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 ځر ضد د امریکا او پاکستان ګډ دریپد ټاکنو 
  

په    ، حتی د پاکستان صدراعظم عمران خانهیوادوال شاهد دي چې څو څو واره د مؤقت حکومت خبره را پورته شوه
کومت او ولس د داسې غبرګون سره مخامخ شوه ،  ح کومت خبره طرحه کړه چې د افغان ح بی شرمی سره د مؤقت 

   . چې عمران خان د افغان ولسمشر څخه رسما بښنه وغوښته
چې له دوکتور اشرف غنی پرته د هر افغان واکمن سره جوړجاړی ته رسیدالی  ياکمنو په وار وار ویلي دکستانی وا پ

اشرف غنی د پاکستانی موخو لوی خنډ  شی . خو د اشرف غنی سره جوړجاړي ته رسیدل ناممکن بولی . مانا دا چې
مق دی ، چې پاکستانی واکمنانو بې پردې د دی . د پاکستان تر ټولو لویه موخه د افغانانو په هیواد کې ستراتژیک ع

  . هغه په هکله څرګندونې کړي دي
پاکستان په وارو وارو ویلی دی چې په افغانستان کې باید د هندوستان قونسلګری وتړل شی . پاکستانیانو ته دا خبرې 

  . د افغانستان په داخلی چارو کې مداخله نه بلکې خپل حق ښکاري
امنیتی  نافغا  دمخامخ ویلی دی چې  ېپاکستانی واکمنو د امریکائیانو په حضور ک هرزی تپخوانی ولسمشر حامد ک

  . سکتور د وزیرانو په ټاکنه کې باید د پاکستان سره مشوره وکړي
وارو وارو د افغان وسله وال ځواک د شمېر او وسلو د نوعیت په باره کې خپل فرمایشات  پاکستانیانو په امریکائیانو ته

ان قربانۍ ته ورکړی او حتی د خپلو ځواکونو پر نستان د راضی ساتلو د پاره افغا کدي او امریکائیانو د پا ورکړی 
همدا دلیل دی  . کړی دی ېی لد غوښتنو متناسب عم ني او د پاکستاړې کټسترګې پ ېی وتلفاتو او اقتصادی زیانون

نیمګړتیاوې لري چې د دې نقیصې سره سره د  چې تر ننه زمونږ وسله وال ځواک د تجهیزاتو په برخه کې زیاتې 
  . دفاع کوي هسر همیړان وویاړ ا ههېواد له ملی خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه پ دمظلوم ولس ،  لخپ

د امریکا د سرتېرو د وژنې او اقتصادی تاوانونو مسؤلیت افغانان نه لري . دا هر څه د پاکستان سره د امریکا د 
یکا نه پوهیږي چې طالبان د نظامی روزنو په هغو مرکزونو کې روزل کیږی چې په خپله ملګرتیا بیه ده . امر

امریکائیانو جوړ کړی دي ؟ امریکا نه پوهیږی چې پاکستان د تروریسم او شرارت مرکز دی ؟ که امریکا د تروریسم  
ي چې د افغانانو کلی او بانډې سره د مبارزې سینه ډبوي ، ولی په پاکستان کې د تروریستانو په مرکزونو برید نه کو

  ؟د یوه یا دوو طالبانو په خاطر بمباردوي 
وژنو ، جنازو او له جګړې  ،قربانیو ، وینو  ېکتور اشرف غنی د افغانانو د هرې ورځ ود افغانستان ولسمشر د

آترو وړاندیز  په کتنې سره طالبانو ته د بی قید او شرطه خبرو راوالړو شوو له زغم څخه وتلو ستونزو ته د څخه
پاکستان په مري کې د افغان دولت او طالبانو د مشر مال منصور تر منځ مستقیمې خبرې پیل شوې ، چې  د .وکړ

نه کوو . دوی د آی اس   وروسته یې آی اس آی مخنیوی وکړ . طالبان درواغجن دی چې وایي د دولت سره خبرې
کړه چې  د کابل په نړیواله پروسه کې وړاندې هالرې نقش  ولسمشر د سولی د خبرو آترو د . آی الرښونې عملی کوي

اعالن یې وکړ ، د نېکه مرغه د لومړی ځل له پاره اوربند  سره مخامخ شوه ، د اوربند لد نړی د هیوادونو د استقبا 
دایرې په اندونیزیا ، کابل او مدینه کې یې د اسالمی علماؤ لویې غونډې   .د دواړو لورو له خوا مراعات شو ېد جګړ

له مخې ناروا جګړه وبلله او د جګړې پر ضد یې د سیمه ایزې او  ت، غونډو افغان جګړه د اسالمی شرعی کړې
   . نړیوالې اجماع د منځته راتګ شرایط برابر کړل

د امریکا متحده ایاالتو زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د خپل ځانګړی استازی  ېددې هڅو په پایله ک
خلیلزاد د سولې په پرتله خپلې دندې ته چې په هر قیمت د امریکایي عسکرو وتل وو ،  . په توګه سیمې ته راولیږه

واړاوه ، تر څو د ټرامپ د انتخاباتی کمپائن د پاره تبلیغاتی مواد برابر کړی ، همدارنګه خلیلزاد د امریکا او  ټول پام
مریکا ته یې د پاکستان د صدراعظم د مسافرت سره مرسته وکړه . پاکستان د اړیکو د بیا رغولو هڅه وکړه او ا
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موخې ته د رسیدو د پاره خلیلزاد د افغانستان ولسمشریز انتخابات په نښه کړل . جوخت یې د ولسمشر اشرف غنی 
پورې   طالبانو او خلیلزاد دواړو هڅه کوله چې د مذاکراتو لړۍ د ولسمشریزو ټاکنو .پر ضد پټ کمپائن ته زور ورکړ

  .را ورسوي
او ولسمشر اشرف غنی د خپلو اجنټانو په واسطه د سولې ضد معرفی کړي . ویسراء خلیلزاد په دې ټوله موده کې د  
افغان حکومت د اغفال د پاره ویل چې توافق به یا په ټولو مادو وي او یا به هیڅ نه وي . خو اوس د اجنداء له څلورو 

د    انو سره په اصل کې له پاکستان سره توافق ته ورسید . د » توافقنامې« دوه مادېمادو یواځې په دوو مادو له طالب
طالبانو اسالمی امارت چې تر دې د مخه تروریست ورته ویل کیدل په رسمیت پیژني او خلیلزاد د طالبانو په برقع 

په  هپارلو نقشسبیا  د کبرخلی د افغانستان د هپاکستان او د هغه طالبی ګوډاګیانو ت یکې غواړي خپل د غڼو کور یان
   . افغان دولت ومنی

ډیره جالبه داده چې د ولسمشر غنی د مخالفت سر بېره د افغان ملت د فرد فرد د ارادې پر خالف عبدهللا جان عبدهللا 
لو جان د خلیلزاد او خونخورو طالبانو د موافقتنامې هرکلی کوي . دلته مونږ د طالبانو د حقوقی شخصیت او نړیوا

تیریږو او پر هغه بحث نه کوو ، خبره د افغانستان د سیاسی نظام د پرځولو  وڅخه د تېري له مسأل ومنل شوو نورمون
خلیلزاد د ټرامپ د یوه شاباشی د ګټلو د پاره د پاکستان سره یو ځای غواړي  . د پاره د یوې بربنډې توطئې پر سر ده

  . یږديپه افغانستان کې ملی حاکمیت ته د پای ټکی ک
د افغانستان د اساسی قانون له مخې د افغانستان ملی حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیمه توګه یا د خپلو  

یوسی . په افغانستان کې هر   هپاکستان او طالبان غواړي دا اصل له منځ  – استازو په واسطه یې پلی کوي . خلیلزاد
وعیت پیدا کوي . د دې مادې د روحیې خالف هر حکومت نا مشروع حکومت د اساسی قانون ددې مادې له مخې مشر
د  وکه آګاهانه وي ، د پردو اجنټان دی او که غیر آګاهانه وي ن ناوغیر ملی دی . د انتخاباتو پر ضد ډنډورچیا

  . پاکستان د موخو د پاره هڅې او هاند کوي-خلیلزاد
ځکه ټول غله مفسدین،  . ي د افغانستان له ملی ګټو دفاع کو او ید افغان ضد موخو په وړاندې واقع د رافغان ولسمش

چورګر ، غاصبین ، د مخدره موادو قاچاقبران ، رشوتخواره ، ځان غوښتونکی وطن پلورونکی او د خارجی 
   . سره یو ځای شوی دي دد اشرف غنی پر ض لد طالبانو په شمو ناستخباراتو اجنټا

کمنی انتخاباتو کې د احتمالی تقلب په پلمه غواړي د انتخاباتو او باالنتیجه د ملی وپه ا ا د وطن دښمنان د سولې په نوم ی
  . مخه ونیسی ، چور او چپاول ، وطن پلورونکو او د پردو اجنټانو ته مخه خالصه کړي ود تشکیل او غزید

و ټاکنو د نوماندانو په  ملی ګټو ته د درناوی په خاطر اشرف غنی له خپلو قانونی صالحیتونو تیر شو او د ولسمشریز
خوښه یې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون غړي وټاکل ، د باندینیو هیوادونو ، سیاسی ګوندونو او مدنی ټولنو له استازو  

ډیر دقیق میکانیزمونه جوړ کړي . د حکومت د هر ډول  غواړي چې د رڼو ټاکنو په خاطر د کنترول او نظارت
خبرداری خواره کړل . هغوی چې د تقلب ادعاګانی کوي په خپله د تقلب مدیران  مداخلو پر وړاندې یې اعالمیې او

دي . که څوک د تقلب ضد وی ، باید تقلب پرې نږدي ، څو صورت ونیسی . اشرف غنی خو خدای نه دی چې ووایي 
چې د امریکا  لد، کن او فیکون شی . ستاسو د »شهروندانو!؟« نقش څه دی ؟ ما پرون په هالنډي خبرونو کې واوری

ین راغلی دی او غواړي د هالنډ د ټاکنو له متخصصینو سره د راتلونکو ټاکنو د ښه  صد ټاکنو د پاره امریکایي متخص
پرمخ بیولو له پاره یو ځای کار وکړي . په هغو هیوادونو کې چې ټاکنې سلونه کاله سابقه لری ، ځینې ستونزی لري 

قانون پر بنسټ  یټاکنو ځکه ښې دي چې د اساس ونزې ولری ، خو تر نه. طبیعی ده چې زمونږ ټاکنې به ډېرې ست
  . او اساسی قانون زمونږ ملی وثیقه ده يد خلکو د رایو او مشارکت له الرې ملی واکمني غزو

الزمه ده چې ټول وطن پالونکی د افغانستان د پاره په ستونزمنو او برخلیک ټاکونکو شیبو کې د افغانستان د دښمنانو 
وړاندې د خپل دولت تر شا ودریږي ، د افغانستان د سیاسی نظام د ساتلو او ملی واکمنۍ د غزیدو په خاطر د  پر

   . ټاکنو د دایریدو او رڼو ټاکنو د سرته رسولو له پاره السونه سره یو کړي
 

 !او ښکاره دښمنان پټدې وي د افغانستان ې د مړه
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