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

  
  

 ۱۶/۱۰/۲۰۱۶                                                              مساپر یکوچ
 

فاسد حکومتونه او دافعانستان د «انیجهاد»د   

ګیلیب ویعدالتیولسونو سره د هغو ب یستونکیارایز   

 :لوستونکوهیوادوالو او قدرمنو انوګر

غله « جهادی»او د هغوی د  ارونوواکد وفاسد د ماڼی د ارګ او د سپیدار  ،لمر په دوو ګوتو نه پټیږیچی وایی 
 بوتثښکاره بیعدالتی او ظلمونو  هغوی د کښی د انهژوند په افغانستان د بیال بیلوخلګو دبیا الپی او درواغ او  ملګری

   ۰وګوریپه ځیر سره په توګه  دبیلګی و کښیګانییوویډلڼد ی دری نالند پدی
برخه تشکیلوی نه  تهزیا نیماییترچه زموږ د ګران هیواد د وګړو د شمیر  زیارایستونکی ښځیلومړی: د افغانستان 

ډول ډول ظالم « جهادی»دتیرو درویشت کلنو کښی د جګړی او یواځی د ورسته پاتی ټولنی ړبړونه ګالی بلکی په
 ۰چلویپخپلو اوږو حکومتونه د ظلمونو پټی هم تر اوسه پوری 

مظلموښځو سره د اسالم او هیواد د د  په تیره بیا ولسونو د زیارایستونکودافعانستان  حکومتونه وفاسد« وجهادیان»د   
ه لیدل ساری ن یی چی دبشریت په تاریخ کښی رسولی دیی سره ته بیعدالتتر نامه الندی هغه ظلمونه او« جهاد»

 ۰یکیږ
شمرل  ډیرو با امنه والیتو څخهد کښی پروت دی، او د هیواد  ی برخهافغانستان په شمال بلخ والیت د ګران هیواد

د د افغانستان  پخپل سر پاچا عطا نور   ۰ګړه مار پخپل سر پاچا عطا نور یی والی دیچی د نطار شورا لوی ج، یکیږ
 ۰هم نه مني ونهامر ی ریاستجمهور

    
ویډیویی  لڼډه په یوه یوه برخه په بلخ والیت کښی د بی بی سی خبلایر انهژوند د ښځو زیارایستونکوستان د د افغان
  وګوری؟ یښک راپور

 37659151-http://www.bbc.com/persian/afghanistan 

 
 

په  کلنو کلنو دوښمنانو سره دتل پاتیچی د هیواد  شرمیالمیرمنه  پیلوټۍ  او د هوایی ځواک د پخوانی ملی اردو دویم: 
یی د  ژونداوسنی  ده، ټپی شویله بده مرغه پدی وروستیو وختو کښی او ه د برخه اخیستی جګړو کښی اوږدو مخامخ

د بیایی او  ،وګوری راوړی دی په یوه ویډیویی لڼد راپور کی عبداله نطامی خبلایرټکړه کندهار والیت د بی بی سی 
   ۰مقایسه کړی سره ژوندد  فاسدوافسرانو حکومت «دجها»بیسوادو  غیر مسلکی اوسنی

 https://youtu.be/5OyXjP2Ui8g 
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