مطبوعايت اعالمیه
د پاکستان واکمنان په افغانستان کې د سیکولر ـ ډموکراتیک حکومت په جوړولو کې له امریکا رسه
مرسته کوي
د ۲۰۲۰م ،د ډسمرب په ۲مه ،اعالن وشو چې د افغانستان حکومت او طالبانو تر منځ د خربو اترو پر اصولو
موافقه شوې ده .د افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي له دې اعالمیې څخه د «مهم پړاو» په توګه هر
کلی وکړ .د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعالن وکړ ،چې «دا یو مهم پرمختګ دی چې د بین االفغاين مذاکراتو
د پایيل په بریالیتوب کې مرسته کوي ،پاکستان به د افغانستان د بین االفغاين خربو اترو مالتړ ته دوام ورکړي.
دا به یو جامع ،پراخه او هر اړخیز سیايس حل وي ،چې د یوه سوله ییز ،باثباته او سوکاله افغانستان لپاره الره
هواروي».
د ۲۰۲۰م ،د فربوري په  ۲۹مه ،د امریکا او افغان طالبانو تر منځ د هوکړې له مخې د امریکا د ګوډاګي افغان
رژیم رسه خربې اترې ،د ۲۰۲۰م ،د مارچ په ۱۰مه په پالن کې نیول شوې وې ،چې پیل يش ،څو د هر اړخیز
اوربند او سیايس جوړجاړي په اړه پرېکړه وکړي .په تېرو لسو میاشتو کې ،پرمختګ په ټپه والړ و او جګړې ته د
طالبانو د بېرته راستنېدو خطر لوړ شو ،چې د امریکا ډارن رستريي ټوټې ټوټې کړي .د واشنګټن لپاره بین
االفغاين خربې اترې ډېرې مهمې دي ،څو د افغانستان په سیکولر نظام کې د ځینو مصنوعي اسالمی
اصطالحاتو رسه طالبانو ته ځای ومومي .امریکا د خپلې کمزورتیا له ام له د خپلو ګټو خوندې کولو لپاره له خپلو
اجنټانو کار اخيل .له همدې امله امریکا د پاکستان سیايس او نظامي مرشتابه ته دنده سپارلې ،چې طالبان په
سیکولر جال کې بند کړي .امریکايي نظم به د امریکا ګټې د شاوخوا  ۲۵۰۰څخه تر  ۴۰۰۰پورې محدود
ځواک په مرسته خوندي کړي ،چې په څو محدودو نظامي اډو کې به موقعیت ولري.
د ا مریکايي تکتیک پر اساس ،د باجوه ـ عمران رژیم د سیمه ییزو امریکايي اهدافو د تر السه کولو لپاره ډېره
هڅه کوي .د ډسمرب هوکړې ته د الرې هوارولو لپاره ،د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زملي خلیل
زاد د ۲۰۲۰م ،د نومرب په ۳مه ،په راولپنډۍ کې د پوځ له مرکزي دفرت څخه لیدنه وکړه ،څو د پوځ له مرش قمر
جاوید باجوه رسه وګوري .بیا د ۲۰۲۰م ،د نومرب په ۱۹مه ،هغه ورځ چې عمران خان کابل ته ورسېد ،امریکايي
ډيپلومات انګیال ایجیلر په راولپنډۍ کې د پوځ له مرش رسه وکتل .د  ISPRله خوا په خپره شوې اعالمیه کې
ویل شوي ،چې په دواړو ناستو کې د افغانستان د سولې پروسې او د سیمې د امنیت په اړه خربې شوې وې.

عمران خان کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې پاکستان به په افغانستان کې د جوړجاړي د خوندي کولو
لپاره د هڅو مالتړ ته دوام ورکړي او د امریکا له خوا به وستایل يش.
اې د پاکستان په وسله والو ځواکونو کې مسلامنانو! د پاکستان د سیايس او نظامي مرشتابه فاسد لیدلوري
ته پام وکړئ .ادعا کوي چې موږ به له نړیوالو مايل سازمانونو څخه اقتصادي ګټې تر السه کړو ،که چېرته موږ له
امریکا څخه پیروي وکړو ،د هغوی امرونه وڅارو او په سیمه کې یې ګټې خوندي کړو .رژیم د امریکا د ښکېالګرو
په تسلط ساتلو رسه ،د څو ډالرو د تر السه کولو لپاره د پاکستان امنیت زیامننوي .په داسې حال کې چې دا
وسله وال ځواکونه او استخبارات د اسالم او مسلامنانو د ګټو پوره کولو لپاره دي ،چې د امریکا ویجاړوونکي
پالنونه شنډ کړي .هر هوښیار سړی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې تر ټولو پیاوړی ځواک دی ،چې
خپل سیايس او امنیتي دواړه اړخونه ټاکي .تاسو باید په پ اکستان کې د خالفت د تاسیس لپاره نرصت ته چمتو
شئ ،چې په اسانۍ رسه کوالی يش افغانستان او مرکزي اسیا رسه یو کړي او د یووايل له الرې امت پیاوړی
کړي ،امریکا له سیمې څخه له سیايس ،اقتصادي او پوځي اړخه وبايس .دا رښتینې فتح ده چې مسلامنان یې
باید په لټه کې يش .الله سبحانه و تعالی فرمايي:
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ژباړه :په دغه ورځ (د روم په برالسه کېدو) به مسلامنان خوشايل وکړي .د الله سبحانه و تعالی په بښل شوي
بري باندې ،الله سبحانه وتعالی له هر هغه چا رسه مرسته کوي ،چې خوښه یې يش او هغه برالسی او پوره رحم
لرونکی دی.
د حزب التحریرـ والیه پاکستان مطبوعايت دفرت
 ۱۴۴۲هـ.ق ،د ربیع الثاين ۲۱مه
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