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 لپاره  مطالعې د کرزی حامد جناب د
 
 
 کسیز  یوولس  د  ته  دوحې  خبرې,  تیلفوني  روستۍ  ستاسې  سره  خان  عمران   صدر  حکومت  خوارکي  ملکي  د  پاکستان  د

 پاکستان   ګواکې  چې ،ګت  او  سفر  شوای  وعده  تیلفوني  سره  خان  عمران  د  ته  پاکستان  ستاسې  او  سفر  نږدې  هیئات
  د  زمونږ  سره سره  تجاربو کلنو 20 شته د  ستاسې  او نامه په کنفرانس د سولې د ډرامه کومه  نامه په سولې د  کې

 د  پاکستان  د  بیا  ځل  ېو,  سره  رهس  ارادت  خېر  د  ستاسې  کې  پایله   په  او  حالت  بد  رواني  سلسله  ېو  د  او  اندیښنې  سختې
 پاکستان  کیږي. موجب عکسونو  یادګاري د ېواځې شان په تېر د کې عمل  او دي اخیستل قدم  الرې په حصول د ګټو

 . غواړم  پام  ستاسې  بیا  ځل   یو  ته  مسوولیت  تأریخي  ستر  دا   ورکوي.  ادامه   ته   دوکې  هغوی  او   غورځي   خولې   له   نړۍ  د
  چې   لرۍ  تصور  خالف  الفباء  د  سیاست  د  هم  بیا  سره  سره   حجت  اتمام  او  سفرو  رسمي 21  د  کې  چوکاټ  دې  په  تاسې
  به پاکستان چې دادی خو واقعیت مسلم واخلي? الس سیاسته دښمن افغان  د به پاکستان وتوانېږئ به تاسې

 به  تاسې  او  لري  ادامه  به  دوکه  او  واخلي  ګټې  سترې  عکسو   یادګاري  او  ډرامو  داسو  له  به  شان  په  تېر  د  هماغسې 
 !یاست ممد کار ددې

  حوادثو   د  پاکستان  او  دي   کسان  ناست  کې  دوحه  نیونکي  تصمیم  چې  وایاست  ته  نړۍ  تاسې  داچې  پایلې  سفر  ددې  دوحې
 . دی نه  برانداز نظام ضد افغان او
  اوسني   له  شناخت  ستاسې  چې  ښکاري  درلوده,  حضور  کې  کنګرې   مؤسسې  طالبانو  تحریک   د  تاسې  چې  دې  له  سره 

  دسترخوانه     خپل  له  کړ  شهید  پاکستان  چې   زاده  آخوند  عمر   محمد  مال  چې   یاست  خبر  تاسې.  دی   نه   دقیق  او   کامل  طالبه
  اوسنی  دغه  خو  غوښتل  تحمیلول  پرافغانستان   یې  کرښه  نامه  په  ډیورنډ  د  چې  کوم  وشړشل  مقامات  پاکستاني  هغه

 . ښکاري پاکستانی دلته دریځ  ددوی وایي.  خوا دې خوااو  هغه د او کرښه ډیورنډ د طالب
 !غواړي حاکمیت طرفه بې نه او  انتقالي نه او مؤقت نه عبوري, نه کې افغانستان حرکت طالب د
 تجربو   تېرو  غواړي.    ړنګول  انقالبي  حاکمیت  او  نظام   دافغان  ,  انقالب  ځای   پر  تداوم   د  اول   پاکستان  او   طالبان 

  اوږه   په  ددوی  بیا   به  کارغی   کوم  چې   افراد  شوي  طمع  په   وختو  تېر  د  هلته  او  دلته  کې   حاکمیت  دوی  د  چې  ښودلې
 تحریک   چې  ده  ښکاره  هم   دا  او  لري  نه  ګنجایش   ددې  دوی  چې  کړي  ثابته  به  زما  اما  ورکوي  خیال  واهي  کښېني,  هم

 . راوالړوي او شي راوالړوالی خوږی  سر  ستر کې  راتلونکي په ته استابلشمنت  د پاکستان د  طالبان
  ټاکنو   پر  دوی  لري.  نه  توجه  دی,  اسالمي  هللا(  شاء  ان )  انتخاب  ملت  مسلمان  د  زمونږ  چې  اراده  ملت  د  حرکت  طالب

 . غواړي وړل ته  حالت بدتر نه هغه له او حالت مخکې کاله 20 افغانستان او لري نه انتخاباتوباور او
 !غواړو نه یتامن وحش باغ د داسې مونږ اما شته! امنیت ښه کې وحش باغ او زندان هو
  حاکمیت   ګوډاګي  کې  افغانستا  او   غواړي  ړنګول  نظام  افغانستان  د  اول  پاکستان  چې  کوي  ښکاره  شواهد  هوتمام  

  که نو لري.  او  لرله برنامه جوړول
  بهر   برنامې  پاکستاني  له  او  وکړي  حرکت   خالف  برنامې  اصلي  د  پاکستان  د  خوا  دې  او    خوا   هغه  څه  خان  عمران  دا 

 د پاکستان د  به بیا نو شي
 ! شي کړای نابود الس په  استابلشمنت 
 پورته   اوس   اوس   راته  صالحیته   له   خان   عمران  د    کول  الس   په  سر  پاکستان  د   نه   جګړې  شوې  اعالن   له   ضد  افغان   د

 :  ښکاري
  سرمایه  کاله   42  تجارت  په   اواستحمار  انفجار  د  باروتو  او    وینو  پر  کې  افغانستان  او  سیمه   په  پاکستان  چې:   دا   لنډه

 او   تولید  شرارت  یې متحدینو  او  دوی.   کړې  پورته  ګټه  ناروا  نه  جهاد  مقدس  د  ملت  د   افغانستان  د  دوی  کړې.  ګذاري
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 الس   یې  ملګرتیا  له  شرارت   د,  ورسېدل  ته  موخو  محاله  اوږد  او  محاله  لنډ  کې  تجارت  دې  چې   هغوی.  کړای   تمویل
 اما واخیست.

  90  په   دوی  لپاره  دخالصون  نه   ښامارانو   شوو  جوړو  د  کې   8_7  دې  له  او  شرارت  د   استابلشمنت  پاکستاني 
 .... او شو. کړای جوړ مجاهد سمتي او قومي مجاهده ستر له او  وجنګول کې خپلو کې کلو  یمو

 له    ددوی  حده  یو  تر  اوس  اوس  به  لړۍ  دا  او  کړه  ور  ادامه  ته  سیاست  انتحار  او  انفجار   ,  شرارت  د  پاکستان  اما 
 لسیزو   روستیو  دوه  وهي.  ونه   لمن  ته   اور دې چې  وي  دا   به   مرسته  پاکستان  د اما  وي.  وتلې    هلته  او  دلته   هم  اختیاره

 . لري دوام شرارت پاکستاني دا هم اوس اواوس شوه نه کامیابه ارزو دا زمونږ کې
 او منزوي یا کړل, شهیدان یا کوي تمقاوم یا او دي خبر  ماهیت په پاکستان د دا چې نخبګان هغه تمام تقریبا دووی 
 ! محدودېږي یې امکانات او لرې  نه دکار صالحیت  سره له هم یا

 ولو  ته  سیاستو  مکارو  او  شرارت  د  پاکستان  د   به  مواضع  او  تحرکات,  اقدامات  شوي  ګوته  په  ځانګړي  پورته  ستاسې
 !شي موجب تحقق د  دګټو هغو د پرته نه  نیت د دستاسې

  نیونکی  تصمیم اصلي  ملت افغان چې باندې  میکانیزم عملي  پالیسۍ شوې ورکړل د چې هیئات کسیز پېنځه کې دوحه
 !دی کار په تمرکز او کول خالصه  شي,

 !ده تېروتنه تنازل هر مخکې نه  توافق سیاسي پوره د
 ! ونکړي تېروتنې عین بیا  بیا سیاسیون زمونږ چې امید نو
 . راکړي استقامت  درست ته مونږ باید ترس نه ج هللا د او نظارت ایمان او وجدان د نظارت, ملت افغان د
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