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خدا نا کرې ا ر کبي بي پاکستان اور امریکا کې جن  ھو  یي تو 
  ھم پاکستان کې ساتھـ ھون ي

  

لھ ولسمشر کلھ، چې د امریکې د بھرنیو چارو وزیره مٻرمن ھیالري کلن ون ما ام مھال کابل تھ راغلھ او 

باید لھ :  ای یوې خبري ناستې تھ وویل وروستھ لھ  اغلي کرزي سره یو کرزي سره یې تر لیده کاتو

شو او کھ چٻرې وسلھ وال طالبان او حتی د  وسلھ والو طالبانو سره د خبرو اترو لھ الرې وړاندې الړ

پو ي فشار بھ پرې زیات کړي، چې دا خپلھ پر ولسمشر کرزي او  حقاني ډلھ خبرو اترو تھ چمتو نھ شوه

کومت یو ډول فشار وو؛  کھ لدې وړاندې او د استاد رباني لھ وژل کٻدو  خھ وروستھ  اغلي افغان ح

کرزي پھ ډا ھ ویلي وو، چې لدې وروستھ بھ د وسلھ والو پر  ای د پاکستان لھ دولت سره خبرې اترې 

  .تر سره کړي،  کھ پاکستان د دغو جن یالو مالتړی دی

 م آباد تھ الړه او ھلتھ یې لھ پاکستاني چارواکیو سره د لیدنې ترمٻرمن کلن ون لھ کابل  خھ وروستھ اسال

د حقاني دې پھ  و اونیو کې   ن   ین ار وکړ، چې باید دوی ھم پر وسلھ والو طالبانو فشار رواړي او

شبکھ و  پي؛ خو لدې وړاندې د پاکستان د پوځ چارواکیو ویلي وو، چې د حقاني شبکې سره د دوی 

  .د ملي   و لپاره دياړیکې د پاکستان 

د پاکستان لھ وروستھ او اسالم آباد تھ د امریکې د بھرنیو چارو وزیرې مٻرمن کلن ون لھ سفر  خھ  کابل

 خھ د ولسمشر حامد کرزي د مرکې یوه برخھ خپره شوه، چې پھ ھغھ کې  )جیو(خصوصي  لویزیون 

خپل الس د احترام پھ تو ھ پھ   ر  دغو خبرو پھ وروست  برخې کې پداسې حال کې، چې دافغان ولسمشر 

خدا نا کرې ا ر کبي بي پاکستان اور امریکا کې جن  ھو  یي تو ھم پاکستان کې ساتھـ (: وایيږدي 

من  تھ شي نو موږ  من  ج ړه را یعنې خدای دې نھ کړې کھ چٻرې د پاکستان او امریکې تر) ھون ي

 .بھ د پاکستان پھ طرف وي) افغانستان(

ھ تاوده کړه؛ خو د دغھ او بحثون ھدننھ او بھر کې د رسنیو خبرونپھ د ھٻواد د ولسمشر دغھ  ر ندونو 

خبرو لھ خپرٻدو  خھ یوه ورځ وروستھ د ولسمشر حامد کرزي ویاند  اغلي ایمل فیضي لھ آزادۍ راډیو 

ھ یې خپره بشپړه مرکزي خبرې تحریف شوي او کھ چٻرې رسره پھ مرکھ کې وویل، چې د ولسمشر ک

 .شي نورې مھمې خبرې پھ کې دي
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ایمل فیضي وویل چې ولسمشر جیو تلویزیون تھ پھ مرکھ کې ویلي کھ امریکا د پاکستان پر دولت برید 

وکړي نو افغانستان بھ د ضرورت پھ وخت لھ خپلو پاکستاني ورو و سره مرستھ وکړي، یعني ھغوی تھ 

  .تھ ولیکل ھٻ  راز داسې  ر ندونې شتون نھ لري؛ خو پھ ھغو کر و، چې مې پوريبھ پناه ورکړ

اساسي پو تنھ دلتھ ده، چې  ن ھ دغھ مرکھ افغانستان او پاکستان تھ د امریکې د بھرنیو چارو وزیرې لھ 

سفر  خھ وروستھ تر سره کٻږي او پھ ھغھ کې بیا ولسمشر کرزی وایي، چې د پاکستان تر شا والړ دی؛ 

  .خبرې بل ډول تفسیروي؟خو  اغلی ویاند یې بیا د ده 

یو  کی، چې کٻدای شي پرې اتکا وشي ھغھ د امریکا لھ لوري پر افغان حکومت فشار دی، چې د مٻرمن 

کلن ون سفر  خھ وروستھ یې ولسمشر اړ کړ،  و دا راز  ر ندونې وکړي او د پاکستان پر  ای یو  ل 

ډلې سره خبرې اترې وکړي او ھمدا راز بیا دا وھ وي،  و لھ وسلھ والو طالبانو او حتی د حقاني لھ 

شونې ده، چې پاکستاني چارواکیو د امریکې د بھرنیو چارو وزیرې تھ ویلي وي، چې پر افغان حکومت 

دې فشار راوړي،  و د پاکستان پر وړاندې  ر ندونو او تورونو  خھ الس پر سر شي، کھ نھ نو بیا د 

تھ پھ دوو پ و ناست دي،  و لھ امریکا  خھ یې خپل  پاکستان) چین او روسیھ(نړۍ دوه نور قدرتونھ 

، چې پھ پایلھ کې ولسمشر حامد کرزي ھم د امریکې و منلھ او یو  ل بیا یې د ھٻوادوالو ترمن   ان کړي

  .ال بې باوره کړ

  کابل، مجیب الرحمن ساپی
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