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 ؟څه شی مبهم دي
  

ټولو ته څرګنده ده چې طالبان د انګلیس ، امریکا ، سعودی عرب او پاکستان ګډه پروژه وه . په دې اړه د پاکستان د 
وخت د ولسمشر پرویز مشرف ، بی نظیر بهوټو ، جنرال حمیدګل ، او د امریکا د متحده ایاالتو د پخوانۍ خارجه 

څرګندونې د طالبانو او بل هر چا له ادعاؤ ، الپو او شاپو  نوماندې هیالري کلینټن د ووزیرې او د ولسمشریزو ټاکن
  . ، لوړې او معتبرې دي

افغانستان او افغان  ته وطن او خلک اهمیت نه لري ، دوی وده چې طالبانو او جمله مجاهدین هدا هم ټولو ته څرګند
ه بن الدن په پښو کې قربانی کړی ولس تل د اسالمی ورورولی په نوم د پاکستان ، ایران او حتی د یوه مسلمان اسام

  . دی او که وس یې ورسی بیا به یې هم قربانی کړي
دا هم ټولو ته جوته ده چې مجاهدین او طالبان غواړي پر خلکو حکومت وکړی خو له خلکو هیڅ ډول پوښتنه ونه  

 پوهانو یدین هکړي . ځکه دوی باور لری چې خلک نه پوهیږي او د حکومت په چارو کې باید یواځې ل
  . وپوښتل شي ( ومالیان )

دا هم روښانه ده چې مجاهد او طالب انتخابات یا د خلکو او هیواد د سیاسی برخلیک په ټاکلو کې د خلکو ګډون او 
رایه ځکه نه منی چې دوی خلک ناپوهه او مفسد بولی او فکر کوي چې خلک په ټاکنو کې د یوه مال پر ځای حتما 

طالبی او جهادي انډوخر پر  د حقوقدان ، سیاستپوه او روڼ آندي ته رایه ورکوي او هغه به یوه داکتر ، انجینیر ،
د هر اړخیز پر مختګ مسألو ته لومړیتوب ورکوي ، چې دا جریان د طالبی او جهادی  دد هیوا ،د قانون واکمنۍ   یځا 

  . برابر نه دیلنډغرو د ځان غوښتنو او د هغوی د پاکستانی او ایرانی بادارانو د ذوق سره 
راځو د سولې او جنګ خبرو ته : اوس تر هر چا زیات د سولې نغره پخوانۍ ولسمشر حامد کرزی غربوي . هر چا 
ته د لمر په شان روښانه ده چې د طالبانو د را پرځیدو وروسته په سلګونه واره له واکه غورځیدلو طالبانو حامد 

کالم  ، د ضعیف ، متوکل ، عبدالحکیم مجاهالالب مشرانو ) لکه مکرزی ته مراجعې کړي دي چې د یو شمېر نورو ط
امریکایي فرعون  ودی فرد له حقوقو مستفید شي . خ ا الدین ، مال مطمئن ...( په توګه ومنل شی او د هیواد د یوه ع

فهیم ، عبدهللا مزدور او نوکر کرزی دا نه منله او پر طالب مشرانو یې د دوستم ، محقق ، خلیلی، قسیم   هاو د هغ شبو
عبدهللا ، قانونی ، اسماعیل خان ، عطا نور او خپل بادار بوش شرطونه منل ، ځکه طالبان مأیوسه شول او یو ځل بیا 

  . آی نوکرۍ ته وتړل-اس-یې د آی
کاله وروسته امریکایي پیل د ژمی له اوږده خوبه راویښیږي او د جان ساپکو په خوله وایي چې (  ۱۸اتلس ) 
یانو طالبان تقویه کړل ، ځکه امریکا په جهادی جنګساالرانو لکه کرزی ، قسیم فهیم خلیلی، محقق ، عبدهللا  امریکائ

   .عبدهللا ، عطانور ، اسماعیل خان ، دوستم او نورو داړه مارانو تکیه او باور وکړ
ی پر اشرف غنی ور آړوي چې کوي او مالمت ېڅه ډرت او طالب ، مجاهد که داسې ده ، چې البته ده ، نو بیا خلیلزاد

ولې    ! اجماع نه شته ، دا نه شته ، هغه نه شته . د خدای بندګانو د افغانستان د مظلومو او بی اسرې خلکو دښمنانو
کوئ نور د افغانستان د خلکو له سره الس واخلۍ ، څلوېښت کاله مو ددې مظلوم ملت وینې لکه اوبه وبهولې ، نور 

  ه ویریږئ ، مونږ ته مو ټولې تورې کارنامې مالومی دی ، له مونږ او انسانیت نه شرم وکړئبس دی ، که له خدایه ن
دهللا )  بغواړي . طالب ، امریکا او عبدهللا ع دی یا په اصطالح د ارګ ګروپ اوربننخبره : غ دد طالبانو سره د اوربن

، اوالدونه یې هم  کې نه مري ینو عبدهللا عبدهللا خو په تاؤتریخوال . کموالی غواړي ید سپیدار خاوند ( د تاؤتریخوال
ار مالتړي امریکا خالف دولی به د افغانانو د وژنو د درولو د پاره د خپل دوام .یلي دودږخپلو خارجی ماڼیو ته لی

  ؟موقف نیسي
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منی ؟ ځکه طالبان د اوربند په اړه یوه خوله نه دي . دوی هغو کسانو ته د تاؤتریخوالی د کمولو  طالبان ولی اوربند نه  
که طالبان اوربند وکړي او مراعات  . تر نوم الندې وژنو او قتل او قتال ته زمینه برابروي ، کوم چې اوربند نه مني

م موأخذه کړي او د مالمتۍ ګوته به ورته ونیسی ،  یې نه کړي ، نړیوال به طالبان د اوربند د ماتیدو په ګناه او جر
  . تروریست او جنګ غوښتونکی به قلمداد شی

خلیلزاد غوښتل چې د ټرامپ د خوشالی د پاره پر غنی د پاکستان او طالبانو شرایط تحمیل کړي ، کله چې اشرف 
بل څوک به یې امضاء کړی ، د غنی ته وویل چې که تاسو دا شرایط امضاء نه کړی ،  غنی مخالفت وکړ، خلیلزاد

بل چا څخه د خلیلزاد موخه خپل السپوڅي عبدهللا عبدهللا وو . خو له نېکه مرغه د دوکتور اشرف غنی مقاومت او په  
پاکستان او طالبانو ګډه توطئه خنثی – د مجلس ځینو غړو د خلیلزاد ءا امریکا کې د ځینو نظامیانو ، دیپلوماتانو او د سن

   . کړه ، د غنی او افغان ولس له ستونی مؤقتا چاړه ایسته شوه
خلیلزاد او عبدهللا عبدهللا جان د امریکا -) د غنی غوښتنه ( برحق ده او که د طالب داوس څوک نه پوهیږي چې اوربن

د تاؤ تریخوالی  ولک وژنی او وایي به چې مونږ خ طالبان به خ ؟غوښتنه یانی د تاؤتریخوالی کمښت ؟؟؟؟ د نازولی
او د خلیلزاد د السپوڅې عبدهللا عبدهللا ډوهل  خلیلزاد ،ی، کرزبطال دنه دی ویلی . راشه اوس  ( دد درولو ) اوربن

  . ته آتڼ وکړه
  ؟ای لږه وژنهښه دی او که د ډیرې وژنې پر ځ  ( د وژنو توقف ) اوربند وایي هر څه مبهم دی ، څه شی مبهم دی ؟

ددې پوښتنی په سم ځواب خر هم پوهیږي ، طالب او مجاهد عبدهللا عبدهللا هم پوهیږي ، خو دواړه د بادار ډوډۍ 
  . حاللوي

آیا د طالب او مجاهد خبره رښتیا ده چې وایي خلک ناپوهه او مفسد دی او په خپله ګټه او تاوان نه پوهیږي ؟ آیا خلک 
خپلو وژلو نه پوهیږي ؟ د آتش بس او د عبدهللا عبدهللا او طالب د تاؤتریخوالی د کمښت په دومره ناپوهه دي چې په 

   توپیر نه پوهیږي ؟
ستاسو په اصطالح »ناپوهه خلک« مو پیژنی چې تاسو د دین پیروان   طالبه او مجاهده ! هر لباس چې واغوندۍ ،

تاسې د پردو مزدوران یاست او د پردو د  ! لنگ« یاستنه بلکې د دین دوکانداران یاست ! تاسو » پلنگ در لباس م
  ! بس کړئ ، نور بس کړئ ! پاره زمونږ خلک وژنئ
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