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 پاکستان بیا هم دام ایښی..! خبردار
 

او تل مو د سولې غوښتنه کړې ده؛ جنګ دې ورک  ؛پاتې او سرتاسري سولې غوښتونکي یومونږ په هیواد کې د تل
ټول افغان ولس په هیواد کې . شي سوله ده چې په وچو شونډو موسکا او په رژیدلو زړونو کې هیله مندي پیدا کوي

ټول ولس همیشه د سولې ناره اوچته . له لسیزو روانو جنګونو تر پوزې راغلی او د سولې څراغ ته الرې څاري
کلونه کیږي چې افغان حکومتونو په هیواد کې د سرتاسري سولې هڅه کړې ده . مردود بللی دی کړېده او جنګ یي

تیر حکومت هم ډیر کوښښونه وکړل چې ولس د سولې له . او د سولې پر وړاندې یي خپلې دروازې پرانیستې دي
ي حکومت هم ډیرې هڅې اوس د اشرف غني او عبدهللا تر منځ ګډ د ملي یووال. نعمته برخمن کړي خو ونه توانید

دا چې ولې دا هڅې پایله نه ورکوي؟ آیا د سولې اراده موجوده نه ده او که د سولې . وکړې او ال هم دوام لري
 راوستلو میکانیزم او ستراتیژي غلطه ده؛ په دې نه غږیږو خو سوله له چا سره؟ څنګه سوله او په کوم قیمت؟

د الرو چارو د پیدا کولو په څلور اړخیزه غونډه  پیلولو بیا د خبرو درېدلیو د سولې د افغانستان دپه اسالم اباد کې 
د وسله والو طالبانو رسمي  کې؛ د پاکستان د بهرنیو چارو سالکار سرتاج عزیز داسې خبرې کړي؛ ته به وا چې

 تر مخکې باید ته خبرو سولې د ترمنځ طالبانو والو وسله او حکومت د افغانستان د چې نوموړي ویلي .وي استازی
 ونه شرط مخکې وار راز هیڅ سره پروسې له پخالینې د چې ده مهمه دا: عزیز وایي.شي کښېنښودل شرط مخکې

 جوړې ستونزې کې راوستلو په طالبانو د ته خبرو سولې د به ټاکل شرط مخکې تر مخکې د چې ځکه شي تړل
نوموړی . افغان دولت ته وړاندیز کوي چې وسله والو طالبانو ته باید امتیاز ورکړل شي عزیز سرتاج .کړي

 د الرې سیاسي له او واخلي الس جګړې له چې شي وړاندې امتنیازونه هڅوونکي ته طالبانو چې ده پکار» :زیاتوي
 «.وکړي ځلې هلې کولو ترالسه د هدفونو

 او استازیتوب کوي رسمي طالبانو د خوا ېیو له له دغو څرګندونو په ډاګه څرګندیږي چې نوموړی عزیز سرتاجد 
لیدل  اړتیا و ته څهاصالً طالب ته امتیاز ورکول. يوړ ته ېمخ سیاست ډک منافقته له پنجابد پوځ او  خوا ېبل له

؟ که په امتیاز ورکولو خبره حل کیدالی نو افغان دولت خو تل د سولې لپاره د طالبانو پر مخ دروازې کیږي
ټوپک په ځمکه پرانیستې دي؛ نو ولې طالب ټوپک په ځمکه کینښود؟ افغان دولت خو هیڅکله هم هغه طالب چې 

مت خو وسله والو مخالفانو ته که د افغان حکو. ږدي او د مذاکرې مېز ته کیني؛ د دښمن په توګه نه دی پیژندلی
طالبانو . سیاسي مخالف او کله د مرور ورو خطاب کړی دی او تل یي له دوی سره د خبرو اترو هرکلی کړی دی

 ته له دېنه بل لوی امتیازبه څه وي؟
دغه . نلرياصالً خبره دا ده چې پاکستان اوس لور په لوټه تیره کوي او د سولې د راوستلو لپاره هیڅ راز اراده 

په  .هیواد یوازې غواړي چې د خپل امتیاز تر څنګ؛ وسله وال طالبان هم د افغان دولت له لوري په امتیاز ونازوي
 .اسالم اباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا تر منځ څلور اړخیزې ناستې څخه هم هیله مندي نه ده په کار

سوله قوي میکانیزم، پیاوړې . و له پاکستانه په خیرات غوښتلو نه کیږيمونږ یو ځل بیا وایو چې سوله په زارۍ ا
 .اراده او رښتونې اقدامات غواړي او یوازې په شعارونو او تکراري ژمنو نه کیږي

له افغانستان سره د پاکستان تیر سیاست او د کابل ــ اسالم اباد تیرو اړیکو ته په کتو؛ په پاکستان باید هیڅ ډول باور 
 کول ضایع دوخت غوښتل مرسته کي خبرو په دسولي سره طالبانو د اصالً له پاکستانه. ی شوی او نه باید وشينه وا

ځکه دا نسخه په تیر کې په وار وار تجربه شوې ده چې پایله یي د پاکستان یوازې تکراري ژمنې او ده مخی  دي
 سترو د کې سیمه په پاکستان دی؛ شوی جال هیواد نوم په پاکستان د څخه هند برتانوي د چې نه کله له. سیاست دی

 جنګ په دوه رضالت، او شیطانت همدې د هم هیواد دغه اصالً . کوي تګ مسیر په لوبو استخباراتي د قدرتونو
 هغه له. دي شوی رامنځته لوري له استعمار انګریز د هدف په کولو ترالسه موخو د لویدیځ د کې سیمه په او اچولو
 پرې کې ډګر سیاسي په نو شوی، رامنځته پاره له خوندیتوب د ګټو د قدرتونو لویو نړیوالو د پاکستان چې ځایه،
 .کوي حرکت مسیر په موخو او ګټو د هغوی د هېواد دغه چې ده، طبیعي ځکه ده؛ تېروتنه یوه باور
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 کوي دوکه ځان خپل کې حقیقت په کوي، باور کې مسایلو سیاسي په باندې پاکستان پر هم بیا که حکومت ګډ اوسنی
 راوروسته پېړۍ شلمې له چې ده، تېروتنه هغه کول باور هیواد دغه په ځکه. کوي پرې ولس هم بیا یې به بیه چې
 .تکرارېږي ننه تر

 پای


