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 له پلمو پرته رښتیني سوله
 

، نوکاله دا ولس له امن او سوله ایز ژوند څخه په مختلفو نومو ۴۰. جګړه ځپلی افغان ولس طبیعی حق دیسوله د 
 .پلمو او بهانو محروم شوی دی

ن او ژونده ، امولېولس له سپه ډاګه باید وویل شي چې ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو د افغانی خائینانو په مرسته افغان 
 .محروم کړی دی

ېر مخان د واکمنۍ په مهال په پاکستان کې د ګوتو په ش ، د شهید محمد داؤدسرې لښکرې په افغانستان کې نه وې -
آی -اس-، احمدشاه مسعود د دین څخه د دفاع په نوم د پاکستان د آی، برهان الدین ربانیافغانانو لکه ګلبدین حکمتیار

 پیل کړ. « جهاد »جګړه  په ګډه د افغانستان پر ضده سر
پارلمان او د هیواد د اساسی قانون دموکراتیکو  حکومت، خان د سرطان له کودتا د مخه انتخابی که مرحوم داؤد -

سیاسی ډلو له هغې جملې اخوانیانو د قانون په چوکاټ کې د فعالیت حق ساتل  دارزښتونو ته درناوی کړی واي او 
 ،خان د حذف له سیاست کار اخیستی نه وای او هر څه یې د یوې دیکتاتوری قربانی کړی نه وای او داؤد ایشوی و

  .وای افغانی ضد او انسانی ضد لوبو شاهدان نه دې ناوړه د افغانستان د خلکو په برخلیک به د
ګه سیاسی واک انحصار کړ، ټول کله چې د خلکو دموکراتیک ګوند د یوه نظامی پاڅون له الرې په غیر قانونی تو -

رنامی ب ، ټپلو یې بندیزونه عملی کړل او ټول یې د خپلېپر سیاسی ډلو .یې له پامه وغورځول یک ارزښتونهدموکرات
تالی څټو یې ال د مخه پیل کړي چې ګاونډیانو او  ، د افغانستان پر ضد جګړې ته یېد اصولو پر خالف حذف کړل

 .زور ور وباښه په لوی الس نور هم ،وه
 مقام ته وخته . « روا جګړې » ې سرې لښکرې راغلې ، د افغانستان پرضد ناروا جګړه دکله چ -
ړه جګ، د سرو لښکرو په وتلو سره به ت سره جګړه تړلی دهښکرو د موجودیپه دروغو به ویل کیده چې د سرو ل -

 ،جګړه نه یواځې ختمه نه شوه خو سرې لښکرې ووتې ،. لکه نن چې طالبان وایي. راوګرځي به سوله او امن، ختمه
، ایران او روسیې د خپلو ګټو سیالی پیل کړه . روسان په دروازه ووتل ، نور یې هم ځکه زور واخیست چې پاکستان

 .ولف په نوم بیرته داخل شمحقق یا شمال ائتال–دوستم -خو په کړکی د یو شمېر خائنانو په ملګرتیا د احمدشاه مسعود
. مالومه شوه چې د جګړې اصلی او خوځوونکی جګړې دوام وموندځکه . نډیانو افغانی ضد موخې پاتې شوېود ګا

 او داخلی نانځکې یې د هغه موخو له پاره استعمالولې . ناروا موخې وېعلت د ګاونډیانو 
یکا . امرو ته د امریکا د السرسي پایله ده، تیلو او ګازیرمود طالبانو واکمنی د منځنی آسیا د هیوادونو طبیعی ز -

ه سرې ایران هم سترګې ورت .غوښتل د ترکمنستان تیل او ګاز د افغانستان له الرې د ځان له پاره پاکستان ته ورسوي
پروژې  د طالبی. د بریداس او یونیکال د کمپنیو بزکشۍ به د هر چا په یاد وي امریکا سعودی د ایران پرضد وې کړی

 حمایت ته تشویق کړ. پاکستان خو الس تړلی مریې وو
طالب د واکمنۍ وړ نه ، . طالب پوهیده چې هیڅ افغاند یوې خارجی پروژې په توګه رامنځته شوپه دې توګه طالب 

روزل . ځکه یې د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه د راوستلو ډنډوره غږوله . طالب او مجاهد د پاکستان له خوا بولي
طالب د مولوی نبی ډله . شوی تروریستان وو او د ټولو نورو تروریستانو په څېر د نړۍ د تروریستانو وروڼه وو

ځکه د مجاهد او طالب د واکمنیو په مهال افغانستان د عربو، ایغور، چیچن ، ازبک او تاجیکی تروریستانو . ده
آی کی طرح او د القاعدې مشر بن الدن عملی کړی -اس-په آیباید  میلمستون وو . د سپتامبر د یولسمې برید اصوالً 

 .وي
 .د یوه بن الدن د پاره یې امریکایي برید ته اجازه ورکړهطالب د افغانستان د خلکو او هیواد دومره غمخوار وو چې  -

وسته ه هغه ورطالب د تروریسم په تاریخ کې د بی مسؤلیتی او بی رحمی ریکارډ ټینګ کړ. د امریکا په برید او ل
 .طالبانو د خپلو انتحاری بریدونو او جګړو په جریان کې په لکونو بی ګناه افغانان ووژل

: هغه جنګ چې دوی یې کوي د جنایتکارانو ، وژونکو او مافیایي کړیو په ګټه : طالب پوهیږي چېد سولې خبرې -
ه د ګوتو په شمار کسان ملیونران کیږی او ملیونونه دې جنګ له برکت د .انستان د بی ګناه ولس په زیان دیاو د افغ
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کوم دین . خو طالب د دې سره سره جنګ ته اړم دی. ته هر څه حتی ژوند د السه ورکوي انسانان له یوې ورځې بلې
 ؟دې جنګ جواز ورکوالی شی طالب ته د

جنګ او د کابل . دوی دوهم وار داخلی دا امتیاز چې په هر قیمت تمامیږي. ؟ طالب امتیاز غواړيطالب څه غواړي -
په سیوره کې « اشغال»، پولیس ، انتخابات ، پارلمان، حکومت او هر هغه څه چې د ځکه اردو .تباهی ته تیار دي

 ؟شو د طالب اسالم منځته راغلی دی نه منی . مانا بل داخلی جنګ !!! دا هم
طالب پوهیږي چې د افغان حکومت حذف کول یانې څه ؟ د طالب حذفول یانې څه ؟ یانې د جنګ دوام ! مانا دا چې  -

د حضور دوام غواړي . افغان حکومت طالب نه او د امریکایي او ناټو د عسکرو  ار سره د جنګطالب په دې ک
 . ي . مانا دا چې حکومت سوله غواړيحذف کو

طالب جنګ ګټالی نه شي ، کندوز او غزنی ښه درسونه وو . طالبانو زیانونه ورسول او بی رحمانه وژنې یې تر  -
یې په منډه له دې ځایونو سره کړې ، خو د افغان وسله وال پوځ په وړاندې یې یوه ورځ هم ونه ساتلی شول او طالبان 

ا آی له خو-اس-رواغ د آیس سلنه خاوره یې په الس کې ده . دا د. طالبان او پلویان یې درواغ وایي چې پنځوواایستل
. په عالقه داریو او کلیو کې د بی وسلې خلکو برمته کول د څو کسو وسله والو په واسطه کومه معجزه نه تنظیمیږي

 ده !
وډاکی ومت ته د ګستان انتخابی حکافغان د طالب افغان حکومت ګوډاکی بولی ، که څه هم انتخابی دی . طالب پروژه -

 دی.  فکر وکړی ، طالب د ګوډاکي ګوډاکۍ ، صرف نظر له خپل ګوډاګیتوبه ! که طالب خطاب کوي
تان د د طالب په شان د افغانس چې دا سپین سترګی هم وکړي که نن امریکائیان د ډیرو نورو سپین سترګیو په شان ،

او د امریکا د پوځي  شي ه د امریکا مستقیم ګوډاکۍالب بخلکو په الس ته راوړنو پښې کیږدي او طالب ومنی ، ط
، د قطر امیر او د سعودی . هغسې لکه چې د طالب مالتړوفتواګانی صادرې کړي شرعی سل به هډو د شتون له پاره

 فتواګانې را ایستلی دي .  شرعي خادمینو شریفینو چې د امریکایي پوځي هډو د شرعی کیدو د پاره
، ژر تر ژره د افغان حکومت سره د اوربند او  و له تباه کوونکو پالیسیو او پلمو الس واخلئ! د حذف کولطالبانو

او زمونږ په وینو لړلی ملت له څیرې ګریوانه السونه ایسته کړئ او له  سولې د استقرار له پاره مذاکرات پیل کړئ
 جګړو ډډه وکړئ !

د دین په او  ه په ساختګی مسلمانانو، د مال او واک له پار مونږ په طالبانو ، د چور او شوکو په جهادی ملیونرانو
  غږ کوو چې له خدایه وویریږي او د افغان ولس له تباهی الس واخلي !!! تجارانو

اې طالبانو ! او اې جهادی چورګرو شوکمارانو که له خدایه نه ویریږئ ، له بشریت نه وشرمیږئ او د خپل مسلمان 
 الس واخلئ !!! ، چور او تاالن څخه مهاو بی ګناه ولس له قتل عا

 
 ایپ

mailto:maqalat@afghan-german.de

