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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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 : یادونه

  
 

 ۱۹/۱۰/۲۰۱۶          کوچی مساپر
 

 فاسد حکومتونه او د ولس« جهادیان»د افعانستان د 
 

 ښوونی او روزنی سره د هغوی د بیغوریو یوه بیلګه له
 

 :ګرانوهیوادوالو او قدرمنو لوستونکو
 

 ۰عالمان وایی چی د ښوونځیو د دروازو خالصول د محبسونو د دروازو تړل دی
 

ښووونه او روزنه زموږ د زیارایستونکو ولسونه حق دی، په تأسف سره چی د پیړو په اوږدو کښی ظالمو حکومتونو 
علم  د ېبلک ،د ښوونی او روزنی څخه بی برخه ساتلید خپلو شخصی ګټو د ساتلو د پاره دا میړنی ولس نه یواځی 

 ۰او پوهی د پرمختګ په الرو یی د ولسی خوزښتونو مخنیوی یی هم کړیدي
د افغانستان میړني او زیارایستونکی اولسونه په پوره میړاڼی سره د ښوونی او روزنی سره په کلکه لیوالتیا لری چی 

 :تیاوغوره مثالونه ډیر زیات دی، زه دلته یواځی د هغوی یو څومثالونه یی یادومدافعانستان د تاریخ په اوږدو کښی ددی لیوال
 ۰خدای بخښلی کندهاری کاکا سیداحمد په وطن اوعلم مین په محبس کښی د لیک او لوست د پاره کتابونه ولیکل

 الره نه ستړیکیدونکیغازی امان اله خان دافعانستان علم پروره پاچا د ښوونی او روزنی د افغان ولس د پرمختګ په 
تر نامه الندی کټ مټ لکه اوس چی « اسالم او جهاد»حلی ځلی وکړی مګر دافعانستان بهرنی او کورنی دوښمنانو د

ښوونی او روزنی څخه مخنیوی کوی د علم او پوهی د پرمختګ  فاسد حکومتونه د ولس د« جهادیان»د افعانستان د
 ۰رګنی بیسواده پاته شولدالری خڼډ شول چی زمونږ زیار ایستونکی پ

ولدک د سر توربابا په کلی کښی په ښوونه او روزنه مین د کلی مشر سرتوربابا د خپلوکلیولو د کندهار والیت د سپن ب
 ۰سره په خپلو پیسو مځکه رانیولی او یو نیم کاله کیږی چی ښایسته ښوونځی یی پخپل کلی کی جوړ کړیدی

حکومت او د هغوی د پوهنی او روزنی وزارت ددی ښوونځی سره هیڅ ډول  فاسد« جهادیانو» مګر د افعانستان د
 ۰مرسته نه کوی

د ارګ او سپیدار دماڼیو فاسدو واکداران څه د پاسه دوه کاله کیږی چی پخپلو منځو کښی د چوکیو د ویش اوچور پر 
 ۰سرهر ورځ یو د بل تر ستونۍ نیولی اوچیغی وهی چی بهرنیان یی خالصولو ته راشی

امی د کندهار والیت د سپن بلولدک د سرتوربابا د کلی ښوونځی یی په یوه لڼده ظبی بی سی ټکړه خبلایر عبداله ند 
فاسد « جهادیانو» ویډیویی راپور کی راوړی دی تاسی وګوری چی د هیواد د معصومو بچیانو د روزنی سره د

 :ګه لوبی کویحکومت او د هغوی د پوهنی او روزنی وزارت غله په ښکاره توګه څرن
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نه څخه په ملیونو زنی وزارت هر کال د نړیوالوافعانستان د ښوونی رو فاسدو حکومتونه په تیره بیا د« جهادیانو»د 
کښی په خاص ډول  ډالره مرستی د ښوونی او روزنی تر نامه الندی الس ته راوړی، مګر د هیواد د بچیانو په روزنه

 ۰د ګران هیواد په والیاتو او لری سیمو کښی د ښوونی او روزنی په برخه کی هیڅ ډول پرمختګ او توپیر ندی راغلی
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