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 11/40/2412                   اڅړ ،ځ 
 

 آيا طالبانو ته د افغانانو وينه مباح ده؟
 

د . طالبانو په فراه کې پر يوې ملکي ادارې بريد وکړ او شاوخوا پنځوس تنه افغانان يې په بې رحمۍ سره ووژل
آيا د طالبانو . عیني شاهدانو له خولې، چې طالبان کوټه په کوټه ګرځېدل او هر څوک چې په مخه ورتلل، وژل يې

ساد له امله د محکمې په دهلېزونو کې سرګردانه دښمنان همدا ملکي او بېګناه وګړي وو چې ډېری يې د واکمن ف
 ګرځېدل؟ او که بیا هم عالمه اشرفي د بېګناه افغانانو وينه د طالبانو لپاره مباح ګرځولې وه؟ 

 

په دې وروستیو کې داسې ښکاري، چې د کرزي د وينا په مصداق طالبانو نه يوازې له امريکايانو سره د چاکلېټو پر 
 .کې په افغان وژنه کې يې هم الس ورسره يو کړی دیخوړلو پیل کړی دی، بل

 

کله چې روسان له افغانستان څخه ووتل، نو جهادي تنظیمونو خپل منځي جګړو، د بېګناه افغانانو وژنې او د ملي 
افغان ولس د هغه چا له السه چې هره ورځ به يې د بريا دعا ورته کوله، بهرنیانو . شتمنیو لوټ او تاالن ته مخه کړه

دا ځل امريکايان ال وتلي نه دي،  . ته د مرستې السونه وغځول او د ملګرو ملتو د پوځي مداخلې غوښتنه يې کوله
داسې ښکاري چې طالبان به افغان ولس اړ کړي، چې د . چې طالبانو د بېګناه افغانانو قتل عام ته مخه کړې ده

 . ې مه پرېږدئ او طالبانو ته مو مه سپارئامريکې او ناټو وتونکو پوځونو ته ځولۍ وغوړوي چې موږ يواز
 

په دې وروستیو کې چې طالبانو پر بهرنیو سرتېرو يا زور نه رسېږي او يا يې هم د احمدشاه مسعود په څېر کوم پټ 
جوړ جاړی ورسره کړی دی، نو د خپلو بريدونو مخه يې د بهرنیانو پر ځای تر ډېره بريده افغان پوځیانو او ملکي 

که چېرې امريکايي ځواکونه په میدان وردګ او لوګر واليتونو کې په وحشت الس پورې . رځولې دهوګړو ته راګ
کوي، نو موږ به ووايو چې اشغالګر دي او کفار دي، په اعتراضونو به الس پورې کړو، کرزي ته به ښکنځل 

ړو، خو کله چې طالبان پر وکړو، د خونبها غوښتنه به وکړو او پر نړيوالې ټولنې به هم تر خپله وسه فشار راو
داسې وحشت الس پورې کوي لکه په فراه کې يې چې وکړ، نو چاته به شکايت وکړو؟ پاکستان خو ثابته کړې چې 

 . زموږ تربور دی او قسم يې خوړلی دی چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به زموږ له تباهۍ څخه الس وانخلي
 

وال په بې رحمۍ وژني، بلکې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې کومه د طالبانو لويه جفا دا ده چې نه يوازې خپل هېواد
د فراه وحشت يوازې يو پیغام لري او هغه دا چې . د مقاومت روحیه چې الهم په ولس کې ژوندۍ ده، هغه هم وژني

 حیات او ممات به يو توت  که بهرنیان له دې ملکه ووځي نو داسې واکمنان به مو په برخه شي، چې د افغانانو
 . ارزښت هم ورته ونه لري

داسې ښکاري چې په رښتیا هم د طالبانو ماغزه د پاکستان په ځانګړو البراتوارونو کې مینځل شوي او د افغانیت او 
موږ خو کرزی د پرديو غالم ګڼو، خو همدا غالم دا څوکاله کېږي . انسانیت په نامه ټول توري ترې ايستل شوي دي

ملي اردو او پولیس به د اشغال ملګري . پر سر پرله پسې ډغرې وهي وګړو د ژوند چې له بهرنیانو سره د ملکي 
ګڼو، خو تاسې به ډېر کم اورېدلي وي چې د هغوی په عملیاتو کې دې بېګناه وګړي وژل شوي وي او حتی د 

ي او له وژلو يې مالوماتو له مخې ډېری وخت د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو کې هم تر ډېره بريده خپل السونه نیس
اسالمي حزب نسبتًا افغاني تګالره لري او په څرګند ډول يې امر   د اشغال په مخالفه جبهه کې يوازې. ډډه کوي

 .دې ډډه وشي وژنې   کړی دی چې د بېګناه افغانانو له وژنې او حتي د افغان وسله والو ځواکونو له
  

ځواکونه ډېر پیاوړي شوي وو او پاکستان له دې درکه ډېر په  د روسانو د اشغال په وخت کې د افغانستان وسله وال
پاکستان اندېښنه درلوده چې که د افغانستان د حکومت پوځي دستګاه او د مجاهدينو پوځي امکانات . اندېښنه کې و

له همدې امله آی اېس آی په ټول . سره يوځای شي، نو ښايي د سیمې په کچه يو ډېر پیاوړی ځواک رامنځته شي
وسله وال ځواکونه د خپلو افغان السپوڅو په السو له منځه يوړل او نوازشريف دا د ځان لپاره   واک د افغانستانځ

داسې ښکاري چې پاکستان يو ځل بیا د افغان وسله والو ځواکونو له منظم کېدا او پیاوړتیا څخه په . لوی افتخار وباله
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ته امر کړی دی، چې د بهرنیانو پر ځای افغان ځواکونه په نښه  اندېښنه کې دی او له همدې امله يې خپلو السپوڅو
 .کړي

که چېرې طالبان په رښتیا اسالمي داعیه لري او افغانان وي، نو بويه چې د فراه د جنايت له امله له خپل ولس څخه 
شمتني ارزښت ورته بښنه وغواړي او په خپلو راتلونکو کړنو کې ثابته کړي چې د افغانانو ژوند او د افغانستان ملي 

لري، په رښتیا يې د بهرني اشغال پر وړاندې پاڅون کړی دی او د افغانستان د دښمنانو تر واک او ولکې الندې نه 
طالبان بايد ثابت کړي، چې دوی د افغانانو د مالتړ او خواخوږۍ ارزښت او وړتیا لري، که نه له دوی سره به . دي
 . ه توګه چلند وکړيافغان ولس د يوه بهرني اشغال پ  هم

په دې کې شک نشته چې که چېرې په افغانستان کې انتقالي عدالت پلی شوی وای او هغه کسان چې د ولس په وينو 
يې السونه سره وو په سزا رسېدلي وای، نو اوس به طالبانو هم دا زړه نه کاوه چې خپل ولس دومره په بې 

لويه خطا او جفا همدا وه چې د ولس قاتلینو ته يې د مجازاتو له بده مرغه چې د کرزي د حکومت . ووژني رحمۍ 
پر ځای مکافات ورکړل او د تاريخ جالدانو ته يې د خپل ولس پر وړاندې د الزيات وحشت او جنايت جرأت ورپه 

 . برخه کړ
 

، که نه له همدې امله زه پر خپل ولس غږ کوم، چې دا ځل په لومړني امکان او فرصت کې انتقالي عدالت پلی کړي
به له وحشت څخه خپل ډک زړونه تشوي او د دې هېواد هر ناخلف  د زمانې هر جالد به راځي او پر افغان ولس 

 .اوالد به پاڅېږي او پر خپلو وروڼو پسې د پرديو ساطور ګرځوي
 

 پای
 

 د روهی سايت څخه په مننه
  


