  ۴۰د 
د جګړې د دواړو غاړو سمبالوونکی د خپلو ناروا ګټو له پاره د  . بهرنیان تشویقوي او د جنګ د پاره یې سمبالوي

به نسبت بلې ته ځینې ښیګڼې ولری ، خو جګړه هغه بی طبیعی ده چې د جګړې یوه خوا  . افغانانو وینې تویوي
د افغان جګړې د بلها ډېرو لوبغاړو تر منځ یو اساسی لوبغاړی پاکستان  . عدالتی ده چې وچ او النده یو ځای سوځوي

  :دی . پاکستان د افغانانو وینې د الندې ناروا موخو د پاره تویوي
و معیارونو خالف غواړي چې د لرې او برې پښتونخوا پښتانه هیڅ ډول  نړیوال ود ټولو انسانی ا نلومړی : پاکستا 

د پښتنو د ویش او بېلتون له پاره تېره کړیده  ونه لري او د ډیورند بېلوونکی کرښه چې انګریزۍ استعمار هسر ېاړیک
ه څه د انګریزی د رسمی سرحد په توګه وپیژندل شی . پاکستان وایي چې که مونږ دې موخې ته ونه رسیږو ، بیا نو پ

  ؟استعمار ځای ناستی بلل کیږو 
دوهم : افغانستان باید د هند قونسلګری په افغانستان کې وتړي او د هند هېڅ ډول مرستې و نه منی ، که مرستې یې 
منی ، باید د پښتنو په سیمو کې پروژې نه وي . ) د افغانستان دښمن په خاص ډول د پښتنو دښمن غواړی پښتني 

  (وروسته پاتې وساتل شی سیمې تل 
دریم : د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونه باید په پاکستان کې وروزل شی او د د دفاعی او امنیتی وزارتخانو 

  . وزیران باید د پاکستان سره په مشوره کې وټاکل شی
ولری . خو افغانستان باید د پاکستان څلورم : پاکستان باید د افغانستان له الرې بیلې قید او شرطه د منځنۍ آسیا ته الر  

  . له الرې د هند سره د تجارت الره ونه غواړي
په پنجاب   هېروي چې چترال) یږيکپنځم : پاکستان د کنړ سیند خپل بولی او وایي چې د کنړ سیند له چتراله پیل 

  (پورې هیڅ اړه نه لري
ې اوپروسیس په برخه کې باید پاکستان ته اولویت قایل ږم : افغانستان د خپلو ځنګلو او معدنونو څخه د استفادپش

  .  شی
اوم : افغانستان باید د اروپایي اتحادیې او امریکا سره خپل ستراتژیک روابط قطع او پر ځای یې د پاکستان سره 

  .... ستراتژیک اړیکی ولري او داسې نور
  . ځان ورسوي ېطالب د واکمنۍ له الر پاکستان ځکه د طالب تر شا والړ دی چې غواړی پاسنیو موخو ته د

خلیلزاد د خپلې شرموونکی موافقتنامې له امله غواړی طالبی وحشیانو ته انسانی څېره ورکړي ، غواړی وښیي چې 
طالبان بدل شوی دی . خو طالبان پخوا هم د آی اس آی پروژه وه او نن هم . آی اس آی پرون هم د سي آی اې پروژه 

  ؟تغیر راغلی دی  وه او نن هم . کوم
بوډا مور ډاکتر ته ورولی ، وحشی  ورنځوره ا هیوه اونۍ د مخه د لوګر په والیت کې یوې ځوانی نجلی غوښتل خپل

طالبانو له دې امله چې نارینه محرم ورسره نه وو ، پیغله د مور د سترګو په وړاندې په ډزو ووژله . پرون د کندوز  
یرمن د خپلو کوچنیانو سره د خپلوانو کور ته روانه وه چې وحشیانو ودروله او  د امام صاحب په ولسوالی کې یوه م

مره ووهله چې پاسنی لباس یې په وهلو کې وله دې امله چې نارینه محرم ورسره نه وو په مالء عام کې په کوتکو د
وهلی، نه پوهیده چې توک توک شو او څادر یې د نورو وهلو د پاره پر وتاړه . مظلومی ښځې د خدای د پاره نارې 

وحشی طالب خدای په باجوه بدل کړی دی . دا دوه مثاله می ددې د پاره ولیکل چې که خلیلزاد انسانی کرامت او د 
   . انسان شرافت لري چې پر خپلو څرګندونو د طالب په اړه خجالت وباسی
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تروریستان او لیوان راته  ند طالبانو په شا  نافغان ټولنه د څلوېښت کلنې جګړې له امله په سینه پراته ده . همسایه ګا 
ساتی او پر مونږ یې را خوشی کوي . امریکا د خپلو هژمونیکو ګټو د پاره د پاکستان سره په داللۍ اخته ده . طالبان 

  . باید پوه شی چې یو افغان هم ژوندی وي پنجاب به خپلو موخو ته په افغانستان کې پرې نږدي
  : پرېکړه ستا ده ،الصې دی افغانانو ته دوه الرې خ 

په  وموخو او طالبی عمال واستعماری او شوم ید پاکستان ییو ځا  هځان غوښتونکو سر ولومړی : د داخلی مفسد
تر شا  یاو د هغه د اعلی سرقوماندان ولسمشر اشرف غن ځوسله وال پو لات ،وړاندې د افغان کمزوری حکومت 

  .دریدل او د سولی مالتړ
دوهم : د افغان حکومت او وسله وال پوځ پر ضد د آی اس آی د نورو عمالو او اجنټانو سره یو ځای د طالبانو تائید 

    . او د هغوی په ګټه دریځ
  . دریمه الر وجود نه لری . خاموشی د روانی جګړې او بی عدالتی تائید دی

خامخا سولې ته رسی  د ولسمشر اشرف غنی په مشری ،وپه مټ ساو افغان ول ځسله وال پویادونه : هېواد به د اتل و
. څوک چې ددې پر وړاندې دریږي مخونه به یې تور وي . سوله زمونږ حق دی . پردی جګړه دې پردی بېرته 

  . واخلی
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