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 ۰۹/۰۷/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی

 

 د سولی په نامه د بهرنیانو لوبی
 

ه پ چېستاسو سره په ډاګه جګړه کوی، له کسانو څخه وبیریږی  چې: له کسانو څخه مه بیریږی چېپوهان وایی 
 درواغو پلمی جوړوی.

 

دی. افغانان د طالبانو  د افغان د ولسونو هر وګړی ترهر طالب هم ښه مسلمان دی اوهم تر هر طالب پرهیواد مین
و طالبان ته مرسته ورکوی، او د سولی  چېڅخه نه بیریږی بلکه د افغانانو بیره د هغو بهرنیانو څخه په کار دی کوم 

په نامه د جګړی لپاره پلمی جوړوی. بهرنیان افغان ولس ته د خپلو پټو پریکړو په هکله د طالبانو او پاکستان سره 
 رښتیا نه وایی.

 

پاکستان د طالبان پواسطه خپل خونړی جګړی  د پاکستان دوستان د پاکستان د ګټو د پاره کارکوی. چېنیان هغه بهر
 ته په افغانستان دوام ورکوی او هره په لساؤ بیګناه هیوادوال وژنی. 

 

کې  نن او پاکستان له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستاچېد افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي، 
ن او پاکستان همدا چېخبرې پیل کړي. افغان حکومت وایي،  تاوتریخوالی کم کړي او ژر تر ژره دې بین االفغاني

 .راز په افغانستان کې د بشردوستانه اوربند رامنځته کېدو او د افغان سولې له بهیره خپل مالتړ اعالن کړی دی
 

 
 

ومت واکداران او د بهرنیو چارو وزارت هسی په باټو او الپو خپل شپه او ورځ سبا کوی. ولسی ټوکو د افغان حک
آس می د ملک  چېچه خلکو سړی په کلی کښی نه پریښودل مګر هغه به ویل : وایی چېڅخه یو ولسی متل دی 

  پر کور وټړی.
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نی، طالبان خپل مستقل امارت د جوړولو لپاره جګړه کوی. طالبان اوربند نه ژیرسمیت نه پطالبان افغان حکومت په 
هر ورځ بیګناه ولسی خلک وژنی، اشرف غنی  منی او د بهرنیانو په مرسته خپلی خونړی جګړی ته دوام ورکوی،

ده ده، ده د دولت دن کښی د باټی وهی او وایی. د طالبانو ګډول په حکومت کښی خپلی ود کاپیسا د خلکو سره په خبر
 . څو د افغانستان په داخلي چارو کې السوهنه وکړي چېتر هیچاته اجازه نه ورکوي 

ی رچېهره ورځ په هیواد کښی په لسهاؤ بیګناه ولسی خلک وژل کیږی. که  چېدا خو ال دښمن ته اجازه نه ورکوی 
ولکوی. تر ټولو د مخه  هرو مرو د هیواد دښمنان به ټول هیواد به په یوه ورځ په اورنو دی اجازه ورکړی نو به 

ن چېد یو کال راهسی د پاکستان بهرنی دوستان  چېباید د جګړی د هغه احمقانه د دوام خبری او ډنډری وڅیړو کوم 
  او امریکا لخوا د افغان ولس د خطا ایستلو په پلمه وایی:

افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او ژر تر ژره دې بین  ن او پاکستان لهچې»
  «.خبرې پیل کړي االفغاني

د  د افغانستان د ولس چېټول نړی پدی خبره باندی ښه پوهیږی چه د طالبان په جګړه د پاکستان او ایران جګړه ده، 
ه نه راځی، په دی کښی جګړه د بیګناه افغان ولسونو وینی تویږی. که بربادی د پاره روانه ده. سوله په لوبو منځ ت

طر امریکائیانو د طالبانو سره په ق چېری امریکائیانو هدف په افغانستان کښی د جګړی پای راوستل وای، نو کله چې
ید اروبند د پنځو زرو بندیان خوشی کیدلو تر څنګ با( ۵۰۰۰کښی د سولی هو کړه لیک امضأ کاوه د طالبانو د )

خبره هم منل شوی وای، په هغه هوکړه لیک کښی د دافغانستان د جګړی د قربانیانو هم امضأ کړی وای. ښکاره 
 دا هوکړه لیک د سولی لپاره نه دی. چېخبره ده 

 

 
 

ې ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت وایي، د هغو پنځه زره طالبان زندانیانو له ډلې چې ټاکل شو»
هوکړې له مخې خوشي شي، نږدې شپږ سوه زندانیان نه خوشي کوي. د افغانستان د زندانونو چارو د تنظیم ادارې 

 .«مشر دغه خبرې د پارلمان دفاعي او امنیتي کمېسیون ته کړې دي
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مت فشار واچوي او خبرداری یې ورکړی طالبانو له امریکا غوښتي چې د بندیانو د خالصون لپاره په افغان حکو»
  .«دی که یې د بندیانو له لېست سره سم ټول بندیان نه پرېښودل شي بین االفغاني خبرې نه پیلیږي

د جګړی د لوبی د دواړو غاړو و ډرامو ته ښه وګوری چه بهرنیان د دواړو خواؤ تر شا والړ دی. د افغانستان د 
 نان هسی خپل وطن ورانوی. جګړی پریکړه بهرنیان کوی او افغا

 

د  چېد بند څخه خوشی شوی طالبان سره له دی  چېد افغانستان مشرانو جرګه پرون هغه شواهد افشأ کړل کوم 
دوی نور جګړه نه کوی، مګر هغوی اوس د جګړی  چېد کاغذ پر مخ ګوتی لګولی  خوشی کیدو په وخت کښی دوی
 لیکو ته تللی دی او جګړه کوی.

وم تیرایستونکی شعار دی ک ایهځبید کموالی غوښتنه بیله اوربند څخه هغه  تاوتریخوالید طالبانو څخه د جګړی او 
   پاکستان د افغانستان پر ضد په همدی پلمه خپل خونړی جګړی ته د طالبانو په واسطه دوام ورکوی . چې

بان په افغانستان کښی د خپل مستقل امارت جوړول طال چېله اوربند څخه د افغانانو تر منځ په خاصه توګه کوم  یب
  .غواړی د سولی د خبرو بریالیتوب هیچ امکان نه لری

 
 ایپ
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