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ې د زرګونو بنسټ پالو مذهبی مدرسو په منځ کې د اکوړې خټکو حقانیه مدرسه چې بنسټ ایښودونکی په پاکستان ک
یې مولوی سمیع الحق وو، د ځانمرګو بریدکوونکو او تروریستو ډلو، ټپلو په روزلو کې لومړی ځای لري. مولوی 

چاړو له هغه وروسته ووژل شو، کله  سمیع الحق په راولپندۍ کې په خپله ویال کې د حرفه ای نامالومو وژونکو په  
چې د امریکا ولسمشر دونالد ټرامپ نېغ په نېغه پاکستان په دوه مختوب، د تروریسم سره په مرسته او د امریکایي 

 .مشرانو په غولولو تورن کړ
کرنېل  د طالبانو ډېرۍ مشران د حقانیه مدرسې روزل شوي کسان دي. طالبان به مولوي سمیع الحق خپل بچیان بلل. 

امام به طالبان خپل شاګردان بلل. د پاکستان صدراعظمې بینظیر بهوټو به ویل چې:» امریکا دې یواځې مونږ د  
طالبانو په روزلو او سمبالولو نه مالمتوي. د طالبانو پروژه انګریزانو طرحه کړه، امریکائیانو تائید کړه، سعودي 

کمتیار، حقانی، ربانی ، مال عمر او اسامه بن الدن خپل اتالن  تمویل کړه او مونږ اجراء کړه.« جنرال مشرف به ح
آی مشر او نصیرهللا بابر به دا کسان له خپلو ځانونو ښه  -اس-بلل. جنرال حمید ګل د پاکستان د نظامی استخباراتو آی

 .پاکستانیان بلل
ونږ امریکائیان خپل کرلي د امریکا خارجه وزیرې هیالري کلینټن د طالبانو سره د جګړې په هکله وایي چې: »م

 «باید وریبو
په پاکستان کې روزل شوي افغانی تروریستان »مجاهدین« په داسې حال کې چې په خپلو منځو کې د واک پر سر  
ښکر په ښکر وو په ګلبدین، ربانی، پیرصاحب او محمدی صاحب پورې تړلي تروریستان په آذربایجان، چیچن او  

 .صربستان کې جنګیدل
آی د مشر اختر عبدالرحمن د    -اس-وسته چې جهادی ځان غوښتونکو داخلی جګړه پیل، کابل یې د آیله هغه ور

شیطانی هیلو مطابق د ایرو په تل بدل او زرګونه افغانان یې د خپلو فرعونی غوښتنوقربانی کړل او په پاټکونو کې د 
یا ته د خپل مال التجاره د پاره افغانستان د پل افغانانو په چور او چپاول اخته شول، د پاکستان دا هیله چې منځنی آس

په توګه وکاروي، ځکه عملی نه شوه چې جهادی قوماندانانو د خپلو جیبونو د ډکولو د پاره د پاکستان له خوا مرکزی 
آی له خوا د نوي را پنځول  -اس-آسیا ته د هغه هېواد پر تلونکو مالونو ګمرکی قیودات وضع کړل، نو پاکستان د آی

ی ځواک په توګه طالبان وهڅول چې د سپین بولدک او هرات تر منځ د الرې په اوږدو کې د جهادی الروهونکو  شو
- اس-او غلو ډلې وځپي، څو خپلو بندو مالونو ته د مرکزی آسیا په لور الره خالصه کړی. دا وه چې کرنېل امام د آی

 آی لخوا د طالبی لښکرو سرالری وټاکل
ماندانانو سره د اړیکو او پېژندګلوی پر اساس د طالبانو د سراسری نفوذ او واکمنۍ الره  شو. نوموړي د جهادی قو

 .خالصه کړه
پاکستان غوښتل چې د سیمې هېوادونه په ځانګړي توګه افغانستان او هند د خپل عمده تولید )تروریسم( په وباء اخته  

نو د کړیدو او په وینو کې د ټپریدو تماشا وکړي له کړي او خپله د خیر په غونډۍ کېني او په مزه مزه د خپلو دښمنا
پاکستان څخه د نړیوالو د پام اړولو له پاره یې افغانستان د تروریسم د مرکز په توګه غوره کړ. د اسالمی ورورولۍ 
په نوم یې د نړئ ټولو اسالمی بنسټ پالو په ځانګړی توګه د القاعدې نړیوال تروریستی سازمان ته د طالبانو تر 

آی د  له دې وروسته  پناه ورکړه.  او  -اس-وزرو الندې  ایغوری،چیچنی  تاجیکی،  ازبکی،  پاکستانی،  کارمندان،  آی 
عربی تروریستان د افغانستان په ټولو والیتونو کې بېلې مجوزه آزاد ګرځیدل راګرځیدل. افغانۍ په کلدارو واوښتې، 

افغانی منل شوو اصولو پر ضد تعصب باب کړ. د  »اسالمی« شریعت یې جاری او د ښځو پر ضد یې د اسالمی او  
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نجونو او هلکانو تعلیم او تربیه په ټپه ودریده. د طالبانو، القاعدې او پاکستانی توندالرو حکومت یې پر خلکو تحمیل 
کړ او د امربالمعروف، نهی عن المنکر اداره یې د عقایدو د تفتیش د پاره وګمارله او د خلکو وهل، ټکول، سنګسار،  
صحرایي محاکمی، د سرغړوونکو د السو او پښو پرې کول او د افغانستان د ملی تاریخی او فرهنګي ارزښتونو له 

 .منځه وړل او تاال ترغه کیدل پیل شول
په عربستان، دارالسالم، یمن...او نورو ځایونو کې د امریکا پر ضد له تروریستی بریدونو وروسته د امریکا متحده  

او د تروریستی   بن الدن د دې بریدونو تور پورې کړ او د خوست پر ژوره )د اسامه له خوا جوړ شویایاالتو پر اسامه  
ساعته وړاندې    ۴روزنې له پاره د قوی استحکاماتو لرونکی کمپ( یې تر راکټی برید الندې ونیو، خو د برید نه  

پښې سپکې کړي وې. پر نیویارک د  آی پخوانی مشر بن الدن ته د برید خبر ورکړی وو او هغه  -اس-حمیدګل د آی
سپتامبر د یوولسمې برید هم په افغانستان کې د طالبانو په سیوره کې پر اوسیدونکی مشهور تروریست اسامه بن الدن  

 .پورې شو
د سپتامبر د یوولسمې برید پر اسامه بن الدن او د هغه پر طالبی مالتړو د برید سبب شو، د برید په پایله کې طالبی  

آی  -اس-ی دړې وړې شوه او طالبان بېرته خپلو پاکستانی روزنتونونو ته والړل، هلته مېشت شول. دا ځل آیواکمن
طالبان د بدری او منصوری ځانمرګو لښکرو په بدرګه نوي جګړې ته چمتو کړل. د طالبانو اوسنۍ سرپرست داخله  

ځانمرګي بریدونه ۱۰۵۰دې پر افغانستان  وزیر سراج الدین حقانی په ویاړ سره وایي چې:»یواځې زما تر الس الن
 .«شویدي

پټولې.  پاکستان په مالتړ سترګې  د  پایه له طالبانو څخه  ټینګار سره سره تر  بیا  بیا  د  افغان مشرانو  د  امریکائیانو 
 امریکائیانو غوښتل خپل دایمی متحد او خپل د سیمې

که نه ګټل کېده چې له یوې خوا د طالبانو د جګړې  ژاندارم پاکستان له هر ډول زیان وساتی. د طالبانو سره جګړه ځ
تر شا د امریکا متحد پاکستان، د اسالم په نوم د نړئ ټولې تروریستی ډلې او د هیروئینو، آپینو او چرسو قاچاقچیان  
او په سیمه کې د امریکا رقیبان والړ وو، له بلې خوا په امریکایي ډالرو، غصب شوو مځکو، د عامه او خصوصی  

یو په چور او چپاول مستو مجاهدینو د افغان واکمنۍ د بدنامولو او کمزوری کولو هڅې د جمهوریت د سقوط تر  شتمن 
وروستی ورځې جاري وې. له دې امله په لکونو افغانان د امریکا او طالبانو تر منځ د جنګ، جګړو قربانی شول. د  

ینې غلطې ثابتې کړې. امریکا او متحدین یې شلن  جګړې اوږدیدو د امریکا او متحدینو د ژر تر ژره بري وړاند و
 .کلنې جګړې ستري کړل او پاکستان وکوالی شوه چې هغوی د افغانستان په اړه د پاکستاني پالیسیو منلو ته اړ کړي

آی طالبان د افغان ولسمشر سره له خبرو منعه کړل. پاکستانی چارواکو به ویل چې غیر له ولسمشر غنی  -اس-آی -
افغان سره تفاهم ته رسیدالی شو. ددې په تعقیب به طالبانو ویل چې د غني له حکومت پرته مونږ د ټولو   مونږ د هر

تنظیمونو د مشرانو سره خبرو آترو ته حاضر یو. امریکا هم د طالبانو سره په مذاکراتو کې افغان حکومت له پامه 
پاکستان د لوی درستیز باجوه په دفتر کې حل کولې.    آی او د -اس  -وغورځاوه. خلیلزاد به د طالبانو سره ستونزې د آی

پاکستان د افغان دولت سره د خبرو طرفدار مال برادر د کالونو لپاره په زنځیرو کې بندیوان ساتلی وو. د پاکستان 
سره د مخالفت په صورت کې هر طالب د ځان په وړاندې د مال برادر، مال عبیداله، مال یأسر، مال عبدالرقیب.....  

 .برخلیک لید
پاکستان د امریکائیانو د ویرولو د پاره، طالبان د امریکا رقیبو هېوادونو روسیې، چین او ایران ته واستول، تر څو   -

امریکا اړ کړي چې د افغان دولت په محوریت د مذاکراتو دریځ پرېږدي او امریکا د طالبانو سره بی قید او شرطه  
ناعت ورکړ، څو په سیمه کې د امریکا د ګټو د ساتلو له پاره پر پاکستان او طالبانو  خبرو ته کېني. پاکستان امریکا ته ق

پاکستان او طالبانو د ګډې توطئې -باندې باور وکړي. همدا وه چې د افغانستان د اسالمی جمهوریت پر ضد د امریکا
 .مثلث جوړ شو

 .د جمهوریت د غورځیدو د پاره امریکا عالوه پر ځمکنی مالتړ، هوایي مالتړ هم قطع کړ -
د توطئې د مثلث سره د جمهوریت داخلی دښمنان)د طالبانو د لومړی حکومت د ړنګولو په مهال د امریکې پیاده   -

دې سال شول چې په اسالم    نظام( یانی مجاهدین هم یو ځای شول. د توطئې مثلث او د جمهوریت داخلی دښمنان په 
 آی د -اس-آباد کې به د طالبانو او چورګرو شریک مؤقت حکومت جوړیږي او ولسمشر اشرف غنی به د آی

لښکرو او چورګرو ګډ حکومت ته واک سپاري. له دې امله د شر او چور مشران د کابل د سقوط په ورځ په اسالم 
الړ وو. چورګر پوهیدل چې په افغانستان کې د واک منبع اسالم آباد کې د محمود قریشی د دفتر دروازې ته قطار و

 . آباد ته انتقال شویده
آی د توطئې مثلث د پرېکړې خالف د حقانی)بدر( قطعات کابل ته د ننه کړي وو. پراتیک یو ځل بیا وښوده  -اس-آی -

 .ه هم نه رسيچې امریکایي شیطان د اسالم تر نقاب الندې د مکار ابلیس )پاکستان( د پښو ګړد ت
یوه خړپړ افغان ولسمشر غنی په یوه ناببره اقدام سره، مستبدالرایه سپینه ماڼۍ، د شیطان ځاله اسالم آباد او د هغو   -

طالبی او جهادی بړیڅي هغه وخت هک پک کړل، کله چې جهادی غله د واک د ویش څخه محروم پاتې شول او د  
آی، طالبانو او جهادی غلو جوړ  -اس-آی  -بحران سره مخ شوه. د خلیلزادطالبانو واکمني د مشروعیت د نه شتوالی له  

شوی شخوند په ستونی کې بند پاتې شو. د توطئي تیوری ماتې وخوړه، توطئه ګران ټول شوک وو. غنی د واک له  
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کلي یې د  پاره د پردو د مزدورانو د زور آزموینې او وسله والو سیالیو خونړۍ الره وتړله او د هېواد ښارونه او  
 .زور او زرو د شیطانی لښکرو تر منځ د نښتو، مرګ او ژوبلو، ویجاړیو او تباهیو له توپانه وژغورل

آی مشر فیض حمید کابل ته راغۍ او د طالبانو سرپرست حکومت  -اس-د طالبانو حکومت د تشکیل د پاره د آی -
ادر کړ. خو ډېر ژر د ملګرو ملتو د امنیت  اعالن شو. د حکومت د اعالن د مخه طالبانو د عمومی عفوې فرمان ص

شورا په سلګونو داسې شواهد تر السه کړل، چې د عفوې د فرمان پر خالف د طالبانو له خوا د افغانانو د وژنو، 
 .آی د تباهکاریو مرموز میتودونه کارول کیږي-اس-اختطاف، شکنجو او وژنو د پاره د آی

ن شول. په داسې حال کې طالبان افغان نجونې له تعلیم او کاره محروموي چې  د ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه اعال  -
د مولوی فضلو په هېواد کې ښځه صداراعظمه )بی نظیر بهوتو( او خارجه وزیره )حنا ربانی( کیدای شي. خو د 

کوي. ځکه مولوی فضلو چړیان )طالبان( د ښځو د تعلیم په هکله د غلو د مشر حبیب هللا کلکانی د تفکر پیروي  
طالبان ښځې زده کړو ته نه پرېږدی چې زده کړه رڼا ده . طالبان د افراطی اسالم ړانده پلویان دي. تیاره او جهالت 
د طالب د ژوند چاپېلاير دی. بیلې دې چاپېریاله طالب مري. پلیانه په افغانستان کې رڼا نه بلکې اور غواړي، تر څو  

آی د نقشې مطابق غواړي -اس-پلیانې خاوند د طالبانو پیغامبر )مال فضلو( د آیافغانستان د اور په لمبو وسوځوي. د  
له افغانانو پوهه، عقل، تعلیم او وجدان واخلي، تر څو د مصنوعی پاکستان او طالب ژوند اوږد شي. د نړئ د هېوادونو 

 د خارجه چارو ښځینه وزیرانو د طالبانو د
 .و پر ضد طالبی بربریت حتی اخواني ارتجاع حیرانه کړهښځو ضد وحشیانه اقدامات محکوم کړل. د ښځ

قطر په نړئ کې د اسالمی بنسټ پالو، په سوریه کې د داعش او په افغانستان کې د طالب مالتړی هېواد دی. حتی د  
طالبانو حامی د قطر خارجه وزیر د طالبانو د نجونو د زده کړو ضد پالیسۍ شوکه کړیدی. د ښځو د حقوقو د دفاع  

نړیوالو سازمانونو عالوه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د طالبانو د نجونو د تعلیم خالف انسانی ضد پالیسی محکومه   پر
 .کړه
د  - لوحه  وزارت  د  چارو  د  ښځو  د  پاره  د  حل  د  ستونزو  د  ښځو  د  سمدالسه  سره  راتګ  نامیمون  د  طالبانو  د 

داره تعویض شوه. طالبان د نړیوالو د باور د ګټلو د پاره  امربالمعروف او نهی عن المنکر په متعصبه او بنسټګره ا
رنګونه او نقابونه بدلوي، خو په تدریج سره خپلو پخوانیو دریځونو ته راګرځي. طالبان د خائن او ابلیس خلیلزاد هغه  

په افغان  درواغ افشاء کوي چې ویل یې: »طالبانو ډېر زیات تغیر کړی دی«. د خلیلزاد درواغ د دې له پاره وو چې 
 .غمځپلي ټولنه کې د امریکایي او پنجابی پالن مطابق، طالبی مصیبت ته ځای پیدا کړي

طالبانو تر ننه خپل پخوانی مالتړی القاعده، د ازبکستان انصارهللا، د شرقی ترکستان اسالمی غورځنګ )ایغوریان(  -
کړل. پاکستانی واکمن له یوې خوا نړیوال د  چیچنیان، تاجیک جنګیالی او پاکستانی تروریستان له هېواده رخصت نه 

طالبانو په رسمیت پیژندلو ته رابولي او له بلې خوا وایي چې د افغانستان له خاورې داعشی او طالبی تروریستان پر  
پاکستان بریدونه کوي. مانا دا چې پاکستان نه، بلکې افغانستان د سخت دریځۍ او تروریسم مرکز دی. امریکا اوس  

تی ډلو سره د طالبانو پر اړیکو خاشه آچوي، یواځې په واک کې د خپلو جهادی السپوڅو د ګډون خبره  د تروریس
 .کوي

طالبان او د هغو مالتړي په ځانګړي توګه چپی بې سره او بې لکۍ عناصر د پنجاب له فتح مبین وروسته د سولې  -
ې پر دې وژنو یې ویاړ کاوه او د هغو په جګړو  او امن ډنډورې وهي. په کابل کې د زنځیري وژنو هغو قاتلینو ته چ

کسه خارجیان او باالترتیب    ۸پورې هر کال په متوسط ډول د امریکائیانو په شمول    ۲۰۲۱کال څخه تر    ۲۰۱۵کې له  
افغان سرتېري وژل کیدل، د اتالنو خطاب کوي. هغو چا ته د اتالنو   ۸۰۰۰د ملکی تلفاتو عالوه هر کال حد اقل  

زمونږ ماشومې او معصومې خویندې او لوڼې د اسالم د صریحو احکامو خالف، د ښوونځیو له خطاب کوي چې  
دروازو په سرو او ژړاندو سترګو کورونو ته لیږي او د ښوونځیو دروازې یې پر مخ ورتړي. د نجونو د زده کړو 

اقتصادی ستونزې لومړیتوب   په هکله د دیبورا الینز په وړاندې د طالبانو استازی سهیل شاهین وایي چې:»مونږ ته
 لري« . مانا دا چې طالبانو افغان ولس د خپلو موخو له پاره

ګروګان کړی دی. طالبان معترضې ښځې د افغانی غوره دودونو پر خالف اختطاف کوي، وژني یې او ویروي یې،  
قالبی روشنفکر« له نظره تر څو د هغو د حقه او روا اعتراضاتو مخه ونیسي. طالبان د تعلیم او رڼا دښمنان د »ان

اتالن دي !!! د منځنیو پیړیو د عقایدو د تفتیش استازی، مذهبی فناتیک خونخواران، د علم او پرمختګ دښمنان، د  
صحرایي محاکمو، سنګسار، د السونو او پښو د پرې کولو مجریان زمونږ د »چپی« مبارزینو! اتالن دي ؟!؟! ډېر  

سي پرولتری انترناسیونالستان په اولترا ښي السو اسالمی انترناسیونالستانو بدل  تفاوت نه دی راغلی. اولترا کیڼ ال
 !!!شوي دي

د مارکس، انګلس او لنین د مدرسې ناکامه شاګردان د سید قطب، محمد قطب او ضیاءالحق مدرسې ته شامل شوي 
 !!!دي

ې په وړاندې وایي:»طالبان باید ځانونه  زمونږ »انقالبی روشنفکران« د هغو اتالنو مالتړ کوي چې تورمخۍ خلیلزاد ی
وپیژني او په دې پوه شي چې که امریکا نه واي، له سل کاله نورې جګړې وروسته هم واک ته رسیدالی نه شول«.  
خلیلزاد رښتیا ویلي دي. دا هم رښتیا ده چې کیڼ او ښي ګمراهان وروڼه او د یوې سکې دوه مخونه دي. دوی د  
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 5تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پر ظاهری او غولوونکو اړخونو قضاوت کوي او له واقعی جریاناتو تل بې خبره پاتې کیږي  ناپوهۍ له امله د پېښو  
او په دې توګ په تیاره او خالء کې وارونه کوي. دوی نه پوهیږي چې کله چې د قرآن مال سیاسی واک تر السه  

وبې کوي، د قرآن خالف  کړي، نور قرآن د جومات په طاقچه کې هېروي او مال د اقتدار د ساتلو د پاره سیاسی ل
درواغ وایي، معاملې کوي....، هماغه مال چې د امریکا د ماتې باټې به یې وهلې، خلکو ته وایي چې: »تشویش مه  
کوئ! انشاء هللا امریکا به بېرته راځي« . دوی په دې نه پوهیږي چې طالب د امریکا لښکر وو او د امریکا لښکر 

غان بې ګناه ولس وواژه او بس. امریکا طالب ایجاد کړ، واکمن یې کړ، له واکه پاتې شو. امریکا او طالب دواړو اف
یې ایسته کړ او دادی اوس یې بیا د واک په ګدۍ کېناوه. امریکا خپل »متحد« افغان حکومت هېر کړ، د پنجابیانو په 

ه کړي وو، لږ وروسته  ګډون یې د طالب سره د نوی معاملې باب خالص کړ. هغه څه چې لږ د مخه یې د طالبانو سر
یې د »متحد« )افغان حکومت(سره وکړل او دا لړۍ به تر هغو ادامه ولري، څو چې د افغان عقل سر ته راغلی نه  

 .وي
کاله زمونږ)د افغانانو( وینې تویوي او د طالبانو د استاد او رهبر کرنېل امام په قول چې:»د افغانانو   ۴۰که پاکستان  

توی شي!!!« او په پاکستان کې یې د پښتون په ګناه پښتانه له ژبې، تاریخ، فرهنګی ارزښتونو   وینه چټله ده، پرېږده چې 
او لومړنیو حقوقو محروم کړي دي او په ډاګه په افغانستان کې د ستراتژیکې ژورتیا درلودل خپل حق بولي، زمونږ  

 آی له لښکرو خپل مالتړ توجیه -اس-چپی الرورکی او ګمراهان څنګه د آی
؟؟ آیا تر ننه پاکستان د طالبانو تر شا والړ نه دی؟ که پاکستان د انګریزی استعمار ځای ناستۍ او د افغانستان کوي؟

دښمن دی، د څه له پاره د طالبانو مالتړ کوي؟؟؟ د »انقالبی« نابغه سره ولې دا پوښټنه نه پیدا کیږي؟ هغه پاکستان 
وژني او د افغانستان ښوونځي سوځوي، پلونه آلوزوي، بندونه له    چې ستا انجینر، داکتر، معلم او په نوم روڼ آندی

 منځه وړي او د افغانستان له کاڼو او بوټو کرکه او نفرت لري، څنګه او د څه له پاره د طالبانو یار او مددګار دی؟؟؟ 
وتکترات هیواد تبدیل طالب د معاملې په پایله کې پر یو پر-انقالبی« نه پوهیږي چې افغانستان د امریکا او پاکستان »

شو او د یوه غالم غالم شو. د افغانانو په غیاب کې عمران خان او قریشی د افغانستان په اړه خبرې کوي، اعالمیې  
 .صادروي او د نورو هیوادونو د استازو سره د افغانستان په اړه په نړیوالو ناستو کې حضور پیدا کوي

فعالې رسنۍ   ۳۱۸خبریاالنو د اتحادیې له قوله د طالبانو له راتګ وروسته  د خبریاالنو د نړیوال فدراسیون او افغان  
ورځپاڼو له جملې څخه یواځې    ۱۱۴ښځې بېکاره شوي دي. د    ٪۷۲خبریاالن له دې جملې    ۳۰۰۰تړل شوي دي،  

 انالئن رسنۍ تړل شوي دي. پرون په ۴۹رادیوي شبکې او  ۱۳۲تلویزیونې شبکې،   ۵۱یې تر اوسه فعالې دي.   ۲۰
کندهار کې د درو راډیوي رسنیو خبریاالن ونیول شول او د درو واړو دروازې وتړل شوې. د خبریاالنو د نړیوال  
فدراسیون مشر انتونی بیالنجې وایي چې: »د طالبانو ورته اقدامات به ډېر ژر پر افغان ټولنه خپل ناوړه آغېز څرګند 

، ملی سرود، ملی اساسی قانون، وطنی ملی موزیک، ملی  کړي.« طالبان د بیان د آزادۍ، ملی بیرغ، ملی هویت  
 .فرهنګی ارزښت دښمنان دي –آتڼ، د لرغونی نوروز، د لرغونی بودا او په یوه ټکي کې د هر افغانی 

طالبانو له افغانانو نه یواځې د بیان آزادي سلب کړه او پاتې به هم سلب کړي، بلکې له خلکو یې د لباس د انتخاب حق 
ی دی. طالبانو له دولتی کارکوونکو غوښتی دي چې په پطلون او دریشی کې نه بلکې په پرتوګ او لونګی  هم سلب کړ

کې دفترونو ته راشي . وایي چې صورت او سیرت مو باید د نبی)ص( په شان وي. خو په خپله د نبی)ص( په شان  
نو کې ځي او راځي په کومو کې چې په اوښ باندې کار ته نه راځي بلکې د هغو کفارو په جوړو شوو لوکسو بنزو 

افغان مسلمان ولس او ماشومان یې له لوږې مري، طالبان په بنزونو او  بایډن، جانسون....او نور ځي او راځي. 
چوکیو کې ورک دي. د ډاکتر، انجینر، اقتصاد پوه او کرهڼپوه په چوکیو مالیانو پښې را تاؤ کړي دي. د اسالم پیغامبر  

د یو مسلمان له پاره »جهاد اکبر« باله . خو زمونږ مالیان، شیخان او طالبان د نفس قهرمانان   به د نفس سره جهاد 
 .دي. د طالبانو مشران له استثناء پرته له دوو څخه د زیاتو ښځو خاوندان دي

ولس    هر الرنس، هر مفسد او غل او هر وطن پلورۍ د دین او قوم په نوم راوځي او زمونږ نالوستۍ او وروسته پاتې
 .د خپلو ناولو موخو له پاره استعمالوي. طالبان ځکه د ښوونځیو سره دښمنی کوي

آی پخوانی مشر جنرال اسد درانی د الجزائر د تلویزیونی شبکې د خبلاير د دې پوښتنې په ځواب کې چې -اس-د آی
! بیا یې وپوښته چې آیا دا  آیا دا پاکستان نه وو چې تر هر چا ړومبۍ یې طالبان په رسمیت وپیژندل؟ وویل چې هو  

 پاکستان نه وو چې امریکائیانو ته یې پر طالبانو د برید د پاره هوایي ډګرونه په خدمت کې ورکړل؟ درانی وویل هو
! 

خبلاير: نو دا څنګه اسالمی ورورولی ده ؟ درانی په ځواب کې وویل چې مونږ ته د پاکستان ملی ګټې تر اسالم او  
 .و لوړې ديهر ډول اخالقی ارزښتون

او زمونږ د »انقالبیونو« د اتالنو )طالبانو( لپاره کومې ګټې تر هر څه لوړې دي؟؟؟؟ که د افغانانو سره الزم عقل، 
پوهه او تجربه وای، مونږ به له خپلو پېښو الزم درسونه آخیستی وای. مونږ به د خپلو جیبونو او بډو د ډکولو پر  

د آبادۍ، شیرازۍ او باالخره رښتیني آزادۍ او پر خپل ځان د بسیا کیدو له پاره   ځای د نړیوالو له ملیاردونو د هیواد
ګټه آخیستی وای. مونږ په یووالی او سلیم عقل سره د طالبانو له مصیبت څخه هم فرصت جوړوالی شو، خو په  

نانه قضاوتونو نیولی  خواشینۍ سره چې د یووالی ځای نفاق، ځان غوښتنو او د سلیم عقل ځای احساساتی او غیر واقعبی
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دی. د امریکا او طالب په واسطه تویې شوی وینې ال وچې شوی نه دي، چې د نوو جګړو ډنډورې غږول کیږي. د  
پالر او زوی تر منځ جګړه، د مجاهد او طالب تر منځ جګړه !!! د واک او امتیازاتو پر سر جګړه !!! دواړه اړخه د  

الی، اتحاد او نېکمرغی راولی، مونږ ته د مجاهدینو او طالبانو دین وینې،  دین تر نوم الندې !!! خلکو ته دین یوو
جنازې، وژنې اوښکې، نفاق او بدمرغی راوړي !!! زمونږ په دین، افکارو او اعمالو کې »زه« او »زما« لکه لمر  

په خارج   تجلی کوي، خو وطن او خلک پکې ورک دي. شیخ، مولوي، مال، دوکتورا، ماستري، لسانس، خارجی ژبې،
او داخل کې هوسا ژوند، بیا هم له لویدلی په سینه پروت او د ګور په غاړه هېواد څخه مقام ، شهرت جاه او جالل، 

 !!! زور او زر غواړي
راځئ د یو څه مودې لپاره خپلې فرعوني غوښتنې هیرې کړو او د خپل په وینو لړلی هېواد او ربړیدلی ولس په اړه 

قبیلې، خپلې ډلې او خپل ګوند څخه تېر شو او د خپل هغه هېواد  -ه خپلې کورنۍ، له خپل قومفکر وکړو، له ځانه ، ل 
 .په اړه فکر وکړو، د کوم چې مونږ تر ګوره د خدمت پوروړي یو
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