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سوط کو گشم پبًیوں تک سعبئی دے دیتے تو کیب دًیب کی شکل 

 یہی ہوتی :ًبصش جٌجوعہ

اعالم آثبد )ًیٹ ًیوص+ عٹبف سپوسٹش( قوهی عالهتی کے هشیش لیفٹیٌٌٹ جٌشل )س( 

ًبصش اقجبل جٌجوعہ ًے کہب ہے کہ افغبًغتبى کی فوج اپٌی دکوهت کی جبًت 

عے طبلجبى یب دقبًی ًیٹ وسک کے خالف جٌگ هیں ًبکبهی کے عواالت کے 

ی ہے۔ پبکغتبى جواة هیں اپٌی ًبکبهیوں کی رهہ داسی پبکغتبى پش ڈال دیت

افغبًغتبى هیں اهي و اعتذکبم کب خواہبں ہے۔ اًہوں ًے اعالم آثبد پبلیغی سیغشچ 

اًغٹی ٹیوٹ کے تذت عیویٌبس کی صذاست کی جظ کب هوضوع افغبًغتبى هیں 

ثذلتی صوستذبل ثڑی قوتوں اوس خطے کے هوبلک کب اط هیں کشداس تھب۔ ًبصش 

تعیٌبت توبم آپشیشي کوبًڈسص عے جت افغبًغتبى هیں ’’اقجبل جٌجوعہ ًے کہب 

عبل کی لڑائی کے دوساى پبکغتبى کی  41پوچھب جبتب ہے کہ طبلجبى کے عبتھ 

خود هختبسی کی خالف وسصی کے ثبوجود ڈسوى دولوں کب اعتعوبل چبہے وٍ 

دقبًی ًیٹ وسک کے خالف ہو یب طبلجبى کے خالف اگش کبهیبثی ًظش ًہیں آ سہی 

بت ہیں؟ اط کے ثعذ وہبں عے دقبًی، طبلجبى اوس تو پھش اط کی کیب وجوہ

پبکغتبى پش الضام تشاشی کب علغلہ ششوع ہوتب ہے۔ پبکغتبى اوس افغبًغتبى کی 

عشدذ کے تٌبظش هیں چٌذ اعذادو شوبس ثتبتے ہوئے اًہوں ًے کہب کہ آج کی 

تبسیخ هیں پبکغتبى اوس افغبًغتبى کی عشدذ پش دو الکھ عے صیبدٍ اہلکبس تعیٌبت 

عے صیبدٍ جبًوں اوس ایک اسة عبت کشوڑ ڈالش  060666ہیں اعی ساعتے عے 

عے صیبدٍ کب هعبشی ًقصبى ہو چکب ہے لیکي کیب دًیب کو اط کب ادغبط ہے۔ 

اًہوں ًے پبک افغبى عشدذ پش ثبڑ کے هعبهلے پش کہب جت پبکغتبى اپٌی عشدذ پش 



ًہیں کشًب چبہتب کیب دًیب  دفبظتی ثبڑ لگبًے کی کوشش کشتب ہے تو افغبًغتبى یہ کبم

اط ثبت کو هبًتی ہے کہ پبکغتبى ًے ایضهٌٹ سائٹظ کے تذت یہبں عے وہبں ًقل 

و دشکت ثہت آعبى ثٌبئی ہے عشدذ کی یہ صوستذبل ہے تو کیب دًیب یہ کہتی ہے 

کہ آپ اپٌی عشدذ ٹھیک کش لیں تبکہ اط کب اًتظبم هٌبعت اًذاص هیں چالیب جب 

ے کہ ایضهٌٹ سائٹظ پش ًظشثبًی کش لیں کیب دًیب کہتی ہے کہ عکے کیب دًیب کہتی ہ

پٌبٍ گضیٌوں کو واپظ ثال لیتے ہیں۔ پبکغتبى اپٌے گھش کو هذفوظ کشًب چبہتب ہے 

لیکي ہوبسے پبط ثبؤًڈسی وال ہی ًہیں ہے اًہوں ًے افغبًغتبى کے هوجودٍ 

ت ثہت کن سٍ دبالت ثتبتے ہوئے کہب کہ آج افغبًغتبى هیں آگے ثڑھٌے کی صالدی

گئی ہے هال عوش کی لیڈس شپ ختن ہو گئی ہے طبلجبى دھڑے ثٌذی کب شکبس ہیں۔ 

افغبًغتبى کب هعبهلہ توبم هوبلک کیلئے ثہت اہن ہے عت کو عبتھ ثیٹھ کش 

عوجھذاسی کے عبتھ دل کشًب ہوگب کیوًکہ افغبًغتبى کے عبتھ عبلوی عطخ کے 

ٹھبئے کہ افغبًغتبى کی جٌگ کیوں چٌذ عواالت هٌغلک ہیں۔ اًہوں ًے عواالت ا

ختن کیوں ًہیں ہو سہی خطے کی قوتوں کب اط هیں کیب کشداس ہے کیوں ہش ایک 

چبہتب ہے کہ اعے افغبًغتبى کی دوبیت دبصل ہو۔ پبکغتبى وہبں هغبثقت هیں 

کیغے آگیب وہبں کظ طشح ًوٹب گیب۔ پبکغتبى سوط عے افغبًغتبى هیں لڑائی کے 

وں تک سعبئی دے دیتب تو کیب آج دًیب کی شکل وہی ہوتی جو ثجبئے اعے گشم پبًی

آج ہے دو سوصٍ عیویٌبس هیں سوط چیي افغبًغتبى ایشاى اهشیکہ ععودی عشة 

اوس تشکی کے ًوبئٌذوں ًے ششکت کی ثھبست کی ًوبئٌذٍ خبتوى ًے ششکت عے 

هعزست کش لی تھی۔ خطے اوس دًیب کے اهي کیلئے پبکغتبى افغبًغتبى کے عبتھ 

کھڑا ہے عبلوی ثشادسی پبکغتبى پش الضام تشاشی کی ثجبئے افغبًغتبى هیں قیبم 



اهي کیلئے اپٌی اجتوبعی رهہ داسی ًجھبئے پبکغتبى ًے عوویت یوًیي کو 

افغبًغتبى پش دولے کی دعوت ًہیں دی تھی پھش ثھی پبکغتبى افغبًیوں کی هذد 

ہن پش الضام تشاشی ثٌذ کی  کیلئے کھڑا سہب ہوبسی اط ًیک ًیتی کو غلظ عوجھب گیب

جبئے آج افغبًغتبى هیں قیبم اهي کیلئے کوششیں جبسی ہیں تبہن الضام تشاشیوں کی 

ثجبئے عبلوی ثشاداسی کو یہ تذقیق کش لیٌی چبہئے کہ اڑتبلیظ هوبلک هلکش 

افغبًغتبى هیں اهي کیوں قبئن ًہیں کش عکے، پبکغتبى ًے ثالتفشیق طبلجبى کے 

ششوع کی ہیں جظ هیں ثڑی دذ تک کبهیبثیبں دبصل ہو سہی خالف کبسسوائیبں 

ہیں۔ عیکشٹشی خبسجہ اعضاص ادوذ چودھشی ًے کہب کہ افغبًغتبى هیں اهي کے 

ثغیش پبکغتبى هیں اهي هوکي ًہیں غیش هغتذکن افغبًغتبى کغی ہوغبئے کے دق 

یذا هیں ثہتش ًہیں افغبًغتبى هیں غیش هلکی فوسعض کی هوجودگی عے ًئے هغبئل پ

ء هیں افغبًغتبى هیں تشذد هیں 6640ہو گئے ہیں افغبًغتبى کے دوالے عے 

اضبفہ ہوا طبلجبى ًے کئی افغبى عالقوں پش قجضہ کش لیب افغبًغتبى کے ایک 

دصے هیں داعش اوس دوعشے هیں اصثک کی هوجودگی کی اطالعبت ہیں چبس 

کوشش کش  هلکی ساثطہ گشوپ کے رسیعے افغبًغتبى هیں اهي قبئن کشًے کی

سہے ہیں طبلجبى ًے اثھی تک چبس هلکی ساثطہ گشوپ کی کوششوں کب هثجت 

جواة ًہیں دیب یہبں ہوًے والے چبس هلکی کوس گشوپ اجالط هیں صشف ثبت 

چیت کے رسیعے هغبئل دل کشًے پش صوس دیب گیب ہے افغبى دکوهت کے هٌفی 

ی هوبلک هغتذکن ثیبًبت ًے ثھی دو طشفہ تعلقبت کو هتبثش کیب توبم عالقبئ

افغبًغتبى چبہتے ہیں هال عوش کی ہالکت کے خجش کے هزاکشات کو هشکل هیں 

ڈال دیب تھب پبکغتبى کے خالف افغبًغتبى کے ثیبًبت اهي هزاکشات کے اقذاهبت 



هیں هشکالت پیذا کش سہی ہیں پبکغتبى پش یہ الضام لگبًب کہ وٍ طبلجبى کو عپوسٹ 

الکھ عے صائذ افغبًیوں کو پٌب دی  06ًے کش سہب عشاعش غلظ ہے پبکغتبى 

افغبًغتبى هیں سوط کے خالف ہن ًے افغبًوں کی هذد کیلئے لڑائی کی ہوبسی 

اط ًیک ًیتی کو غلظ عوجھب گیب ہن ًے ہویشہ اصول اوس اخالقیبت کی پبعذاسی 

 کی ہے ہن پش الضام تشاشی ثٌذ کی جبئے۔
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