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 يځوونښ وپکوټفتنو، کرکو، او  د
 

 خواېد قطر او سعودي عربستان، ایه،ځله هغه  ېلډ ېدلېږلخوا ز امریکا د
-را ېک افغانستان په اپه،څنا ودلېښایران تاجکستان او نور هیوادونه پر پاکستان،

 .لګودان
 

ل د شتون لپاره دلی لوډافغان او پاکستاني طالبانو او نورو سیمه ایزو مخالفو  د
 .کوالى شو ېاندړو
ناه ساتنه او د پ حضور ته هم د طالبانو میلمه پالنه، ېد القاعد ېافغانستان ک په

 .نوم ورکولى شو
په  دوېد پراخ ېحال ک ېد وحشي داعشیانو حضور په داس ېپه افغانستان ک خو

هم ورسره په مخالفت  ېلډ ېرګتره ېنور ونګډد طالبانو په  ؛ېدى چ ېحال ک
 .دي ېک هګړاو ج

 

نه ژر  ي،ږمخنیوى کی ېستونز ېنه د یو ېبده مرغه په افغانستان ک له
 .يږکی لړو هځسره له من ۍسانآاو نه هم په  يږتشخیصی

 .وشول ېهم همداس ېپه برخه ک تړښد جو ېلډوحشي  ېد د ېک وادېه په
د  او رپول، ندولړوځ ېی رغونهېول،بځوژل او سو يګړعام و ځور اڼداعشیانو په ر وګبدرن ېچ ېحال ک ېداس په
 ېرټمو ېکډ وګړمنل، له و ېی لیتونهٶبریدونو مس وېیړد خون ،ېولږل ېچاپ ېخپل ېاو پوهنتونو په دیوالونو ی ارونوښ
نه  يړ"نه، نه! دوى د داعش غ وو: یاګلساه  وهچارواکي په ی ښوی ږوژل؛ خو زمون ېاو کسان ی ېبرمته کول ېی

 ."دي، دوى طالبان دي
 ېشو ثبت ېبیخي په مغزو ک ېاوس م ېچ ېدلېدومره اور ېدا خبره م بدل شوى": رغېب يګپه تور رن رغېسپین ب"
 .ده

 .هړتوره ونک څهم هی ېدي؛ خو بیای لېدا وحشیان له طالبانو ب ېباالخره ومنله چ ېکاله وروسته ی لورڅ ېدر ایله
 وځختی د ،ېوغزول ښېری ېخپل ېلډ ېسره، د ېاخیستن ګټېپه  خهڅ ۍتفاوت ېب ېد همد ېولنټ ېوالړېد حکومت او ن

 .دلېبرخو نه تر شمالي او سویلي برخو ورس
 

 .دي هړوحشیان هم تک ورڅڼجنراالنو او استادانو دا  مفکرینو، رانو،ډله کمپو ږزمون
 ېه پراخت انځهم  ېی ېتر السه کوي، په افغانستان ک ېمرست يځمالي او پو نوېسرچ وېله بهرنی لهډدا  ېچ ېله د سره

او  تښمخدره توکو د ک د ،ګټېد حاصالتو  روګبز د ،ېتنخواو وونکوښ ونوګدي د لس يړک ېبرابر ېنېمالي سرچ
 .یادولى شو ېنېمالي سرچ ېمهم ېپه هیواد ک ېی الوڅد کانونو د استخراج او د لرغونو اثارو خر ،ېقاچاقو پیس

 

ي فرقه ی ېک ځچاودنو، برمته نیونو او وژنو سره د افغانانو په من یوړپه خون ېخوا په زیارتونو ک ېله یو لهډ دا
ته  ېدکن ېاو راتلونکى مو د جهل تور يښواګنن او سبا هم  ږخوا زمون ېله بل خپروي، ېرېاختالفات پیدا کوي او و

 .وهي لټېور
 

 هګټپه  ېلډ ېد د ېپوهنتون ک ېپه د ېراپورونو له مخ ینوځپوهنتون و، د  رهارګد نن هښن ړۍوحشیانو لوم ېد د
نه خپاره را پورو دوېد تعلمي نصاب د پلي ک ېلډ ېهم د د ېک وېولسوالی ینوځپه  رهارګد نن هګهمدارن دلېتبلیغات ک
 .شوي دي

او د انجونو یو  ليړت يځوونښیوولس  ېک ۍآب ولسوالد جوزجان والیت په درز ېلډ ېد ېک هېښپ ۍوروست په
 .يړخپل نصاب پر مخ و ېک یوځوونښاو په نورو  ولىځسو ېی ىځوونښ
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ه د دوى ت زده کوونکي لري او وانانوځتر  ېکلنو ماشومانو نیول ېله در لهډدا  ېتلویزون د راپور له مخ ېالجزیر د
 .يږسبقونه ورکول کی ېدنېتو ېجهاد په نوم د وژنو او وین

زده کوونکي د وسلو  او کالشینکوف دى، بم وپک،ټاو درسي مواد  ريګدرسي میتود تره ېلډ ېد د ېده چ کارهښ
 .په کولو او د بمونو په الوزولو سره ورکوي زوډد  ېنېکارول زده کوي او ازمو

د مخالفینو د نصاب د پلي  ېک وېاو په دولتي ودانی وېیځوونښشویو  لړوزارت د ت ېاو روزن ېوونښهم د  هڅ که
شوي  لړت يځوونښ ونهګپه لس ېهیواد ک ولټپه  ېچ ږېپوهی ې؛ خو تاسنه شو بللى رکرهېشم وېیځوونښ دونکوېک

 .دي
بره لویه خ ولځاو سو لړت وېیځنووښهلته د  وي، ېاو چاودن ېوژن ځهره ور ېچ رتهېهیواد ته: چ رڅېافغانستان په  د

مدا بنیادي دلیل نا پوهي ده؛ ه وېاتفاقی ېاو ب دوېد غول و،ېیډوګډ ولوټي اقتصاد، نا امنیو او د کمزور ږنه ده خو زمون
 .ده کونجي ۍخپلواک او ۍکمرغېن ېهر تعلیم د

 دي، نه تيښدري او فارسي ْجزي مّسلو پر سر ن اه،ګهغوى د پوهنتون او دانش وګڼپوهه او لوستي  وکڅ ېچ ږمون
پرانیزي، نه د تعلیمي  يځوونښنه بند  وري،ګ ېچار ېد وحشیانو له لومو د معصومو ماشومانو د خالصون الر وکڅ

 .برابروي ېته دسبق زمین اشومانوم محرومو وړله زده ک وکڅنه هم  ي،ږکی څېه تیاړنصاب د پیاو
 

 ېد در ېد حل لپاره نه بلک د ستونزو يځوونښد افغان ترک  ېچارواکي او مشران لرو چ هړخو دومره تک ږمون
 .ته سفرونه کوي ېلپاره ترکی ېنېکنجه ایتالف او پخال

 

 .دین دى ۍاو ورور ول ۍاو علم دین دى، د شفقت،مهربان ېد پوه اسالم
 .دى ىړک ارګنټېپه ترالسه کولو  ېمحمد)ص( د علم او پوه حضرت

 هځمسلمانانو د له من او تونوښاسالمي ارز ثارو،آاسالمي  د ،م لپاره نه؛ د اسالم د بدنامولوداعش د اسال ېده چ کارهښ
 .ده ېشو تهځلپاره رامن لوړو
 

 ېب ړېاور بل ک ېهیواد ک ږپه لوى الس زمو ېچا چ ،ېوسله ده، له هغوى د امنیت اوثبات تم ىړپیاو ولوټتر تعلیم
 . دي ګټې
او سره یو و اوسي، یو بل وزغمي  يږهمغ ي،ړپیدا ک ېته افغانان په خپله د حل الر ېستونز ېره ؛ېچپه کار ده  نو

 .يړورک ېمات منانوتهښد وادېد ه وڅتر يړدقت او جرأت وک کچه مینه ولري، ېله وطن او وطنوالو سره ب
 یادولرئ!  په

 .وي؛ بيا هم په سر الر لري ړلو ومرهڅهر  ېغر چ

 

 پای
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