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خبرې ډیرې دي ، عمل کم . په ځانګړی توګه افغان روڼ آندي او سیاسیون د خبرو زمریان دی او د عمل موږک . 
وایي یو څه او کوي بل څه . د ژبې په سر یې یو شی او الندې یې بل شی وي . خبرې د اسالم ، وطن ، د خلکو ،  

ف یې د ځان واک ته رسول ، د کورنۍ ګټې که ډېر ښه شی نو د خپلې ډلې دموکراسی او عدالت کوي ، موخه او هد
غواړي . که واک ته د رسیدو چانس ونه لري ، بیا نو تیار دی چې اسالم ، وطن ، خلکو ، دموکراسی او هر  ېګټ

  . ډول عدالت ته اور ورواچوي
څه موده د مخه جهادی سیاسیونو د عبدهللا عبدهللا په مشری ، نر هغه وو چې ځان د طالب تر ټولو سرسخت مخالف 
او خونی دښمن وبولي . کله به چې مجاهد کرزی جهادی غلو او چورګرو په تنګ کړ او د کوالب مهاجرینو ته به 

طالب په سپین بولدک را څرګند شو ، ستاسو دلته   ایمان مو خلکو ته ښه مالوم دی چې» : یې په خطاب کې وویل چې
  .«  ئلینګې زېړ شول او چې له کندهاره را وخوځید ، تاسو تر کوالبه ورسیدئ ، اوس ما ته بی ځایه ګواښونه مه کو

کله به  .او ډلې یې د » طالب ارګ نشین « نوم ورکړ عبدهللا اشرف غنی ارګ ته ننوت ، عبدهللارداکت کله چې وخ 
   .رف غنی ځینې طالب زندانیان خوشی کړل ، دوی به د خپلو ګریوانونو په څیرې کولو پیل وکړچې اش

د چرګانو لکۍ   پوه شول چې طالبان راځي ، يو له الرې د کړکېچ له پاره حل الره لټورد خبرو آت ا اوس چې امریک
فی کړي . دې سترګو ته ، دې  بیا کږې شوې . اوس غواړی ځانونه د طالبانو سره د روغې او جوړې اتالن معر

   . انسانانو ته او دې بې حیایۍ او بې شرمۍ ته غرونه اوبه کیږي
په کتو سره چې پاکستان د افغان ضد جګړې اصلی عامل او د جګړې هڅوونکی او تنظیموونکی دی   دې حقیقت ته

دګۍ له شرطه تېر نه شو . غنی اشرف غنی لومړی پرلپسې سفرونه پاکستان ته وکړل ، خو پاکستان د افغانستان د بن
په یو جانبه توګه طالبانو ته د وروری الس اوږد کړ او د بی قیدو شرطه مذاکراتو وړاندیز یې وکړ . طالبان د نړیوالی 

   . کرکی د مخنیوی له پاره د ولسمشر وړاندیز ته سر وښوراوه
، د روغې او جوړې له پاره  هپه توګ لتو د پید مشرانو سره د سولې مذاکرا د دوکتور اشرف غنی په نوښت د طالبانو

  . ناسته وشوه ۍلومړن ېد پاکستان په » مری « ک
ورپسې دوکتور غنی د طالبانو سره اوربند اعالن کړ چې د لومړی ځل له پاره طالبانو هم د درو ورځو له پاره اوربند 

د اوربند او  ېچ  ی، څو طالبان وهڅوعملی کړ. ولسمشر د څو نورو ورځو له پاره یو طرفه اوربند اعالن کړ 
  . طالبانو ونه منله دا وار مذاکراتو له پاره نوی ګامونه واخلي ، خو

وروسته یې د افغانانو پر ضد د ناروا جګړې د اسالمی ضد ماهیت د بربنډولو له پاره د افغانستان ، پاکستان او د 
کنفرانس په جاګارتا کې جوړ کړ چې د لومړی ځل له پاره   نړئ تر ټولو ستر اسالمی هېواد اندونیزیا د اسالمی علماؤ

  . یې د افغانانو پر ضد جګړه ضد اسالمی وبلله
کنفرانس جوړ کړ چې د افغانانو  اسالمی علماؤ وکسان ۳۵۰۰پرلپسې یې په کابل کې د افغانستان د ټولو برخو څخه د  

   . پر ضد جګړه یې د اسالم او اسالمی شریعت خالف جګړه وبلله
د سولې په لور کې دوکتور اشرف غنی مختلفو اسالمی هیوادونو ته ددې له پاره سفرونه وکړل چې د هغو هېوادونو  

ي . هغه ړالمی او انسانی مسؤلیتونو ته متوجه کسدولتونه او اسالمی علما د افغان جګړې د مخنیوی له پاره خپلو ا
شوه چې د طالبانو پر جنګ یې  د عربستان په جده کې جوړهوو چې د نړۍ د هیوادونو د اسالمی علماؤ لویه غونډه 

د بطالن خط کش کړ. همدارنګه د مکې د حرم شریف د جومات مال امام انتحاری بریدونه او د مسلمانانو پر ضد 
  . مرګونی حملې وغندلې
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د مختلفو هیوادونو د  څو واره د هیواد په پالزمینه ښکلی کابل کې د کابل پروسې په نوم د نړی  مد دې هڅو په دوا
کړه چې د افغانستان د دوستو   خارجه چارو د وزیرانو په غونډو کې دوکتور غنی د سولې د الرې نقشه وړاندې

   . هېوادونو او نړیوالو د شاباشی او تحسین سره مخامخ شوه
امپ د خپلو ټاکنو د غم په ددې نوښتګرو اقداماتو په پایله کې امریکائیان هم د ژمي له درانده خوبه راویښ شول او ټر

سیوره کې امریکائیانو ته د یوه دستآورد په موخه ښاغلی خلیلزاد د طالبانو سره مذاکراتو ته راولیږه . ښاغلی خلیلزاد 
هېر شی ، طالبانو د وطن د وسله والو  د خپل بادار د خوشالولو د پاره طالبان ونازول ، تر دې بریده چې افغان دولت

خوبونه ولیدل ، تروریستانو ته د سفرونو امکانات برابر شول او د مؤقت حکومت   تاو آمار وړنګیدځواکونو د بیا 
   . ډوهل یې د کرزی غاړې ته ور واچاوه

سولې د پاره  دد سولی پر خوا یو بل تاریخی ګام واخیست ،  ېډوهل آورید خو خپل کار یې کاوه ، دا ځل ی رولسمش
راغلل او  م ه واستازی د طالبانو تر واک الندې سیم  ېد جرګ ،جرګه راوغوښته  هلوی یمشورت سیې د افغان ول

اشرف غنی ته یې د سولې الره ال روښانه او یقینی کړه . تش په نوم » سیاسی نخبه ګانو « لنډغرو د خلکو جرګه 
  ! تحریم کړه . پکه دا دې ال بله سپکه

خبرې او ډوزې    تشې   ې له پاره عملی کار خو ولسمشر کړی دي او که د سولې په نوملد سو ،معیار وي    عمل هنو ک
  . اتالن بیا عبدهللا عبدهللا ، کرزی او د هغو یاران دي رمعیار وي نو د دې کا 

مت د ریاست  عبدهللا د مؤقت حکو په داسې تاریخی شیبو کې چې د هیواد برخلیک د ګواښ سره مخامخ وو ، کرزی او
دوکتور غنی او دوکتور محب د آی اس آی ، طالب او جهادی غلو د غڼو  له نېکه مرغه د پاره دریشۍ جوړولې چې

   . جال تار او مار کړ
او ورسره   یکرز ، د سولې په مذاکراتو کې د تاؤتریخوالی د کمښت خبره کوي ، عبدهللا عبدهللا یطالبان او آی اس آ

  . لیکه کې والړ ديهم په همدې  ېملګری ی
د بېرته ګرځیدو الره خالصه او آسانه   به هدې د پاره چې که د آی اس آی موخې خوندی نه شی ، جګړې ت دا د 

  . وي
ډاډه اوښتون او  باور د احیاء ، پوره او عادالنه سولې ته د زدوه اړخی ،خو ولسمشر د مذاکراتو د ښه پرمختګ 

اوربند به د خونړیو پېښو مخه  . اوربند وړاندیز کوي ونفذونو او الرو د بندښت ابیرته ګرځیدو د ټولو م د هت ېجګړ
ونیسي ، تر څو د مذاکراتو فضا خړه پړه نه کړي . یوه ویروونکی او بګنوونکی پېښه کوالی شی د مذاکراتو پروسه  

   . د مرګ د ګواښ سره مخامخ کړي
( د دوکتور اشرف غنی ښه رښتیا هغه خو ځان افغان نه بوليتوګه )خو عبدهللا عبدهللا ددې پر ځای چې د یوه افغان په  

بین د وړاندیز هرکلی وکړي ، اشرف غنی سولې ته په نه ژمنتیا تورنوي . ښه عبدهللا عبدهللا چې ته افغان نه یې د »
؟ تا ن سبوتاژ نه کړښاغلیه تا د دوکتور نجیب هللا او ملل متحد د سولې پال  ؟« مذاکراتو سره ستا څه کار االفغانی

؟ تا ولی د محقق او خلیلې سره سوله ونکړه او  ولی د خپل مجاهد سره کابل وران کړ او سوله دې ورسره و نه کړه
، ستا سوله دا وار د طالب سره د کابل بیا چور او ورانول دي ، داسې له پیژنوسو ؟ مونږ ستا افشار دې قتل عام کړل

  ؟نده
د عبدهللا عبدهللا په شان یوه نرښځ سره  اخیستی دې اور واخلی چې هیلې یې رپه س وو هغه اوبهغه څوک ، هغه ډله ا

   . تړلی وي
الره کړکېچنه ده ، خو سوله راتلونکی ده . د افغانستان د ولس پر ارادې او د هغه د ولسمشر دوکتور اشرف غنی په 

  ! هڅو باور وکړئ
 ن تل دې وي افغانستا
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