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 هیوادوالو قاتالن دیافغان طالبان د بی ګناه 
 
خپلو افغانستان د ملی ګټو پر ضد د پاکستان استخبابارات اداری آی. اس. آی. او پاکستانی کرنیالنو د  ګران د

د  د قطر دفترسم انولو د وروستی پړاو سره رو کرغړونو پالنونو او اهدافو سره سم د ګران هیواد افغانستان د

  طالبان په نامه جوړ شوی دی.

د قطر دفتر د طالبان دفتر ندی بلکی پاکستان دهشتګر د پاکستان په شمال برخو د پښتنو او بلوڅو په سیمو کښی د 

سره د خبره د پاره هغوی مدنی حرکاتو د ټکولو لپاری ساتی،  مګر په وروستیو کلنو کښی د قطر دفتر یی د امریکا 

 جوړ کړیدی. 

د قطر دفتر د طالبان په نامه  چی ډنډروچیانطالب دا چی د طالبانو ډنډروچیان په خاصه توګه په کابل کښی میښت 

 غلط دی.    کامأل  تبلیغ وی

قانونی غیر  ي خبره نسته،  بلکه دارد بی باوبیکل کښی  په خبرو د امریکا او طالبانو د ډلی ترمنځ  د مذاکرات

د  یواځی نیغ نظارت سره په  لخوا په خاصه توګه د پاکستان استخباباراتی اداری آی. اس. آی. مذاکرات د پاکستان

پاکستان خپل ګټی د امریکی څخه د طالبانو د مذاکرات تر دی.  پیل کړی د امریکا خبری الندی نامه ترطالبان 

 سیوری الندی روان کړیدی.  

 

افغانستان د سولی د  ا مذکرات د دبیا هم په هر ځای کښی چی وی یا شی او  هم که هر څومره اوږد دا مذاکرات

د  ترمنځد امریکی او پاکستان د د افغانستان د سولی د پاره نه بلکه  په اصل کښی  مذکراتو لړی ید د . پاره نه دی

ګټی د امریکی څخه د طالبانو د مذاکرات  یخپلپاکستان  0ل دیامتیازاتو د الس راوستولو لپاره چنی وهد  پاکستان

بی ګناه د په هدایت د پاکستان استخبابارات اداری آی. اس. آی.  په حقیقت کښی طالبان تر سیوری الندی غواړی.

 افغان هیوادوالو بیله شکه رښنتی قاتالن دی. 
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 2از 2

  

 لـیـول وکـتـقـم ی دل دــاتـی قـنسته چ یـش ن کښی داسیـیـآئ یڅـه هـوټ او پـګ یڅـه هـپ یړــد ن

 شی. 

سولی په خبرو کښی د افغان مظلوم او بی دفاع ولس استازیتوب نشی کوالی. د ګران هیواد افغانستان طالب قاتالن 

   د استخباباراتی اداری آی. اس. آی. د پاره کار کوی.        او د پاکستان د ګټو او پاکستانطالبان د 

 غیرقانونی دی.پخپله د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرات بی باوي نه بلکه دا مذاکرات 

 

 یو ځوان وطنپال شاعر وایی: 

 

 یګر کی دی اور ولـا په فکـزما په هنر او زم

 ام او اولس نه کومـر د خپل قـچه په کی فک

 ناه انسان وینه بهیږی باقرهـپدی چینه کی د بی ګ

 نه کوم اودس اوبو په دی خو ا شیمونځ دی قض

 
د طالبانو نوم و پاکستان ته د شیدو غوا ده.  دا  پاکستانی ډرامی او چلونه دی چی طالبان نه یواځی د پاکستان او د 

پاره کار کوی بلکه د طالبانو ورانیونکی شبکی د ایران،  د ساتلو د راتی اداری آی. اس. آی. د ګټواستخبا پاکستان د

  .دی و په خدمت والړهګټ د سعودی عربسیه او  رو

ان دی. ـیـرنـړی قـلسیزو د جګ ورـبلکه د افغانستان د څل ،هـق استازی طالبان نـی او مستحـولی واقعـد رښتنی س

 ای.ــــپ

 

 ******** **** 
 طالبان د بی ګناه افغان هیوادوالو قاتالن دی
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