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  2017/ 6/6                                                                                             محمدانور آڅړ

  د سياسي، اسيرو طالبانو اعدام
  

طالبانو داسې ناوړه کړنې د خپلې واکمنۍ او وروسته له ھغې د اس�م د سپيڅلي دين په نوم 
 په تاريخ کې ساری نه لري، د طالبانو د واکمنۍ پر مھال موږ ټول ترسره کړي دي چې د اس�مي نړۍ

د دې شاھدان وو چې د اس�م له مقدس دين څخه يې سور اور جوړ کړی ؤ او وروسته له ھغې چې 
پر خ�ف د افغانستان تاريخي او پدري ) امريکا(امريکايانو ھيواد اشغال کړ، دوی د يوه لنډمھالي دښمن

ته پناه يوړه، ھغه پاکستان ته چې په لومړي ګام کې يې يو شمېر لوړپوړي او دښمن پاکستان غېږې 
ټيټ پوړي طالبان پر امريکايانو باندې په نغدو ډالرو خرڅ کړل، ځينې يې بنديان او په جېلونو کې مړه 
کړل او پاتې نور يې بې له دې چې په ځان پوه شي د پاکستان د آی، اس، آی د شيطاني ادارې لخوا د 

. کستان د ګټو په خاطر، د وسلې او وسيلې په توګه د خپلې خاورې او افغان ولس پرضد استعمال کړلپا
جوزا .(او د طالبانو مشر م�منصور خو يې په رڼا ورځ د امريکايانو په بې پيلوټه الوتکه باندې ووژلو

  )،ل،ل١٣٩۵

سره له دې چې (ژلي ديلکه څه ډول چې اشغالګرو امريکايانو زموږ بې ګناه او بې دفاع خلک و
امريکايان د عامو خلکو وژل خپله سھوه بولي او په ځينو پېښو کې يې د وژل شويو عامو خلکو څخه 

ھمداسې طالبانو زموږ بې ګناه ھيوادوال وژلي او دا لړۍ p پسې روانه ده، طالبان )  بښنه ھم غوښتې ده
 په لړۍ کې په مسجدونو، جنازو کې په لمانځه د بې ګناه افغانانو ھېڅ پروا نه لري، دوی د خپلو بدعاتو

َباندې وpړ مسلمانان شھيدان کوي او په وياړ سره، بې له دې چې د خدای تعالی پروړاندې ځواب ويلو 
  .ته متوجه وي، مسووليت يې پرغاړه اخلي

 دا چې امريکايان زموږ په ھيواد کې ھر څه کوي م�مت نه دي، ځکه چې دوی اشغالګر او 
ان دي، خو طالبان چې ځانونه د اس�م ټيکه داران بولي او داعشيانو ته خوارج وايي نو دوی ولې نامسلم

د ھمدغو خوارجو او يھودو نصاراوو په شان مسلمانان وژني؟، دا وجه ده چې ورځ تربلې د عامو 
سټ خلکو کرکه د دوی پر وړاندې زياتيږي، که طالبانو رښتيا ھم د اس�م د سپيڅلي شريعت پر بن

جګړې کولی نو افغان ولس به د دوی په څنګ کې وpړ وای، د امريکايي پوځيانو پر خ�ف به يې لکه 
د انګريزانو پروړاندې چې په لومړي او دويمه جګړه کې ملي پاڅونونه کړی ؤ دا شان ملي پاڅون به 

بده مرغه چې خو له . يې کړی وای او په نړۍ کې به افغان اتل ولس يو بل تاريخ رامنځ ته کړی ؤ
طالبانو د خپلو اتلو نيکونو د ريښتيني جھاد کړن�ره تعقيب نه کړه او  په اس�م کې د شړل شوي عربي 

) بدعت(ډلو ټپلو پر منحرفو pرو روان شول، دوی د القاعدې په مرسته په دين کې د ځانمرګو بريدونو 
، ښوونځيو، ودونو، د خلکو په رامنځ ته کړ، په مسجدونو، جنازو، فاتحو، زيارتونو، روغتونونو

کورونو او نورو ټولګټو ودانيو باندې يې بريدونه وکړل، ښځې ماشومان، سپينږيري او په لمانځه باندې 
يې ھم ووژل، چې دا ډول ) ديني عالمان(وارثين ) ع(وpړ عام او دولتي مسلمانان، حتی د پېغمبر

ه طالبان چې اوس داعشيان شوي دي د پښتنو بريدونه د اس�م په تاريخ کې نه دي ليدل شوي او ھغ
ښځې بيايي، داسې څوک شته چې ووايي په مذھبي، قومي او يا سياسي جګړو کې د تاريخ په اوږدو کې 
پښتنو د پښتنو ښځې بيولي وي؟ لکه چې په نورو ليکنو کې موږ څو ځله يادونه کړي ده چې دا ډول 

ُيھوديت؛ د بت پرستانو په دينونو او ځينو نورو له اس�م بريدونه يوازې د اسرائيلو په تحريف شوي دين 
مذھبي کړيو لخوا ترسره شوي دي، دا ډول بريدونه اس�مي نه دي او په اس�م ) خوارجو(څخه د وتليو
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کې کومه مخينه نه لري، طالبان، داعشيان او نور چې کوم غېراس�مي ظالمانه بريدونه کوي طبيعي 
برګونونه ښودل کيږي، نږدې درې کاله وړاندې ھغه مھال چې داعش ده چې پر وړاندې يې سخت غ

ډله، زموږ ګران ھيواد ته نه وه رارسيدلې او په عراق کې يې په يزيديانو باندې بريدونه وکړل، سړي 
که د عراق يزيديه ډله د شېطان لمانځنه کوي، (يې ووژل او ښځې يې ترې بوتلې موږ په يوه ليکنه کې

وړاندوينه کړي وه چې د داعش ډلې پر وړاندې به ټوله ) شېطان کړنې ترسره کوينو د داعش ډله د 
نړۍ پورته شي او لوی زيانونه به ورواړوي، چې ھمداسې وشول، چې اوس د داعش ډله مخ پرماتيدو 

  :هللا تعالی د داسې ظالمانو په اړه ويلي دي. او ورکيدو ده

َ﴿وكذلك نولي بْعض الظالمين  َِ ِ َِّ َ َ ِّ َ َُ َ ٰ َبْعضا بما كانوا يكسبون﴾َ ُ ًِ ْ َ َُ َ َ ِ  

په سبب د ھغو اعمالو چې دوی ) نورو(او ھم داسې مسلطوو موږ ځيني ظالمان پر ځينو «: ژباړه
  )١٢٩انعام، (» .به کول

ھمدا د طالبانو بې رحمو، داعش ډوله بريدونو، ) ھر عمل عکس العمل لري:(لکه چې وايي
، ٣١، د حمل په ١٣٩۵البانو بنديان اعدام کړي، تېر کال ولسمشر غني دوه ځله دې ته اړ کړ چې د ط

) ۶۴(لسم رياست باندې بريد وکړ، ُنيټه باندې چې طالبانو پل محمودخان ته څېرمه د ملي امنيت په
تنه عام وکړي ژوبل شول، ولسمشر اشرف غني يې په غبرګون کې شپږ تنه ) ۴٠٠(کسان يې ووژل او

ه ھغې چې په مرګ محکوم طالبانو اعدام شي پخواني ولسمشر حامد اسير طالبان اعدام کړل، وړاندې ل
کرزي او نورو ډٻرو کسانو، ولسمشرغني ته وړانديزونه وکړل چې محکوم طالبان اعدام نه کړي چې 

نيټه ولسمشر اشرف غني ته د روھي ويبپاڼه له ١٨له ھغې جملې څخه موږ ھم د غويي مياشتې په 
تر سرليک pندې وړانديز کړی ؤ تر څو اسير طالبان ) ان اعدام شي؟که په اعدام محکوم طالب( pرې

  .اعدام نه شي خو له بده مرغه چې ھغه شپږ تنه طالبان اعدام شول

د بمونو = ټانکربم (اوس بيا چې طالبانو د وزير محمداکبرخان مېنې پر عامو خلکو باندې د 
نان او لږ شمېر ملکي بھرنيان يې مړه او تنو پورې بې ګناه مسلما) ۶٠٠(بريد وکړ او نږدې تر) مور

 :ژوبل کړل او ھغه بې ګناه سپينږيري، ښځې او ماشومان چې ژوندي په خپلو کورونو کې ښخ شول
ْ﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت َْ َ َ ُ َِ ُِ ٍ ِّ َُ ِْ َ ُْ َ ِ َ﴾ 

څخه پوښتنه وشي، چې په کوم ګناه وژل  ښخې کړي شوي جلکۍ  او کله چې له ژوندۍ«:ژباړه
 )٨:د تکوير سورت( »شوي ده؟

تنو اسيرو طالبانو د اعدام حکم توشيح کړ، ولسمشر او د ) ١١( په غبرګون کې ولسمشرغني د
 :وژل شويو کسانو وارثان حق لري له قاتلينو څخه بدل واخلي

ْوكتْبنا علْيھم﴿ ِ َ َ َ َ َ ِّ فيھا أن النفس بالنفس والعْين بالعْين وا¬نف با¬نف وا¬ذن با¬ذن والسن بالسن َ ِّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َُ ُ ْ ُْ ُْ ْ ْ َْ َ َِ َِ َ ْ ْ ََ َ َ َِ َّ َّ

َوالجروح قصاٌص َِ ُ ُ ْ ُ◌ فمن تصدق به فھو كفارة له َ َُّ ٌ َ ََّ َ ََّ َ َِ ِ َ َ َ ُ◌ ومن لم يْحكم بما أنزل هللا فأولئك ھم ۚ ُِ ََ َٰ ُ َ ُ َّ َ ََّ َ َْ َِ ُ َ َ الظالمون﴾ۚ ُ ِ َّ 

موږ پر ھغوی دا حکم ليکلی ؤ چې د نفس په بدل کې نفس، د سترګې په  په کتاب کې« :ژباړه
بدل کې سترګه، د پوزې په بدل کې پوزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو 

کفاره ده او کوم خلک زخمونو لپاره برابره بدله ده، نو که څوک قصاص صدقه کړي، ھغه د ھغه لپاره 
 )۴۵: د مائدې سورت(» چې د هللا د نازل کړي قانون سره سمه فېصله ونه کړي، ھماغوی ظالمان دي

ګناه وژل شوي شھيد خپلوان غچ  لکه چې وړاندې وويل شول چې ھر څوک حق لري د خپل بې
ښنه وشي نو دا له او اس�مي شرعيت کې قاتل بايد ووژل شي، خو که ب (پښتونولۍ)په افغاني .واخلي

په قرآن کريم کي د قصاص حکم څو ځله راغلی دی خو موږ د  .غچ اخيستلو څخه ښه او لوی خېر دی
ُفمن تصدق به فھو كفارة له﴾ ژباړه﴿ پورته آيت په دې برخه باندې َُّ ٌ َ ََّ َ ََّ َ َِ ِ َ َ که څوک قصاص صدقه کړي، ھغه »:َ

ټينګار کوو او له ولسمشر څخه يو ځل بيا غوښتنه کوو چې محکوم طالبان دې د  «فاره دهد ھغه لپاره ک
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َطالبانو پخاطر نه، بلکه يوازې او يوازې د خدای تعالی، د انساندوستۍ او افغان دوستۍ پخاطر وبخښل 
 :شي

ِ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم ا¬مور﴾ ُ ِ ُِ ْ ِ ْ َ َْ ََّ َ َٰ
ِ ََ َ َ ََ َ َ َ 

وک چې له صبر څخه کار واخلي او بښنه وکړي، نو دا ډٻر د لوړې ارادې له البته څ( :ژباړه
 »۴٣ :د شوری سورت)«.چارو څخه ده

 څه دی چې نښان د ځوانمردۍ دی؟ وې مې

 يې عفوه په ھنګام د استقا%ل  وی

 خوشال بابا
 وژل (بې وسه کسانو) په اس�مي شريعت، د بشرحقوقو او د پښتنو په دودونو کې د اسيرانو

ښايسته عمل نه دی، اسيران له لويې ناھيلۍ او مايوسۍ سره مخ وي، کله چې موږ د داعشيانو لخوا د 
ټوله نړۍ د ګنډلو د )اسيرانو د اعدام صحنې وينو خورا زورونکي دي، ولسمشر بايد د طالبانو په شان

لونکي ته متوجه او رات (پسمنظر)ولسمشر بايد د ھيواد شاليد (ستنې له سلېم يا سوري کې ونه ګوري
ګړکيچن شي او pډٻرې  وي، د طالبانو اعدام به د ګټې پرځای زيان ولري، امنيتي حالت به pپسې

 )له يوې تورې ب4 پاڅي سل نورې(:ستونځې به وزيږوي

کلونو راپه دٻخوا افغانانو، د خلقي پرچمي؛ کفر اس�م؛ تنظيمونو او نورو  (۴٠)د تېرو نږدې
و کې په مليونونو افغانان ووژل شول، خو په پای کې پايله دا شوه چې موږ ډول، ډول خپل منځي جګړ

ښه بېلګه يې  وينو ھمغه د يو او بل د سر، سرسختي دښمنان د وروڼو په شان ګډ ژوند سره کوي، چې
څخه يې pس  اوس د ښاغلي حکمتيار راتلل دي چې له حکومت سره يې سوله وکړه او له جګړې

 طالبان په راتلونکي کې سوله وکړي، نو که طالبانو سوله وکړه، بيا به ښاغلی واخيست، کيدی شي ھمدا
 .ولسمشر په خپل کړي عمل باندې پيښمان وي

ولسمشر دې د دې پر ځای، په امنيتي ځواکونو کې اص�حات او بدلونونه راولي، لکه چې پخپله 
په پای کې طالبانو ته دعا  . ...ډيپلوماتيکې اړيکي پرې کړي  ټولې يې ويلي دي له پاکستان سره دې

کوو چې خدای دې تاسو ته ھدايت وکړي، تاسو په دې ورانيو سره نه شی کولی واک ترpسه کړی، که 
سل کاله نور ھم وجګړيږی نتيجه به يې منفي وي، دا نړۍ او ھغه دنيا مو مه تباه کوی، پخپلو تېرو 

ره سوله وکړئ، که تاسو سوله وکړي ظلمونو باندې توبه وباسئ، د جګړې پر ځای له حکومت س
بھرنيانو ته به دا پلمه چې په افغانستان کې جګړه ده له منځه وpړه شي او له ھيواد څخه به وpړ شي، 

لح خْيٌر﴾:څخه سوله بھتره ده په دې باندې ھر څوک پوھيږي چې له جګړې َ﴿والصُّ ُ ْ تاسو  )١٢٨: نساء( َ
څو ځايه  َله کفارو سره ھم سوله کړي ده، په دې اړه هللا تعالی په قرآن کې (ع)پوھېږې چې پېغمبر

 :، آيت شريف ليکو۶١يوازې د انفال سورت  حکم کړی دی چې تاسو سوله وکړئ چې موږ

ِ﴿وإن جنحوا للسَّلم فاْجنْح لھا وتوكْل على هللا َِّ َْ ََ َّ َ َ ََ َ ََ ََ ِ ُ ُ◌ إنه ھو السَّميع العليم﴾ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ُ َّ ِ ۚ  

که دښمن د روغې جوړې خوا ته مي�ن ولري، نو ته ھم د ھغې  [!(ص)ای پېغمبره] او«:ژباړه
لپاره تيار اوسه او پرهللا توکل وکړه، په يقيني ډول ھماغه د ھر څه اوريدونکی او په ھر څه پوھيدونکی 

 . آيتونه ھم د سولې په اړه دي٩/١٠ :د حجرات سورت )، آيت۶١ : سورتانفالد ( ».«دی
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