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 دپاره ؟ "لیسو"دافغانستان  د خبریبهرنیان او  وطالباند 

 
د ره طالبانو سامریکا متحده ایاالتو سالکار ځلمی خلیلزاد د  کښی د په خاص ډول په بهرنی چارو او هیوادو ود بهرنی

په م دا هدی بلکه  قانونی کار غیرد اصولو له مخی پټی خبری نه یواځی دا چی ټولی هغه افغانستان د سولی لپاره 

او تل پاته سوله  رسویو تهجګړه پای ویښت کلن خونړی لڅدا افغانستان هیواد ګران د نشی کوالی چی هیڅ ډول 

   0هیواد ته راولی

ثابتوی ه ډاګه پحقیقت پخپله  تورو پردو ترشا داو د یپردبهرنیانو سره د د  یمذاکر یپټ ناستی او دا پرله پسی ود طالبان

ډاګیان ګو ښکاره زمونږ د ګران هیواد افغانستان د دښمنانوطالبان او السپوڅی دی  د بهرنیانوبیله شکه چی طالبان 

   0دی

هغه ښی ک لنګیو وپاج واو سپین وی جامی او په تورنپس جوړیهغه یو ډول  په کارخانو کښی .آی س.ا .د پاکستان د آی

   0ی چه افغانستان ویجاړوید مزدوران د دستګاؤ استخباراتود  ان، ایران او روسطالبان د پاکستان سینګار

 .یلرن ڼهب قانونیهیڅ ډول خبری هکله  هپ سولی او د جګړی د ختمولود افغانستان دګران هیواد هجنایتکاره ډل انوطالبد
 

 

 

 مه 2۸ته منلې ده چې چین به راتلونکې اوونۍ دوشنبه او سه شنبه، د اکتوبر پر  .سي .بي .طالبانو ته نږدې سرچینو بي
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مخه د  د هکال پنځویشتچی ډله ده وسلو سمبال هغه تروریستی او جنایتکاره د پرویو په طالبان د پردیو په لمسون او 

 پاکستانی کرنیالنو دکال کښی  199۵او  دیشوی جوړ والسه پ .آی .سا .د آی پاره د پاکستان افغانستان د ورانولو د

  0ننه ایستل شویدیته افغانستان سره  زور په مټو نراله بابر او کرنیل امام د

 

زره  لومړیو شپږ میاشتو کې نژدې شپږنیمکال په  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون موندنې ښیې چې د روان لمریز

ملکي افغانان وژل او ټپیان شوي دي. د دغه کمېسیون په راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو راغلي چې د مرګ ژوبلې دا 

  0شمېره د تېرکال ورته مودې په پرتله څه باندې اته سلنه زیاتوالی ښیې

ولی سطالبان د افغانستان د پاره د 0دهواک نلری او یوه سیاسی مستقله ډله نه  لومړی دا چی طالبان په افغانستان کښی کوم سیاسی

« اسالم»کالو کښی د  طالبانو په تیرو پنځویشت 0طالبان د ګران هیواد افغانستان و ملی ګټو ته ژمن ندی 0د خبری حق ولری

څ ره هغه بیساری جنایتونه یی سرته رسولی دی چی په هیترنامه الندی دافغانستان د ملی ګټو پرضد اود بیګناه افغانان په وژلو س

زموږ  0ډول، په هیڅ وخت اوهیڅ چیری نشی کوالی دافغانستان شریف ولس استازیتوب وکړی او یا د سولی د خبرو حق ولری

د  ره کارکوی،شریف هیوادوال طالبانو ته د ملی خاینانو او جنایتکارانو په سترګه ګوری چی دوی د ګران هیواد د دښمنان لپا

جګړی اوربند نه کوی او د خپل هیوالو سره د سولی خبری نه کوی مګر د هر بهرنی هیواد د خبرو غونډو سینګارحاضردی 

  0طالبان زمونږ د هیواد د دښمنانو په الرښونه ښکلی هیواد راوران کړیدی 0چه پاکستان و دوی ته ووایی

طالبان د پاکستان، ایران او روسیه د ګټو د پاره یواځی د جګړی لپاره ګماری زموږ شریف هیوادوال په ډاګه پوهیږی چی 

د وژلو  انو دافغان په افغانستان کښی بیله د افغانستان د ورانولو او د بیګناهدښمنان په دستور  د هیواد د بهرنیو طالبان  0شویدی

او طالبان او  ی ظلمونه او جنایتونه هیڅکله نشی هیروالیزموږ هیوادوال د طالبانو د واکمنی د توری دور 0پرته بله دنده نلری

  0پای 0په افغانستان کښی سوله نه شی راوستالیهیڅوخت د هغوی بهرنی باداران 
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