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 ېک اوړسره په کلک تادارو  استيید پاکستان د ر یېامکانات  ولټاوسني  ېمشر چ ېلډ ېعباس د طالبانو د یو مال

توافق  متیسره په هر ق ېلډ ېد خالصون الر دد یددو ېپه افغانستان ک ېپه غلطه سوچ کوي چ انیئکایدي او امر

  :ېلرم چ لویورته د و نيیده او و ېک

ده خو مال  تنهښخواست او غو ریضم میافغان ملت د سل ولټاو د  مصالحه ضرورت، انساني کار، شهامت اسيیس

نور طالبان په داخل د  رډېاو  ینه د یاستاز لوډد تمامو طالب  لهډدغه  ېپوه شي چ ېپه د ېد کهیعباس او امر

 طالب ولټمه کوئ  او د مه کوه او کم عقلي  يګستر نینه مني. نو سپ به امشرت ېلډددغه  ېچ يګیږجن ېک نافغانستا

  !هږیږپه نامه مه غ

 استی هګجز په تو وی جید ست استیهم د افغانستان د س ولټ ېتاس ېپه کار دي چ لیته و لوډاو نورو طالب  مالعباس

  !ئږیږملت په نامه غ ولټد  ېمه کوئ چ ستاخيګاو  ژنئېاو مقام وپ یاځنوخپل  ه،ګاو نه د ُکل په تو

په افغانستان  ،ږۍسره په همغ ځزره پو ٧00د پاکستان د ریاستي ادارو او  د پاکستان د   ېپه افغانستان ک ېفتح ېستاس

ه طالبه هو ک ،ېالند ېد حضور د بهان ېد ستاس ېعسکرو ناروا چاپ ویاو د بهرن ویعدالتېاو ب كلن ظلم 1٨د شته  ېک

او  ېد سول ېچ یکوئ خو د ستاسو حق له سره نه د دفاع لمانانود افغانستان د عزت او له اسالمه او مس ېتاس

 دهږاو ړۍل ېزید افغانستان د خلکو د غم ېک لهیمانع شئ او د هغه په پا ېاو با عزته مصالح ېبا عزته سول ،ېمصالح

له برکته  رتاو ستا د فشار له کبله او پر ستاسو د تج. هئړک کتهیپه زور د ېکید امر طید پنجاب شرا ناو پر افغانستا

همت او حد اقل د داکتر اشرف غني شهامت لرئ نو  رت،ی. که غيڅیږد افغانستان خاوره پر پاکستان معامله او خر

کوي او زمان به ثابت  کارهښ. خو شواهد هړک یېمه منه او اقالً رد  یشوا رېت ېک ځنېد افغانستان م ېدا اغزن تار ج

   ؟یغالم د وکڅاو  يیږک ېغالم پات وکڅ ېچ يړک

په ان برخه د پاکست وهید افغانستان  ېفشار د افغانستان په اوسني جمهور رئیس جناب  محمد اشرف غني چ ېامریك د

ومني،  ید نیال ورندډی ېواکګ ېخبر چ ېکه غلط عام شو دوږكیلو مترو په او 2٦٤0او د  يړپاکستان ته ورک هړز

 لږکا ېک ځنېپه مصرف د افغانستان م ېکیپه الس او امر نخوا دا د پاکستا ېبه شي. له بل انتیخ خيیتار ېستاس
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منل   ېک ځنېاو د افغان پاکستان سرحد د افغانستان په م یخط هم نه د نیال ورندیخط له سره د د یشوا جادیاو ا یشوا

 .يیوا انتیافغان ملت ورته ملي خ ،ږاو مون یاو عزت ته تور ستر کثافت د خیرأت ېستاس

 ېک ځنېد افغانستان په م یېد پنجابي سرحد  ېد افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني چ ېپه دغه برخه ک ږمون

 .کوو ړپه  کلک مالت ،ړونه منه او رد ک

  !يیږک لیو انتیحل د پنجاب برنامه او نوکري ده او ورته ملي خمن واکونوځ تيید افغانستان امن ېعباس له خول مال د

 نکهیکه تعهد شما مبني بر ا فتګ دیهللا با بتیه مال ادتیطالب به  ق روهګحال به  نیو ترامپ و در ع کایجانب امر به

باز   کایمرا هیسپتامبر عل ازدهی اتیمشروع قدرت در افغانستان جنا ریبعد از تصرف غکه  دیوعده داده ا کایامر یبرا

استکبار  نیکه با چن دیستین نیزم یدر رو تیهمراه نبود و دوم شما کل واقع( یان شاء هللا تعالشود اول به ) یتکرار نم

مذکور  ۀجانب پاکستان باشد، همچنان وعد وعده از رګ. اکند یهم ساده لوحانه آنرا قبول م کایو امر دیده یوعده م

  ت.سیخواهد بود و نن شیب ېزیپاکستان چ یقبل جز الف و پتاق

 ناکستاپ یاردو ادتیافغانستان، نه رفتن به راولپندي و ق یها هیدر افغاستان و عوض بمبارد قر کایامر ینظام حضور

 شانیو توسط ا ییکایامر یروهایدر افغانستان در حضور ن افتهیارتکاب  اتیاز همان آغاز خطاء بود و است. جنا

مردم افغانستان در زمان و در جریان  هیعل افتهیارتکاب  اتیو جنا یقانون ریغ یاست. زندانها تیبه نام انسان ګنن

خواهد شد. مرتكب ن نیزم ۀکر وانیح نیتر لیانسان و بشر را ذل هیدر داخل و خارج آن علسال اخیر  1٨ تیحاکم

 کایمرا یناکام ۀعوامل عمد د،یکن یت آن مساعدت مخه شناساخته اند و شما هم امروز ب نیاما حال که وضع را چن

 .در منطقه است

ما نادرست ش ینادرست و اتکا یها پاکستان و روش ريګی هیجز نیاش در منطقه هم یه علت نامکبداند  دیبا کایامر

 .در افغانستان است شهیر یبه افراد ب

  در افغانستان یکفر یهارویحضور ن نیتواند هم ینم دهګیسرباز افغان به شهامت جن نکهیو ا ګو قوت جن مبرر

جناب ترامپ و بدون نشاندن پاکستان در  یانتخابات نیبه اساس خواست و کمپا ییکایامر یهاروین شتګاست. اما باز

بر  یمبن کایامر میتصم نیخواهد شد و است. ا کاینام و عزت امر یاعتبار یو سبب ب یبه متعهد افغان انتیخ شیجا

ا با رئیس جمهور ترامپ ر کایو اختالفات پارلمان امر کایامر یاسیس جیاز افغانستان  در داخل ست ریتدب یخروج ب

 !کرده است زیخواهد کرد و تا حال ن دیتشد زین

کار  کایاز جانب امربه صلح در افغانستان و منطقه  دنیبه خاطر رس لزادیخل یبه آقا یفرصت محدود زمان دادن

 .خواهد داشت و دارد کایامر یعواقب مفتضح بدتر از ویتنام برا عجوالنه و سبب

 !انیپا یب انیپا

 

 

  یادونه:

« کلیک»نوری لیکنی هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر انځور باندی د لیکوال دی چیری ګران لوستونکی و غواړی چی دکه 

 فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی!« آرشیف»د مطالب نور  په اجرا کولو سره د لیکونکی 


