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ه یوه پ جنایاتونه "جهاد" مقدسنا  د سرښندنی اورښتنی او پالو مقدس جهاد هیواد د افغانستان په تاریخ کښی هیواد ګران د 

   .یتلل کیږتله نه 

 په لمسونافغانستان دښمنانو هیواد  گران دډلو ګوډګرو او نورو جواسیسو القاعده، مذهبی تند الرو، وهابیانو،  " اسالمی" 

 وران کړل؟یی   په دری پړاؤ کښی  ښکلی هیواد

دعا کوم،  چی د  او میړانی له پاره و روح او غازیانو  پاکو شهیدانوټولو ګران هیواد افغانستان د هغو زموږ د ټولو له مخه  تر 

ورته پیی جنډه  مقدسه د جهادپرضد د بهرنیو د تجاور  له پاره ، ناموس او ملی ګټو د ساتلوحرمت ،د عزت ګران هیواد افغانستان

ته مبارکی  مجاهدود مقدس جهاد ژوندی مړڼیو0دی او یا شکر دی چی ژوندی شهیدان شویدی د جګړی په ډګر کښی کړی او

څخه  رهبرانو غلو او ورانکاروجهادی د هغو  او شهیدانو خط و غازیانود ګران هیواد افغانستان د پاکو او صادقو مجاهد 0موای

ونکو د هیواد پالکښی لورو لیزو دی وروستیوڅپه  .ید یلب سرته رسولی ندی غالوی او جنایتونهچی د اسالم او جهاد تر نامه ال

      .دی بیلسره  هم الریاو د جنایتکارانو 

 نیټه زموږ د  ( اوه ویشتم2۷کال د دسیمبر د میاشتی ) 19۷9شورویانو نظامی  یرغل د  دباندی پر افغانستان   :ؤلومړی پړا

    .د جکړی په دواړو خواوی شهیدان شول په میلیونو هیواد وال چی مجاهد ولساحساسات راوپارول کوم ملی  هیوادوالو

 

په دی پلمه د نور بهرنیو په مرسته خپل ناورا او غیرقانونی غوښتنی د افغانستان د ورانولو  و ایران او پاکستان زموږ ګاونډیان

   .ال دوام لری سهاو چه تر د پاره تر سره کړی دی
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عرب طالبان، القاعده او نورو نړیوال ترورستان ډلی یی و افغانستان ته واستول تر ټولو پاکستان او سعودی  دویم پړاؤ:

   .شریری ډلی وی او ګران هیواد یی ال نور وران کړل

و افغانستان ته  یی امریکا او ناټو خپل عسکروروسته د سپټیمر د حملی څخه  2001پر امریکا باندی د القاعدی  د دریم پړاؤ : 

ولیژل او د طالبان واکمنی یی رانسکور کړل او پر ځای بیرته هغه پخوانی 

      .اشرارو حکومت یی کړل

امریکایۍ واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د یو شمېر پخوانیو محرمو اسناد په را 

کلونو کې امریکایي  19برسېره کولو سره ادعا کړې ده چې په تېرو 

 .ې په اړه خپلو خلکو ته بیا بیا درواغ ویلي ديحکومتونو د افغان جګړ

د امریکا د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او کانګرس د افغان 

امریکایي پوځیان د  2۴00په افغانستان کې  0جګړې په اړه یوه خوله نه وو

وژنې پړه هم د حکومت پر همدې ناپوهۍ او ګډوډۍ ور اچوید امریکا د 

امریکایي پوځیانو په افغانستان کې ماموریت ترسره  ۷۷۵000کال راهیسې کابو  2001له مخې، له دفاع وزارت د شمېرو 

زرو ډېر افغانستان کې د  20وژل شوي دي او تر  2300کړی دی، او ځینې یې تر یو ځل ډېر هلته تللي  له دې ډلې شاوخوا 

  .ماموریت پر مهال ټپیان شوی

بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغان سولې لپاره د امریکا د 

زلمي خلیلزاد ویلي، د چارشنبې ورځې د هغه برید له کبله چې طالبانو 

بګرام هوایي اډې ته نژدې کړی و، له دې ډلې سره یې د سولې روانې 

 .خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډولې دي

ول دی او د بیګناه افغانانو وینه تویول به ددی ډول مذاکراتو ځنډول موده که لنډ  اویا که اوږد وی هسی د وخت تیر

   .د طالبانو سره مذاکرات به هیڅکله و سولی ته ونه رسیږی 0داوام لری

ددی تورو او  .د طالبان په تورو او سپینو پاجو لنګیو مه خطا وځی

سپینو د پاجو بګړیو خاوند په اسالم آباد ٍکښی ناست دی، تر څو 

نونی غوښتنی د افغانستان د چی پاکستان خپل ناورا او غیرقا

به هیڅ وخت خپل  .آی .اس .ورانولو د پاره تر سره نه کړی،  آی

  .مزدور طالبان ته دجګړی اوربند او د سولی اجازه ور نه کړی
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