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اخترمحمد یوسفی

پاکستان په هیچ ډول د افغانستان د سولی ضامن نشی کیدای!
د پاکستان ضمانت د افغانستان د سولی لپاره ،له غوښو سره د پیشو چوکیداری ده ،دا ضمانت په افغانستان کښی
د ناروا جګړې دوام دی.
په پاکستان کې دطالبانو د هغه وخت سفیر مال عبدالسالم ضعیف چی همدا اوس په کابل کښی اوسیږی وایي چی "
دامریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه به ددوشنبې په ورځ وروستۍ شي او د چین او روسیې په شمول به یې
پاکستان ضمانت ګړي هېوادونه وي"۰
ګرانو هیوادوالو او محترم ضعیف صاحب حضور ته عرض وړاندی کوو!
که چیری موږ د افغانستان اړیکی د پاکستان د زیږیدنی څخه راپدی خوا ټول تاریخی هغه اسناد په ځیر سره
وګورو ،پاکستان په افغانستان کښی یواځی او یواځی جنایاتونه په ښکاره توګه لیدل کیږی اوبس۰
د پاکستان ضمانت او دوستی د افغانستان سره په هر شکل چی وی د اعتماد وړ نه ؤ ،نه دی اوهیچکله به هم د اعتماد
وړ نه وی۰
دا یوه روښانه بیلکه ده چی همدا اوس د پاکستان اوایران جګړه اودښمنی د طالبانو تر نامه الندی په افغانستان
کښی دوام لری ۰پاکستان او ایران دواړه د افغانستان د نورو دښمنانو سره یوځای دا خونړی جګړه په ډیره بیشرمی
سره پرمخ وړی ۰په حقیقت کښی دا جګړه د افغان د طالبانو جګړه نده بلکه دا جګړه د پاکستان او ایران د
استخباراتو جګړه ده چی د اعرابو د تیلو په پیسو د افغانستان د نورو دښمنانو په مالتړ زموږ د ګران هیواد افغانستان
د ورانولو د پاره پر مخ بیول کیږی.
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د قطر دفتر د طالبانو د یوی ډلی ګډون د امریکایانو سره په مذاکراتو کښی چی هغه ډله طالبان د پاکستان لخوا و دی
غونډو ته استول شویدی په قطعی ډول د سولی په خبرو د افغانستان ولس دپاره استازیتوب نشی کوالی۰
دافغانستان خلک چی په دی ناروا جګړی کښی خپل ټول ژوند یی له السه ورکړیدی یواځی افغان ولس د جګړی
رښتنی قربانیان دی چی د طالبانو او امریکا د مذاکراتو او فیصلو څخه یبخبره دی ،او حتی د افغانستان
اوسنی دولت چی پخپله د امریکایانو په الس هم جوړشویدی د سولی دا ډول خبری نه منی۰
ددی تړون السلیکول د افغانستان د افغان ولس د رښتنی قربانیانو او استازو په نه شتون سره دوام لری د
افغانستان دپاره" سوله "نده بلکه په افغانستان کښی د پردیو د رقابتی خونړو جګړو د لړی دوام دی چی
پاکستان یی د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کښی دا پټی معاملی سرته رسوی۰
هغه طالبان چی پاکستانیانو د امریکائیانو سره د تورو تیارو پردو تر شاه د افغانستان د سولی تر نامه الندی کیښنولی
دی همداوس د پاکستان په هدایت په افغانستان کښی د ننه د بیګناه خلکو وینی تویوی۰
پاکستان د شپتو زرو (  )۶۰۰۰۰تروریستی مدرسو په لرلو سره چی د آی ایس آی ترمستقم نظارت الندی تربیه
کیږی د نړی د ترهګرو په تور لست کښی شامل دی ۰د افغانستان د سولی دپاره د پاکستان ضمانت هیچ ډول
اعتبار وړتیا نه لری۰
اساسی سوال دادی چی امریکا اوس غواړی چی د پاکستان د ستراتیژی سره سم بیا طالبان ته په
افغانستان کښی سیاسی واک ورکړی ،او یا طالبان د افغانستان په اوسنی حکومت کښی شریک کړی نو ولی په
 ۲۰۰۱میالدی کال کښی امریکا او د هغوی مرستندوی پاکستان د طالبانو حکومت یی را نسکوراوه  ،او بیا ولی د
بن په مذاکراتو کښی طالبان یی راونه بلل؟
- ۱اتلس کاله کیږی چی پاکستان د ناټو د نظامی قواو په موجودیت سره د طالبانو د جګړی تر نامه الندی افغانستان
ورانوی۰
- ۲پاکستان د خپل اټومی بم سره سره پخوا دا جرعت نه کاوه چی د دیوړند د کرښی و دی غاړی ته پیشه کیږدی ،مګر
اوس پاکستان لسهاؤ کیلو متره د افغانستان د خاوری په د ننه کښی خپل د اغزو دیوالونه غزولی دی۰
- ۳پاکستان نه پریږدی چی افغانستان د نړی د نورو هیوادو سره په خاصه توګه د هندوستان سره چی د افغانستان
پخوانی دوست دی ،د دوستی او مرستی اړیکی ولری ۰د پاکستان آی ایس آی په افغانستان کښی د هندوستان د بیا
روغونی مرستو لسهاؤ پروژی لکولی او کارکونکی یی وژلی دی۰
 - ۴پاکستان په افغانستان کښی د شوروی نظامی قواو د موجودیت په پلمه د افغانستان د ورانولو د پاره زموږ
هیوادوال د شوریان پر ضد راوپارول او تبلیغول چی شورویان کافران او ملحدین دی ،د ملحد شوروی پر ضد جهاد
فرض دی مګر اوس همغه پاکستان د کافر او ملحد روسانو سره یو ځای نظامی قواؤ سره ګډ نظامی تمرینات سره
ته رسوی۰
- ۵پاکستان پخپل یواویا (  ) ۷۱کلن تاریخ کښی د افغانستان د دښمنان مصؤن کورؤ ،اوس هم دی او په راتلونکی
کښی به هم وی۰
محترم مولوی ضیف صاحب !
د افغانستان غمځپلی ولس ستاسو سره د  ۲۰۰۱میالدی کال د پاکستان د واکدارانو غیرډیپلوماتیک چلند ندی هیرکړی۰
افغان مظلوم ولسونه د پاکستان د حکومت هغه غیرقانونی اعمال غندی چه پاکستان د افغانستان د ورانولو دپاره و
ورانکارو طالبانو ته مصؤن ځایونه پالس ورکړل ،مګر تاسی چی بیګناه اوډیپلوماتیک مصؤنیت حقوق موهم درلودل
و امریکایان ته الس تړلی ور وسپارل۰
محترم ضعیف صاحب !
افغان ولس له تاسو څخه اوس دا هیله لری او دا ښه ګڼی چه تاسی د افغانستان ملی ګټو پر ضد د پاکستان
پټو خاینانه معاملو ته سوله ونه وایاست ۰څنګه چی تاسو په خپل د کتاب کښی مو هم لیکلی دی د پاکستان توطیی
افشا کړی ۰د افغان ولس کورنی او بهرنی جنایتونه باید وڅیړل شی او جنایتکاران باید محاکمه شی۰
محترم ضعیف صاحب !
دا باید په یاد ولری چی سوله باید افغان ولس راولی ،مګر د پاکستان پلوی طالبانو واک په افغانستان
کښی هیڅکله سوله نه شی راوستالی۰
د ګران افغانستان د کورنی او بهرنی دښمنانو دمحاکمی او مجازاتو په هیله۰
پای
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