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 ؟وګزو څو به هوا تر
 
 

ښه خبره  ووشي،خ او ګامه مالتړ او هرکلی ماقدا سولې ته د رسېدو لپاره باید له هر ېنشته،چ په دې کې شک
  .او نورو معقولو الرو فکر وشي ياصول د سولې لپاره پر ېده،چ دا

د سولې مشورتي جرګې  هکوي،کل د سولې وزارت په اړه فکر هجوړوي،کل دبور حکومت مو کله د سولې مشورتي
  .د سولې ګلونه پکې واچوي ېغوړوي،چ نه د حل الر غواړي او کله بیا یو او بل هېواد ته ځولۍ

ښې تڼاکې کوي او له وسله بل لور ته د سولې پسې اللهاند ځوانان له هلمنده تر کابله او بیا نورو والیتونو پ
  .سوله وکړي ېغواړي،چ والو

ولې دغه  ېدا،چ ګواکې سوله راولي خو ېلګي،چ بیا د قطر هوا یې په زړه هوردانګي،کل مسکو ته نسیاسیو کله مو
  .غږونه نه اورېدل کېږي او د خلکو هیلو ته مثبت ځواب نه ویل کېږي؛ بېالبېل دلیلونه او الملونه لري

  .کړی یند ته مو سم کار عاجما کورنۍ ویو،خ ته رسېدلي عاجما موږ نړیوالې ېشي،چ لومړی دلیل یې دا کېدای
  .څڼې ورته غورځوو يګوډن د سولې نغاره ېهرڅوک،چ دویم؛ موږ بې پالنه مخ ته ځو او

  .نه ورکوي يپوک ده او بهرنیان د اور لمبو ته ياالفغان جګړه بین ېکوو،چ ؛ فکرمدری
  .ت ځولۍ غوړوو وآدرسون وڅلورم؛غلط

  .يوین په خطر کې ابق پنځم؛ په حکومت کې د ننه ځینې کړۍ په سوله کې خپله
موږ هرڅومره سولې ته نږدې کېږو؛ د دوی له امله که  ېوي،چ ښایي لسګونه نور عوامل ګترڅن د یادو مواردو

  .يزیاتېږ له سولې سره واټن ورځ تربلې سبرعک مو
او د هغو هېوادونو له د سولې  يګزو د سولې په برخه کې زموږ ډېری ښکېل کسان د بنسټیز فکر پر ځای هوا

یوازې  ېدي،چ او یا هغه هېوادونه يند دي، یا ډېر اغېزناک يلیر یا خو د افغانستان له سولې او جګړې ېلري،چ تمه
  .پر کنفرانسونو بسنه کوي او نوره ګټه یې څوک نه احساسوي

او  لوشو هوشوې،سفرون په بېالبېلو هېوادونو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډې او لیدنې کتنې ېولیدل،چ تاسې
  .پایلې و نه لیدې يی  موعمالً  وشوې،خ ې ورکړلوعد

د افغانستان څلوېښت کلنه کشاله په یوې یا دوو غونډو او لیدنو نه  ېوي،چ ښایي ځینې کسان په دې اند
د سولې په برخه کې د  ېسره،چ چې دا لړۍ دوام وکړي؛ خو زما په اند له هغو هېوادونو ئکېږي،پرېږد حل
ګټه و  څهې د سولې په برخه کې د مرستې غوښتل به یتمامېد نشي هم اغېزمن په شان دنخو یوه
او خبرو  ولیدون له دغو رخاط دوی به په سیمه کې د یوه ځواک په توګه د ځان مطرح کولو په سبرعک ېلري،بلک نه

  .يورشیند پاکستان او ایران پرې تېل ېسوځي،چ اترو ګټه پورته کړي او افغان ولس به ال هم د جګړې په اور کې
او پر دغه هېواد د فشار المل هم شوې دي، د  اانزو د پاکستان د ېکتو،چ اړیکو ته وترینګلی د پاکستان او امریکا

له خراب  ګترڅن تبادله کېږي؛ د دې وکلدار ۱۵۴دی او یو ډالر په  یرالوېدل ارزښت یې هم د پخوا پرتله پیسو
  .يټکو اقتصادي وضعیته هم سر

د امریکا لخوا پر پاکستان فشارونه ال هم زیات  ياستفاد له دغه فرصته په ېوه،چ په دغسې وضعیت کې په کار خو دا
  .يوا شوې

موږ ال هم  وکوي،خ کوټې شورا یې په ښکاره ترهګریز فعالیتونه ددي، د وسله والو طالبانو دفترونه په پاکستان کې
او د جګړې  يوښی همعجز د سولې په برخه کې ېلرو،چ وادونو څخه هیلهاو...هې نچین،قطر،ازبیکستان،ترکمنستا له
  .مو خالص کړي هشر له
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مو په غاړه اچولی؛ باید نړۍ پر ځای پاکستان  لکجکو سرګردان یو او د سولې ونوپه نورو هېواد ېځای،چ دې په 
غدې نور ملګري  يسرطان د دغه سعودي او هم مچین،ه بیا به هم ېکړو،چ باندې د ال زیاتو فشارونو زمینه برابره

  .کار وکړي یرښتین سولې ته
د وسله والو طالبانو امارت یې په ډېره لېوالتیا او بېړه په  ېو،چ همدا پاکستان د هغو دریو هېوادونو په کتار کې

س وسله وال طالبان د دوی په ال ېوکړ،چ بوټو په خپله اعتراف ربېنظی ېوزېر د وخت لومړۍ رسمیت وپېژنده او
  .جوړ شوی جریان دی

افغان  ېرېبي،چ کرلي هغه په داسې شکل و ېکړي؛څه،چ نو له همدې امله پر پاکستان فشار راوستل به دغه هېواد اړ
سولې ته ګټه ورسوي او ولسمشر غني کوالی شي پاکستان ته په خپل کېدونکي سفر کې په دغه هېواد کې 

  .ورکولو پرته خپلې غوښتنې مطرح کړي رامتیا کوم ځانګړي پاکستان ته له ؛ياستفاد وضعیت څخه په يجار له
په عین حال کې د خپلو  ووباسي،خ د وسله والو دویم کور بلل کېږي تر سختو شرایطو او بندیزونو ساه ېهم،چ ایران

  .وهي رټټ د وسله والو تجهیز ته په پټه رخاط په وراوړل موخو ترالسه کولو او پر امریکا د فشار
لویه استفاده او  ېموک له دې ېده،چ ته اړتیا عاجما سم مدیریت او کورنۍ ولرو،خ په اختیار کې باسبا کافي موږ
له دې  رکړو؛غی په خپل رنګ کې کوټ يګاوند دا دوه وشي،ا د سولې هڅې مو اغېزمنې ثابتې ووکړو؛ترڅ ېالب ښه

  .ګټه و نه لري څهې ننه کول به په هر در سر ور د
 پای
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