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 ۰۴/۰۵/۲۰۲۰            محمد یوسفی اختر
 

 طالب وحشی جاهالن یواځی ورانی کوالی سی!
 

ټولنیزو ینانو او اجنټانو ته متوجه دی چه پدی وروستیو څو کلونو کښی هر ورځ د ئزما دا لیکنه و هغو خا
د هدفونو شومو خپلو د ته ولس مظلوم مسلمان افغان  پوچ د درواغو ډنډوری پیل کړیدی، سوچ مطبوعاتو له الری

دا د ابولجهل وحشی او جاهل زامن اصالح طالبانو ګواکی چی کوی، تبلیغات درواغو د پاره د رسولو سرته 
ولس د بچیانو د  د افغانانو د مظلوم او بیچارهدا و نوی شوی اصالح زامن ابولجهل دا طالبانو چیری که . شویدی

دی  دکړیدی. وریجاړ چا او څوک کښی والیت بادغیس په ښوونځی  کلید  مرادزاد  دلکه علم د زده کړی ځایونه 
هسی دښمن نسته، سوله غولیږی نه و باندی تبلیغاتو درواغو په ګوډاګیان د په ولس نور دی معلوم ځواب سوال 
  وایی.درواغ 

 

 
 

بادغېس والیتي چارواکي وایي چې طالبانو په دغه والیت کې د هلکانو یو ښوونځي په بمونو له خاورو سره »
زاد مراد په نوم د هلکانو یو ښوونځی په بمونو طالبانو تېره شپه د بادغېس په قادس ولسوالۍ کې د . خاورې کړی دی

ېږي په دغه ښوونځي کې ټول درسي مواد چې قرانکریمونه هم الوځولی او په بشپړه توګه یې ویجاړ کړی دی. ویل ک
 .«په کې وو، سوځول شوي دي

داوخان محمد سردار د هم کی سر لومړی په کښی په ګران مسلمان هیواد افغانستان « جهاد»د اسالم د پاره 
ارای آی. اس. هم د مرتد پاکستان او د هغوی د جاسوسی ادتجاوز قوأؤ نظامی شورویان د او ضد پر حمهوریت 

جاسوسی د هغوی د او پاکستان مرتد د  هماوس او  وه.دوکه او  آی. او ایران د بیشرمو د مالیانو یوه بهانه
 زمونږالندی نامه تر طالبانو د « جهاد»د اسالم د چی ده دوکه مالیانو د بیشرمو د ایران او  آی.اس. آی. ادارای 

لپاره امن او ساتلو ناموس او ژروغلو د هیواد د باید دی ولس افغان وی. ورانرا افغانستان هیواد مسلمان  ګران
 راوستالی.شی نه سوله ته ولس افغان څوک بل کړی چمتو ځانونه 
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دا څنګه مسلمانان دی چی د افغان د مظلوم او بیچاره مسلمان ولس د بچیانو د علم د زده کړی ښوونځی ځایونه د 
 قرآن مبارک پاکی سپاری سووځی ورانوی؟ 

ګټو د چوکی د عبدهللا  عبدهللا د یواځی نور د مزدورانو ټولنیزو مطبوعات په افغانستان کښی او تلویزیون طلوع د 
 خپروی.تبلیغات کولو خوشی د بندیانو د طالبانو د یا او 

ولی د افغانانو د مظلوم او بیچاره مسلمان ولس د بچیانو د علم د زده کړی ښوونځی ځایونه د قرآن مبارک پاکی 
او شینواری الدین جالل زی، ستانګمالغنی، هللا، مالهیبت رهبرانو د طالب د  سپاری سووځیدلو او ورانولو پوښتنه

 کوی.نه څخه ګودګیانو نورو او اکبر سید 
څخه رهبرانو د ډلو  "اسالمی" «جهادی» وبنیادگرتنظیمی د ولی کښی افغانستان په مطبوعات ټولنیزو مزدورانو د 

خپل کښی لوړی چوکی ګانی او د افغانستان هیواد ګران په مو مزدوری « جهاد»خپل د چه کوی نه پوښتنی دا 
د ولس د مسلمان بیچاره او مظلوم د افغانانو د ولی نو شی، وهالی چنی ژوند او عیش او نوش د پاره د نغدو ډالرو 

شی نه دفاع او پوښتنه ورانولو او سووځیدلو سپاری پاکی مبارک قرآن د ځایونه ښوونځی کړی زده د علم د بچیانو 
 کوالی. 

 

 
 

شنو د پاره د نوش او عیش او ژوند خپل د او راوستلو ته الس د ګانی چوکی لوړی د یواځی « جهاد»ستاسو دا 
الندی « اسالم»دکړیدی، السه تر مو ګټی ناروا او مردار دا اوس تاسی ؤ، پاره د راوستلو ته الس د ډالرو نغدو 
 شو.ختم « جهاد»ستاسو

ته  شپود مرتد پاکستان او د هغوی د جاسوسی ادارای آی. اس. آی. د ابولجهل وحشی او جاهل زامنو طالبانو 
 دی.پاشلی تیزاب باندی عسکرو شهید پاکو پر وطن د چی وګوری 

 

 
 

شیندلي تېزاب یې مړو پر پولیسو شویو شهید د او اچولی الس ته جنایت بشري یوه کې والیت ارزګان په طالبانو 
ویستلې ورڅخه یې سترګې او کړې پرې هم پزې او غوږونه څخه سرتېرو شمېر یو له یې وروسته کېږي ویل دي. 

 .دي
دی. پاته نوم تش هسی حکومت  نسته،حکومت دی. شوی کاڼه غوږنونه او ړندی سترګی د افغان ټول ولس آیا 

  وکړی؟ کښی هیواد په زموږ جنایاتونه ډول څه باال دښمن به دی تر نور 
د وشړی. دښمن څخه وطن او کلی او کور د  خپلد او  شی،پورته را پاره د دفاع د حقوقونو د خپل د کله به ولس 
 دی.وخت همدغه وخت دفاع د خاوری خپل 
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دا زامن جاهل او وحشی هل ابولجد  څخههیواد د وطن او کلی او کور د  خپلد او شی الس یو ولسونه ټول افغان 
 وشړی.  مزدورانمالیانو د بیشرمو د ایران او  آی.اس. آی. ادارای جاسوسی د هغوی د او پاکستان مرتد د 
ګټی پردیو د یواځی او یواځی کښی افغانستان هیواد ګران په تاسی چه شویدی، ثابت ته ولس افغان و اوس حقیقت دا 

با او هیوادوالو میړنیو د د ګران هیواد افغانستان تاسی یاست، ګوډاګیان ان پاکستاو ایران د تاسی بس. او ساتی 
ته افغانستان هیواد ګران و تاسی چی شو ویالی سره یقین په او  کوالی،شی نه بیکل دفاع حقونو د ولسونو عزت 

 راوستالی.شی نه هم بندول تویول د وینو د او سوله رښتنی 
 شی. ټول ژر ډیر به کمبله ستاسو هللا ءشاانچی دی رسیدلی را وخت هغه اوس 

  .د ګران هیواد افغانستان د کورنی او بهرنی د دښمنانو دی مخ دی تل تور وی
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