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 مرحله نوې مکارۍ  پاکستاني د
  

 طالب ډلې پاکستاني د او ډلې ډلې طالب هماغه، فتوی او جګړه حکومت، کابل ص(، ) هللا رسول د سنت کریم، قرآن
 کابل د کاوه استدالل یې چې پرون خو  هماغه دي خوشاله ورته ټول او کیږي ښودل استازی طالب د ته نړۍ چې

 صالح امرهللا د شو؟ چمتو ته غږېدو نن چې وشول څه نن بیا نو ګڼي نه یې الیق غږېدو د او غږیږي نه سره حکومت
  ته؟ بجوه جنرال التیماتوم خلیلزاد د که او انتصاب خالد اسدهللا د او
 طالب اوس چې به صحت خبر ددې وي، مالوم ته کسانو شریکو کې راز او استخباراتو به خبر خوا هغه د پردې د

 پردي شاته دواړو د چې سرکیناستل مخامخ او صحت خبر را که خو وي، مالوم هت دوی هم شو حاضر ته مذاکراتو
  چې: وایي همدا تحلیل او منطق سیاسی  دي، والړ
 مسکو استازی افغاني او واورېده مخکې اونۍ یوه کې مسکو موضع روستۍ طالبانو د خلیلزاد زلمی جناب  چې کله
 حکومت د کابل د طالب شوای لیږل پاکستانه له پاسپورت په تانپاکس د اما شول پاتې منتظر شاته دروازی تر کې

 او خبر نبض په سیمې د خو خلیلزاد االصله افغانی نو شول نه حاضر استکبار او طمطراق په ته خبرو سذه استازو
 کستانپا  کیو( اچ جی ) بجوه جنرال مشر پوځ د مالک اصلي پاکستان د مستقیم نو دی، مالوم ورته ماهیت پاکستان د

 بجوه جنرال او التیماتوم  ورکوې؟ ادامه ته سیاست تیر خپل ولی چې وویل کلکه په یې ته بجوه جنرال او  والړ ته
   وشوه. خبر روستۍ یې ته
 طالب اوس او  تغیر موقف کسانو نامه په طالب د دادی او وبشي( شوي وي نه كه ) صیب. ښه وویلې بجوه جنرال نو

  ل.شو حاضر ته خبرو مخامخ
  لري! ادامه  لوبه پاکستانی او پردو در چې مستندوي حاالت

 تراژیدۍ د اولس افغان د او بس وژنه ورور چې کړي پوه ځان خبره دې په طالب کې جبهه په دې مخه له نه ټولو د
  واخلي. الس نه اوږدیدو له
  لرم. نه ټینګار تسلیمېدو او ایښودو په وسلې د ته زمکې زه
 تعالی هللا د او ولري فرصت انتخاب د سرنوشت او تقدیر خپل د اولس افغان کې پایله په هغه د چې توافق باعزته د زه

 او واغوندي جامه عمل د ته خپله( په کړي نه بدل حالت خپل څوچې _ قوم هغه د حال بدلوي نه هم خدای چې حکم)
 خطاء انتخاب بل کوم. سپارښت کړي، خالص انځ السو او دسایسو لومو، له دشمنانو بهرنیو اونورو او پاکستانۍ د

  دی. انتخاب
 به تضمین خوددې دی خواست افغان باعزته هر د ووځي افغانستانه له دې بهرنیان چې ه خبر ملت د نامه په طالب د

  پریږدي؟ آرامه په وطن دا به ای اس ای چې ورکړي طالب
 اولس افغان د ... او حامد زید جنرال بجوه، جنرال نرالیته،ج میکران، پالیسي اصلي پاکستان د چې شم ویالی یقین په

  شي. پاتې به دشمن چې کړي ثابته به زمان او دي وه، دشمنان
 جوړولو سرحد او جوړولو دروازې او سیم اغزن پاکستاني د خاوره پر افغانستان د کې دننه په افغانستان د ته پاکستان

 تاریخ نه دی. نه او وه نه ملت شوای، جوړ زمکه پر پردو د  پاکستان ی.د خیانت ملي دا او ده نه الر دحل اجازه
  پوهیږي. ښه ُحکام پاکستان د باندې حقایقو پردې ملت. نه او افتخارات کوم نه او جغرافیه نه لري،
  مني. ونه افغانستان متکي ځان پر به دوی
  مشروع غېر داسې چې ده کار په ته نړۍ

  ورکړي. فرصت ټاکلو د سرنوشت خپل د ته خلکو سیمې ددې او ونکړي مالتړ نور دی، والړ زور په پوځ د چې موجود

  ده! نه وړ منلو د نوره دا او لري ادامه لوبه ورکونکې دوکه او مکاره پاکستاني اوسه تر ال اما
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