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 1۱/۸۰/2۸1۲         خوشحال آصفي
 

 طالبان له یو کفر سره جنګیږي خو له بل کفر نه خیرات غواړي
 نور نشي تېر ایستلی طالبان ځان غولوي؛ ولس

 

په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړوند د 
پالیسۍ د اعالن په درشل کې ده؛ وسله والو طالبانو ټرمپ ته په یو پرانیستي لیک 
کې ویلي؛ که امریکا نور سرتېري راولېږي، نو دوی به یې له سیاالنو مرسته 

یاته کړې افغانستان ته د نورو سرتېرو په لېږلو سره امریکا ته وغواړي. طالبانو ز
له نورې پوځي او اقتصادي تباهۍ پرته بل هیڅ توجیه نه لري. په لیک کې راغلي 
طالبانو په افغانستان کې د ډیر فتنو او ګډوډیو مخه نیولې ده او هیچا ته اجازه نه 

شي. د طالبانو په دې لیک ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول 
کې همداراز ویل شوي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو 

 شتون دی.
 

که څه هم وسله والو طالبانو په دغه لیک کې په ښکاره نه دي ویلي چې د امریکا په 
سیاالنو کې به له چا مرسته وغواړي؛ خو د مسکو او دوی له پخوانۍ یارانې داسې 

لومیږي چې د روسانو په غېږ کې به ځانونه غورځوي او د مرستې خیرات به مع
ترې غواړي. ځکه د امریکا په سیاالنو کې تر ټولو ستر سیال روسیه او شمالي کوریا 
دي. له کیم جونګ اون سره خو یې مالقات نه دی شوی نو ښکاره ده چې مسکو ته 

 به ذاري کوي.
 

حکومت، شنونکو او نړیوالو هغه ادعا ته کره والی ورکړ چې ویل کېدل د طالبانو  طالبانو په دغه ګواښ سره د افغان
جګړه استخباراتي ده او مشروعیت نه لري. ځکه دوی دلته د یو کفر پر ضد جنګیږي خو له بل کفر نه خیرات 

ه د امریکا غالم د طالبانو مفکوره داسې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتېژیکۍ همکارۍ له امل غواړي.
او السپوڅی ګڼي، خو پخپله چې له نصاراوو د خپل نامشروع جنګ لپاره خیرات غواړي او ورسره په مسکو کې ګډ 

 محفلونه نیسي؛ ځانونه ورته اصلي د جنت ټېکه داران او سپینې کوترې ښکاري.
 

لې او مسکو له یارانې پرده که څه هم د طالب اصلیت له وړاندې خلکو ته معلوم و خو وروستیو کې چې د دغې ډ
پورته شوه نو ولس په دې پوره ډاډه شو چې طالب خپل اصلیت له السه ورکړی او اوس یې په افغانستان کې روانه 
جګړه د پردیو لپاره ده. خو د طالبانو وروستي ګواښ پوره ثابته کړه چې دوی څوک دي، د څه لپاره جنګیږي او د 

 چا لپاره جنګیږي؟
 

ه عجیب او غریبې څرګندونې کړي دي، خو دا ځل خبرې یې ډیرې د مکس وړ دي. ځکه دوی )طالبان( طالبانو همېش
مداراز ه له یو لوري په افغانستان کې خپله جګړه مقدسه بولي او له بل لوري بیا له کفر سره د یارانې مزي غځوي.

 ډیر فتنو او ګډوډیو مخه نیولې ده او هیچا ته دغې ډلې بله جالبه خبره دا ده چې ویلي دي طالبانو په افغانستان کې دد 
اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. ځکه د افغانانو د بربادۍ سبب خو همدغه ډله 
ده، فتنې خو اصلي له همدوی راوالړیږي، څه ولس مو طالب انحصار کړی او په بیالبیلونو نومونو یې وینې زبېښي، 

 مو بیا د همدوی ) طالبانو ( د السه بهرنیانو انحصار کړی دی.  او څه ولس
 

د طالبانو د السه بهرنیانو ځکه انحصار کړی دی چې طالب د عام ولس کور، دیره، مکتب او کلینیک خپل پوځي 
ا یمرکز ګرځولی او بهرنیان به د وچو له کبله لمدو ته هم اور ورته کوي. په ځای کې چې طالب سر راښکاره کړي ب

پرې بهرنیانو هوایې یا ځمکنی برید کړی وي چې په کې عام ولس ته زیان ورسیږي. دلته بیا هم د ولس د بربادۍ 
سبب همدوی شول. ځکه که دوی له بهرنیانو سره ستونزه لري او ولس ته ځان وفادار بولي نو ولې بیا په یوه صحرا 
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ي؟ همدا شوه چې د طالبانو ادعا غلطه ده چې ویلي دي کې له د دوی په اصطالح له دښمن سره نه ښکر په ښکر کیږ
 دوی په افغانستان کې د فتنو او ګډوډیو مخه نیولې ده. اصلي ګډوډي او فتنې همدوی راوالړې کړي دي.

 

مهمه خبره دا ده چې وسله وال طالبان په دا ډول څرګندونو او ګواښونو فقط او فقط خپل ځان غولوي او ولس نور د 
شاپو نه غولیږي. ولس ته نور د طالبانو اصلیت او ماهیت لکه د لمر په شان روښانه شوی او اوس که دوی په الپو 

 د مالیکو لباس هم پر تن کړي؛ دوکه کیږي پرې نه.
 

مونږ باوري یو چې د طالبانو وروستی لیک چې د ټرمپ لپاره یې لیکلی دی؛ د پاکستاني استخباراتو په الرښوونه 
کستان په وروستیو کې د امریکا له سخت فشار الندې دی او اوس چې د پاکستان او افغانستان لیکل شوی وي. ځکه پا

لپاره ټرمپ په خپله پالیسۍ جوړولو بوخت دی نو پاکستان هڅه کوي چې پر دوی د امریکا فشار راکم کړي. یعنې دا 
 الرښوونه لیکلی دی.په  کمولو لپاره طالبانو د آی ایس آیامریکا د فشار د  لیک هم پر پاکستان د
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