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 د کلکې پاملرنې وړ خبره!
 

 

 

ه لپه می په خبری سرویس کی د کومې رسنۍ نه د پاکستان د صدراعظم ښاغلی عمران خان شه ابیګ

مونږخوهمدومره کولی شول چی طالبان د »خولی دا خبره چی په ډیر ویاړ سره یی وکړه واوریدله: 

امریکا سره مخامخ خبرو ته کښینوو. نتیجه مو هم تر السه کړه، په نن یا سبا کی به د امریکا او 

 د طالبانو تر منځ د روغی جوړی سند الس لیک او دښمنی به یی ختمه شی.اوس نو دا په افغانانو

 څنګه خپل منځی اختالفات پای ته رسوی ،سره روغی جوړی ته رسیږیپوری اړه لری چی څنګه 

 «پوری هیڅ اړه نه لری (. دا کار په مونږ) پاکستاناو څنګه دولت جوړوی

دوه ستر او هسی رازونه را څرګند شول چی،  و سرهد عمران خان د خولی نه د دی خبری راوتل

 د سیاسي پیښوهمیشه یی شتون درلود او نه یواځی افغانان بلکی د آزادې نړۍ ټول سیاسیون او 

 شنونکی ورباندی پوهیدل چی :

 ،اول ـ طالبان د امریکا په مشوره د پاکستان د )آی اس آی( د سازمان یوه هسی تخریبی پروژه ده

چی د مذهب او یا د وطن د خپلواکۍ او آزادی تر نامه الندی، د افغان ساده ګانو په ذریعه لکه څنګه 

غانستان د بربادۍ او تباهۍ د پاره کار اخستل کیده، کار واخلی د دوی د اسالفو )مجاهدینو( نه د اف چی

روژه پر مخ بوزی تر څو افغان ولس د تل د پاره د دی توان ونه لری چی پاو تر هغه حده پوری دا 

د خپل لوی وجود نه د بیلوو شوو افغانانو او بیلی شوی جغرافیی په هکله حتی فکر هم و نه شی 

یا د یوی تروریستی ډلی جوړول او یا سمی الری  څخهکړلی. عمران خان دا وښوله چی د طالبانو 

واړه اوماشوم اک او اختیار کی دی، او لکه څنګه چی موراو پالر خپل ته راوستل د دوی په و
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هرډول چی وغواړی روزلی او په کاراچولی شی، همداسی دوی دی چی افغان طالبان  اوالدونه

 لوبوی اوهغه کارپری کوی چی ددوی خوښه وی.

ری چی څنګه سره په افغانانو پوری اړه ل)... اوس نو دا دویم ـ د عمران خان په دی خبره کی چی 

 روغې جوړی ته رسیږی، څنګه خپل منځی اختالفات پای ته رسوی او څنګه دولت جوړوی....(

یوه داسی مرموزه، پټه اود پردوالندی د پیغورنه ډکه معنی پرته ده چی یواځی دپاکستان جنراالن او 

ۍ کښینولی لوړ پوړی چارواکی چی ښاغلی عمران خان یی هم د صدراعظم په چوک د )آی اس آی(

دی خبرتیا لری او بس. دا راز چی عمران خان اوس هم غواړی چی هغه پټ وساتی او په مرموزو 

کلمو کی یی د افغانانو غوږو ته ورسوی، کلونه کلونه وړاندی ور باندی ګڼ شمیر افغانان پوهیدلی 

د موجود افغانستان د ملی یووالی  تر بلی دا خبرتیا عاموالی پیدا کوی او هغه خبره داده چی: ځاو ور

ولسوالیو په مرکزونوباندی واک لری. دا واک هم د نیم نه لوړ دولت چی یواځی په لویو ښارونو او د 

د هغوی په الس د جوړو شوو پخوانیو جهادی ډلو ) په رأس کی د نظار شورا( د مشرانو سره دی 

ن د جوړیدو سره عالقه نه ده لرلی، بلکی د چی، هیحکله یی نه یواځی داچی د واحد اوقوی افغانستا

خپل توان په اندازه یی د هرمرکزی دولت د کمزور تیا او د مصالحی د پروسی د ناکامۍ په برخه 

نوځکه هم عمران خان ( د پالن سره سم ګام اخستی او عمل یی کړیدی.+ ایران کی د دوی )پاکستان

و به ګورو » ر په ډیر اطمنان دا خبره کوی چی او هم د ایران د اخوندی رژیم د خارجه چارو وزی

 ځاله سره را چی افغان ولسپال او وطندوست قوتونه څنګه په دی توانیږی چی دا پاشانه او ګډه وډه

 «ټولوی او د سولی پروسه بری ته رسوی؟

 دښمنانو ملتدا یو هسی چلنج او اخطاریه تهدید دی چی د تاریخ په دی حساسو شیبو کی د افغان 

ونږ ولس او زمونږ وطندوست ملی قوتونه ور سره مخامخ کړیدی. مونږ یی نښی نښانی ګورو زم

ځینو غړو، دوحدت د حزب د ایران د مزدورو رهبرانو،د ملی جنبش د نشه یی  چی د نظار د شورا

زعامت او د اسالمی ګوند د لیونی مشرتابه او ورسره د غرب اوشرق نه راغلو ، مفسیدینو او د 

ه والو د داکترعبدهللا عبدهللا په وجود کی، داسی اعمالو ته الس ورتیرکړید چی نه یواځی د قدرت مین

ملی ښیرازۍ د له منځه وړلو سبب کیدای شی، بلکی د ښاغلی لطیف پدرام د خراسان جوړونی د 

 پالن د تطبیق دپاره هم یو څرګنده تالش دی.

د الس وهنواو د هغوی په تخریبی کړو کی د  زه د یوه هسی افغان په توګه چی د پاکستان او ایران

یوی زری په اندازه شک او تردید نه لرم، په ټولو خواو او په خاصه توګه په هغو مؤثرو کړیوچی د 
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وطن د نجات په هکله فکر کوی غږ کوم چی دی موضوع ته په کمه سترګه و نه ګوری او څومره 

 مخه دی ونیسی. چی کولی شی د افغانستان د دښمنانو د دی شوم پالن

دا لیکنه به دډیرو ښاغلو د پاره یوه سر سری او یا هم ناسمه طرحه و ګڼله پوهیږم چی زما هم  دی هپ

شی خو زه په دی باوریم چی پاکستان او ایران د موجود طالبانی غورزنک له ساده زعامت او د 

آن تر د  ،د تباهی او بربادۍ پالن افغانستان په د ننه کی د خائینو حلقاتو او سیاسیونو نه د افغانستان

تجزیی پوری لری او په عملی کولو کی به یی له هیڅ ډول وسیلی د استعمال نه ډه ډه ونه کاندی. 

نوره ستاسو د پوهانو او وطندوستو افغانانو خوښه چی دا خبره څومره جدی او د اهمیت وړ بولی؟ 

 په درنښت. 

 

 پای

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


