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 یو څو نیوکیز او اصالحی مطالب
 

 د طالبانو بیرغ که د زور بیرغ او که استخباراتی بیرغ 
یې لیری کړی ،د  له هغي ورځي چې طالبانو خپل بیرغ د ملی بیرغ پر ځای پورته کړی ،او درې رنګه ملی بیرغ  

افغانان شتون لري ، خپل درې رنګه ملی بیرغ یې د اعتراض په طور د دې   ځمکي د کرې په هر سر کې چې 
استخباراتی بیرغ په وړاندی پورته کړی ،او در ګرده یې پورته کوي ،د دې موضوع ټوله نړۍ شاهدان دي ، طالبانو 

دي ،او د سر زوری کار اخلی چې دا یې همیشګي عادت دی   په ډیره سر زوری په خیله باطله ادعا خپی ټینګي کړي
،بله خوا په ټوله نړۍ کې د ټولو افغانانو اعتراض پر دوی لوی ګذار دی خو دوی په دي نه پوهیږي،دوی باید د ملی 

فارسی متل دی چې وایي ) اګر در خانه کس است یک حرف    حساسیت له وجهی بیرق بیرته ځای په ځای کړی وای، 
 ( بس است

 ***** 
 دا دومره سر شیدنې او د بیګناه خلکو وژنې د همدې له پاره 

په لنګۍ کې تاسي بمونه کېښودل ، او پرې خود ُکشه حملي تاسي وکړې ،تاسي د لنګۍ هغه حیثیت ته چې د افغان په  
بمونه ځاي پر  کلتور کې یې لري هم ونه کتل ، او پام مو ونه ساته ، تاسو طالبانو په قرآن شریف کې څو څو ځلي  

ځای کړل ، چې ډیرۍ و ته یې تاسي چاودنې ورکړي ، او ډیری یې ، د مخی له چاودنې ګرفتاره شول ،او ثابته شوه 
، چې یوه وسیله د چاودنې له پاره ستاسو همدا ده، چې دا کار هیڅ مسلمان نه کوی خو تاسي وکړ ،په جوماتونو کې  

حاری حملی وشوی ، او ډیرمسلمانان په کې د لمانځه په وخت شهیدان  په سل هاو ځلي خود کشه حملي وشوی ،او انت
شول و چې دا کار ستاسو د مسلمانۍ ادعا هم َردوی په مکتبونو او ښونځیو کې بمونه کیښودل شوي ،او مکتبونه په 

انو خپل بمونو او انتحاری حملو والوزول شول ،چې یو هم نه په سلګونو مکتبونه ، چې په دې کار سره تاسي طالب
ځانونه د تعلیم او تربیي مخالفین هم په ډاګه وښوده ،او پلونه او پلچکونه مو والوزول ،نه مو روژه ولیده او نه مو  
اختر ولیده ،د ودونو په مراسمو او خوښیو په مراسومو کې مو په څو څو ځلي انتحاری خود کشه حملي وکړې ، 

سره راغلي وای ، نو دا دومره سر شیندنې او د بیګناه خلکو وژنې د  اوس باید تاسي طالبان د یو عالي مرام او پالن
همدې له پاره چې په ماشومانو او ښځو مکتبونه وتړئ د ښځو نه دکار او آزادی د بیان حقوق واخلئ ، په الرو کوڅو 

دي اصالح کړي    کې ځوانان په نامه چې تا ولي ږیره خرییلي ، او یا تا ولی ږیره لنډه کړی تا ولی خپل سنتونه نه
روحی او جسمی جزا ورکوئ    ،په دې نامه زمونږ سر لوړي ځوانان تحقیروئ او بی عزته کوئ ،او په رنګ رنګ

 ، یعني دا ټولي سر شیندنې او هڅی د قدرت له پاره په همدې خاطراو د همدې له پاره ؟ 
 

 ***** 
 د مفسدینو رابلل او په هوایي ډګر کې یې هر کلی کول په څه معنی؟

البانو تیر نظام ته مفسد نظام وئیلي او وایی یې ، او د پخواني نظام ټول حاکمان یې مفسد شمیرل ،او دا به یې وار  ط
وار تکراول چې دافغانستان پخوانۍ نظام حاکم یو مفسد نظام دی ، د دي له پاره چې خپلو ادعاوو ته مشروعیت  

ایي ،نو ښه طالبانو مونږ به دا تاسي سره ومنو چې ، پخوانۍ ورکړي ،او د دنیا او خلکو په مخ کې ځانونه سپیځلي وښ
نظام یو مفسد نظام وو ،غله او لوټماران ول ،لیکن د تعجب خبره دا ده ، چې تاسي اوس درګرده همدغه لوټماران  
رابلۍ او دعوت ورکوئ ،د همکارۍ د پاره ،او په هوایي ډګر کې د دوی تود هرکلی کوئ ،چې دا په څه معنی ده 

ې یعنی تاسي هم مفسدین او غله یاست ؟چې د غلو هر کلی کوئ تاسی په خپل خود سره کړنو سره ډیر مسایل هیر چ
کړی او پام ورته نه کوئ ، یو څو ورځي مو د دي خلکو هر کلی وکړو او د خلکو غبرګون مو چې ولید چې ډیر 

لړۍ لږ پسي سسته کړه ، چې نه پوهیږم چې  شدید د ټولو نړۍ له ګوټ ګوټ نه افغانانو وښوده ، نو تاسي بیا دا  
 باداران مو غوږ کې درته پسیدلي او که څنګه ؟ 
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