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 د افغان مظلوم او بیدفاع ولس سره ستره جفا
 

وسله والو طالبانو کې یوې سرچینې بي بي سي ته منلې ده چې د انس حقاني په ګډون د دوی دوه نور بندیان نن سه " 
خوشي شول او اوس قطر هېواد ته پر الر دي. سرچینه زیاتوي، تمه ده چې دا کسان سه شنبه شنبه له بګرام زندانه 

له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن سه شنبه کابل کې یوې خبري غونډې . ماسخوتن قطر ته ورسېږي."
رشید او انس حقاني د خوشي کولو ته له بګرام زندانه په مشروط ډول د طالبانو د درېیو غړو، حاجي مالي خان، عبد ال

  .اعالن وکړ

 
 

لوړ پوړی جنایتکاره قوماندانان لکه انس حقانی او نور چی زمونږ د مظلوم اولس بیله شکه رښتنی . د ډلی. د حقانی
او د دوی د . طالبان او حقانی ډله عمال د جګړی اوربند ونه کړی او د راتلونکی لپاره د دویکه چیری  .قاتالن دی

مرستندویانو )پاکستان، ایران، روسیه او ځنی عربی هیوادونه( څخه کورنی او بهرنی معتبر تضمینونه وانه خیستل 
ی ال وستالی بلکه په افغانستان کښشی، د هغوی خوشی کول نه یواځی دا چی په افغانستان کښی رښتنی سوله نشی را

دری لسیزو کښی دا جنایتکارو ډلو د افغانستان بیشماره ( ۳پدی ) .پراخه وی. نور هم د جګړی او وینو تویلو د اور لمنه
و ربیله د پورتنی شرطونو د تر السه کولو پرته د طالبانو او حقانی د جنایتکا .مظلوم او بی ګناه ولسی وکړی وژلی دی

ولس سره نه بخښیدونکی ګناه او ستره جفا . ډلو قوماندانان د بند څخه آزادول پحپله ملی خیانت دی او د افغان د بیدفاع
 . ده

   
 

دا  .او د طالبانو د جنایاتو ښکاره او نه انکار کیدونکی بیلګی ښییپورتنی عکسونه په افغانستان کښی د حقانی د ډلی 
ښار د زنبق په څلور الری کښی د حقانی ډلی لخوا د چاوندنی . پورتنی عکسونه، هغه عکسونه دی کوم چی د کابل

  .برید تر سره شوی ؤ په همهغه وخت دا مستندعکسونه اخیستل شویدی
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باید د هغوی بی ګناه هیوادوالو په هکله فکر وکړو چی دوی . ی انسان ځوروی،دا عکسونه چی یواځی په تش لیدلو ی
یی په دی خونړی پیښو کښی له السه ورګړی دی او د هغوی یتیمان او کورنی بی سرپرسته وږی پاته . خپل ژوندون

  .شویدی
لت ښی بیګناه وژل شویدی، د عداآیا هغه افغان ولسی وکړی چی د حقانی او طالبانو د جنایتکارو ډلو لخوا پخپل هیواد ک

 . د سر ته رسیدو حق نلری چی د دوی و قاتالن ته قانونی سزا ورکړل شی
د افغان مظلوم ولس د اجازی څخه پرته د افغانستان د دولت لخوا د دوی و قاتالنو ته سزا نه ورکول او د دوی قاتالنو 

 د عدالت د پلی کیدو څخه سولی ته سمه الره. ولری چی پرته دا باید په یاد .په ښکاره توګه بی عدالتی ده. خوشی کیدل
  .وخت سوله هم نه راځی هیڅ. نه پرانستل کیږی او په هیواد کښی بیله د عدالت د پلی کولو څخه

ده دوه نور جنایتکاره  هغه څخه چی انس حقانی او د وروسته له. ورځ. دا الندنی نوی عکسونه هم وګوری چی فقط یوه
د کابل ښار یی د  هیواد مخ توری دشمنانګران  د افغانستان د دولت لخوا خوشی شوی یو ځل بیا دوی دقوماندانان 

 .خپلو جنایاتو په وینو ولړل
د هیواد د دښمنانو په لمسون ځان وژونکی خونړی برید یی تر سره  و زموږمزدورانکښی دا د پردو . په افغانستان

څورلس تنه نور یی هم ټپیان ( 1۴ه تنه بیګناه ولسی هیوادوال شهیدان او )او( ۷کړل چه په همدی خونړی پیښه کښی )
 . نیغه د افغانستان د دولت پرغاړه دی چی ولس ځواب و وایی. ددی جنایت مسؤولیت په .کړل

 

    
 

 ؟دی هیواد بچیان نه دی هیدان دبی ګناه وژل شوی ولسی ش. آیا دا
 .د دی بی ګناه وژل شوی ولسی وکړو د ساتنی مسؤولیت د افغانستان د دولت پر غاړه دی

و وړونو او زامن -څخه پرته د دوی د خویندو. ولی بیله د ولس د جګړی د رښتنی قربانو د اجازی. د افغانستان د دولت
 مینتضاوربند او له ټپیانو ګناه د هغو خائنانو پرغاړه دی چی بیله . ودی بی ګناه شهیدانو ا د. قاتالن خوشی کړل

 ...یی له بند څخه خوشی کړیدی خیستلو څخه دا جنایتکارانا
پخوانیو وعدو په . اشرف غنی د ټولو چیغو او د کاغذ پر مخ د تش سره خطونو کښل سره سره بیا هم دی لکه د خپل

نوکران دی او دا هم  .آی .اس .و قومندانان خوشی کړل چی دوی د پاکستان د آیشان د طالبانو او حقانی د دواړه ډل
  .ثابته ده چی دوی به هیڅکله په افغانستان کښی اوربند او سوله ونکړی

  ."تشی اوسنی خبری او د دروغو چیغی یواځی او یواځی د افغان مظلوم ولس د غولولو دپاره دی. "سولی"دا د 
 

 .ل دښمناند هیواد ډول ډوشی ورک دی 
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