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 ؟د وینو سیالب ته خشونت ویل پخپله جنایت دی
 

 بشریخپل د کښی  افغانستانغواړی چی په  مزدوران هغوی داو مهندسان  بهرنی د افغانستان د جګړی چلوونکی
په  وغولوی، دوی مظلوم خلک ، د پردیو په جګړو کښی ښکیلاولس ربړیدلید افغان جنایتونو د پټولو لپاره ضد 

او داسی نور خطا ایستونکی تبلیغات  کموالی خشونتد نامانوسه اصطالحات لکه اورکم،  هغه خپلوو خبرو کښی
  کاروی.

 

 
 

د متحده ایاالتو د کانکرس په  ید امریک ،د متحده ایاالتو د طالبانو سره د مذاکرات استازی زلمی خلیلزاد ید امریک
غان د اف متحده ایاالتو د مذاکراتو په دواړو غاړو باندی یامریکد ویل چی وپه خپل خبرو کښی غونډه کښی ځوابیه 

 . د طالبان سره روغه جوړه سر ته ورسوی یلری چ وسایل غښتلی د فشار او کنټرول دولت او طالبانو باندی
 

 دطالبانو وسایلو څخه د افغان دولت او غښتلو متحده ایاالت څه وخت د خپلو  یامریک چی د اساسی پوښتنه دا ده
  ؟اخلیروغی او جوړی لپاره کار 

 

د هوکړی لیک د السلیک  طالبانو اود متحده ایاالتو  ید امریکتاسی ګوری  ځکه چی دا خبره رښتیا نه ښکاریږی،
 پراخهډیر کښی طالبان او افغان دولت د جګړی لمنه تر پخوا ال په اتو میاشتی ( کال ۲۰۲۰)د  کولو څخه وروسته

د افغان دولت او طالبانو تر منځ د  ، مګرغانستان هره ورځ په لسهاو بی ګناه ولسی وګړی وژل کیږیپه اف کړیده.
 لسنور نو افغان او .نده تصویب شوی اجندالپاره  ی مذاکراتو په درشل تر اوسه پوری د مذاکراتوندوحی یوی میاشت

د هلمند والیت مرکز لښکرګاه په څنډو کې  ا دد د اورکم په درواغو شعارونو مه غولوی. د افغان دولت او طالبان
 افغان دواړو خواو چی ولګیږیاور  واک دی یدپر افغان دولت او طالبانو ځواکونو تر منځ د واک پر سر جګړه ده. 

  وتلې او لښکر ګاه ښار ته یې ځانونه رسولي دي. ځخه ګڼ شمېر کورنۍ له باباجی سیمې .تباه کړ یی اولس
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سره  د افغان اولس په ویلو اصطالحات دپه خپلو خبرو کښی دشمنان غواړی تور مخی د ګران هیواد افغانستان 
ات د ا بیځایه اصطالحد یی،ښوبی ارزښت  د افغانستان د بیګناه اولسونو د سیالب په شان وینه تویول کوی.وبی ل

 .استعمالویخلکو د غولولو د پاره 
 خوږ متل دی وایی: یولس
 .«کال دروازی لوړی جوړ وی څوک چی پیالن ساتی د خپل» 

انستان سره په افغپه رښتیا  ډلی که چیریفاسد کورنی  او و مزدارنوځواکون بهرنید  دافغانستان د جګړی چلوونکی
وا او پاکستان لخ ایاالتو د امریکا د متحدهچی دواړو خواوی او افغان فاسد دولت  انوطالبباید  ، نوسوله غواړیکښی 

  کړی او په خپلو منځ روغه جوړه وکړی.ود جګړی اوربند  په مذاکراتو کښیمرستی ورسره کیږی 
 

   
 

د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي، افغان حکومت دې د اوربند په پلمه د مذاکراتو نه پیلېدو لپاره بهانه »
سي سره په ځانګړې مرکه کې وایي، د دې پرځای دې هر هغه اقدام وکړي چې نه جوړوي. ښاغلی کرزی له بي بي 

 د سولې د راتلو هله پکې وي
نوموړی زیاتوي هر هغه اقدام چې د خبرو او مذاکراتو د پیلېدو چټکتیا پکې وي، تشویق د سولې د راتلو امید پکې 

  «.وي او ژر تر ژره کېږي، هغه دې ترسره کړي
 

  
 

متحده  ید امریک تاسی دا پوښتنه کوی چی په دی دوو لسیزو په افغانستان کښیڅخه  حامد کرزیافغانستان اولس د د 
اشرف غنی هسی د جمهور رئیس په توګه اکټ پرځای  ،لری الس کښیه خپل واک پ سره دیزونوند ټولو وړا ایاالتو

 کوی، کله تاسی د خپلو انډواالنو پواسطه اشرف غنی ډیر په عذاب کړی نو دی بیچاره په چیغو وهلو باندی پیل کوی.
پوهیدلی دی چی ستاسی رول پدی سرکس کښی د بهرنیان لخوا د مخه پالن ښه د افغانستان خلک اوس پدی لوبه 

عبدهللا  دهللااو عب د ډلی که چیری د اشرف غنیبیکل حقیقت نلری.  پر ضد ، ستاسو د خبرو مخالفت د بهرنیانویشوید
د  .او چوکی او ګټی ویشی لریپه غاړه  تاسی او رسول سیاف مشری سمدالسه اختالف پیدا شی،کوم ترمنځ  د ډلو
هکله د پمذاکرتو ځنډ او خنډ تاسی اوس د  ،جوړ کړیدیپیچلی او فاسد پخپلو السونو  وتاس حکومتاوسنی  ستانافغان

ه ، د هزارو مخورډل د «اسالمی»ګوند، د جمعیت « اسالمی»ګلبدین  ددی سرکس ټول لوبغاړی .چا څخه شکایت کوی
ستاسو په  .او ستاسو په امر کارکوی اړیکی لری نژدی سره یتاسس سرهټول  طالبان د ډلی مشرانګانو خلیلی ډله او 

 لری.نوجود و او خنډ خبرو کښی ځنډ د سولی په نو نباید یاست، اصلی جمهور رئیس پخپله چی یت سرهموجود
 رښتیا نه وایاست. د حقیقت تاسی و افغان اولس ته  بل شی دی،مګرحقیقت 
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   حکومت د خپلو شومو ګټو لپاره په ډلو باندی ویشلی دی. او هیوادپخپله تاسو 
 

  
 

  !کرزی صاحب
« جهادی»د او ستاسی  تاسی د پردیو د جنایتونو او عبوری حکومتونو البراتوار جوړ کړیدی.څخه افغانستان د تاسو 
ی جوړ ستاسو پالس کښمګر په افغانستان کښی عبوری حکومت غواړی.  سمد طالبانو د غوښتنی سره  و ډلوبنسټپال

افغانستان کښی د جګړی چلوونکی  په حقیقت دادی چی عبوری حکومت نه غواړی. ډله بلهیوه شوی د حکومت 
افغان دولت  شعار تش اورکم دا دورکوی،  اورکم تش په نامه شعارونه د یواځی بهرنی مهندسان بیله د اوربند څخه

ته د عمل په ډګر کښی د  طالبانو جګړه مارو او
 . چی جګړه دوام لری جګړی د زیاتوالی شفر دی

 مزدور د وطن پلورونکو طالبانو او دهغوی د
 ،ښکاره بیلګه داده چی و څخهخبرو جالبد پلویانو 
البان ط ،په افغانستان کښی اوربند نه کوی طالبان

بیګناه خلکو و وژلو ته دوام  په هیواد کښی د
تظار انته پایلی ټاکنو  و د امریکی طالبان ورکوی.
ی تر درو اونته د امریکی ټاکنو ال تر اوسه باسی. 

وسه پوری دا معلومه ال زیات وخت پاته دی، تر ا
نه ده چی د امریکی په ټانکو کښی کوم کاندید د 

همد  جمهوری ریاست واګ ته رسیږی، طالبانو
    د دونالډ ترمپ د بریالیتوب لپاره اټنونه شروع کړی دی. اوس

 

 کرزی صاحب !
بنسټپالو ډلو ستاسو « جهادی»طالبان او د د د غلو او جناینکارو واک لکه  ونهولسا او مظلوم شریفافغانستان د 

  .په شمول نور نه غواړی ید دور د فاسد واکداری
 جګړی ځپلی افغان بیچاره مګر ،وجود لریمالی او نظامی مالتړ  هیوادوبهرنی  ۴۴تر شاه د  د اوسنی واک ستاسو

فغانستان اد  .ه وکړیسره د مقابل او ستاسو د بهرنی مرستندویانو یستاسنلری چی پخپل الس کښی هم  هیڅ شی ولسا
د د هیواد پر ضو توطیه افغانستان تورمخی دشمناند  .ددی جګړو او وینو تویولو هدف معلوم دی دشمنانو وتور مخد 

افغانستان تور مخی د  ټول هیواد وران کړی، د افغانانو لومړی په افغانستان کښی غواړی چی روښانه ده، دوی
 افغان بیچاره، تر څو چی یړورکدوام  ه پوریترهغه وخت و تهاو وینو تویول وحشت د جګړیغواړی چی  دشمنان

ه د زور ل په افغانستان کښی منیواک وحشی طالباند او  و ډلوبنسټپال« جهادی»شی چی د مجبور  اولس او مظلوم
  ومنی. الری

په خپل منځی خونړی د واک تنظیمونو « جهادی»میالدی کلونو کښی د  ۱۹۹۴او  ۱۹۹۳پاکستان او ایران د 
 تر څو چی د په هیواد کښی هغه بیساری جنایتونه سره ته ورسول،پواسطه تنظیمونو « جهادی»د جګړو کښی، 

پاکستان له همدی الری  ومنی. وحشی واکمنی طالبان د څخه ستړی خلک و دی مجبور شول چی وجګړ افغانستان د
میالدی  ۱۹۹۶چی په خبر دی خبرو پدی ته ورسول. ټول هیواد  طالبان په افغانستان کښی واکچی  شو وکوالی

نیټه تر طالبانو د مخه د پاکستان د هغه د کورنی وزیر نصرهللا بابر د څو پاکستانی جرنیالن او  ۲۶کال سپټمبر په 
اکستان پ، نصرهللا بابر د افغانستان د ارګ څخه ځنی انتیک ټوکی د ځان سره ارګ ته ننوتل یوځای کرنیالنو سره

  .وی وړی خپل کور ته ته
 .پای
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