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 نلیکتړو د سره امریکا له او خپلمنځي طالبانو د
 

  ضتناق سیاسي  او  حقوقي
 
 
 روزل فکر هغه هم  په او کړي تیر کې زندان په آی  ایس آی د کلونه چې برادر مال مرستیال دفتر سیاسي د طالبانو د

 دی تړونلیک سولې د یوازې دا چې وویل مهال پر کولو  السلیک د تړونلیک د سره امریکا  له یې پرون دی  هم  شوی
 د آسانتیا  د کې برخه په سولې د چې وو شوي کللی ښکاره یي کې لوحه شاتنۍ په چې دا حال کړ، امضاء ده چې

 .نتړو راتګ
 

  حکومت  افغان له بندیان خپل موږ ګنې چې کړې شروع را بابواللې ستانکزي عباس مشر بل هغه خوایې هغې له 
  پوی  رموزو استخباراتي ډیرو  په اوس چې شي  پک هک  سړی راخالصوو، ځواکونو امریکایي له بلکې نه څخه

 سبوتاژ  د  پروسې  روانې  د  او  ډیزاین  د  لوبې  بلې  یوې  د  یا   او دي  ویلي  ورته  چا   یا   کوي،  داسې  صدهق  له  عباس  مولوي
 .يلر پالن بل کوم لپاره

 

 سیاسي سره دولت له یي نه نیولي، دولت چې کرل ګالن او ونې کې الرو په نه بندیانو زره پنځه تقریبا  طالبانو د 
  وسله  سره دوی له بلکه  دي شوي اچول کې زندان په او شوي  نیول چې جوړولې ناستې خبري او الریونونه مخالفت،

 یې الرو لویو له رسولي، شهادت په یي کونکي لمونځ او مساجد سوځولي، یي ښونځي وژلي، یي افغانان زرګونو وه
 حیا افغانانو د اخیستي، ترې یي پیسې او تښتولي یي شتمن دي، یي وژلي او کړي برمته مسافر دفاع بې او وسلې بې
 الر،  په چې افغان  هغه  بښي  لپاره  مخالفت  وال  وسله  د سره  دولت  له  دولت  یي  که  دی  کړی  تیر  ور  الس  یي  ته  عزت  او

 ورور،  خپل  د  چې  تیار  دی  نه  هم   کله  دی  شوی  ښکار  وحشت   د  ددوی  کې  مدرسه  او  روغتون  جومات،  ښونځي،  بازار،
 .يوبښ قاتل میرمنې یا  او زوی خاوند، پالر،

 

 دی نه فکر محاکمو صحرایي د طالبانو د دلته دي، موجود قوانین شته، محکمې ګونې شته،درې قانون شته، نظام دلته
 نه  وي،  معلوم  قاضي نه  وي  کړي  جوړه  محاکمه  سري خپل  یي  کې  دښتو  او  ډاګ  په  حاللوي، انسانان ژوندي  چې  حاکم
 . يو کړي تایید مومحک ګونو درې پریکړه کیدونکې پلې نه او لري حق دفاع د ځانه له مجرم

 

 پرمختګونه  بال  دلته  دی  نه  هم  افغانستان ۵۲۰۰ او ۱۲۰۰ د  دی،  نه  هم  افغانستان ۰۱۹۹ د  افغانستان  ننی  جانه!!!  طالب 
 چې  دي  شوي  منل  کنوانسیونونه  دي،نړۍوال  موجود  قوانین  کړی،  تعلیم  انسانانو  لکونو  په  او  راغلي  بدلونونه  بال  شوي،

 پر خو ده آرزو او هیله ولس افغان د ده، اړتیا  یوه سوله. يکیږ نیول کې پام په به موارد ټول کیږي پریکړه هره
  سوله  دلته ده، سازي زمینه ته وحشت بل یو کې راتلونکې په بلکه نه سوله بښل قاتل د ده،  نه سوله معامله ارزښتونو

 . يش پاکې اوښکې مظلوم د وا وویني سزا ظالم وي، ځای خپل پر ارزښتونه شوي منل ټول چې لري مانا  وخت  هغه
 

 پکې نصوار دې یا چې موجوده هم اداره ستا  کې کابل په خو کاله پینځه خو وی کار چړیانو د که سیاست او حکومت
 چې وایي وروسته کاله شل رابللي ته افغانستان دې ترهګر ټول دنیا  د و، کړی روان پکې لواطت دې یا  او کول توف

 ته راتګ امریکا  د نه چې ونکړ مخکې کاله شل کار دا دې ولې پالو نه اړیکې ورسره نورې ده، دښمنه زموږ القاعده
 برخه  حقوقي  چې هبرخ   بله  تړونلیک  د! هت  وژلو  افغانو  زرګونو   د  او   خبرو  ډکو   شرمه   له  ننۍ  دسولې  نه  او   وی  پاتې  پلمه
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 له پېژني، نه نوم  په امارت اسالمي د طالبان دولت امریکا  د چې شوی،  جمله دې په پیل مادې هرې د لیکتړون د ده
 لیکتړون  د  بلخوا  خو  پېژني؛  نه   رسمیت  په  توګه   په  حکومت  یو  د  تشکیالت  طالبانو  د   دولت  امریکا   د  چې  څرګندېږي  دې

 امریکا د چې کړي، نه ور پناه او پاسپورت وېزا، ته خلکو غوه باید طالبان چې وایي، کې ماده پنځمه په فصل دویم د
  له پرته او لري اړه پورې حکومت  په اختیارات ورکولو پناه او  پاسپورت وېزې، د پلوه حقوقي له! يګواښ امنیت

  د  نو کړي؛ صادر حقوق ورکولو پناه د او پاسپورټ وېزه، چې لري، نه اختیارات دا هیڅوک  کې هیواد یو په حکومت
 د خوا یوې له لري؟ نه اړه پورې طالبانو په اختیارات هغه چې کوي، غوښتنه داسې طالبانو له ولې دولت امریکا 
  یو د  هغه  چې کوي  غوښتنې داسې څخه طالبانو خوا بل له پېژني نه  رسمیت  په  تشکیالت حکومتي او امارت طالبانو
  د  دولت له امریکا  د باید دولت جمهوري اسالمي ستانافغان د یادؤنه: لري؟ اړه پورې اختیاراتو حکومت مشروع
 !ید ډک شک له زیات تناقض نوموړی چې ځکه، وغواړي؛ سپیناوی تناقض نوموړي
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