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 افغان دولت او طالبان ،ستانبول کنفرانساد 
 
 

 «ستانبول په کنفرانس کې ګډون تحریم کړياد طالبانو ویاند وایي: »طالبان به د 
 

 .ګډون له پاره خپل تیارۍ اعالن کړافغان دولت د ستانبول په غونډه کې د 
 

ویل کیږي چې طالبان د امریکائیانو وتلو ته په هیله دي او فکر کوي چې له هغه وروسته به کابل په زور نیسی. د 
پنجاب تر امر الندې طالبان غواړي چې د هېواد ساتونکی افغان سرتېري په زور اېل کړي. هیله ده چې د طالب 

آباد جګړه په یاد وي. هغه وخت امریکا، ټول غربی هېوادونه، چین، چاپان، ټوله اسالمی نړۍ د مشرانو به د جالل  
پاکستان او ایران په شمول، د ټولې اسالمی نړۍ تروریستان د پاکستان ملیشې او پاکستانی نظامیان د مجاهدینو تر شا 

ر کړي، خو کله چې مجاهدینو د دوکتور  والړ وو او ټولو فکر کاوه چې کابل به د یوې اونۍ په جریان کې نسکو
نجیب هللا د سولې وړاندیز و نه مانه، افغانانو د روس د مرستو پرته، دفاع ته چمتووالی ونیو. افغان ویاړلي سرباز  
مجاهدین، پاکستانۍ ملیشې او عربی تروریستان په منډو ترتورخم داسې واړول چې ټولو متحدینو یې د حیرانتیا ګوتې 

 :نیولي وې. الندې ټکو ته د لوستونکو پام را ګرځوم په خولو کې
 

  ۲۵۰۰کال کې ووتل او اوس یواځې    ۱۹۱۴څخه زیات امریکایي پوځیان په    ۱۰۰۰۰۰طالبان باید پوه شی چې د     -۱
په وتلو خو    ۲۵۰۰امریکائیانو د وتلو په صورت کې طالب هېڅ و نه کړای شول، د    ۱۰۰۰۰۰پاتې دی. کله چې د  

 !!!ه زور څه نه شی کوالیهیڅکله هم پ
 

طالبان باید پوه شی چې د امریکائیانو وتل افغان سرباز ته د پاکستان څخه د راتلونکی طالب په وړاندې د جګړې     -۲
بی ساری انګیزه ورکوي. تر ننه هر چا فکر کاوه چې د طالبانو دا خبره خو سمه ده چې دلته امریکائیان مېشت دي. 

 .جګړه د پنجاب له چوپړ څخه بل څه نه شی کیدای خو له دې وروسته د طالب
 

هغه وخت خلک نه پوهیدل او د مجاهدینو د راتګ له پاره به یې خیراتونه کول، خو کله چې مجاهدین راغلل،     -۳
افغان الوتکې، ټانکونه، سکاد او لونا توغندی یې پاکستان ته  ۷۰۰اردو یې د پاکستان د هیلو سره سمه منحل کړه او 

  ۶۰۰۰۰نه د واک په سر په خپلو کې په جګړو شول،  ایرانی تنظیمو  ۸پاکستانی جهادی تنظیمونه ،    ۷وسپارل، او  
کابلیان یې د دوو اونیو په جریان کې ووژل او د خلکو کورونه او دولتی دفترونه یې چور کړل، پاټکونه یې د چور  

پاچاهۍ جوړې شوې اوس خلک پوه شوي دي. مجاهد او طالب خلکو   د پاره واچول او په ټول هېواد کې په لسګونو
بیا د اسالم تر نوم الندې چور او چپاول، عام وژنې، بی قانونی او تباهی نه مني. خلک پوهیږي چې    پیژندلی دي.

اسالم او جهاد د ناروا، اسالمی ضد او انسانی ضد موخو د پاره یوه پلمه ده پوهیږي چې د خدای د پاره نه بلکې د  
له دې امله د حکومت مالتړی دی. طالب باید    واک د پاره د مسلمانانو وینې تویوئ. خلک د نظام په اهمیت پوهیږي

د ستانبول چانس له السه ورنکړي، تر څو په دین او دنیا مختوري نه شي. له دې وروسته طالب هر ډول وجاهت د 
 .السه ورکوي او نړیوال به یې نابودولو ته اړ شي

 

لیدې، خو اوس برعکس طالبان د  هغه وخت جهاد مشروعیت درلود. په اسالمی هېوادونو کې به چندې ورته ټو   -۴
مخدره موادو د تولید او قاچاق او جرمی اقتصاد په مټ چلیږي. اوس د نړۍ د ټولو مسلمانو هېوادونو با صالحیته 
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اسالمی علماؤ په شرعی فتواګانو سره د طالبانو جګړه ناروا بللی ده او طالبان یې عقالنیت او د افغان دولت سره  
 .سولې ته رابللی دي

 

طالبان تر اوسه ځکه د تروریسم په تور لیست کې دی چې نړیوال طالبانو ته د یوه تروریستی سازمان په توګه     -۵
ګوری، طالبان باید په هغه ناروا مشروعیت ناز ونه کړي چې خلیلزاد ورکړی دی. دا جعلی مشروعیت ځکه هم  

ي. که د خلیلزاد تش په نوم مشروعیت سم  ناروا دی چې تر ننه طالب مشران د تروریسم په تور لیست کې شامل د
وای، د طالب مشرانو نومونه به د تروریسم په تور لیست کې نه وای. ترور یواځې د افغان نه بلکې د ټول بشریت 

 .دښمن دی
 

د امریکایي عسکرو وتل افغانان او افغان وسله وال پوځ پر ځان متکی او باورمند کوي. په داسې حال کې چې    -۶
ر نجیب هللا حکومت هېڅ خارجی مالتړ نه درلود، اوسنۍ افغان دولت د امریکا او ناټو د غړو هېوادونو د د دوکتو

مالی او تخنیکی مالتړ تر څنګ له نړیوال مشروعیت څخه برخوردار دی. د افغانستان د اسالمی جمهوریت بیرغ د 
ني یواځې د دنیا پر مخ درو هېوادونو په رسمیت نړۍ په ډېرۍ هېوادونو کې رپیږي. د طالبانو په دوره کې طالبی واکم

پېژندله. ټوله نړۍ حتی پاکستان د طالبانو آمر او مربي هم د نړیوال ذهنیت تر فشار الندې وایي چې د طالبانو اسالمی 
 .امارت د منلو نه دی

 

و ونه غولیږي. افغان دولت آی او د هغو د اجنټانو په درواغجنو تبلیغاتو او دوړو بادول-اس-خلک باید د طالبانو، آی
د تاریخ په اوږدو کې هېڅکله د نن ورځې وجاهت، مشروعیت او اعتبار نه درلود. خلکو ته په کار ده چې د دښمنانو  
په تبلیغاتو و نه غولیږي. د ټولو نیمګړتیاؤ سره د خپل حکومت او وسله وال پوځ تر شا ودریږي او پرېنږدي چې د  

 .او تراژیدۍ بیا تکرار شي اویاومو کالونو غمجنې پېښې
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