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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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اخترمحمد یوسفی

د طالبانو سره د یوی افغانی میرمن په لیدو
سوله نه راځی
ګرانو وطنوالو!
لومړی باید موږ د خپل ګران هیواد افغانستان د اصلی طالبانو او د هیواد د دښمنانو په السو جوړشوی «طالبان»
ترمنځ ،توپیرباندی پوه شو.
دا اوسنی جعلی «طالبان» غولونکی نوم  .چې زموږ د هیواد د دښمنانو پالس جوړ شویدی زموږ د هیواد اصلی
طالبان  .چې موږ پیژندل ندی.
لومړنی ډله هغه د ډاډ وړ اصلی هغه فقیر طالبان وه کوم  .چې په تاریخی ډول عمرونه یی زموږ او ستاسو د ګران
هیواد افغانستان د کلو په مسجدو کښی خپلی شپی او ورځی سباکول ،دینی سبقونه به یی لوستل ،د کلی د خلکو محرم
او رښتنی مرستندوی شمیرل کیدل ،مسجدونه به په خپلو السونو جارو کول ،دری وخته ډوډی به یی د کلی د کورونو
څخه پکر کاوه ،خپلی جامی به یی پخپله مینځل او بیا تر څو دینی کتابونه پوره لوستلی وه نو به مال شو او دینی
عالمانو به د دوی پرسرونو باندی لنګوټی تړلی او دوی د ګران هیواد زامن هغوی د هیواد اصلی طالبان وه چې
زموږ هیوادوال هغوی د قدر په سترګه کتل.
دا جعلی «طالبان» هغه د وطن اصلی طالبان ندی کوم چې ،موږ او تاسو څلویښت کاله د مخه مو درلودل .دا هغه
جعلی «طالبان» دی چې موږ او تاسی دوی د ماسکو ،دوبی او یا قطر په شاهانه هوټلو کښی د ټلویزیونو کامرو په
مخ کښی وینو.
دوی هغه جعلی «طالبان» دی چې ،پاکستنانی او یاعربی پاسپورتونه لری او جیبونه یی د ډالری سفرخرڅ څخه ډک
او په وژنکو وسلو باندی سمبال دی.
دا «طالبان» د پاکستان د «أی ایس آی» او د نورو پردیو جاسوسی شبکو په کارخانوکښی جوړ شوی هغه ماشینی
او د پاکستان د مدرسو «طالبان» دی چې ،زموږ د هیواد و ورانولو لپاره پاکستان کار تری اخلی.
د دښمن پالس جوړشوی «طالبان» دښمنی یواځی د ښځو سره ندی بلکه دوی زموږ د میندو ،خوندو دښمن دی.
پردي پال طالبان د علم ،معارف او مکتب سره هم د شرم او ننک څخه ډکی .دکړنو بیلګی لری چه زموږ هیوادولو.
د دوی څخه کرکه او نفرت لری .زموږ هیواوال د جعلی «طالبان» د نوم د اخستلو څخه ډډه کوی.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بلی دا جعلی «طالبان» .د هیوادوالو دغلولو لپاره په عصری بنګلو کښی د شتمنو میرمنو سره ناستی او والړی لری
مګرد افغانستان په لری سیمو کښی په خاص ډول بیوزلی ښځی وژنی او د نجونو مکتبونه سوځی.
پای
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

