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 ؟للرغونی افغانستان لرغونی آثار څه شو یوړیال د
 
یا   لوټ شوی او یتنظیمونو د واکداری په وخت کښ  "یجهاد" د رآثا ینلرغو  وهارز  هپ افغانستان دګران هیوا د
او   ولغ  یونکړ و وقاچاق رپ  یول .شوی دی نورا په تبرو او باروتو  اامارت لخو   "یاسالم" د وطالبان یوحش د

  ؟ سزا نه ورکول کیږی ولی ته ومجرمین  دا ږی اوـق کییو باندی قانون نه تطب ک وران
 

ګډ   مهیڅ یو ه یی هڅخه د مخ  "دجها " میالدی کال د ۱۹۸۰ چه د لډ کهوگ وډرانلاو  ونلیډرا "یجهاد" د افغانستان
د  یشتمنی د غالؤ او لوټمار  د دوی دا ۰ینه د  نشتم یشو او ګوډو میلیونران مفتو په ،لخر نه درلود

کښی په  په مستدو تصوری اسنادو یی یګبیل او لوټماری دغالو هچ  کوم دی یپیس یاو مردار یحرام هغی یالر
    .یږالندی ډول ښودل کی

خت په و یتنظیمونو د واکدار "یجهاد" ده چی  د هغه بیلګه بوایی ټوکه چه روژه لرونکی نومیږی یلرغون الندنی دا
هانګ کنګ ته قاچاق شوی ؤ چی  غال شوی او پواسطه وغل "یجهاد" د هد افغانستان د ملی موزیم څخ  کښی
       .یی دووسپارل شرو هورځ بیرته و افغان ملی موزیم ت  تیره

 

 
 

نو د لرغونی ودسیمی د هیوا دړی او ن دی ښکڅخه مخ  تنظیمونو د واکداری  "یجهاد" د  موزیم ملی ند افغانستا 
سل زره زیات ( ۱۰۰۰۰۰زیمونو په سر کښی لومړی مقام درلود چی تر )وشتمنو م  وډیر دموزیمونو په پرتله یو 

     .ؤپه کښی ساتل شوی  لرغونی آثار
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زمونږ  ینستان ته راتلل او زیاتی پیسی به یا غد لیدلو لپاره اف هورت نڅخه سیالنیا  ګوټ هرکال د نړی د ګوټ
                  ل؟ړک رانچور او و یی ملی شتمنی دا ی، دا څوک وه چ له رسوټهیواد ته ګ بغری

لرغونی  زیات ال تر پنځو زرو څخه څخه را پدی خوا یتنظیمونو د واکدار "یجهاد" د  شمسی کال ۱۳۷۱د  
تور  د نښکلی افغانستا  دد ګران هیوا ږوزم یټوک نوری په زرهاو یا  او یغلو پواسطه لوټ شو "یجها " د آثار
 . دی وران شوی توورپه تبرو او با  لخوا ودښمنانو په لمسون د وحشی طالبان یمخ 

 

 
 

 ۰مرسته نه کوی هتوګ هو مفت ا په وړی  هت طالبانو  سره یوځای نور دښمنان د زموږ د ګران هیواد افغانستان نپاکستا 
 ۰اس ۰د آی یدی چ  هناصالح شوی تخمو هغه طالبان د شوی لسمبا  کښی او لنګی ولدا په تورو او سپینو کا

   ۰جوړ شوی دی وکارخان هپ آی
، دوی  یقصرونو کښی ګور عصری مزدوران دی چی تاسی یی د قطر او یا د نړی په نورو تور مخی ههغ دا

   ۰یاو غونډی کو ید ګران هیواد افغانستان د ورانول په بیه ګرځ   زموږ
 

آثارو  تاریخ ډیرو هغو  آثار په تبرو داسی وران کړل چی د  لبودایی ټو  یطالبانو د افغانستان د ملی موزیم لرغون
چی د  کوم بت ګوری یبودای یلرغون الندی عکس کښی هغه دی تاسی په  ۰یه لرن دوجو نامکا  ولد بیرته رغو

 .غوڅ شوی دی رس یامارت لخوا ی "یاسالم" طالبانو د
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دوه جوړه بودایی بتان چی د نړی د لرغونی  ههغ نافغانستان د ښایسته بامیا  ګران طالبانو د پاکستان په دستور د
د طالبانو  یګور یستا  یچ  هدا الندی عکسون  ۰په باروتو والوزل  ،ؤآثارو په لړ کښی بی ساری  یتاریخ  دبودایی 
    ۰هد هبیلګ هڅخه یو ود جنایات

 

 
 

د جګړی  چه د افغانستان یپه داسی حال کښ یمارک مایل لجنرا زلوی درستی د امریکا د متحده ایاالتو
مارک  لجنرا ۰یهیڅ خبر نه د پریکړو څخه مذاکراتو او د ود امریکا د متحده ایاالت هد طالبانو سر سول ممظلو یځپل
    .یوی موافقی ته رسیدلی دی و ید افغانستان په خپل سفر کښي ویلی دی چی امریکا د طالبانو سره د سول  یمایل

    
څخه دا  یمارک مایل لجنرا زلوی درستی د د امریکا د متحده ایاالتو  ونهسول  بی دفاع ید جګړی ځپل ند افغانستا 
 :  ی پوښتنه کو

امارت په افغانستان کښی د یو دولت د رهبری وړتیا درلودل نو ولی تاسو  "  یاسالم "که چیری طالبان او د هغوی 
برخه  وم ید بن په غونډه کښ ولی امارت را وپرځول او بیا مو هم " یاسالم "میالدی کال کښی د هغوی ۲۰۰۱په 

   ۰ور نه کړل
کښی، طالبانو د  نافغانستا  او ناټو د نظامی حضور سره سره په ود امریکا د متحده ایاالت په تیرو اتلس کالو کښی

هغه بهرنی هیوادونه  ۰افغانستان وران کړل ټول یی پاکستان، ایران، روسیه، ترکیه او ځنی عربی هیوادو په مرسته
چی نظامی قوتونه یی په افغانستان د سولی تر نامه الندی راغلی وی د جګړی د مخنیوی لپاره الزم اقدامات ونه 

   ۰کړل
   ۰وینیو باید جرمنو سزا   خپلو دافغانستان د خلکو پر ضد   دوړتیا نه لری او باید    طالبان د سولی او حکومت د چلولو

 
 یپا 
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