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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

                 م٠٣/٠٩/٢٠١٠                                    وڅ مرادزیسرل
 

   پاچاييد پيريانو  طالبانو امارت ياد
 

وسي ، ای ايس ای او د طالباول ومو کلونو کې کله چې طالبان پر هيواد واکمن ش٩٠په  ون رو به  نوعقيدوي مل
رې ديه د هيواد يوه او بله سيمه نيسي، طالبان چې دومره په بېخپرول ې په . ، هغوی سره ماليکې مل د ج

يۍ ليکه ماليکلوم ي ی سي. ې جن ديمه ماليکې نيسيلوم ينو به ال دا هم ويل چې .  او روسته يي طالبانو ته پري
وک ورته د مقابلي.غ غ او تنومن دي . نه دي ديوان ديطالبان ي هي ين  او نااشنا طالبانو سره پيريان.  نه دي او 

ري دي چې دموجودات کرې يي  د د.يي نه وينيمن  مل    .مخکې نسوار هم نه ديمن ل
کاله پر ه دې شپ تيا هم د طالبانو مشر مالعمر ن په  .، خو نوموړی هيچا ونه ليدېواد د امارت پنوم واکمني وچلولهري

ند ر ه .  نشورسنيو کې  کاره مرکه ونک    .ې يي چا د عکس د خپرولو زړه ونکاو په رسنيو کخبرياالنو سره يي 
ولنه لويدلی طالبانو هم داوس تې ديني په دې اند دي چې طالبان د ژغورين.  سيوری پر     !   پري

 پخوا هم پرنورو ولسونواو تيرو طالب او مال. طان د يوې سکې دوه مخونه دي او شي طالب: وايي بيا داينېخو 
ه ن ه  واکمني ک، ج، پېريانو، دېوانونې د شيطانانوايسلونو باندې په خپله بدله ب رو په ب رو او کوډ ې او دا وار په ادو

ه ي ه زمون پر خلکو نازل شوی دی پ او طالبنې د مالاخپله اصلي ب ۍ کې د شيطانانو )١( طالب او مال  .ه ب ،  په ن
رو لومپېريانو، ديوانو رو او کوډ ونو، جادو اوونونی استاد او پر يوه ولس د رن انو او اپتو، ک او  نو د نازلولو، بال

کېلولو مکې ته راد دندې په کوډو او طلسمونو کې دهغو د     .استول شوی دی  لپاره 
امار بولي چې زمون له وطنه تاو طالب اودوی ه  او پر ولس مو کوړۍ کوړۍ پروت دیراتاو  مال هغه تور  ، هر 

ان ته يی په اسويلي سره  ارويچې ويني  ې يی    .راکاږي او تر خپلې خې
  :وک دا هم وايی 

وطالبد  ونو، تندرونو پاچايي د اسماني کا رد بادونو، جک ه ده ، خوړونو او اتش فش، توپانونو، زلزلو،  ول انونو 
وي يي او له بېخه يي چپه کوي، شتمن او ژوند جاروکويچې د خلکو کورونه   .، ن

ولنې ته د نري رنطالب د  ي، طاعون او نو، وبا واکمني  يرو ناروغيو په بيه تمامي   . رو عالم
لطالب  ن ناورو واکمن ته ورته ده واکمني په  ې د  ې زور دیواکمن ق. ه  مانطالبان. انون په دواړو  ،  لکه ل

ان، لېوانماران ان ، داړي او ، هر وخت هغوی پر نې وهي زمون د خلکو په برخليک حاکم دي، شغاالن او پ
  .يروي يي

ينيخو وک، هر دیيي زمون په وطن کې د نوح توپان  پاچاطالب په دې عقيده دي او وايي چې د    تر ه او هر 
ه .ویاوبو الندې ک يل وړي زيروح او بې روح  يو شان له من ول اثار د نيست کندې ته ور   او د پخواني ژوند 

  .يوه 
ولوبه ، دلته ني يعنې د ژونديو انسانانو هدېره واکمطالبد   د هيچا .وي سا په ژوند ختلې  بهخلک په تن ژوندي خو له 

و ی مسکا او پر وچولي به پر شون ول په وير او ساندو اخته  به، ولسخندا نه ليدل کي ول جنازه  به او وطنوي   – 
  ! ويجناره 

  : نور بيا وايی 
يطالب قوم ته چې خدای په قار شی نو کوم ه دهمني د ياک وطالب، د  پري واکمن ک . وه قوم د روسته والی لويه ن

من ، ژبني او ن، قومي؛ د سمتي، کرکې او نفرت استازی، ناپوه، بې سوادۍ، جهل د تورتمطالب ژادي توپير او د
  .ستر واعظ دی

تاريخي اثارو او ، ، ارشيف، موزيمونواو پت پلورونکی او د هغو د تاريخ، ناموس  د ولسونو د عزت او مجاهدطالب 
مار او ستر کباړ دیملي شتمنيو غل   .، لو

اله ده او  پاچايي دطالبد  لس او  د پرديو لپاره د خپل وطالب. دې استخباراتو د الس اله ده دطالب پرديو استخباراتو 
خه پيسي او وسلې اخلي -د بيال .وطن شيطاني او جاسوسي کوي و په دې ډول ا بيلو هېوادو د جاسوس له مرکزونو 

ولو د خپل ولس د غالمولو   . دروند تاريخي مسوليت پر غاړه لري، سپکولو او خر
تولودوی د ماشومانو و په ت نا او، نجونو او  ورولو تورن او السونه يي د بې ولو او   معصومو انسانانو په ، خر
  . وينو کک دي

ېز طالبخو ډېری خلک بيا دا وايی چې  وډ  د چن رېز، هتلر، هالکوتيمور،    او نورو تور مخونه، روس، ان
ل ت،  په  او د تېر تاريخ او بشريت په کچهورسپين او هغوی يي تبريه ک ولو واو   . وحشت او بربريت کې تر 

ولې خبرې تيا وايي او دا  ه هم دوی هر يو په خپل وار سره ر ای کې سمې ديکه    او مجاهدطالب، خو د  په خپل 
خد جنايتونو په باب يز دي او له سمندر  ه کم او نا کو په اندازه دي، دا هر  ا و    ! ه يوازې د 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  : زه وايم 
ۍ سين   ، دونه او سمندرونه د ليکلو رن شيکه د ن
لونه ن ې قلمونه شيد دنيا    ، ، ونې او بو

  د بشريت تېر شوي او اوسني نسلونه کاتبان شي 
  کې ) فغانستانا(او زمون په وطن 

   په الس ترسره شوي جنايتونه وليکي او مجاهدطالبد 
ی وي   بيا به هم دا ليست نيم

  جنايتونو عشر د دویاو د 
  !!!به هم نه وي بيان شوی 

  : يادونه 
خه موخه هيوادپال ماليان او طالبان نه دي بلکې سياسي او د پرديو نوکران دي   ) ١(    دلته له طالبه او مال 
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