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 مات الس خپلې غاړې ته ځي
 
 

اوبه معموال مخ پر ځوړ ځي خو د امریکایي استکبار اوبه مخ پر لوړ ځي. امریکائیان هم تروریستان جوړوي او هم  
یې تاال ترغه کوي. خو څوک پوښتنه ترې نه شی کوالی چې ولی او په کوم حق په هر وار تروریست جوړولو او  

بی تروریستان له واکه وغورځول او جهادی  له منځه وړلو کې سلګونه زره بی ګناه خلک قربانی کوي؟ دوی طال
تروریستان یې دوهم ځلې پر افغانانو حاکم کړل. زه ددې کرښو لیکونکی حد اقل په آذربایجان ، چیچن او بوسنیا کې 
د افغان مجاهدینو د مرګوني حضور عینی شاهد یم . د حزب اسالمی یوه لوړ پوړې مشر همایون جریر خو اعتراف  

سان آذربایجان ته استولی وو، خو جمعیتی تروریستان، د پیر د ډلې کسان چې ما لیدلی چوپ  کوي چې دوی خپل ک
کابلیانو قاتلینو په نورو هېوادونو کې څه غوښتل؟ د دې    ۶۰۰۰۰دي. پوښتنه پیدا کیږي چې د کابل ویجاړوونکو او د  

 .دي کرائي قاتلینو السونه برسېره پر افغان ولس د نورو ولسونو په وینو هم ککړ
د سودان مشرانو په ځانګړی توګه اخوانی حسن ترابی اسامه بن الدن ته پناه ورکړه، خو کله چې پوه شو چې سودان 
د اسامه له وجهې تر امریکایي بریدونو الندې راځي، بیا نه اسالمی ورورولی وه، نه اسالم په خطر کې وو، د سودان 

اسامه ټاټوبی سعودی عربستان اسامه خپل هېواد ته پرې نښود، خو  د ګټو له پاره یې اسامه له سودانه رخصت کړ. د 
طالبی بنسټپالو اسامه بن الدن ته غېږه خالصه کړه. پر نیویارک له تروریستی برید وروسته هم طالب اسامه رخصت  

ګټې تر  نه کړ. سودان د ملی ګټو لرونکی هېواد وو، سعودی عربستان د خپل هېوادوال له پاره نه غوښتل خپلې ملی  
له ګواښونو   افغانستان ملی ګټې نه درلودې؟ ولی طالبی تروریستانو  افغانستان هېواد نه وو؟  ګواښ الندې راولي. 
وروسته هم اسامه له خپلې خاورې و نه یوست؟ د لمر په شان روښانه ده چې پر افغانستان د یرغل او اسالمی امارت 

 .دید تس نس کیدو مسؤلیت پخپله د طالبانو په غاړه 
له امریکایي یرغل او طالبی الیګارشۍ له دړې وړې کولو وروسته ولی امریکائیانو خپل جهادی تروریستان په غېږ 
بدو   او  پاکستان تل د ښو  او  د بن په کنفرانس کې پرې نښودل؟ ځکه امریکا  او طالبی تروریستان یې  کې ونیول 

 تروریستانو سره سرو کار لری!؟!؟ 
لبانو السپوڅي کرزی ته د پخالینې له پاره مراجعه وکړه ولی امریکایي فرعون هغه وخت  بیا کله چې لوړ پوړو طا

آی ته وسپاري؟ او ولې د سلګونو زرو افغانانو له وژلو  -اس-طالبان ونه منل؟ ولې یې طالبان اړ کړل چې ځانونه آی
 باجوه او طالب خونخوار مثلث جوړیږي؟  -وروسته د خلیلزاد

باید ووایو چې د پردو په افغانی اجنټانو کې د وطن پالنې روح نه شته. پردي لیوان چار  په ژورې خواشینۍ سره  
چاپېر له افغانستانه تاؤ شوی دي، د خپلو ناروا ګټو له پاره افغانان د خپل هېواد او هېوادوالو پر ضد استعمالوي،  

 .هېواد دطالیي ارزښت قربانی کیږوافغانان د پردو په لمسون یو د بل وینې تویوي او په دې توګه مونږ د خپل 
د خلیج د لومړۍ جګړې را هیسې په سعودی عربستان کې د امریکائیانو نظامی اډې شته او د نړۍ ټول مسلمانان د 
امریکایي وسله والو پښو ته پنځه وخته سجدې کوي، خو هلته جهاد روا نه دی. په قطر کې د امریکائیانو تر ټولو 

هلته د دوحې د نایټ کلپونو سره جهاد نه دی روا. جهاد څه چې دوحه او قطر اوس د طالبانو ستره نظامی اډه شته،خو  
دوهمه قبله ده. خو طالبان په مسلمان افغانستان کې د جهاد په نوم وینې تویوي؟ پر طالبانو د امریکا دهوایي بریدونو  

وا نه بولي. ولی پاکستانی مال او طالب یواځې شمسیه اډه په پاکستان کې وه ، خو طالب بیا هم په پاکستان کې جهاد ر
د افغانانو پر ضد جهاد روا کړی دی!؟!؟ که د امریکائیانو شتون د جهاد پلمه وي نو تر افغانستانه خو د مخه امریکائیان  

له په سعودی، قطر او پاکستان کې وو؟ ولې عربی اسامه بن الدن په نږدې فلسطین کې جهاد نه کاوه او افغانستان ته  
هغه ځایه راغۍ؟ ولی افغان طالب په عربی فلسطین کې د بیت المقدس د پاره جهاد نه کوي؟ د مکې مال ، د اسالمی 
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ټولنو د دینی علماؤ مشر، د افغانستان د دینی علماؤ شورا د افغانانو پر ضد جګړه ناروا او مسلمان وژنه بولي؟؟؟؟؟  
 ی؟ آیا زمونږ پر طالبانو کوم نوی قرآن نازل شوی د

ولې خلیلزاد هر ځل پاکستان ته په سفر کې له باجوه سره ګوري؟ ځکه خلیلزاد پوهیږي چې د طالبانو جلو د باجوه 
سره دی او خلیلزاد پوهیږي چې په افغانستان کې د پاکستانی نظامیانو مداخله د جنګ اصلی عامل دی. پاکستانی 

خلیلزاد ارغنداب بمبارد کوي خو هیڅکله یې د اکوړه نظامیان جنګ پالن کوي او طالب یواځې د پالن مجري دی.  
 .خټک حقانیه مدرسه )د تروریستانو او ځانمرګو د تربیې مرکز( بمبارد نه کړ

څوک سوله غواړي او څوک یې نه غواړي؟ د سولې د مذاکراتو له پاره د حکومتی پالوې د اجنداء په سر کې اوربند  
ای کې دی.)عیان را چې حاجت به بیان( طالبان اوس په لوی او تباه کوونکی  دی. خو اوربند د طالبانو د اجنداء په پ

بحران کې ګېر اسالم آباد ته والړ شویدي، وګورو چې طالبان کوم ساز غږوي؟ په هر صورت طالب زمونږ مات 

 .الس دی او باید د پردو له آغېز څخه نجات ورکړو او مجبور یو تر جوړیدو یې په خپله غاړه کې واچوو
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