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 ۍد طالبانو حاکمیت او معاصره نړ
 

 نن ژوند په خاطر روانه وه، وس کلنه مبارزه چې د تولنیز عدالت او د خلکو د هوساځپن د افغانستان د روښان اندو
د یو  د پاره پلي کولو پورته شعارونو د اوس مهال د ، خوراک او کار په شعارونو اوښتې ده.فردي امنیت خلکود 

د  په جوړښت کې ونډه میانه رو اسالمي دولت او یو متعادل دولت قوي مرکزي دولت، یو بې پرې بی طرفه
 .بلل کیږيروښان اندو دنده 

 

استخباراتي،  پاکستان د دوسره، بیسارو قربانی د افغانستان د طالبانو تحریک د فدایي جهاد په مټه، د افغان ولس د
په  خیانت او خطاوو ، د امریکې او د هغه د داخلي او خارجي متحدینو دپه مدد امکاناتواو لوژیستیکي  تخنیکي

د وطن څخه وشړلې،  بهرني لښکرې طالبانودعام ولس د قضاوت پرمبنا، او د هللا باچا د رضا سره،  نتیجه کې
افغان ولس نسبي  خاوندان شول. د حاکمیت د افغانستان وا افغان ولس ته کمایي کړانته او ځ ېتاریخي افتخار ی

ته خوښ دی، خو که بیکارۍ او فقر  ۍنابود د قدرت د جزایرو ختمیدو ته او د غاصبینو رشوت خورو امنیت ته،
 .زیات شوی نه وای

 

زور  بل پر خلکو د ،د پارهدفاع  د هغو د اوړکې پپه چو لوستونکي پوهیږي چې حاکمیت دوه ډوله دی، یو د خلکو 
ته مخه  ټینګښت دولتزړه سوانده  ،د یو متعادل، میانه رو اسالمي که طالبان .کول دي حکومتله لیارې  او جبر

 د و بهرکېادننه  د هیواد یې شمیر زیات دی، ، چې تر ملیونبهان اندي ښکړي، نو د افغانستان مطلق اکثریت رو
هر څومره چې د طالبانو د حکومت قوانین د نړیوالو منل شویو قوانینو  هم، قانونګذارۍ په اړوند د مالتړ شي.دوۍ 
 ګړندی شی.  ثبات اوسني حاکمیت د نږدې او ورته وي، په هم هغه کچه به سره

 

 کړي،و هوډ جوړښت د تدول اسالمي نمونه اي سخت دریځه، مشر تابه د که له بده مرغه، د طالبانو د تحریک
افغانان که څه هم مطلق  شي. لخداه تې بلې خونړۍ څپ ېد ربړونو او مجازاتو یو ولس بهجنګ ځپلی افغان 

خاتمه اګر که شتون لري )سیمو او قومونو کې د اسالمي کلتور توپیر راز راز خو په مسلمانان دي،یې اکثریت 
ته  رعایت دیني مناسکو د کړېده کلونه یې د معاصر علومو زدهکړه چې هغه ځوانانهمدا رنکه،  مستوره ده(.

 نو دا یو ملیون لري، طالب چارواکی یې يڅخه فارغ شو د دیوبند د مدرسې چې څومره هومره پام نه لري
 فرار به د هیواد نه او د اسالمي حکومت لخوا تعذیب او مجازاتو الندې وي افراطيکارپوهان او تعلیم یافته به د 

 هڅې کوي.

 

به د ایران او نورو ګاونډیانو د کلک مخالفت او دښمنۍ سره  قوي دولت سني افغانستان کې نمونه یقیني ده چې
بین  که خدای مه کړه، افغانستان دمعاصره نړۍ د سوچه نمونه اي اسالمي دولت څخه ډار کوي. مخامخ شي. 

هغه د  دد امریکې او  زمونږ هیواد چې دې خطر هم وجود لري نو د هګرو ځاله وګرځي،تر فنتیک االقوامي
وسلو د آزمایشونو په ډګر بدل شي.  سوپر الوتکو او نورو پرمختللو ، لکه بی پیلوټهد یرغل ووسلد تخنیکي  همغږو

او زمونږ وطن  .ت فرصت مساعد شيد انتقام او سیمې ته د بیا دخال نظامي خروج شرمه ډک دخپل  امریکا ته به د
 جګړه کې ښکیل شي. خونړۍ اوږدمهاله په به

 ورکړي. ته ترجیح ، افغاني ګټو، مليځای سیاسيهیله ده چې د طالبانو د تحریک مشران د مذهبي احساساتو پر 
  (.۱۲/۱۱/۲۰۲۱) ۲۱/۸/۱۴۰۰م.صافي. 
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