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 ؟څوک په رښتیا افغان او مسلمان دی
 
 

افغانانو ته پته شته چې انګریز شیطان د اجیر شوو مالیانو ، پیرانو ، خانانو او نوابانو په مرسته غوښتل چې د خپلی 
شیطانی واکمنۍ ستنې د هند د نیمې وچې او افغانستان پر قلمرو ټینګې کړي . د پیر بغدادی ، پیر کرم شاه د ) د پل 

یږی . انګریزی استعمار د خلکو له ناپوهی څخه کله وننه خوله په خ خشتی جومات مال امام ( ، د ګوډ مال خبرې تر
سیاستونو محور وګرزاوه . لومړی یې د افغانستان د خپلواکی د ګټونکی ستر غازی آمان هللا  یاستفاده د خپلو شیطان

 او غله په واسطه او خائن څخه کار واخیست او زمونږ هیواد یې د یوه ګوډ مال  ، غله دمال ، پیر ، مفس د دخان پر ض
د کمزورتیا په خاطر د پاکستان د شیطانی نطفې  تافغان دول ساتلو او عد هند د تاب ېپه وینو ولړلو او بیا ی

له هغه وخته تر ننه پاکستان د انګریزی پالن مطابق د هند او افغانستان سره دښمنی ګالی . پاکستان  . کښېښود ټبنس
چې  پاکستان غوښتل . دی چې تر ننه زمونږ وینی د مال او طالب په ذریعه تویويد اسالم په لباس کې هماغه انګریز 

کیفیته مالونو په بازار  یافغانستان بی السو او بی پښو کړي ، د خپلو ب د مال ، طالب ، پیر ، مرشد او مجاهد په نوم
منځنۍ آسیا ته تېر کړی او  ېرد افغانستان له ال هاو پاکستان خپل محصوالت بی کنتروله او بی محصول يیې بدل کړ

  .پاکستان په نوم نړۍ ته صادر کړی او د افغانستان په طبیعی او خدای ورکړو شتمنیو خیټه واچوي افغانی تولیدات د
-اس-نېټه د پاکستان د صدراعظمې بی نظیر بهوټو په دستور د آی ۴کال د نومبر په  ۱۹۹۴د  د همدې موخو د پاره

 ) ۳۰ وپه مشری او د کرنیل امام تر قوماندې الندې ، طالبان د لومړی ځل له پاره د هغ آی د مشر نصرهللا بابر
د سپین  هپاکستانی الریو د خالصون له پاره راووتل چې ترکمنستان ته په الر جهادی ډلو د چور له پار ( دیرشو

وسته د نږدې پنځوسو نفرو طالبانو د څلورو ورځو خونړیو نښتو ور . ایسارې کړی وې ځبولدک او کندهار تر من
  . مجاهدینو په وژلو سره پاکستانی الری د مجاهدینو له السه خالصې او د ترکمنستان په لور رهی شوې

له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول ، پاکستانی مال التجاره به بیله کنتروله افغانستان او د افغانستان 
د طالبانو حکومت د پاکستان د سترګو تور وو او ځکه یواځې د تروریسم  وخ هځک . لله الرې منځنی آسیا ته لیږدید

په رسمیت نه  ید طالبانو واکمن دد مالتړو درو هیوادونو له خوا په رسمیت پیژندل کیده او د نړی هیڅ بل هیوا
خلکو په وړاندې د طالبانو  دد طالبانو د نړیوال مشروعیت کچه ! د طالبانو د ملی مشروعیت کچه   دا وه . هدپیژان

غازی لوبغالی او بامیان همدارنګه د هیواد هره کوڅه د طالبانو  . وکوتکونو او توپکونو څخه مالوموالی ش کیبلونو ، د
  . د کړو وړو شاهد دی

طالبان افغان دولت ګوډاکی او مزدور دولت بولی . که افغان دولت ګوډاکی دی د ګوډاکی طالب د واکمنی  اوس 
ولی به نن افغانستان د لسګونو هیوادونو د  ،وای تړلی  هول دی . که ګوډاکی طالب له تروریسم سره نکاح نمحص

ماسکو ته منډې وهی او د افغانستان  وضور ډګر واي ؟ که طالب ځان افغان بولی ، ولی اسالم آباد ، تهران احنظامی 
او لکونو   ی غرور چیرې دی ؟ دا حکومتونه د زرګونود طالبانو افغانی او اسالم د څرګندو دښمنانو لمنې نیسی ؟

د همدې امریکایانو سره کور کهول شی ، بیا به هم ځان  رد مجاهدینو په څې اکه طالب سب . افغانانو د وینو مسؤل دی
  ؟مسلمان او افغان بولی 

نواتي نه ځم ، خو د هر زه پردو ته په ن» افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د خپل سفر په موکه وویل چې : 
هغه زیاته کړه چې پاکستان ته د مشورتی لویې جرګې په سپارښتنه راغلی دی ،  « افغان کور ته په ننواتی ځم

عمران خان په سعودی عرب کې د افغان ولسمشر په وړاندې   پاکستان اصالح کړي . د پاکستان صدراعظم څو
او   ر ضد ناوړه سیاستونه تعقیب کړی دی او د هغه اصالح په کار دهنو د افغانستان پمواک اعتراف وکړ چې پاکستانی

  . له افغان ولسمشره یې وغوښتل څو پاکستان ته په رسمی سفر ورشي
افغان ولسمشر په ډاګه وایي چې افغانستان نیابتی جګړو ځپلی دی او تر اوسه له بهره ) طالبان ، داعش او القاعده ( 

د افغان  ( ۍغد ونو ، غاصبینو، غلو وطن پلورونکو غیر مسؤلو وسله والینو ، مفسداو له داخله ) د جنګ ساالرا
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طالیي  څخه د په ځان بسیاینې وبوخت دی او خارجی مرستو ته اړ دی . جګړې له افغانان نه ځواکونو سره په جګړهمدښ
   . ولی ال هم دا پای نه دی . واخیستل هفرصتون

افغان ولسمشر دوکتور اشرف غنی په بحران کې د ښکیلو هیوادونو د خالصون د الرو چارو ستر ماهر غواړي تر 
هر څه لومړی افغانان سره یو کړي . په دې موخه یې د طالبانو سره د سولی د پاره عملی ګامونه اوچت کړل . د 

 ) هشرطه مذاکراتو وړاندیز ، سولی ته د رسیدو تګالر، طالبانو ته د سولی له پاره د بی قیدو او  لپروسې پی  د لکاب
د اسالمی علماؤ د جاګارتا فتوا ، په نازولی خو  او د جنګ پر ضد ، د اوربند اعالن ، د سولی د پاره ( د الرې نقشه

اسالمی جده کې له پاکستان پرته د نړی د ټولو  په ند عربستا وفتوا ا اسالمی علماؤ  درې زره دکابل کې  ل، ژوبلژوب
د سولی د پاره د افغان ولس د   اسالمی علماؤ فتوا ، د جنګ سالرانو او فتنه ګرانو د مخالفت سره سره دهیوادونو 

له زندانه د سوونو طالبانو د خالصون   مشورتی لویې جرګې رابلل او د همدې لویې جرګې د غوښتنو سره سم
 اقدامات ګڼالی شو کرف غنی نه هیریدونکی او له ویاړه ډد سولی په الر کې د افغان ولسمشر دوکتور اش ، نفرما

د سوله ایزو هڅو په پیل کې ځان غوښتونکو ټګانو اشرف غنی ته د نکتایي لرونکی طالب خطاب کاوه او اوس  .
چې له نېکه مرغه او د اشرف غنی د جوړونکو هڅو په پایله کې د سولی څرک لګیدلی دی ، هماغه د سولی او امن 

لسمشر ته د سولی د مانع او خنډ خطاب کوي ، خو ولسمشر د سولی د سپیڅلی موخې په لور لکه سیل ضد کړئ و
   . خاشاک د ځانه سره وړي  او په الره کې  روان دی

که پاکستانی واکمن عقل ولري ، ولسمشر غنی هغوی د جګړې په زیانونو او د سولی په چانسونو او فیوضاتو پوه 
مې د ودې او انکشاف امکانات او سرچینې بربنډې او د ډیرو له سترګو د پټو رازونو یې ولسمشر غنی د سی . کړل

هغوی د ولسمشر غنی هره کلمه او هره جمله په دقت سره یادداشت کولې . تر څو د راتلونکی له  . پرده پورته کړه
  . پاره له هغه ګټه پورته کړي

د  په نوم  د وطن پلورو ځان غوښتونکو ، د قوم او دین بیلې شکه  زمونږ د جنګ ځپلی هیواد په وینو لړلی تاریخ به 
  . رسوا تجارانو او خپلو واقعی بچیانو تر منځ توپیر په ډاګه کړي

د طالبانو د پاره به دا ښه وي چې نور د پردو ) پنجابیانو ، غجارو ، روسانو ، عربو او نورو ( لمنې خوشی کړي 
د کوټې ، پېښور ، اسالم  ! وروڼو او هیوادوالو سره پخال شی اوګرځي . د خپلواو د خپل پالرنی هېواد غیږې ته ر

آباد ، الهور او کراچی شوراګانی د زړه سر کابل جان ، ښکلی کندهار، تاریخی او ویاړلی هرات ، افسانوی جالل 
 . نی او شرعی حق دیآباد ، لرغونی ام البالد بلخ په ښکلو نومونو و نوموي . سوله زمونږ د خلکو طبیعی ، انسا

 : سوله به راځي خو
 

 هړوينژباغوانه ستا نيمګړی نيت مې          بلبل به خدای په ګلو موړ کړی
    

     

   

  

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

