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 )ليکنه لاکم د( هنشري رزياد 
  ٢٠١٩ مارچ ٠٧

  

 ومونږ بايد د ټولې نړۍ د عام خلکو وژنه وغند
استخباراتي ادارو د خپلو  څلويښتو کلونو راھيسې د جګړو ميدان ګرځيدلی دی او په دې ميدان کې بيالبيلوافغانستان د 

په دې نمايشي جګړو کې . جګړې اور ته لمن ووھي ګټو لپاره ځانګړي ډلې روزلي او په وسلو سمبال کړي دي څو د

مالمتيا د پاکستان په غاړه واچوي او د ګوډاګيو رسنيو له الرې په دې کار کې تر  امريکا ھڅه کړې چې خپله پړه او

  . بريده بريالی شوی ھم دی ډٻره

 دې کې شک نشته چې د يو په. پرتله زيات او شديد دي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات د بل ھر ھٻواد په

ھغه دولت تعيينوي، نه عام ولس، نو ځکه د يو بھرني ھٻواد په اړه سنجش او غور  ھٻواد بھرنۍ پاليسي او کړنالرې د

کډوالو سره ډٻره مينه او  د پاکستان عام خلکو د ايرانيانو په پرتله د افغان. موضوع بايد په پام کې ونيول شي کې دا

ھومره د افغانانو ضد روحيه نه درلوده، خو د پاکستان متقابله  په تٻرو لسيزو کې پاکستانيانو. یمثبت چلند درلودلی د

 شول چې کله افغانان په حقيقت پوه او د پاکستان د دولت د مداخلو په وړاندې خپل غږ احساسات ھغه وخت زيات

ھم د افغانانو په وړاندې  انو احساساتد پاکستان دولت او پوځ ھم په خپل وار ھڅه وکړه چې د پاکستاني. اوچت کړ

په دې کار سره د پاکستان دولت او پوځ خپل . کٻږدي وژونکو مداخلو باندې سرپوخ وپاروي څو خپلو مالمتياوو او

   .څخه وساته او افغانانو ضد احساسات يې رامنځ ته کړل ځان د عام پاکستانيانو له اعتراض

افغانان  اخوالو او ترھګريو په وړاندې مالمتوي، په داسې حال کې چې ډٻریامريکا د اوسنيو ن اوس ډٻر لږ افغانان

عملي کولو کې ھيڅ عمل سپمولی نه  پاکستان د ھر څه تر شا مالمتوي، که څه ھم پاکستان پوځ د امريکې د طرحو په

و مالتړ او ھمدردۍ ځان لپاره د پاکستان او د نړۍ د عام خلک څرنګه چې مونږ د ترھګريزو ظلمونو په وړاندې د. دی

. که اروپا مونږ ھم بايد د عام خلکو د وژلو سره مخالفت څرګند کړو، که دا پاکستان وي، که ھند ته اړتيا لرو، ھومره

دی، دا د ھغو رسنيو کار دی چې  دا چې زمونږ په وړاندې د سيمې او نړيوالو ھٻوادونو د خلکو نظر منفي يا کرکجنه

د عام خلکو . خوښه واقعيتونه پټوي او ورته بل بڼه ورکوي وا تمويليږي او د ھغوی پهد لويديځو جګړه مارو ډلو لخ

   .ټولو ترھګريزو ناخوالو تر شا يې د اسالم يا جھالت دليل وړاندې کړی دی ذھنونه وينځل شوي دي او د

شوي  په ترھګريزو جګړو کې ګڼ شمٻر پاکستانيان چې ډٻری يې د صوبه سرحد مظلوم خلک دي، ځپل د تٻرو لسيزو

په شان قرباني کٻږي، ھغوی  اوس چې د ھند او پاکستان ترمنځ په کشمير کې جګړه روانه ده، ھغوی ھم زمونږ. دي

 رئيسانو او د جګپوړو پوځيانو جګړو کې د وزيرانو، په دې. ھيڅ کله زمونږ پر وژنې او ځپلو خوشاله شوي نه دي
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 دا چې د ھند په پرتله پاکستان مونږ سره څه. مظلومو افغانانو په شان عام خلک دي زامن يا خپلوان نه راځي بلکې د

   .کړي، دا بيله خبره ده چې په ھيڅ وجه د منلو وړ نه ده

ښارونو کې بمي  ريکې په سوله ايزود اروپا او ام. ترھګريزو طرحو کې ھان اروپاييان قرباني شوي دي د نړۍ په

خوښۍ سبب نه شي چې ھغوی به زمونږ په  چاودنو د ګڼ شمٻر خلکو ژوند اخيستی دی، او دا بايد ھيڅ کله زمونږ د

کار دی چې ښکيالګره او يرغلګره پاليسي لري او د خپلو سياستونو  درد باندې پوه شي، دا د ھغو ناوړه حکومتونو

   . اتباعو ژوند اخيستلو ته چمتو ديخپلو پرمخ وړلو لپاره د

 


