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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۴۴۰۴/  ۴۲/  ۴۲                                                          سرلوڅ مرادزی     

 !رسوایي ورچیانو تازهاو د طالبي ډنډ ښېید غزني پ

ظار خپورشوی او مخ په ، تمه او ناڅرګند انتداسې شبحه کې د ګڼو ولسونو منځد پښتونخوا پر ټوله سیمه او د پښتنو 

 ؛ډولی راوړي او رنګینه د بري ښکلې نن وي که سبا پښتنو ته ،به ګوندې د طالبانو په مټ ملي مقاومت چې خپریدو دی

طالب  او د د پښتنو کندوان له غلو دانو ډک کړي ،به ګڼې دعاوېیښ خیرد ولس ته د طالب د بري او  ،نو په خولهاد تبلیغی

مې پیړۍ  ۴۰پښتنانه د  سره، لیکنو ، کتابونو او سال او مشورو ذهني زیاربه په  روڼ اندېي طالبیا  په الړو المده پوهان

 .پر پوهنو او تخنیک برالسې کړي

هرڅه د  ،وهل پکار نه دي چرت،  دهګل ګلزار  له مخکې راتلونکېد پښتنو  کې د دوی په خیالي او انځور شوې دنیا

 ، هرڅه سمیږي !پکار دیلږ انتظار  بس پښتنو په ګټه روان دي،

 . ساده زړې پښتانه ، لهتود او په زوږ ساتل کیږيښه  ،راهیسې دوو لسیزو لهبازار  ، غلمانو او جنتونود حوروپښتنو ته 

اوښانو  تبلیغ چې دپه  د طالبانو او د دوی د خواخوږوهم یي په اروپا او امریکا کې افغانستان او سیمې سربېره اوس 

  ! ، په حورو او غلمانو پسې ځنځیرونه شکويپشان له خولې ځګونه غورځوي

 خو د تبلیغ د نړۍ شاته او د ریښتیني ژوند په کوڅو کې بیا هرڅه بدل دي .  

وسله والو طالبانو د غزني والیت په ده یک، اندړو او ګیرو » تیرو څو ورځو راهیسي  دد رسنیو د مالوماتو له مخې، 

د پښتني سیمو ښوونځي بند زني طالبانو په کلونو د غ ولسوالیو سربیره د ښار اړوند سیمو کې ګڼ ښوونځي تړلي دي.

کړي وو او اوس هم په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې ښوونځي چندان فعال نه دي. خو د دغه والیت د هزاره مېشتو 

ږي خو طالبان د هزاره وو سیمو یبلکې هر کال نوي ښوونځي پکې ودانسیمو د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي فعال دي 

 ته د تګ جرات نه شي کولی.

راز وسله والو طالبانو زده کونکو او ښوونکو ته ګواښ کړی چې که چیرته خپل آواز پورته کړي کورونو ته به یي  همدا

  ورشي او هلته به ورته سخته سزا ورکړي.

د غزني ښار اړوند د ده خدایداد، اسپندې او یو شمیر نورو سیمو، چې د غزني ښار  مه ۴۲مه او  ۴۴د اپریل په  بلخوا

  کیږي، هم ګڼ ښوونځي د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي.مربوط بلل 

 «تاند د یوه راپور له مخې د ښار په مربوطاتو کې شل ښوونځي بند شوي دي.

، څرګندوي کوچني خو کرغیړن انځور دی ښو یویند چې د دوی د دا شان بې شمېره پپه غزني کې د طالبانو روستی چل

په  . پښتانهد پښتنو لومړی دوښمن ګڼل کیږي په محرومیت ، زده کړي او پوهې څخه د پښتنو د بچوړو چې طالبان د

دارنګه شرګډی او شرمخی  لري خو په کور دننههم ، حریفان او دوښمنان هان، بدخواګاونډ او سیمه کې نور سیاالن

 تجربه کوالی شي !کې لیدالی او  یانو په جثه د طالب په بڼه او د هغه د پاکستاني او کورني ډنډورچ یوازې ،دوښمن

نورې  رېیاره او پټو یارانو د الپو باټو څښو په خورا سادګۍ د پښتنو په ګټه د طالب او د هغو د ډول ډول ښکید غزني پ

ښه نه ده تایید یهللا مجاهد او یا کوم طالب دا پ نن را ته یو چا په دې اړه وویل چې د طالبانو ویاند ذبیح لوڅې کړي . هم

 ښه طالبانو نه ده کړي .ی، مانا دا شوه چې دا پده تایید کړې کړې نو چې مجاهد صیب یي نه

وري له ښوونځي نیولي بیا تر ګیرو د سلطان شهاب الدین غ» خو د غزني د اندړو ولسوالۍ د یوه اوسیدونکو په وینا 

پوري ټول ښوونځي له یوې مخي تړل شوي او په زرګونو زده کوونکي له زده کړو محروم پاتي شوي دي. همغه 

 «سرچینه 

ښوونځي د ناامنیو او وسلوالو طالبانو په  ۰۴۴پخوا هم د پوهنې وزارت د ښوول شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې 

محروم دي . ددغو زده ونې او هلکان له لوست ( په شاوخوا کې نج ۴۴۴۴۴۴دوه لکو )چې هلته د  ګواښونو تړل شوي

 کوونکو زیات شمېر بې برخلیکه ګرځي . 

هغه ښوونځي  کلن کوچنی هلک چې د کندهار والیت د پنجوایی ولسوالۍ په یوه کلي کې استوګنه لري  ۰۴د اختر په نوم 

زده کړه نه شي بانو په الس تړل شوی، د طالهلته یي دري کاله زده کړه کړېده او اوس له دوه کلو راهیسې چې کې 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

زده کړې  نه شي تلالی چې خپلېونځي ته ځي، د همزولو پشان چې هغوی ښوهغه په نهیلۍ سره وایي چې اوس . کوالی

ر کې د پالر ترڅنګ سابه خرڅوي، وایی دلته د اختر په داسې حال کې چې د پنجوایی ولسوالۍ په بازابشپړې کړي . 

 دوی کور ته نږدې ښوونځی نشته نو ځکه پالر یي له ځان سره د سبو خرڅالو لپاره بوخت ساتلی دی .

د کلیوالي ستونزو سره سره، پالر مې » کلنه جینۍ چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایی  ۰۴د پکتیا په والیت کې 

. نوموړې وایی اښونو سره نوموړی ښوونځی تړل شوید طالبانو په ګوکال کیږي چې ښوونځي ته پریښودلم خو یو 

 کلیوالي طالبانو ګواښلم که ښوونځي ته لړه شم وبه مې وژني . 

 د السوندونو له مخې زیات تړل شوي ښوونځي د افغانستان په سهیل ، سهیل لویدیځ او ختیځ کې پراته دي . 

اوسیږم، یو طالب وزمه چې کورنۍ یي لندن کې میشت ده، کال کې څو ځلې له هیواد څخه دلته اروپا کې چیرته چې زه 

لګې پتوګه ورته وایي د اقتصاد پوهنځی مه لولۍ او په بانکونو کې یو پسې د تبلیغ لپاره راځي او د بدلته په راغلو پښتن

 . کار مه کوۍ چې حرام دی او د پښتنو بچوړې دلته هم ژوندکولو ته نه پریږدي

دوښمن د طالب په جامه کې پښتانه ښه په نښه کړی، هم یي وژني، هم یي ښوونځي او پوهنتون ورسوځوي او هم په دې 

 غم کې د مکر اوښکې تویوي !

 هم مې ووژنې پخپله هم په ما باندې ژړا کا

 څه ښه یار دی، ښه یي مینه وژل هسې شیون هسې

 خوشحال بابا

 

 پای

       


