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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، والي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پاز: يادونه

 ۳۱۰/۵۱/۳۱                          اتل غیرت                                                                   

 طالبانو ترانې په بې موسیقۍ سندرو بدلې کړې

هرر هیرواد ويرړي    خړې خاورې لکه سره زر ښکاري او په څیر روشانه حقیقت دی چې هر چاته د خپل هیواد دا د لمر 

 داهم بايد ياده کړو چی. ی وځلیږيدا فکر ورسره وي چې د خپل هیواد ملی بیرغ نړۍ په يوډ يوډ کې لکه ستورسره 

 حماسي ام ورته لري داهم بايد ياده شي هر څوک د خپل هیواد ملي او حماسي ترانې د زړه په مینه اوري او پوره احتر

 وسرپیللی نرروم ترروهید کررړ د خپلررو نرراوړ و طالبررانو د ترانررې خررو ولررې وسررلوال.ترانرې مررړه روحیررات او ويررده اښهررا  وي روي  

 .هلوني په موخه يې د ترانې له پاک نوم څخه ناوړه يټه پورته کړه شر جنګ تهد تیتولو او د ځوا  ق تبلیغاتو

  پداسررې سررندريل شررکل جنررګ ترره هلرروونکي ترانررې د ترررنم پرره لمنرره کررې رانغرراړي چررې هوبرراهو بررې موسرریقي سررندري دي   

، ورورۍ پیغام له ځانه سره نره لرري    .تش به نوم ترانو ته غوږ شۍ هیڅ د سولې، آبادی، مسلمانۍ، مینېکچیرې د دوی 

 .بلکې  د ورانۍ، جنګ، جګړی، وينو تويونې، تاوتريخوالي په محور را څرخي

 کروي او   دغره تبلیغرات   -طالبه وروره جنت ته به ځې -يا  -طالبه وروره توپک راوخله  -يوازې ئ که اکثريت يې واور

 .عامه اښها  تخريشوي

هدف دا چې، ترانې نه، بلکې بې موسیقۍ سندرې يې د خپل ناوړه تبلیغ غروره وسریله يرځرولي او لره دې غرې غرواړي      

کله چې د دوی لخروا روز   . چې ځوانا  ځانمريو بريدونو، چاودونو او د پلونو، ښونځیو، کلینکونو ورانولو ته وهلوي

ه منځ کې چاودنه وکړي بې يناه مسلمانا  ووژني پرسبايې په انترنت، کمپیوترونو او مبرايلونو  شوی ځوا  د مسلمانانو پ

 .کې دا بې موسیقی سندره خپره کړي

او همداسری نرور لره يروې خروا دغره        –و غرازي غلیره جنرت تره غړې      –شراادت دې مبرارک شره     –جنت دې مبارک شه 

ه بلرره خرروا ورترره پخپلرره جنررت  رراکي کچیرررې د انسررا  او مسررلما   مسررلما  وژونکرري ترره دوی د شرراادت مقررام ورکرروي او لرر 

خو داچې د چا سره د خپل هیرواد   –وژونکي په اړه د  ولې اسالمې نړۍ څخه نظر پوښتنه وشي ځواب به يې منفې وي 

خررو د وخررت  -کررم احسرراس ورسررره وي او د چاسررره زيررات دا چررې څرروک غررږ کرروغی شرري او څرروک نرره دا بیلرره مسرراله ده  

 .و او شاعرانو ته داسې مسايل متوجې وي چې بايد د ظالم په غس کې توره وغنديلیکواغن

اوبرو  داچې جنګ د کرکې نفررت وحشرت او بربرادۍ نروم دی نرو بايرد چرې د انسرانی نرړۍ لره مرکليرت څخره د سرولې پره               

خو سوله وژونکو خلکو او د افغانستا  د خاورې او ولس دښمنانو لخوا د جنګ نوم د هر افغرا  بره   ئ پريونځل شوی وا

ښهد کې په نه ورکیدونکی بڼه ثبت شو او پدې يې هر افغا  پوه کړ چې جنګ په دوه ډوله دی چې يو يې له توده او برل  

 .يې له ساړه جنګ څخه عبارت دی

پردې    ه ژبره او تبلیغراتو کیرږي چرې    پر او تروره کرارو  کیرږي او سروړ جنرګ       وسرله ، يرم جنګ کرې  وپرک  چې په توده يا 

 .دواړو جنګونو کې انسانا  په جسمي فليکی او روحي شکل سره له منځه ځي

ې غ لرکینرو غ   وسلوالو طالبانو سره لدې چې د ډيرۍ افغانانو وينې يې توی کړی او ډيرری کرورنۍ يرې د ويرر او غرم پره      

 ،يې هم زړونه ندي يخ او په افغانستا  کې يې يرم او تبلیغاتی جګرړې تره د پرديرو پره اشرارو سرره دوام ورکړيردی        اوس

 .غهم بی يناه مسلمانا  په شاادت رسوي



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

ئ طالبانو د همدې تبلیغاتی جګړې په لړکې اعال  کړی چې د الفاروق ترر نامره غنردی عملیرات پیلروي، برل خروا ډيرر        

د دې عملیاتو مالي لګ ت ايرا  هیواد پر غاړه اخستي او هدف يې مسلما  وژنه، ښوونځیو خلک پدې نظر دي چې 

 .د دوی پخوانیو تبلیغاتي جګړو هم نتیجه نده ورکړي، تش غوږي کوی. او دينی مرکلونو سوزونه ده

ه تبلیغراتي  داچې پدې خونخوار ځواک پسي  ولي دروازی تړ  شوې او هره غره يرې بنرده ده نرو يروازی او يروازې پر      

 .جګړه خلک ډاروي او لدې غرې غواړي چې ځا  ته د تی تې غره پیدا کړي

 اتل غیرت: په درن ت

 

 


