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 ۰۶/۰۲/۲۰۱۸                ډاکټر ګل مرجان منګل
                  

 !د پنجاب سره یوازې د جهاد الره پاتې او بس
 

ابلیس،مور ختا، پالرختا او حرامونی هیواد دي چې پر وړاندې پاکستان هغه مکار، شیطان، رزیل، دوکهباز، 
یا جهاد دی، بل الره نه ده پاتې، هر څومره چې ژر   یو الره پاتې ده چې هغه ورسره مستقیمه جګړه  افغانانو ته  یې

به دوه سوه  کیدالی شي باید ورسره جګړه اعالن شی او که افغانان دا کار ونه کړي نو همداسې تر اخیره کله سل کله
د ورځې مړه کیږو تر څو مو نسل ورک شي، نه نور ورسره اړیکی ساتل پکار دي، نه ورتلل پکار دي او نه یې هیواد 

 ته راپریښودل پکار دي
 

کرزی په خپل وخت کې چې ولسمشر وو یویشت وارې پاکستان ته سفر وکړ،نتجه صفر ، همدارنګه کله چې اشرف 
ً د پاکستان نظامي مرکز ته ورغي پدې منځ کې د غنی مشر شو د ټولو دیپلومات یکو اصولو بر خالف لومړۍ راسا

افغانستان د ولسي جرګی غړی، مدني ټولنو او ژورنالیستانو په کراتو کراتو اسالم اباد ته سفرونه وکړل ټول ضرب 
تو مشر ورسره د کورنیو ورځې وړاندې د افغانستان د استخبرا  څو  نه پوهیږو چې  صفر هیڅ نتجه یې ورنه کړه موږ

پنجاب ته ورغلی وو؟ کله چې بیرته راستانه شول ډیر خوشبینه وو ویې ویل چې پاکستان   چارو وزیر بیا د څه لپاره
یو اندازه دا ورسره ومنله چې تروریستان شته خو یوه ورځ وروسته د پاکستان د ملي امنیت شورا د افغانانستان د 

پر افغانانو باندې د خندا   ې اساسه وبللې، هدارنګه د پنجاب څخه راغلی هیت هم د تشورغلي هیت اسناد او ادعاوي ب
 .کونړ پر والیت له سلو زیات توغندې وتغول  لپاره کابل ته راغی او خبره خالصه شوه، ورسره ورسره یې نن بیا د

دي؟ بلکل چې نه دی، خو موږ ایا پاکستان د روس څخه قوی دی؟ ایا پاکستان د هغه د پالر انګریز څخه زورور 
ضعیف یو، موږ هم نه یو ضعیف زموږ چارواکی ضعیف دی، بې اطفاقه دي، په داخل د دولت کې د پاکستان او نورو 

 بهرنیو هیوادونو جاسوسان کار کوی
 

ان وي څلویښت کاله کیږي چې پنجاب د افغانانو پر وینو نه شو موړ چې څلویښت کاله نور هم تیر شي همدغه به پاکست
همدغه به د افغانانو بې رحمه وژنه وی، ځکه خو افغانانو ته پکار ده چې د پنجاب سره یوه الر پاتې ده چې هغه 
 .ورسره د مستقیمې جګړې اعالن دی، نه بله الر پاتې ده نه ورسره اړیکې ساتل پکار دي

پنجاب پر وړاندې خواره   افغانستان دافغانستان د پنجاب پر وړاندې څه لري او څنګه ترینه ګټه پورته کوالی شي؟ 
 .ډیر څه لري خو چې سم مدریت شي

 

تر هر څه لومړی باید حکومت د افغانستان پر استخبراتو بې زړسویه پانګونه وکړي، افغان استخبرات او داخل د دولت 
وړاندې هیڅ ډول کسان چې د پنجاب پر   جاسوسانو پاک کړی، پر ځای یې روزل شوی او مسلکی او داسې  له بهرنیو

 .رحم ته نه وی تیار وګماري
 

ورپسې باید د هند سره د پنجاب پر وړاندې یو ګډ تړون السلیک شي، دواړه هیوادونه افغانستان او هند د پاکستان پر  
 .وړاندې د یو بل سره هر اړخیزې مرستې وکړي

 

وروڼه دی هر ډول مرسته وشي، هغوی ته سره چې د افغانانو سکني   دوهم د بلوچانو د ازادۍ غوښتونکی غورځنګ
د افغانستان په خاوره کې ځای ورکړی ویې روزي په ښو وسلو یې سمبال کړی د ازاد بلوچستان په جوړولو کې 

 .ورسره هر اړخیزه مرسته وکړي
 

ن داعوا لری پښتونستان مسله راپورته کړي هغه پښتانه چې په رښتیا د پښتونستا  دریم د افغانانو لپاره پکار ده چې د
خپله وینه ده څومره   تقویه کړی، ورسره هر ډول مرسته وشي، موږ یې ګورو چې د کوزې خوا پښتنو سره چې زموږ

 .افغانان باید د کوزې خوا پښتانه د پنجاب له ظلم څخه په خالصولو کې هر اړخیزه مرسته وکړي  ظلم روان دی،
پښتنو او بلوچو څخه چریکي ګروپونه جوړ کړي بیا همدغه  څلورم حکومت ته پکار ده چې د پنجاب پر وړاندې د
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 .ګروپونه همداسې وکاروی لکه پنجاب چې دا څلویښت کال د افغانستان پر وړاندې کارولی دي
لکه اسالم اباد، الهور وغیره کې ورته   د افغانستان ملی امنیت یا استخبراتو ته پکاره ده چې د پنجاب په لویو ښارونو

 .ه کړي لکه پنجاب یې چې په افغانستان کې تر سره کويچاودنې تر سر
 

الره ده، کله چې د پنجاب سره بلمسله عمل تر سره   د افغانانو یوازینۍ د خالصون  ځکه بله الر نه ده پاتی همدغه
ي وي شی خپله به د پنجاب عقل سر ته ورشي، ګنې همدا به د افغانونو د وینو تویونه وي همدا به د پنجاب سپین سترګ

، که افغان حکومت دا کار نه شي کوالی بیا د هسې خپل ولس پر پنجابیانو باندې نه وژنی حکومت د ولس ته اعالن 
اعالن د وکړی چې ولس د خپل   وکړي چې د پنجاب پر وړاندې بې وسه دی د سر او مال ساتنه یې نه شی کوالی،

 .غم په خپله وخوري
 پای
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