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 ۰2/1۰/2۰1۹           جان منګلډاکټر ګل مر
 

 !خلیلزاد بیا د بې عزته سولې په لټه کې
 

 .خلیلزاد لکه چې بیا سوله تر مخ کړه هغه سوله چې د خلیلزاد څخه کرکه لري
خلیلزاد افغانانو ته داسې سوله نه راولي چې د افغانستان پکشې خیر وي ځکه هغه داسې سوله غواړي چې د امریکا 

 .نور که پر افغانانو هر څه کیږي دوي امریکایانو ته هیڅ اهمیت هم نه لريګټې پکشې وساتل شي 
بلکې کابل ته راغلی واي د کابل د حکومت څخه یې د سولې خبرې پیل کړي واي  خلیلزاد باید لومړی پاکستان ته نه

یا ډیسمس کړي،  دا ځکه چې دا د کابل حکومت وو چې د همدغه خلیلزاد او طالب د لسو میاشتو خبرې یې خلي ولي
 .همدارنګه دا د کابل حکومت دی چې هر ورځ قربانی ورکوي د جګړې تر ټولو مهم اړخ دی

 

راځي هغه به بې عزته سوله وي،  دوهم دا، تر هغه چې د سولې په خبرو کې د پاکستان الس وي که کومه سوله هم
د افغانانو تنده د ورباندې ماته شي، پاکستان دا ځکه پاکستان په افغانستان کې هیڅ کله داسې سوله نه غواړي چې 

ټولی الرې بدون له مسول څخه  د تجارت لپاره غواړي چې د خپلی خوښې حکومت په کابل کې ولري، دوي ته
خالصې وي، افغانستان ته د پاکستان له الرو پر تجارت باندې بندیزونه وي، د افغانستان خام مواد د دوي له الرې 

امنیتي ځواکونه یوازې په پاکستان کې تربیه شي، افغان حکومت ته بهرنئ پالیسي پاکستان جوړه  افغان راوباسل شي،
د ستراتیژۍ ژوروالي یا  ورته ووایي چې د چا سره اړیکې ساته او د چا سره یې مه ساته، په افغانستان کې کړي او

 د پاکستان لکه خپله پنځمه صوبه داسې ، د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژندل شي خالصه دا چی افغانستانعمق ولري
ته وایي بی عزته سوله د کومې چې اشرف غني په وار وار  وي، څوک که د بی عزته سولې په مانا نه پوهیږي دې

 .ورڅخه یادونه کړي ده
 

ان تبې عزته به ځکه وي چې ږیره به زما وي واک به د پاکستان وي چې دا هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده ځکه پاکس
دښمن دی باید د دښمن په نوم وپیژندل شي دښمن کله هم نه غواړي چې د بل دښمن په کور کی چې هغه افغانستان 

 .تمه لري چې سوله به ورته راولي د ښه ورځ راشي او نه د هم افغانان له پاکستان څخه دا دی
او طالب د پاکستان رول باید پکشې  نو ځکه پکار ده چی د سولې دری اړخیزه خبرې پیل شي افغان حکومت، امریکا

 .نه اوسي
 

 .دا خبره ثبوت ته رسوي چې د طالب قبضه د پاکستان په الس کې ده که چیرته د پاکستان رول نه ختمیږي دا نو بیا
ویل یې چې د افغان حکومت سره خبرې نه کوي ځکه چې یو ګوډګی حکومت دی څنګه شو ګوډګی  طالب چې

کا او طالبه ستا د لسو میاشتو خواري یې صفر کړه، دا ټرمپ چې کومه د عسکر بانه حکومت د ولید چې د امری
سره د لسو میاشتو د خبرو راپور  وکړه خبره دا نه وه خبره دا وه چې اشرف غني یې مخالفت وکړ ګنې ټرمپ د طالب

و جوړ جاړي ته ورسیږي، هره ورځ لیدلو امکان نه لري چې خلیلزاد د بدون لدې چې ټرمپ نه وي خبر د طالب سره ی
دا اشرف غني وو چې د خلیلزاد پالن یې رد کړ ټرمپ مجبور شو چی عسکر بانه کړي د یو ټویټ په اثر د خلیلزاد 

 .او طالب خبری لومړی رد بیا یې مړې کړي خاورې ورباندې واړوي
 

 ي خو دا اثر یا نفوذ په هغه سویهموږ نه وایو چې په افغان حکومت باندې د امریکا اثر نه شته بالکل ورباندې اثر لر
چې د هیڅ شي واک هم نه لري یو ګوډګی حکومت  نه دی کوم یې چی طالب فکر کو او یا یې تبلیغ کوي وایي ي

 .دی
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واک یې د پاکستان په الس کې دی که طالب خپل واک لرالی افغان  دا طالب دی چې په خپل واک کې نه دی بلکې
سر د خبرو وړاندیز ورته کړی خو طالب یو وارې هم نه دی حاظر شوی، بانه د حکومت په وار وار د میز پر 

 .ګوډګی حکومت کوي خو په حقیقت کې خپله د ازادو خبرو واک نه لري
طالب که ازاد وي د پاکستان د اثر الندې نه وي نو د امریکا سره نه لومړی د د خپل افغان سره چې په سر کې یې 

دوي دواړه یانې طالب او افغان حکومت د په خپل منځ کې د امریکا لپاره یو محال  افغان حکومت دی خبرې وکړي
 .څخه ووزي ویش جوړ کړي په هم هغه محال ویش کې د امریکا له افغانستان

که د طالب مطلب د امریکا د اشغال ختمول وي خو همدغه یې الره ده او که هدف یې د پاکستان پالن پلی کول وي 
زته سوله چې پاکستان یې افغانانو ته راوړي نه غواړي، دا کار کله هم نه شي کیدالي ځکه هیڅ افغان نو افغانان بې ع

 .نه غواړي چې پاکستان د پر افغانانو حکومت وکړي
 :لکه چې کوم شاعر وایي

 پروت په وینو کې لت پت ښه یم په پت کې
 پته بې باندې تخت په زرو سرو د نه
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