
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 طالب اسیران 

 
آی او د هغو السپوڅې کړۍ او یو شمېر بې خبره کسان هڅې کوي. خو لمر  -اس-د طالبانو د برحق ښودلو د پاره آی

 .په دوو ګوتو نه پټیږي
کوي، حتی    طالبان د افغانانو پر ضد جګړې ته جوړ شوی دي. ټول طالبان په شعوری توګه د افغانانو ضد جګړه نه

که ځینې طالبان پوه شی چې د دوی د جکړې اصلی موخه د افغانستان بربادی او د افغان ملت نسکورول دی، پر 
آی تر شکنجو الند ووژل شول. د طالبانو ډېره برخه د شمال  -اس-طالبانو به خپله وسله راواړوي. ډېر طالبان د آی

نور په ذریعه امریکائیانو ته د پښتون والی په ګناه د طالب په    هغه پښتانه دي چې د شمال د جالدانو دوستم او عطا
نوم په الس ورکړل شول. کورونه او ځمکې، مالونه او شته یې په غنیمت کې ترې ونیول او کورنۍ یې غرونو او  

 .خالی دشتو ته آواره شوې
یر په پاکستان کې د امریکا له  میرمن فرانسیسکو براون لیکي: ځینو طالبانو له هغه جملې مال ضعیف د طالبانو سف

یرغل وروسته وویل چې:» مونږ به خپلې وسلې تسلیم کړو او خپلو کورونو ته به ورګرځو.« خو امریکایي فرعون 
بوش او د هغه د دفاع وزیر رمز فیلد وویل چې مونږ طالبان له منځه وړو او هغوی خپلو کورونو ته نه پرېږدو. له 

طانور او نورو د امریکا تر چتر الندې په ظاهر کې د طالبانو خو په عمل کې د پښتنو آی، دوستم، ع-اس-دې امله آی
آی، آخوندی او روسي اجنټان لمن وهي. حتی د پښتنو  -اس-ضد جګړه پیل کړه. تر ننه د پښتنو ضد احساساتو ته آی

ونه پورې کیږي. دا تورونه د  پر اکادمیسنانو او پروفیسرانو د فاشیست، طالب، قبیله ساالر، د تمدن ضد او نور تور
پرادو استخباراتی شبکو اجنټان پورې کوي، هغوی چې په شعوری او آګاهانه توګه غواړي زمونږ هېواد د پرادو د 

 .استخباراتی شبکو د ویجاړوونکو فعالیتونو په مرکز واړوي او که دا کار نه کیږي نو تجزیه او له منځه یې یوسي
آی او سپاه پاسدارانو پورې تړلی دي، او  -اس-وه کتګورۍ دي. هغوی چې په آیخو طالبان څوک دي؟ طالبان د 

 .هغوی چې د ګیلمجم دوستم، جمعیتی او وحدتی وطن پلورونکوله ظلمونو او تیریو یې طالبانو ته پناه وروړي ده
تان په اړه د نوی  د سهیلی آسیا د چارو شنونکی، ایطالوی ژورنالیسته او تکړه لیکواله فرانسیسکو ماریونو د پاکس

آی د خټکو طالبانو په نوم نوی تروریستی ډله روزلی ده. دا ډله په افغانستان  -اس-کتاب لیکونکی لیکي: »د پاکستان آی
 کې د جګړې او جهاد تر څنګ دنده لری، څو د قطر د طالبانو په شمول هغه طالبان محو او نابود کړي چې د 

ر مخ بیایي. د دې ډلې ډله ایزې جنازې له افغانستانه راځي او په پاکستان آی له ارادې پرته د سولې خبرې پ-اس-آی
 « .کې په پرتمینو مراسمو خاورو ته سپارل کیږي

دا ډله د جیش محمد او حقانی د تروریستی ډلو تر نظارت الندې د میرانشاه او د بلوچستان د کوچالغ په سیمو کې تر  
وریستی ډله د طالبانو مهمه برخه جوړوي. )ل( ماریونو وړاندې لیکي: نظامی روزنې الندې نیول کیږي. د حقانی تر

» د خیبر پښتونخوا بی شتو او بیکاره ځوانان د ژوند له پاره دوه انتخابه لري. یا به د ملیشو سره یو ځای کیږی او د 
نستان کې جګړه بلوچستان د آزادي غوښتونکی غورځنګ سره به جنګیږي او یا به د طالبانو په لیکو کې په افغا

 «.کوي
میرمن فرانسیسکو ماریونو وایي: » که د قطر طالبان د سولې داسې واریانت خوښ کړي چې د هغه پایلې د پاکستان 

 «.په ګټه نه وي، نو د خټک طالبان به پر سوله خوښوونکو طالبانو د سیلۍ او توپان په څېر را پرېوځي
پاره اسالم آباد ته ځي او ځکه خو تورمخی خلیلزاد د قریشی او  د دې ګواښ له امله هر ځل طالبان د مشورو له  

افغانستان کې د -اس-عمران خان پر ځای د باجوه او آی آی له مشر سره ګوري. خلیلزاد پوهیږي چې طالبان په 
- اس-پاکستان له نیابتی ځواک او نظامی مداخلې بل څه نه دي. آیا طالبان به دا زړه وکړي چې د خټک طالبانو او آی

 .آی د ګواښونو سره سره سولې ته تیار شي . دا به وخت په ډاګه کړي
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