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 !ترامپ او افغانستان کې د پاکستان جنګ
 

 

کې ویلي چې د امریکې پرځای [ غنډه]ډه جمهور رئیس د خپلې د نوي کال د  کابینې په اوله غون]امریکی[ د آمریکې 

  .دې افغانستان کې هند، پاکستان او روسان وجنګیږي

چې پاکستان په افغانستان کې دادی له اویا کلو نه زیاد جنګیږي او د یو شمېر نورو ترامپ پوهول په کار دي  جناب

 توحاکمی  شوو جان کیري په الس جوړ او د  ، دیسانت شووالسپوڅوعواملو سره، د افغان  دالیلو او افغاني فکتورو او

ه، د افغان اولس د تراژېدۍ المل او افغانستان کې د امریکې سره د افغان اولس او د ترور او دهشت د غوړیدو الملون

  !ید کوئاو تأک بیا ټینګار پرې  اوس تاسې چې جګړې المل دی مداخلې او دپاکستان  د د ناکامېدو المل همدا افغانستان کې

تصویر نه لري چې جناب ترامپ د افغانستان د غمیزې درست  دا تأکیدونه څو الملونه  لرالی شي او لري: اول دا 

مخه یواځې او ېواځې خپل منافع او خپل مصالح ورته مهم او اساسي دي. دا  او یا داچې د مسایل په حل که د ټولو د

 .چې د افغان اولس او افغانستان باندې څه راځي دا به ورته مهم نه وي

مې خلکو ته، سولې ته او امریکې ته ډېرې بدې پایلې د افغانستان او سیکه داسې وي چې شواهد هم ښکاره کوي نو 

 .لرالی شي او لري

خط ]له یاده ونباسئ چې افغانستان سره مرسته یعنې امریکې او نړېوالې سولې سره مرسته او جګړې اول خطکې 

  !ده]ادا[ قربانیانو سره مرسته او د وجیبې اداء کی[ 

وایي چې د پاکستان جګړه او مداخله دې په افغانستان سیمې او حاالتو ته په کتو او درست تصویر او درست تحلیل دا 

کې مهار شي او هغوی ته دې نوره د مداخلې فرصت نه ورکول کیږي او د پاکستان افغان ضد جګړې ته دې د پای 

  .ټکۍ کېښودل شي

لو کې مد ښاغلي ترامپ وروستی تأکید چې پاکستان دې افغانستان کې وجنګږیږي،  ددې مانا هم لري چې په پټو معا

  .د افغانستان سرنوشت بیا د پاکستان الس ته ورکړل شوای دی
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نه لري او د دوی ته به د سترو پښېمانیو موجب هم شي  دا خطرناکه او ناروا کار به امریکې ته به هم ښې پایلې و

  !چې ناوخته به وي

 !افغان ملت دې بیا هم پرې خبر وي

ډېرې استوارې او د قدر وړ دي. مونږ د هند له حکومته او حسابي او  د هند هېواد مرستې افغان اولس ته  دقیقې،

کوو. خو دا مرستې نباید د سیمې د اصلي نبض د بې خبرو په ]قدردانی[ خلکو د زړه له کومې مننه او قدر داني 

 !سفارش افراط او تفریط ته وکاږلې شي

 !یا بې ځایه قدم وانخليسابقه لري او هغوی به ب روسان افغانستان كې د جګړخپله

 :دحل الر

 - پاکستان په ریښتنې له افغانستان منع کول. 

 - .سیاسي سولې سره  سیمه کې مظلومو اولسو سره د هغوی د حقوقو د وصول مرسته کول

ریښتی مالتړ کول دي. بلوچانو او پښتنو سیمه کې نورو مظلومو اولسو دلته سترې قربانۍ 

  ! ورکړې او ورکوي

 - او استحکام[ .کولکول او نهادینه افغانستان کې  شکلي، بې محتوی دیموکراتیک ساختارو ته محتوی ور[ 

 -  رېښتنی افغان حاکمیت ایجاد او د هغه مهارتونه لوړول او د قانون د تطبیق سره پراخه

  !مرسته کول

 .ت الر کېدالی شيدا هغه عمده تدابیر دي چې په عالم اسباب کې د امریکې او سیمې د خلکو د نجا

  .هغه نجات چې امریکې ته به هم د اوړو پوزه جوړه کړای شي

  !دې هم پرې خبره او پوه  وي]امریکه[ آمریکه 

  !ما پر دواړو غاړه خالصه کړه

 و ما علینا اال البالغ المبین

 

 

نو کوالی سی چی، پر انځور هم ولولی، نوری لیکنی لیکوال دی چیری ګران لوستونکی و غواړی چی دکه  یادونه:
 الر ښودنه تر السه کړی! ،ته فهرست «آرشیف»د مطالب نور  په اجرا کولو سره د لیکونکی  «کلیک»د باندی 
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