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 طالب بیا وارخطا دی؛
  

 !پردۍ مردارۍ په ځان حسابوي
 

وروسته له هغې چې وسله والو طالبانو د چهارشنبې په ورځ د هلمند پر ګریشک ولسوالي حمله وکړه او د چارواکو 
په وینا طالبانو ماته وخوړه او زیاتې مرګ ژوبلې ورواوښتې؛ اوس دغې ډلې ویلي چې یاد ځانمرګی برید د طالب 

هبت هللا ځوی ترسره کړی دی. د طالبانو یوه ویندوی قاري یوسف احمدي ویلي، د هبت هللا مشر زوی خالد مشر مال 
د هلمند والیت په ګریشک کې ځان والوزاوه. احمدي همداراز وویل چې دې برید وښودله چې د دوی جګړه جهاد 

وښتل یې چې ځانمرګی برید وکړي. په دی. د طالبانو دغه ویاند ویلي چې خالد په مدرسه کې زده کړې کولې خو غ
خواله رسنیو کې طالب پلوو دا یو ویاړ بللی خو مخالفانو یې ویلي چې ځان چوول افتخار نه دی بلکې د نورو د 

 .اوښکو پاکول ویاړ دی
 

چې نه  په ورته مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د طالبانو یادې څرګندونې دروغ او پروپاګنډا بللې او زیاتوي
د مال هبت هللا ځوی ځانمرګی برید کړی او نه هم په ځانمرګي برید کې وژل شوی کس د مال هبت هللا ځوی دی. 
طالبان د دې لپاره دا ډول څرګندونې کوي چې دغه ډله د خلکو په منځ کې له ګڼو پوښتنو سره مخ ده چې د طالب 

 .خو د خلکو بچیان د ځانمرګو بریدونو لپاره هڅوي مشرانو زامن په بهرنیو هیوادونو کې په آرامه ژوند کوي
 

که څه هم د طالب په شان الر ورکو )ګمراه( ډلو لخوا دا ډول څرګندونې کومه نوې خبره نه ده خو دا چې ولې دغې 
 .ډلې د هلمند د برید عامل د طالب مشر مال هبت زوی بولي؛ دوه دلیلونه لري

 

 لومړی: 
 

ی لخوا د ځانمرګي برید ترسره کول ښکرور دروغ دي. ځکه د طالب ټولو اول خو د طالب مشر مال هبت د زو
مشرانو زامن د پاکستان په لوړو کالجونو کې لوړې زده کړې او په کراچۍ او الهور ښارونو کې هوسا ژوند تیروي. 

بچیانو د خپلې  دوی هیڅکله د یو ناروا او بې پایلې جګړې لپاره خپل ځانونه نه قرباني کوي. یواځې د افغان ولس له
 .مردودې جګړې لپاره کار اخلي او یواځې ناپوه او احساساتي ځوانان د دوی د سیسو ښکار کیږي

 

بل د طالبانو د یادو څرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا څرګندونې کره او پر ځای دي. د افغانستان د 
پروپاګنډا بللې او زیاتوي طالبان د دې لپاره دا ډول څرګندونې  ملي امنیت شورا بیا د طالبانو یادې څرګندونې دروغ او

کوي چې دغه ډله د خلکو په منځ کې له ګڼو پوښتنو سره مخ ده چې د طالب مشرانو زامن په بهرنیو هیوادونو کې په 
ه ده. رښتیا آرامه ژوند کوي خو د خلکو بچیان د ځانمرګو بریدونو لپاره هڅوي. د ملي امنیت شورا وینا دقیق او کر

هم طالبانو په افغانستان کې یوه داسې جګړه روانه کړې ده چې نه پرې خپله طالب مشران پوهیږي او نه یې واړه 
ټوپکماران. دوی د یوې داسې دسیسي ښکار شوي دي چې د مال فضلو او موالنا سمیع الحق په فتوا د خپل ورور 

فغان ولسه قرباني اخلي. اوس خلک پوه شوي چې د طالب مشرانو وژل روا بولي او د آی ایس آی د ګټو په خاطر له ا
 .زامن په ارام او هوسا ژوند لري خو د بې ګناه افغانانو زامن د ځانمرګو لپاره هڅوي

 

  دویم:
 

لکه څرنګه چې اوس افغان ولس د طالب ټوپکمارانو په اصلیت پوه شوی دی او ورځ تر بلې ورته د طالب اهداف 
لیت معلومیږي نو طالب مشران هم هڅه کوي څو د خلکو ذهنیت ته تغیر ورکړي. اوس ا او د روانې جګړې اص

فغان ملت پوه شوی چې په افغانستان کې روانه جګړه د مال فضلو او موالنا سمیع الحق په شان د آی ایس آی د 
افغان ولس پوه شوی چې دوی د  مالیانو په فتوا روانه ده له افغان وژنې او بېګناه وینې تویدنې پرته بله معنا نه لري.
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یوې مردودې او پردۍ جګړې ښکار شوي دي چې طالب یې عامل دی. ولس نور د طالب او نورو ترهګرو اصلیت 
پیژندلی دی او ورځ تر بلې د خلکو په منځ کې د طالب ځای ورکیدونکی دی. نو دا چې اوس د خلکو ذهنیت بدل 

ګویا د دوی جګړه سپیڅلې ده. که سپیڅلې نه وای نو د مال هبت  کړي او ورته د دروغو داسې تلقین ورکړي چې
 .زوی به ځانمرګی نه کولو. دوی د همدې هدف لپاره د هلمند د برید عامل د مال هبت زوی یادوي

 

 پای
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