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 ؟څوک سوله غواړي
 
 

؟ څنګه طالبانو ته غږ ور ورسول  ؟ د طالبانو ادرس چیرې دیهر کله دا بحث موجود وو چې طالبان چیرې دی
   ؟شی

پاکستانی واکمنانو به ویل چې طالبان په افغانستان کې دي . د القاعدې مشراسامه بن الدن د افغانستان په غرونو کې 
قاعدې لاه کې وه او ده . همدارنګه په پېښور کې مرکز لري . د دی . خو د طالبانو رهبری د کوټې د کوچالغ په سیم 

مشر د پاکستان د یوه نظامی ستر مرکز په ګاونډ کې ووژل شو . پاکستان او امریکا دواړه د پیشو او موږک لوبه 
کزونو  کوي . امریکائیان په افغانستان کې پر طالبی ډلو بمونه غورځوی ، خو د سرحد آ خوا د طالبانو په مهمو مر

  !بم نه غورځوي ؟
خو پاکستان یې ادرس نه راکوي . په امریکا کې  یو وخت کرزی وویل چې زه غواړم د مال محمد عمر سره ووینم ،

د پاکستان سفیر په ځواب کې وویل چې کرزی دې خپلې غوښتنې ولیکی ، مونږ به یې مال محمد عمر ته پر میز  
طالبان په پاکستان کې نه شته ، په افغانستان کې دی ، له بلې خوا یې کیږدو . له یوې خوا جنرال مشرف وایي چې 

سفیر اعتراف کوی چې د مال محمد عمر ادرس ورته مالوم دی او کوالی شی د کرزی غوښتنې د مال عمر پر میز  
  ؟آیا امریکا له دې بې خبره ده  ؟ئ دا د پیشو او موږک لوبې نه دي ړورته کیږدي . ښه تاسو قضاوت وک

کله چې امریکا تصمیم ونیو ، څو طالبانو ته یو ادرس پیدا کړی ، د طالبانو د ادرس په وړاندې کرزی وویل چې دا  
اوس بیا کرزی تر هر چا زیات طالبانو ته د منلو وړ دی ؟؟؟ او  ؟طالبان څوک دی چې باید ادرس او بیرغ ولري 

حتی پر دوکتور  . حکومت ریاست ته په ځان برابرويهره ورځ چپنه د مؤقت   ،تر هر چا زیات د سولې طرفدار دی  
غنی تور پورې کوي چې ګوندې د اوربند په غوښتلو سره د سولې په وړاندې خنډ جوړوي . کرزی هیروي چې :  
تر هغه چې د توپک خوله غږیږي د نورو د خولو غږ نه اوریدل کیږي . ځکه اشرف غنی اوربند غواړی ، تر څو 

د سولې غږ پورته شي . که طالبان او کرزی او عبدهللا عبدهللا د دوکتور غنی وړاندیز د د ټوپک خوله وتړي او 
د اور الندې هم د سولې د پاره مذاکرات رد نه کړي . خو د عقل او منطق تقاضا  اوربند په هکله نه مني ، ولسمشر به

پنجابی طرحې نه ، بلکې د اوربند  داده او افغانی دود دادی چې روغې او جوړې ته د رسیدو د پاره باید مشکوکې
اوربند د سولې د پاره د رښتینې ارادې انعکاس دی . څوک چې اوربند نه منی ، د سولې د پاره  . وړاندیز ومنل شي

اراده نه لري .د سولې د پاره واقعی اراده افغان ولس او افغان ولسمشر لری ، نه طالب ، نه کرزی او نه عبدهللا 
  . عبدهللا

هڅې پیل کړې . څو  دوکتور غنی واک ته راغئ د ټاکنیز کمپائن د لومړی ژمنې سره سم یې د سولې د پاره کله چې
والړ ، څو پاکستانیان پوه کړی چې په سوله ایز افغانستان کې پاکستان بی  هواره د جنګ اصلی المل ) پاکستان ( ت

ه هڅوي او د طالبانو سره د افغان دولت د روغې باید له دې وروسته طالبان جګړوته ون وساری اقتصادی ګټې لری ا
یوه پښه درلوده او هغه دا چې د طالبانو او افغانانو د وژلو په  جوړې له هڅو مالتړ وکړي . خو د پاکستان چرګ

امریکا دې ته واداره کړي چې پر هند د کشمیر د مسألې د حل له پاره فشارونه   او د جګړې د اوږدیدو په بیه تقیم
ړی . دا خبره پاکستانی واکمنو په وار وار کړیده چې د افغانستان سوله د کشمیر د مسألې سره تړاؤ لري او زیات ک

طالبان د پاکستان په الس کې دې موخې ته د رسیدو د پاره د فشار یوه آله ده . طالبان افغان دولت ګوډاکی بولی ،  
  ؟انصافا څوک ګوډاکی دی ؟ افغان دولت او که طالبان 

تور اشرف غنی په دې ټکي هم ټینګار کوي چې د طالبانو او پاکستان اړیکی باید تعریف شی . افغان دولت د یوه دوک
مستقل هیواد په استازیتوب د نړئ د مختلفو هیوادونو سره له هغه جملې د امریکا د متحده ایاالتو سره متقابل اړیکی 
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او د مختلفو دولتی اسنادو په رویت د تعریف  ينعکس شو، په داخلی او خارجی مطبوعاتو کې م یلري چې پټ نه د
د طالبانو اړیکې د پاکستان ، ایران او نورو سره د کوم پروتوکول پر بنسټ دي ؟ د کوم پروتوکول پر بنسټ   . وړ دي

ن د طالبانو په لیکو کې پاکستانی اتباع وژل کیږی او ژوندی نیول کیږي ؟ او د کومو اسنادو پر بنسټ طالب زخمیا 
  ؟په پاکستانی هسپتالونو کې تداوي کیږي او بېرته د جنګ لیکو ته استول کیږي 

د سولې د پاره د اشرف غنی د هڅو په توګه دا مثالونه کافی دی . لومړنی اوربند ، په پاکستان کې د طالبانو سره د 
می علماؤ فتوا، د جدې د اسالمی جاګارتا د اسالمی علماؤ فتوا ، د افغانستان د اسال دجګړي پر ضد  دمري ناسته ، 

علماؤ فتوا ، د مکې معظمې د حرم شریف د جومات د مال امام فتوا ، د کابل د سولې پروسه ، د سولې د پاره د  
  .... او ورته نور دګې رابلل ، د سولې د چارو د پرمخ بیولو د پاره د سولې وزارت ایجا رمشورتی لویې ج 

د پردو   ،ش و نوش دې کوه ، سوله کیدونکی ده ، نور ستا په شان د جنګ غوښتونکو عبدهللا عبدهللا فیشنی ! خپل عی
لنډغرانو ، غلو ، د مخدره توکو د قاچاقچیانو دوره پای ته رسیدلی ده ، څو ورځې نور هم خوندونه واخلئ  ،د اجنټانو  

ینو لړلی او هر دم شهید ملت له  او منقول جایدادونه مو دوبۍ ، اروپا او امریکا ته انتقال کړئ او نور ددې په و
   ! ګریوانه الس واخلئ

ولسمشر ته ستاسو ګواښونه ستاسو د السه په ماتم کې ناست ملت ګواښونه دي . نور څه د اخیستلو او لوڅولو د پاره 
کړی او بې پایه کړاؤونو اخته  و، مهاجرتونولوږې ، بې کوری ، رنځون  ملیونونه بی ګناه خلک مو په . نه دي پاتې

  . دی . نور بس دی
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