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 دا ټولګه دطنزونو

خوشحاله په دې ٌم، چې ٌو بل  د پښتو ادب  ستوری په آسمان کې په ځال  سو، دا  
ستوری ښاؼلی ابراهٌم نعٌمً د پښتو ژبې طنزلٌکونکی  دی ،هؽه ته د دې 

 خطرناکې لٌکوالً مبارکً  او ور ته ښه راؼالست واٌم . 
پ تر مخه ابراهٌم نعٌمً خپله دا د پشمل بای نکلونو د طنزونو ټولګې کتنه تر چا

 پرما لورولې،  ترې مننه کوم  .
په افؽانستان کې  طنزونو لٌکل دومره اوږده  مخٌنه نه لري  که څه د طنز  کلمه د 
بٌهمً په تارٌخ او نورو لرؼونو اثارو کې  کارول سوې ده؛ خو لکه په لوٌدٌځو 

ټوکه هٌوادو کې دومره پراخ استعمال ٌې نه درلود او د هؽه پر ځای هجو، هزل او 
 استعمالېدل.

دا ټولګه چً ډٌر ٌې ژورنالٌستً او په هؽه کې  بٌا سٌاسً طنزونه دي، چې د  
هٌواد د  درو لسٌزو د ناخوالو تارٌخ جوړوي. نعٌمً صاحب په دې ټولګه کې هڅه 
کړې ده  د وطن اوسنً ناورٌنونه او ناتارونه او بدمرؼی ٌو ٌو کړه د طنز په ژبه  

په خوږو ملنډو، خنداوو او موسکاوو، کناٌو او نؽوتو بٌانوي  انځور کړي . ٌانً هؽه
. 

طنزپه زړه پوري ادبً ځېل دی، چې لوستونکً او اورٌدونکً لومړی  په موسکا 
 راولً بٌا ٌې دا خندا او موسکا په ژړا او خواخوږی وربدلوي.

کن د ٌو معمولً طنز ټٌنګ رګونه اٌرونً ) سر چپه وٌنه ( او تانه ) طعنه( ده لٌ
پارودي، بورلسک، مبالؽه، څنګ تر څنګ اوډنه، پرتله، دوې  ماناوي لرونکً  

  کلمې هم بٌا بٌا  په طنزي وٌنګ او کښنګ کې استعمالٌږي.
طنز چې په ملنډو د ټولنٌزو  ښوٌېدنو، کمبوتٌو، نمصونو او عٌبونو رټنه ده نو د هؽه 

لنې د سمونې  احساس، د د کښنګ  لپاره دا څو ټکې مهم دي : په لٌکوال کې  د ټو
ظرٌفې  طبع درلودل ، جرت درلودل ، ښه سوژه لرل، د طنز په اساساتو پوهٌدل، د 

 طنز له ځانګړو اوزار څخه کار اخٌستل. 
(، Grotesque( ، گروتسک )Parodyد طنز مهم  اوزار؛ لکه : پارودي) 

ډكه ( ، د ؼندنې  Cynicism(، بدگمانً  او بدبٌنً)  Burlesqueبورلسک )
( ، ملنډې وهل، پچ موزى Irony( ، آٌرونی ٌا چپه وٌنه) Sarcasmنٌوکه ) 

(، مالمتونه  Wit( ، ظرافت)  Paradox)  ، متنا لضه وٌناRidicule كول 
(Invective  (  بت ماتونه او بې پردې کول ،)Unmasking.او داسې نور دي ) 

رو څخه ښه  کار اخٌستی دې اوزا د نعٌمً صاحب په خپلو طنزونو په پنځونو کې د
 دی . 
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د طنز اساس شوخً او خندا ده  خو خندا ٌې  د خوشالۍ خندا نه ده دا خندا جدي ، 
ترخه او درونکً ده. هر طنز خندا لري؛ خو هره خندا لرونکً لېکنه طنز نه دی 

 ممکن  هجو ، هزل ٌا ټوکه وي .
ونکً ډول  دي، چې طنز په عمومً توګه د عٌبونو او نمصونو بٌان  په  خندا لر

موخه ٌې د موضوع خوارونه او رټنه ده. د طنز وسٌله اوموخه  ٌو له بله څخه 
زمانً واټن لري .طنز امکان لري خندا ونه لري ٌوازي موسکا ولري. الکن دا خندا 
او موسکا د خوشالۍ خندا نه وي دا خندا ترخه ، تاثٌرناکه او دردناکه وي،  خندا ٌې 

وي، د هزل او ټوکې خندا خوشالونکً مګر د هجو او طنز  زهرژلً خو اؼٌږمنه
 خندا ځورونکً ده.

( په  ۳۱( طنزونه راؼونډ کړې دي، چې )  ۶۶په دې ټولګه کې ) نعٌمً ښاؼلً 
 سلو کې ٌې ژورنالٌستً طنزونه دي .

ادبً او ژورنالٌستی طنزونو توپٌر دا دی، چې ادبً طنزونه په عمومً شٌانو  د
:د دودونو ،رسم او رواج او داسې نور، هر وخت  نوي وي او هر لٌکل کٌږي؛ لکه 

وخت استعمال لري؛ مګر ژورنالٌستً اوسٌاسً طنزونو د ٌو وخت ٌوې څانګړې 
موضوع ته نؽوته کوي، چې د هؽه په تٌرٌدو سره هؽه طنز هم خپل موثرٌت او 
 خوښونکً د السه ورکوي او خوند ٌې له منځه ځً، مګر ٌو شی ژورنالٌستً

اوسٌاسً طنزونه داٌمً کوي ،چې هؽه ښه طنز، د طنز په اساساتو برابر طنز وي، 
هؽه بٌا  د هؽه دوران تارٌخ جوړوي  ٌانې طنز په هنري ډول لٌکل هؽه داٌمً 

 کوي.
د دې ټولګې هر طنز خپل ځانګړی ارزښت لري، هر ٌو ٌې لږ او ډٌر د ټولنې ٌو  

 ناورٌن په طنز بٌانوي.
ه ولً درېٌم نمبر، طنز کې د خاٌنو مشرانو چپه  تلولې بٌانٌږي نعٌمً صاحب پ د 

چې ولً په فساد کې درېٌم نمبر راؼلل، باٌد په فساد کې د خپلو کارونو په پرتله  
اول نمبر راؼلً وای  د  واکمنو دا ناراضٌتوب خپله ٌو طنز جوړوي، چې ولً 

په ډول ٌوې نادرې ؼال ته  درېٌم راؼلً دي، باٌد اول نمبر راؼلً وای.هلته د بٌلګې
نؽوته هم سوې ده  چې هؽه د کورنٌو چارو په وزارت کې د پوچو رانٌول دي. په 
افؽانستان کې ٌوازې جنراالن ډٌر سوي ، فمٌران ډٌر سوي، مٌډٌاوي ډٌري سوي او 

 همدا ٌې السته راوړنً دي.
په امر د جنرالً د جنرال دانۍ طنز بٌا د اردو ګډوي ته نؽوته ده، هر ګوند د پردو  

د تولٌد فابرٌکه جوړه کړې  ده، دا جنراالن په  لانون نه پوهٌږي، سواد نه لري او 
ان د ٌونٌفورم په اؼوستلو هم نه پوهٌږي او ټوله ؼٌر لانونً کارونه او جرمونه تر 

 سره کوي . 
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ځانمرګی برٌد، طنز کې چې پر ناوی ځانمرګی برٌد سوی، چې په ظاهره برښٌنا د 
سره تنالض لري مګرپه باطنً مانا کې رښٌتا هؽه برښٌنا لکه د کور ناوی     ناوی

 ارزښت لري ،  چې  د برٌد علت ٌې هم خپله اوه سري حکومت دی.
د اتومً وسلو ؼندل، طنز کې د شورای نظار نا پوهې او الپً شاپً ته نؽونه سوې  

 ده، چې ډٌر ښه طنز دی. 
په ښه ډول د څوکٌو سپارل وړو کسانو ته په د ارګ ماڼً خبر تٌا  په طنز کې   

 طنز ٌادونه سوې ده چې سپٌن طنزونه دي
د کابل ښار سره د مړو دښمنً طنز کې هره ورځ مړو او  واکمنو ته الرو بندلو 

 څخه طنزي ٌادونه سوې ده.
اړتٌا لرم چً تسبٌحات وکړم  په طنز کې جان کٌری تسبٌحات او چرس او نصوار 

 هؽه چې اجراٌٌه  رٌاست  ورته  ډالۍ کړې  . کولو ته مخه کړې
د جهادي سړکونه طنز کې د مجاهدٌنو له  بدو کړو څخه په سرچپه  ٌادونه سوی د  

هؽو او ډٌموکراسی سره د ٌوالی په نسبت ٌې ٌو نوی نظام را منځته کړی، چې پاٌله 
ٌوې ٌې په مړی انجلۍ موټر تٌرول لکه هندوان د هؽې سوځول روا ګڼل د تارٌخ 

 زړه بوزونکی پٌښې ٌا ډول  دي .
اوس به دي مور په اتم صنؾ کې وای طنز کې د جهادی لومندانانو السته راوړنو  

چې دوی هؽه واًٌ: که موږ نه وای اوس به مو نومونه  کرٌموؾ او دمحموؾ وای  
او مور به مو په اتم صنؾ کې وای  نعٌمً صاحب ٌې  په  طنزي ژبه  ښه بٌانوي 

س د کفارو عسکر  مړه شهٌدان بولً او جهاد له ځان  سره چې امرٌکا  .هؽوی او
 ګوداګٌان  دي  ناروا بلل ٌې طنزي توکً دي . 

د بٌړنۍ حالت طنز د ٌو توپان سره وطن پرتله  کول ٌوه پارودٌکس طنز دی  چې 
سمندر ي ؼله او  سمندري لوا هلته بوخت دی  او د نظارد شورا ؼله هلته ګزمې 

 ښه طنز دی .کوي، ٌو 
د تابوتونو کار وبار،د مځکو د ؼصبولو لپاره  ټولنه، د ادارې فساد نړۍ واله ورځ 
ٌې هؽه پنځونً دي، چې زموږ د ټولنً نا خوالً په روښانه ډول په طنز سره 

 بٌانوي چې وٌونکً هم خندوي او هم ژړوي .
ه دي، چې زما د افؽانانو د ناوي د ښه راؼالست او ځانمرګی برٌد ٌې ادبً طنزون 

 ډٌر خوښ سول. او دا په طنز د ټولنې ؼلط دودونه بٌانوي.
او داسې نور طنزونه چې  هر ٌو ٌې خپل بوی، خوند او رنګ لري. په طنزونو کې 
ډٌر ښه ترکٌبً  کلمات لکه  ؛لکه:  شٌخ الکٌري، دوه سرې حکومت، بې سنده 

 مارشال .. ډٌر سته  چې خندونکی دي .
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ې نعٌمً  صاحب د افؽانستان د درو لسٌزو د پردو په لکۍ موښتً په دې  ټولګه ک  
زورواکو  او لوچکانو کړه  وړه په سمبولکٌک ډول  ډٌر ښه انځور کړي دي نو 

 وٌالی سم  لٌکوال ٌې ٌو برٌالی طنز لٌکونکی دی.
زه نعٌمً صاحب ته د دې  نوي ټولګې له امله مبارکً واٌم او له خدای  )ج( له  

 د زٌاتو  ادبً پنځونو او په کارونو کې ال زٌاته برٌا ورته ؼواړم.دربارڅخه  
 په درناوي  

 پوهنمل  محمود نظری
 ۸۱۰۲لندن جنوری  
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 د لیکوال سریزه

ما د طنز لٌکنه نوي پٌل کړی ده چې ور سره ځانګړي مٌنه لرم. دا دی اوس برٌالی 
شوم چې د پشمل بای د نکلونو د طنزونو دوهم ټوک چاپ ته تٌار کړم. ما هڅه کړی 
ده چې د هٌواد د نامتو طنزلٌکونکو طنزونه په دلت ولولم تر څو زده کړه ور څخه 

هٌواد نامتو او پٌاوړي طنز لٌکونکً ښاؼلً وکړم. دا ټولګه مې د ارزونې لپاره د 
پوهنمل  محمود نظری ته ولٌږل. ښاؼلً نظري هم ډٌره پٌرزوٌنه وکړه زما 
نٌمګړې لٌکنې ولوستً، زما تر حك ٌې ډٌر ستاٌلً ٌم. زما په آند دا ستاٌنه زما د 
تشوٌك لپاره ده خو زه به هم وعده وکړم چې په دې الر کې نور هم زٌات زٌار 

م. مهمه دا ده چې ډٌرې اساسً موضوع ته ٌې زما پام اړولً دي هؽه ادبً او وباس
 ژورنالٌستً طنزونو پٌژندنه ده چې زما لپاره ٌې توپٌر کول په زړه پورې دي. 

باٌد وواٌم چې په طنزونو کې خدای مه کړي چاته د توهٌن او سپکاوي ارزو نه لرم. 
به بٌان کړم. په دؼه طنزي ټولګه کې ٌو ٌوازې ؼواړم په هٌواد کې ناخوالً په بله ژ

طنز او ٌوه رښتٌانۍ کٌسه شته چې د فٌسبوک څخه مې را اخٌستً ده ځکه دؼه 
دوې لٌکنې مې ډٌرې خوښۍ شوي. ځٌنې طنزونه انځور هم لري او نٌټه ور سره 
لٌکل شوی ده. موخه مې دا ده چې ځٌنې پٌښې باٌد په ٌاد وساتل شً نو ځکه انځور 

 ر سره شته تر څو د تارٌخ حافظې ته وسپارل شً.او نٌټه و
د افؽانستان د زورٌدلً او کړٌدلً ولس سره وعده کوم تر څو چې ژوندي ٌم ، د 
هٌواد پالنې په روحٌه به د حماٌمو په لٌکنو کې درٌػ و نه کړم. د ټولو ښاؼلو او اؼلو 
لوستونکو څخه په درناوي ؼوښتنه کوم چې په لٌکنو کې مې کمبودٌو ته متوجه 

په ورٌن تندي هرکلۍ واٌم په درنښت.  کړي، د هر لوستونکً جوړونکې نٌوکې ته
 زکال  ۸۱۰۲/  ۸/  ۰دمحم ابراهٌم نعٌمً 

 

 

 

 

 

 

 

 زکال ۸۲/۰/۸۱۰۶
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 ولې دریم نمره؟   

د تٌر کال په  ٌانې د نړٌوالو رسنٌو په حواله افؽانستان په فساد کې خپل ممام ساتلی
 شان په فساد کې درٌم ممام لري او هٌڅ بدلون نه ښکاري.

ٌناوي له پاره په افؽانستان کې اړوندو شوراګانو بٌړنۍ ؼونډه وکړه. د موضوع د سپ
په ؼونډه کې د نشه ای توکو لاچاق وړونکو، جهادی مخورو لوماندانانو، د کابل 
ښار د چور د شورا د مشرتابه ؼړي، د بی ثباتً او حراست د شورا مشر او جنرال 

ځٌنو لوړ پوړو چارواکو او  پشمل بای، د بډو اخٌستونکو د شورا استازو،  د دولت
دلوي بادار منځګړي استازو ګډون کړي وو. په ؼونډه کې د شور او زوږ څخه ډکې 
وٌناوي وشوي. د هري شورا استازي په کره دالٌلو سره بٌان وکړي چې موږ د 
تٌرکال په جرٌان کې د فساد چارې د پخوانٌو حکومتونو د وخت په پرتله څو برابره 

د حٌرانتٌا ځای دا دي چې بٌا هم زموږ هٌواد د سومالٌا څخه ګړندي کړي دي خو 
وروسته پاته دي. جنرال پشمل باي د وٌنا ځای ته جګ شو او داسې وفرماٌل: د 

( مٌلٌونو افؽانٌو ۲۱خدای روي ته وګوري ما د پوچو )پشمل( د رانٌولو له پاره د )
وفادارو ؼړو  سند وړاندې کړي نو دا څنګه کٌدای شً چې زموږ د شورا نورو

دومره بی پرواٌې کړی وي چې موږ تر سومالٌا وروسته پاته شوو. دا چاره زموږ د 
جهادي مشرانو، مشهورو عزتمندو لاچاق وړونکو، د بی ثباتً د شورا ځانګړی 
مشر او د دولت مخورو مشرانو ته سپکاوي ګڼل کٌږۍ. د ؼونډې ټولو ګډون کونکو 

دي پوښتنو الندې ونٌوي او د هؽه څخه ٌې په د لوي بادار مٌنځګړی استازي تر ج
کلکه ؼوښتنه وکړه چې د موضوع د شفافٌت له پاره د ټولو دٌپلوماتٌکو چٌنلو له 
لورې زموږ ؼونډې ته توضٌحات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د بی ثباتً د 
شورا لوی مشر ډٌر په ؼوصه وه، داسې وفرماٌل: همدا نن د دوه سري حکومت د 

ټ اٌښودونکً  سره اړٌکې نٌسم چې ولې زموږ په  حك کې دومره لوٌه درؼلً بنس
کٌږي په داسې حال کې چې موږ په داٌمً توګه د لراردادونو لسمه سلنه ستاسو 

 مسولٌنو ته پر وخت ورکړي ده.
( هٌوادونو کې درٌم نمره شولو. زموږ ممام باٌد اول وي که ۰۱۱خو بٌا هم موږ په )

ړي نو ؼرو ته به جګ شوو او بٌا به ستاسو ټول تالښونه بی ځاٌه سپٌناوي را نه ک
 وي.

په ؼونډه کې د حکومت استازي د بشر د حمولو ٌو بل رپوټ ته هم اشاره وکړه چې 
ګواکې موږ د بشر د حمولو په پاٌماله کولو کې پاتً راؼلً ٌوو. په ؼونډه کې د 

ره ولې د عدالت کړنه نه اعتراض په توګه ناري او ؼالمؽال پٌل شوو چې زموږ س
 کٌږي. 
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د ؼونډې مشر ګډوانوال حوصله مندي ته راوبلل او د راٌو په اتفاق ٌې پرٌکړه 
وکړه چې د ملً وحشت د حکومت دوهم مشر باٌد ژر کمسٌون وټاکً هؽه کسانو ته 
چې په فساد، درؼلٌو او د بشر د حمولو په پاٌماله کولو کې پاتً راؼلً وي د اشد 

 ورکړي. ؼونډه د تکبٌر په نارو پای ته ورسٌدل. پای مجازات جزا
 

 زکال ۰/۵/۸۱۰۶
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 په افغانستان کې پریماني   

زموږ ولس باٌد هره شٌبه د خدای)ج( شکرونه اداء کړي ځکه په هٌواد کې ډٌره 
پرٌمانً ده. هر لورې ته چې ګوري د ودونو له پاره ښکلً ودانۍ جوړي شوي، 

شخصً پوهنتونونه جوړ شوي دي. شکر دي کمی څنګ ته ًٌ شخصً ښوونځً او 
نه لرو، د جنراالنو شمٌر مو د پرمختللو هٌوادونو تر سرتٌرو زٌات دي. پرٌمانه 
جنراالن لرو. د خدای فضل دي په لوٌه شمٌره رهبران لرو، که رښتٌا وواٌم د 

رې رهبرانو شمٌره به د جنراالنو په پرتله څو چنده وي. اتالن او خاٌنان هم تر نو
نړۍ زٌات لرو. څوک مو د سولې اتل دي چې شکر د سولې بوي هم په هٌواد کې 
نه شته، څوک مو د جګړو اتل دي نو ځکه جګړې کور په کور او کلً په کلً 
جرٌان لري. د صدالت اتالن هم لرو همدؼه علت دي چې د ؼلو، داړه مارانو شمٌر 

دي پرٌمانه شخصً مو ښه پرٌمانه دي. تر ټولو مهم څه مې هٌر و، شکر 
روؼتونونه لرو نو همدؼه وجه ده چې د زٌږٌدون پر وخت د مٌندو د مړٌنې کچه 
ښه ؼوښٌنه ده، هر کور ٌو ٌا څو تنه ناروؼان لري. مشران او ملً شورا په ګډه پر 
ادارو او وزارتونو باندې فشار اچوي چې ولس ته د کار پٌدا کولو ؼم وخوري چې 

کٌږي. همدؼه تالښ دي چې په جوپو جوپو وزګار  د پام وړ پرمختګونه لٌدل
ځوانان د ګڼې ګوڼې په ځاٌونو کې د کار پٌداکولو خٌالً خوبونه وٌنً. د ګداٌانو 
شمٌره ښه په زرب مخ پر زٌاتٌدو ده. د کابل ښار د امرٌکاًٌ وروڼو په تالښ ټول 

 لٌر شوی دي نو ځکه ښه پرٌمانه دوړي او خاورې بادٌږي.

دا ده چې د دؼو ټولو برٌاوو په تړاو باٌد ولس خبر شً نو ځکه ښه تر ټولو مهمه 
 ډٌر تلوٌزونً کانالونه هم لرو. پای

 زکال ۴/۱/۸۱۰۶

 جنرال دانۍ  

د معلوماتو له مخې د جهاد تر برٌالٌتوب وروسته د افؽانً جهادٌانو په وړاندٌز، د 
د مشر په تاٌٌد او د پاکستان د صدراعظم په منظوري د جنرال  ISIپاکستان د 

 جوړولو نوي فابرٌکې د هر جهادي ګوند له پاره په بٌله بٌله توګه په کار ولوٌدلً.

د نٌکمرؼه د امرٌنو د بشپړې پاملرنې په پاٌله کې په لږ موده کې دومره جنراالن 
 تولٌد شول چې د امرٌکا د پوځ سره سٌالً کوالی شً.

د ٌو بل خبر له مخې خالد بن ولٌد )ګلٌم جم( چې د نوښت څخه خبر شوو په 
سمالسې توګه ٌې په خپلو شخصً پٌسو ورته موډرنه فابرٌکه جوړه کړل. دومره 
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جنراالن ٌې تولٌد کړل چې د کار ځاٌونو او فابرٌکو د عمومً دروازو، دروازه 
ٌر ډٌره وو او د پوځً جامو د وانً ته ٌې هم جنراالن وټاکل. دا چې د جنراالنو شم

جوړولو بودجه نه وه نو امر ٌې وکړي چې د جنرالً ٌونٌفورم سره د کلوښو په په 
 پښو کول مجاز دي.

د امرٌکاٌې ډالرونو د سٌالب سره هر جنرال ته ؼوښٌنه دنده پٌدا شول. اوس چې د 
او خپل  ډالرونو کمښت دي نو جنراالن اړ شول چې د خٌر په چارو کې ونډه واخلً

 معاش برابر کړي.
د بٌلګې په توګه د تنکً ځوانانو او ٌا نجونو تښتول، د کورونو د اضافً سامان او 
پٌسو ؼالکول، د پشمل )پوچو( سودا ګري، د وسلو سودا ګري او ٌا د لوٌو الرو 

 نٌول چې د مسافرٌنو څخه د خٌرات په نوم څه راټول کړي.
څو کلونو کې به د جنراالنو التصادي حالت  د چارو شنونکً واٌې چې په راتلونکو

ډٌر خراب شً نو د اندٌښنو او ناکرارٌو وړاندوٌنه کٌږي. د دې لپاره چې د اټکل 
شوو ناکرارٌو مخه ونٌول شً نو ولس مکلؾ دي چې بی وزلو جنراالنو ته د خٌر 

 او عافٌت دوعاوي وکړي. پای
 

 زکال ۰۳/۸/۸۱۰۶

 ځانمرګۍ برید    

خبر واخٌست چې د مزار ـ کابل پر لوٌه الر د ٌوې ښکلې ناوي د  په خواشٌنۍ مو
وراه پر موټر ځانمرګۍ برٌد شوی دي. ښکلې ناوي برٌښنا نومٌده دومره ښاٌسته وه 
چې روښناٌې ٌې کورونه او الرې روښانه کوالی شوای. په خبر کې راؼلً دي چې 

 نتمال شوی دي.د ناوي برٌښنا ټپې بدن په کابل کې ٌو خصوصً روؼتون ته ا
طالبانو د ځانمرګې برٌد مسولٌت نه منً خو ادعا کوي چې د اوه سري حکومت د 

 زړو توپونو په واسطه د ناوي موټر وٌشتل شوی دي.
د هٌواد خواخوږو ولسونو پرٌکړه کړي ده چې د ملً تجارانو په مرسته د برٌښنا  

او وعده ٌې کړي چې  ناوي عالج وکړي. طالبانو هم د خواخوږۍ پٌؽام رالٌږلی دي
د برٌښنا د عالج له پاره به چنده ټوله کړي ځکه د اړتٌا په صورت کې به بهر ته د 

 عالج له پاره واستول شً.
طالبانو دا وعده وکړه چې په مسجدونو کې به د برٌښنا د روؼتٌا له پاره ثوابً 

منٌت لمنځونه او دوعاوي وکړي. خو ولسونو په ٌوه ږغ ووٌل چې د برٌښنا د ا
ساتلو په خاطر باٌد ډٌره هڅه وشً چې د اوه سري حکومت چارواکً خبر نه شً. 
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که دا ؼلطً وشً برٌښنا به په روؼتون کې د همٌش له پاره له مٌنځه ٌوړل شً. 
 پای 

  
 زکال ۰۸/۸/۸۱۰۶ 

 د اټومې وسلو غندل    

تود  د کابل د مٌوند جادې د سرچوک څخه د ورځً تازه او د شامً کباب په ډول
خبر را ورسٌدي. خبر لوڅً د ملً وحشت د حکومت په کوڅو کې سرګردان 
ګرځٌدي چې د جمعً مبارکې شپې ته د خوارو بچو له پاره د ؼوړې ښوروا پٌسً 
پٌدا کړي، خپل د سترګو حال داسې بٌانوي: د نوي ښار په سٌمه کې مې ناڅاپه ٌوې 

خالداره دستمالونه ٌې تر ؼاړو ګڼې ګوڼې ته پاملرنه واوښته. په خٌرونو جامو چې 
تاو کړي ٌو پنځوس نفري ډله والړ دي د ټولو څخه ماشٌنګړي، راکټونه او 
پٌشموزې ورسره او اوږدي ږٌري هم درلودي. د دوي په السونو کې د ژوندي دي 
وی د سولې شهٌد د شعارونو لوحې هم لٌدل کٌدلً. خبرلوڅې ته پوښتنه پٌدا شوه 

کٌر او منکر تر پوښتنو الندې شپې او ورځً سبا کوي نو چې دا بد مرؼه خو د ن
څنګه ٌې را ژوندی کوي. ناڅاپه مې پر ټٌټ سړي چې فٌشنً درٌشً ٌې په ځان 
کې وه، سترګې ولګٌدلً. د نوموړي په راښکارکٌدو د تکبٌر نارې ووهل شوي د 
 ماشٌنګړو او راکټونو په واسطه د درناوي ډزې وشوي.

سو په مرسته د شمالً کورٌا فنګ فانګ ته خبرداري ټٌټ سړي وفرماٌل: ستا
ورکوم، د ؼونډې څخه ٌو بل په درٌشً ملبس ږغ وکړي وبخښً صاحبه! فنګ 
فانګ نه دی اصلً نوم ٌې  كٌم جان اُن دي. ښه ښه پوه شوم هر ه بال چې ده، چې د 

ًٌ اټومې توؼندٌو د ازموٌلو څخه الس واخلً پرته له دې به زموږ د اتالنو ښوروا
نظار د سخت ؼبرګون سره مخامخ شً او د اړتٌا په وخت کې به شخصاً بی هٌواده 
 سلطان د لنډؼرو د مارش لومانده پرؼاړه واخلً. 

د سرچوک خبري اژانس د بهرنۍ څانګې ژورنالٌست خبر را کوي چې د شمالً 
کورٌا مشر او ورسره پوځٌان د خبر په اورٌدو سره ځای پر ځای بٌهوښه شوه. 

وښې د ډار څخه نه بلکې د ډٌري خندا په وجه چې پر لړمونو درد شوه خو چې بٌه
سره ٌې راپورته کړ، د دفتر جاروب کښ ته ٌې امر وکړي چې خبر ورکړي چې 

 نور هم خپل نسونه تش کړي ځکه د ډٌرې مودې ټنبه راته ښکاري. پای
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 زکال ۰۸/۱/۸۱۰۶

 د ارګ ماڼۍ خبرتیا    

د ارګ د ماڼۍ د اطالعاتو د رٌاست د انسان وژونکو د څانګې امرٌت په خبر پاڼه 
د اوه سري حکومت د سٌاسً تفاهم د اړوندو موادو د بشپړ »کې  راؼلً دي: 

تطبٌك په خاطر اوه سري مشرانوپرٌکړه وکړه چې د ملً نفاق د بشپړ تؤمٌن په 
لخوا ترتٌب شً. د کمسٌون  خاطر په هٌواد کې د اتالنو لٌست د ځانګړي کمسٌون

ؼړي د پنځوس سلنې ونډې په پام کې نٌولو سره په بشپړ تفاهم په الندې توګه 
 پٌژندل شوي دي: 

 ـ ښاؼلً راکټٌار د کمسٌون مشر ۰
ـ ښاؼلً ګلٌم جم د کمسٌون لومړی مرستٌال )د عامو وژونو د څانګې په  ۸

 استازٌتوب(
 د سٌنو پرٌکولو د څانګې په استازٌتوب( ـ جنرال بی خدا دوهم مرستٌال ) د ښځو ۱
ـ مولوي مهربان په کانتٌنرونو کې د ٌاؼٌانو د سوځولو د څانګې په استازٌتوب،  ۴

 ؼړی
 ـ اؼو مراد د مړو د نڅا کولو د څانګې په استازٌتوب، ؼړی ۵
ـ ښاؼلً لانون پوه حمدار په سرونو کې د مٌخو ټکوهلو د څانګې په استازٌتوب،  ۶

 ؼړي
 مل بای د بچه بازی د څانګې په استازٌتوب، ؼړيـ پش۱
 ـ  صاحبدل عٌار د چور او چپاول د څانګې په استازٌتوب، ؼړي ۲
 ـ حاجً لعلو د نشه ای توکو د کار و بارٌانو په استازٌتوب، ؼړي ۳

د اوه سرې حکومت د مشرتابه لخوا کمسٌون ته هداٌت کٌږي چې ژر تر ژره 
پاره وړ کسان ومومً او لست ٌې د ارګ ماڼې اړٌنې ؼونډې جوړې او د اتلوالۍ له 

څانګې ته وسپارل شً. په فرمان کې وٌل شوي دي چې کمسٌون باٌد هڅه وکړي 
چې )هٌڅوک تر بل ښه نه دي( شعار په نظر کې ولري او په لوٌه کچه لږه کٌانو ته 

 ډٌره پاملرنه وکړي.
د الندې شراٌطو پوره کول د اوه سرې حکومت د پالٌسې له مخې د اتلوالً له پاره 

 اړٌن ګڼل شوي دي:
ـ نوماند باٌد ثابته کړي چې د خپل ژوند په دوران کې مکتبً ملحدٌنو )روڼ اندو( 

 په وژنو سره د ؼازې مرتبې ته رسٌدلۍ وي.
 ـ نوماند باٌد په جهاد کې لږ تر لږه د لوماندان ممام درلودلً وي.
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و جهادي مشرانو څخه داسې ستاٌنلٌک ولري ـ نوماند باٌد د اوه ګونو او ٌا اته ګون
چې د پورته کمسٌنونونو د استازو لخوا ٌې د ورکړل شوو دندو بٌلګې څرګندې او 

 تاٌٌد شً.
ـ نوماند باٌد په هٌواد کې د داسې شتمنۍ خاوند شوي وي چې د ٌو بنسټ جوړولو 

 توان ولري. البته پلرنۍ شتمنې د اعتبار وړ نه ده.
کورنۍ د مهموؼړو د ژوند د شالٌد څخه ثابته شً چې هر وخت ٌې د ـ  نوماند اود 

هؽو دوستو هٌوادونو سره اړٌکې نژدې ساتلً کوم چې په ظاهره په اشؽال تورن 
 خو په حمٌمت کې د مرستې له پاره راؼلً دي.

ـ البته هؽه کارپوهان چې د سٌنوو پرٌکولو، په سرونو کې د مٌخونو ټکوهلو، په 
د ژوندٌو سوځولو، د کابل ښار د ورانولو په برخه کې مهارت لري کانتٌرونو کې 

پرته د ارزونې څخه د اتل ممام ورته منظورٌږي. هٌره دي نه وي چې د دؼو 
کارپوهانو مشرانو ٌانً استادانو ته په نظر کې ده چې تر مړٌنې وروسته ٌې د هٌواد 

رانو د ښکلو په ګوټ ګوټ کې څلً ودرول شً. په روان کال کې د همدؼو مش
ممبرو د جوړولو بودٌجه د مالٌې وزارت لخوا په نظر کې نٌول شوی ده چې ژر به 

 منظور شً.
ـ هؽه کارپوهان چې اوس په حك رسٌدلً دي خو د اتلولۍ لمب ٌې تر السه کړي نه 
دي. کمسٌون دنده لري چې تٌر اجرأت ٌې په ؼور وڅٌړل شً. که وړتٌا ولري د 

 وه ګونً حکومت اړوندې څانګې ته وسپارل شً.اتلولۍ وړاندٌز ٌې د ا
د حکومت ټولو ادارو ته په مرکز او والٌتونو کې هداٌت ورکول کٌږي چې د اتالنو 
نوم په کلنۍ کې راجستر او هر کال ٌې د هٌواد په دننه او سفارتونو کې لمانځل 
ؼونډې جوړې کړي په ؼونډو کې د دوي نوښتونه تر ژورې څٌړنۍ الندې ونٌسً. 
د اتالنو مهم نوښتونه د کتابونو په بڼه د راتلونکې نسل د روزنې له پاره په پراخه 

 کچه خپاره او تبلٌػ کړي. پای
 
 

 زکال ۸۸/۱/۸۱۰۶نٌټه: 

 د انځورونو جګړه    

ګران هٌواد په داسې حال کې د نوي کال جشن نمانځً چې د نوی کال جشن د 
ې حرام ګڼل شوی دي، کٌدالی شً علت دا مالٌانو، طالبانو او داعشٌانو په کتابونو ک

وي چې خلک وزګار شً تر څو د جګړې د لربانٌانو د تکفٌن او تدفٌن چارې په 
 ښه توګه مخته بوزي.
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په دؼه هٌا هوي او انډوخرو کې نوي ماډل جګړه پٌل شوی ده تر څو د نوی کال 
جشن نور هم په وٌنو رنګٌن او ښکلً کړي. اړٌنه ده چې په هر جشن کې د لوی 
اختر د نمانځنې په ډول وٌنه توي شً، ښه ده که دا وٌنه د انسان وي، نو ثوابونه به 

 ٌې د وزګړی تر وٌنو توٌولو ډٌر وي. 
که چې د جهاد په اصولو کې د انسان وٌنه اړٌن شرط دي خو د بل لورې په دا ځ

افؽانستان کې تر وزګړي، خوسه کې او ګٌلګً د انسان وٌنه ډٌره ارزانه  او د ښه 
کٌفٌت درلونکً ده. موږ د جګړو ټول ماډلونه د بٌلګې په توګه سٌنً پرٌکول، په 

ور ډولونه چې په نړۍ کې به لږ سرونو کې د مٌخونو ټکوهل، صلٌبونه جوړول او ن
 کارپوهان بلدتٌا ور سره لري، وازموٌل.

دا ځل نوی جګړه د انځورونو جګړه ده چې لږ تر لږه باٌد تر نورو جګړو دوه 
برابره وٌنه ور ته توی شً ځکه د نړۍ ډٌر مشهور کسان په دؼه جګړه کې 

 راښکٌل شوی دي.
و د عمومً امر انځور په فارٌاب کې د ٌو مشهور... انځور په مزار او د مړستونون

شلٌدلی دي. د جهادي فتواګانو پر بنسټ د دؼو دوو انځورونو شلول په کبٌره 
ګناهونو کې شمٌرل کٌږي نو ځکه باٌد لږ تر لږه په دواړو لورو کې بی موره 
اوالدونه د وزګړو په شان لربانً شً تر څو د ژوندو تنده ماته شً او مړي په لبر 

او منکر د شالخو څخه د څو ورځو له پاره بٌؽمه شً او هم خپل د کې د نکٌر 
 نژدي انډٌوالو سره پرله پسً ؼونډو ته وخت پٌدا کړي.

د ژوندو د سرونو پلورونکً، بٌچاره او بی موره ولس د خپل انځور د کسات 
 اخٌستلو له پاره هڅولً دي چې د انځور د هرې ټوټې په ممابل هؽومره لتل کړي.

امر خبر را کوي چې هلته هم د تٌرې ورځې راهٌسً ؼوؼا ده، په مړو  د مړستون
کې د بً نظمً نښې نښانې لٌدل کٌږي نو ځکه د مړستون امر پرٌکړه وکړه چې ٌو 
ګډ هٌت جهنم ته ولٌږي او د موضوع په تړاو دلٌك راپور چمتو کړي. د هٌت رٌس 

بهر ژوندو ته هم چې د جهنم مشر هم دي خبر ور کړي چې ؼوؼا د مړستونو نه 
سراٌت کړی دي، د اوضاع د دلٌمې ارزٌابً څخه اټکل کٌږي چې ژر به د مړو پر 
شمٌرې ناڅاپې زٌاتوالی راشً نو ځکه په کار ده چې مخکنې ترتٌبات ور ته ونٌول 

 شً. پای
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 کابل ښار 

 زکال ۰۱/۱/۸۱۰۶
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 د انساني قاچاق وړونکو مخنیوي    

د مطبوعاتً دفتر په ټوٌټر پاڼه کې الندې مطلب د پاملرنې  تٌره ورځ د سپٌدار ماڼۍ
 وړ و:

د وزٌرانو بٌړنۍ فوق العاده ؼونډه د سپٌدار ماڼۍ سردارجی له لورې جوړه شوه. د 
ؼونډې موضوع د هؽو کډوالو د ژوند ژؼورولو له پاره ځانګړي شوي وه کوم چې 

 ژوند د السه ورکوي.په سمندرونو کې د ٌوې ګولً ډوډۍ د پٌدا کولو له پاره 
د سپٌدار ماڼۍ سردارجی ؼونډې ته هر اړخٌزه علمً وٌنا واورول او په ٌوه برخه 
کې داسې وفرماٌل: ٌو شمٌر کړۍ هڅه کوي چې د ملً ٌووالً حکومت بدنام او 
ورځنً مهمې چارې ٌې سبوتاژ کړي. د بٌلګې په توګه تبلٌؽات پٌل شوي چې 

کار او ژوندي پاته کٌدلو له پاره بهرنٌو هٌوادونو  ځوانانو ته کار نه شته نو ځکه د
ته کډوال کٌږي چې ډٌري ٌې په سمندرونو کې ډوب شً. د بده مرؼه د افؽانستان 
په دننه کې همدا ډول انسانً لاچاق رونك پٌدا کړي دي. د ستونزې د مخنٌوي له 

 پاره باٌد د کډوالو وزارت الس په کار شً.
 الو چارو وزٌر په ژړؼونً اواز ووٌل:د ؼونډې د مٌنځ څخه د کډو

جناب! موږ په ٌوازې توګه کوالی نه شوو چې د کور په دننه کې د هؽو لاچاق 
وړونکو مخنٌوي وکړو چې کډوال د سړک له ٌوې ؼاړې څخه بلې ؼاړې ته په 

 رابړي کښتٌو او ٌا د جوالٌانو په شاه انتمالٌږي.
جدي هداٌت وکړي چې همدا نن تر  د سپٌدار ماڼې مشر د دفاع وزارت سرپرست ته

ؼونډې وروسته د وزارت په چوکاټ کې سمندري ځواک جوړ او د کډوالو وزارت 
سره په همږؼً په کابل او والٌتونو کې د سمندري لاچاق وړونکو مخنٌوي وکړي 

 او راپور ٌې د سپٌدار ماڼۍ ته تمدٌم کړي.
سپٌدار ماڼۍ د  د دفاع وزارت ځانګړي مطبوعاتً دفتر خبر را کوي چې د

سردارجً په نوښتګرانه مفکوره سمندري ځواک جوړ، د کابل او کندهار والٌتونو 
 کې فعالٌت پٌل کړي.

په خبر کې راؼلً دي چې همدا نن د سمندري ځواکونو په مرسته د کابل ښار په 
( کسان چې د سړک د ٌوې ؼاړې څخه  بلې ؼاړې ۵۱مختلفو برخو کې څه د پاسه )

کښتٌو کې د لاچاق وړونکو په واسطه انتمالٌدل، ونٌول شول. همدا ډول ته په رابړي 
( تنه د جوالٌانو )پنډي( په شاه باندې بلې ؼاړې ته تٌرٌدل هم ونٌول شول. په ۱۱)

خبر کې راؼلً دي چې سمندري ځواکونو په کندهار کې ډٌر برٌالً عملٌات کړي، 
نځ کې د ډوبٌدلو سره الس او زٌات شمٌر کسان د تٌرٌدو په وخت کې د اوبو په مٌ

 ګرٌوان وو چې نجات ورکړل شوو.
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د ٌو بل خبر له مخې د بٌړٌو چلوونکً، جوالٌان او لاچاق وړونکً نٌول شوي چې 
د سپٌدار ماڼۍ د سردارجً په الرښوونه څارنوالی ته ور وپٌژندل شول. موضوع 

م وخت پورې تر جدي ؼور الندې ده خو د مجرمٌنو شمٌر او هوٌت ٌې تر نامعلو
 پټ ساتل کٌږي.

هؽه کسان چې ؼوښتل ٌې د سړک د ٌوې ؼاړې څخه بلې ؼاړې ته د کښتٌو په 
( افؽانٌو نمدي جرٌمه او څوک چې د جوالً په شاه ۵۱۱۱واسطه تښتٌدل هرنفر په )

 ( افؽانٌو جرٌمې په بدل کې خوشً کٌدالی شً. ۱۱۱۱تښتٌدل د )
 
 زکال ۰/۸/۸۱۰۶

 عرض پاڼه   د بریښنا مزو او ستنو 

په دی وروستٌو وختونو کې د اوه سري حکومت ټولو مشرانو ته د برٌښنا مزو او 
ستنو عرض پاڼه رسٌدلً ده. برٌښنا مزو او ستنو د ناوړه چلندونو او ؼٌري عادالنه 

 کړونو په وجه شکاٌت کړی دي.
رسنٌو ته د شکاٌت پاڼې ٌوه کاپً السته ورؼلً ده چې په ٌوه برخه کې داسې 

 راؼلً دي:
په تٌرو حکومتونو کې موږ ډٌر وختونه د ارګ او نورو مهمو چارواکو د »

مٌلمستونونو او خوښٌو جشنونونو سالونونه روښانه کول نو ځکه په اسانی سره مو 
خپلې ستونزې تر لوړو مماماتو رسولً. د لږ شکاٌت کولو وروسته به سمالسې په 

 «ته به ٌې درمل وموند.کار شول او زموږ د پرې کړې زړه ناروؼې 
د خواشٌنۍ ځای دي چې اوس ارګ او نور لوړ پوړې زموږ شتون ته کومه اړتٌا نه 

 وٌنً چې دوه ښه دلٌونه لري:
ـ مجلسونه او جشنونه داسې بڼې لري چې د افؽان برٌښنا څخه باٌد پټ وساتل  ۰

او ګډون شً، دا ځکه خدای مه کړي چې افؽان برٌښنا د کورنٌو او بهرنٌو مٌلمنو 
 کوونکو پټې کړنې بربنډې نه کړي.

ـ د روښانتٌا ستونزه ٌې د پاس دوستانو په مرسته لٌري کړي ده ، ځکه کار ٌې د  ۸
 پاسه جوړ دي چې پاسنٌو برٌښناوو ته دا ډول جشنونه عادي بڼه لري.

د اوه ګونً واکدارانو په نظر عام ولس باٌد هؽه څه وکړي چې پالر او نٌکه ٌې 
 باٌد د الکٌن او ٌا موشک څراغ څه ګټه واخلً. دا چاره ډٌري ګټې لري: کول ٌانې

 ـ د خاورو د تٌلو لراردادٌان به څه پٌسً وګټً چې ښه ژوند ورباندې وکړي.
ـ په اوسنً حالت کې ډاکټران هم وزګار دي نو د الکٌن او موشک څراغ په استعمال 

 به ډاکټرانو ته هم څه کار پٌدا شً.
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 او نٌکه دود به خوندې شً. ـ زموږ د پالر
په  ؼرض پاڼه کې د پوځٌانو او وسلوالو څخه هم شکاٌتونه شوي وو چې په ناحمه 

 مزې پري کوي او ستنې هوا ته الوزوي.
د پلټونکً کمسٌون د څٌړنو څخه څرګنده شوه چې دؼه شکاٌت هم درست نه دي 

 ځکه:
اٌې مزو ته اړتٌا لري نو ـ  مسلمان او ورور هٌواد پاکستان زړو اوسپنو او برٌښن

ځکه د افؽانستان لخوا د اسالمً وروري د ټٌنګښت په خاطر په ارزانه بٌه د دوي 
 اړتٌاوي پوره کٌږي.

ـ وسلوالو ته زکات او اعانه د پخوا په څٌر ٌا نه ورکول کٌږي او ٌا هم ډٌره 
وځنډٌږي. څٌړنٌز کمسٌون څرګنده کړه چې عواٌد ٌوازې دومره دي چې د مهمو 
مٌلمستاوو او ٌا د مهمو کسانو اړتٌاوي پوره کړي، مخکې نړٌوالې ټولنې مرسته 
کول او لږ تر لږه دوه مٌلٌونه ډالر ٌې په اونۍ کې وسلوالو ته ورکول خو زموږ 

 خوار اوه ګونً مشران دا توان نه لري.
د د اوه ګونو مشرانو لخوا د برٌښناٌې مزو او ستنو شکاٌتونه بی بنسټه او د حکومت 

سبوتاژ له پاره پلمې وګڼل شوي. اوه ګونو مشرانو په ګډه ؼونډه کې پرٌکړه وکړه 
که دا ډول شکاٌت بٌا هم تکرار شً باٌد د برٌښنا ستنې د همٌش له پاره ورانً شً. 
ملت خوښ دي او موږ هم خپل چاره کړی ده نور د بی ځاٌه شکاٌتونو څخه الس پر 

 سر شً. پای
  

 زکال ۰۴/۰/۸۱۰۶

 ه    زلزل 

هٌوادوال خبر دي چې د سږکال په جرٌان کې څو ځله ؼواٌی ښکر وښوراوه چې د 
کابل د خلکو خوب ٌې ور ګډوډ کړي. په کار ده چې د دې کار ٌوه سمه چاره 
وسنجول شً. داسې ښکاري چې ؼوٌی زوړ شوی دي، توان نه لري چې ډٌره موده 

دل کړو، د حل بله الر نه مځکه پر ٌوه ښکر وساتً. پرته له دي څخه چې ؼوٌې ب
 ښکارې. 

د ؼواٌې بدلون هم لوٌه ستونزه ده، خدای مه کړی چې مځکه ٌې د ښکر څخه 
 وؼورځً. که دا چاره وشً نو د لٌامت تروم به ووهل شً.

د جهادي مشرانو، داعشً، طالبانً، تعوٌذ ګرانو او د استخاري کار پوهانو د 
تونزې د حل الر ومومً. د نٌکه مرؼه ستونزې د حل له پاره ؼونډه وکړه چې د س

د ځٌنو نوښتګرو کارپوهانو وړاندٌز د نښې مٌنځ ووٌشتً. د وړاندٌز مطابك د 
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ؼونډې ټول ګډون کوونکً د ګوډ مال او خادم دٌن رسوهللا زٌارتونو ته والړل او د 
 مرستې ؼوښتنه ٌې وکړه.

د انګرٌزانو څخه  په همهؽه شپه د ګوډ مال ٌو مرٌد مال بی صبره خوب ولٌدي چې
مرسته وؼواړي چې د زلزلو د درٌدلو چاره وکړي ځکه زموږ په زمانه کې هم چې  
کفري چارې ٌانې د هلکانو او نجونو د ښوونځٌو خبري تودي وي، هم انګرٌزانو 
چې د اسالم د حفاظت رښتنًٌ دوستان دي، مرسته راسره وکړه. د ٌو شٌخ چې نه 

تو له مخې ډٌر ژر به د مال بی صبره په مشري ٌو ؼواړي نوم ٌې ذکر شً د معلوما
ګډ هٌت چې د انګرٌزانو سره نٌکې اړٌکې لري، لندن ته سفر وکړي او ستونزه به د 
همٌش له پاره حل کړي. ؼونډه هؽو انګرٌزي سرتٌرو ته چې په افؽانستان کې 

 مخکې او اوس د شهادت جامونه نوش کړي دي په دوعاٌه پای ته ورسٌدل. پای  
  

 د سترګې څرونکي خاطره      

وه نه وه ٌوه ورځ وه، په تلوٌزٌون کې مې د ٌوې ښکلې او ښاٌسته ښځې خپرونې 
 .ته کتل، چې خپرونه ٌې په ډٌر ناز سره مخکې بېوله

ښځه ډٌره ښاٌسته وه چې د سړي سترګې به ورته د موټر د څراؼونو په څٌر بټې 
 .بټې راوتې او سرې او شنې کٌدلې به ورته

 .زه د خدای ګنهګار بنده هم ورته له هوښ او حواسه وتلې وم

 !!!ٌا څښتن تعالې

پدې کې به څه حکمت وي چې دا ښځه دې دومره ښاٌسته او نازکه جوړه کړې او 
 .بعضې دې بدرنګې او بدخوٌه جوړې کړي دي

 .......ناڅاپه ؼږ راؼې

شوم او پر مځکه  هو، ؼږ راؼې او د ؼږ سره مې په سترګو تٌاره راؼله، بې سده
 .ولوٌدم

کله چې په سد )هوښ( راؼلم نو ومې لٌده چې خولې مې زګونه کړي دي او مٌرمن 
 :مې په سر راته والړه ده، راته واًٌ

 !!وروستئ ځل دې وي لوده سړٌه چې ښځو پسې سترګې څروې



25 

 

زه بٌا پوه شوم چې دا ؼٌبً ؼږ مې د مٌرمنې وو چې په درنې څمڅۍ ٌې په سر 
 .ې وم، لکه د وژولو هوډ چې ٌې لرهداسې وهل

 .ومې وٌل: په دواړو سترګو زما ګرانې او له ټولو ښاٌسته مٌرمنې

 .په راتلوونکې کې به زه د ړندو ړوند وسم که څه هم بلکل د روؼانو روغ وسم

 !ٌادښت: دا طنز دې او سل پر سله طنز دې، پر هٌچا تٌره شوې پٌښه نده

 لٌکونکې: ناصر شرٌفً

  

  

 زکال ۰۳/۱/۸۱۰۶

 د سنګسار فتوا      

زموږ په ګران هٌواد افؽانستان کې ولسمشر، ولس کشراو نور لوړ پوړي چارواکً 
په چارو ډٌر مصروؾ دي، دومره وخت نه لري چې خپلې د کورنۍ سره په مړه 
ګٌډه ؼوري وکړي. د خدای ج فضل دي چې د همدؼو مشرانو او فتوا ورکونکو په 

بٌؽمه خو د ځان او اوالدونو د ژوندي پاته کٌدو په  مټ ولس د خوښٌو څخه
 دوعاګانو مصروؾ دي.
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د کفارو او ملحدٌنو په هٌوادونو کې حکومتً مشران په عٌش او نوش اخته دي، 
زموږ د هٌواد د لوړ پوړو چارواکو په څٌر پرهٌزګار او خدای پٌژندونکً نه دي. د 

د سبا کولو په خاطر په عبثو او  هؽوي ولسونه هم د خٌر د کارونو پر ځای د ورځً
بً ګټو کارونو اخته وي. د بٌکاري په وجه لٌري هٌوادونو ته د خوښٌو او مٌلو له 
پاره سفرونه کوي او ٌا عٌش او نوش کوي.د ملحدٌنو همدا دنٌا ده، د دوږخ اورونه 

 ورته ګوري.
ج موندلً دي. په افؽانستان کې هم د ملحدٌنو د اشؽال په پاٌله کې ځٌنې نادودو روا

کرکټ، بوکس، فوټبال او ورته سپورتً لوبې رواج شوی دي. د ځٌنو کسانو طاعت 
 او عبادت هٌر دي، په همدؼو حرامو لوبو پسً منډې وهً.

تر هر څه دمخه خو باٌد ووٌل شً چې د علماو د پرٌکړې له مخې هر ډول 
ال جشن هم سپورتً لوبې او نورې خوښً د بٌلګې په توګه د بزګر ٌانً نوی ک

حرام ګڼل شوي دي. علت ٌې روښانه دي باٌد زموږ خلک خپلو شهٌدانو ته دوعاوي 
وکړي، خپل عزٌزان مړستونونو ته ورسوي، عبادتونه وکړي او په ځانګړي توګه 
لوړ پوړې چارواکً باٌد حج او عمرې ته والړ شً. که نوره شتمنې هم ولري ښه 

ې خوا کونډٌانې ډٌرې دي او د بلً دي چې څلور ښځې په نکاح کړي ځکه له ٌو
خوا ځوانان ډٌر مړه کٌږي پٌؽلً هم ډٌرې پرته د مٌړه څخه ناستې وي. تر ټولو ښه 
مرسته دا ده، چې د ماشومې ناوي په نکاح کولو سره د کورنۍ سره ښه مادي 

 مرسته هم کٌږي. نو هم خرما او هم ثواب دي.
ن او خدای مو دي پرده وکړي ښځٌنه د علماو د مکررو تبلٌؽاتو برسٌره ځٌنې وکٌال

وکٌالنې هم د لوبؽاړو د تشوٌك په پلمه د کفارو هٌوادونو ته سفرونه کوي. ښاٌسته 
جامې ٌې په ځان او د هٌواد بٌرغ ٌې هم پر ځان راپٌچلً وي. په افؽانً بٌرغ سره 
ٌې زموږ ؼٌرت ټولې نړۍ ته کښته کړي. موږ خو پر ناموس ځانونه لربانوو. سپٌن 

 سترګې ښځې پرته د پوښتنې سنګساره وه. 
پرته د شرعً محرم څخه د ښځو سفر ډٌره عظٌمه ګناه ده. تاسو ٌې وٌنً چې د 
دؼو ښځو د سرکښٌو او د مٌړونو د نه اطاعت کولو په وجه په افؽانستان کې څومره 
ډٌرې زلزلً وشوي او اوس دا دي طوفانونه راځً، ټول د ښارونو سړکونه د 

 په څٌر دي. پاک خدای دي دؼه سرکښه ښځو ته هداٌت ورکړي.سمندرونو 
نه پوهٌږم چې د دؼو ښځو خاوندان ولې د ناموس او ؼٌرت اصلونه هٌره وي. باٌد 

 هم دا ښځې سنګساري شً. سپورت او لوبؽاړي څه دي چې دوي ور پسً ځً.
د دي پر ځای چې سپورتً لوبؽاړي تشوٌك شً، باٌد د دؼو ناروا چارو په کولو 
سزا ورکړل شً. خو د فتوا د محتوي له مخې نارٌنه د سنګسار د سزا څخه معاؾ 

 ګڼل شوي دي. 
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د افؽانستان اسالمً جمهورٌت باٌد د سنګسار سزا په بٌړه عملً او په راتلونکو کې 
 لوانٌن وضع کړي. د دولت ښځٌنه چارواکو ته سخت

که نارٌنه چارواکً دا کار کوي نو ښکاري چې عبادت او طاعت ٌې هٌر دي خو 
کوالی شً چې دؼه وخت په حجونو، عمرو، په خپلو سٌمو کې د نوو لراردادونو د 

 السلٌک او ٌا د راتلونکو ټاکنو له پاره په تبلٌػ تٌر کړي.
ٌانو، علماوو اود دٌن ستنو ته تر ټولو خو ښه دا ده چې د دؼو لګښتونو پٌسً مال

ورکړي او ٌا د مدرسو په جوړولو ٌې ولګوي ځکه د مدرسو په شمٌر کې تر 
پاکستان وروسته پاته ٌو همدا علت دي چې په هٌواد کې مو ځانمرګو برٌدونو ته 

 ځوانان لږ دي. ٌا هللا ستا رحم ؼواړو. پای

 ۳۱د غم او ښادی وزارتونه      

ژانسونو په حواله په دوو مهمو اسالمً هٌوادونو کې د خوښٌو د نړٌوالو معتبرو ا
 وزارتونه جوړ شوي دي. 

لومړی هٌواد چې دؼه نوښت ًٌ کړی دي، سعودي عربستان چې د اسالم ساالر 
هٌواد هم ګڼل شوي دي. د خادم حرمٌن شرٌفٌن تر مشري الندې د شهزاده ګانو 

ړتٌا شته چې د خوښٌو د نمانځلو ؼونډه جوړه شوه. هر شهزاده وړاندٌز وکړي چې ا
وزارت جوړ شً ځکه شهزاده ګان د درو څلورو عورتو او څو ښاٌستو مٌنځٌانو د 
خلوت د جشن په  خاطر بهرنٌو هٌوادونو ته سفرونه کوي نو ښه ده چې دؼه 
لګښتونه په خپل هٌواد کې وشً. ؼونډې پرٌکړه وکړه چې د همدي چارې د ښه 

نه جوړ شً ٌو ًٌ د متعددو ازدواجونو د ښه تنظٌم او اجرأ له پاره دوه وزارتو
تجلٌل په خاطر او بل وزارت د ښاٌستو کنٌزو د پٌدا کولو د پاره وي. خو هٌره دي 
نه وي چې دوهم وزارت د لومړی دندې نه عالوه مکلفٌت لري چې د شهزاده ګانو د 

چې د شهزاده خلوت او ٌو ځاٌوالً له پاره ځانګړي تدبٌرونه ونٌسً او هڅه وشً 
( کلنۍ لږ عمره نجونې د جګړه ځپلو هٌوادو څخه راټولې او د ۰۴ګانو له پاره تر )

دوي په خدمت کې ورکړي. د ٌوي خوا به اسالم ورورلً پر ځای شوي وي چې 
مرسته ور سره وشً د بل لورې به لږ تر لږه د حرمٌن و شرٌفٌن شهزادګان په دې 

جونې به هم په جنت کې لوړ ممام پٌدا کړي دنٌا کې د حورو مزه وڅکً او هؽه ن
 ځکه د حرمٌن و شرٌفٌن د شهزاده ګانو خدمت کوي. 

دوهم: د سعودي د نوښت څخه په ګټه اخٌستنې د پاکستان د علماو شورأ حکومت ته 
وړاندٌز کړي دي چې د هٌرا منډوي وتړي ټولې ښکلً پٌؽلً د ٌو نوي وزارت تر 

ورورولً پربنسټ ښکلً نجونې په مساوٌانه توګه  لٌمومٌت الندې راولً. د اسالمً
د ګټې اخٌستنې له پاره چمتو شً. هؽه کسان چې په محفلونو کې پر ښاٌستو نجونو 
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پٌسً شٌندي هؽه باٌد په نمدي ډول اړوند وزارت ته ورکړل شً. په دؼه ډول به د 
ن علماوو په ګډون نور مستحك کسان هم د نجونو څخه ګټه پورته کړي. پاکستا

ٌوازې د التصادي ستونزو په خاطر ٌو وزارت په نظر کې ونٌوي چې مختلفً دندې 
 به مخته وړي.

کله چې سعودي د پاکستان د ورته اسالمً نوښت څخه خبر شو په بٌړه ًٌ د 
پاکستان کارپوهانو ته بلنه ورکړه چې د ګډې ؼونډې له پاره رٌاض ته راشً. په 

ل او دندې تآٌٌد شوی خو په بشپړ تفاهم رٌاض کې د جوړو شوو وزارتونو تشکٌ
نوي وړاندٌز وشو چې باٌد په افؽانستان کې د ؼمونو د نمانځنو او ؼمونو راپٌدا 
کولو دوه وزارتونه جوړ شً. سعودي عربستان ومنله چې د دواړو وزارتونو لوٌه 
برخه بودجې مرسته به وکړي خو پاکستان د افؽانستان سره د ښه نٌت ښودولو په 

 ر د بودجې پاتې برخه مرسته کوي.خاط

دواړو هٌوادونو وړاندٌز وکړ چې د وزارتونو له پاره ماهر او پوه ؼمدرونه وزٌران 
او رٌسان وټاکل شً چې کارونه ښه مخته والړ شً. ؼونډه په دوعاٌه پای ته 

 ورسٌده.پای

 د فاتحی خبرتیا     

, ډګروال چراغ مارشال جنراتور ټاٌګر او الحاج سولر خان شمسی ورونه 
الٌکٌن او ډګرمن شٌطان چراغ زامن , وکٌله المپه او لابله شمعه لورګانی د متماعد 
برٌدمن برق خان برق د مړٌنی له کبله } چې د وحشً ځناورانو لخوا په بمونو 
والوزول شو{ دوستانو ته خبر ورکول کٌږی چی د مرحوم فاتحه )چی جنازه ٌی 

سپارل شوٌې( سبا د ٌوی بجی څخه تر ٌوی نٌمٌې پخوا په پلخمری کی خاورو ته 
 ! بجې پوری د برٌښنا په رٌاست کی اخٌستل کٌږی،دوستان دی خبر وی

 د فېسبوک د پاڼې څخه

 زکال ۱/۱/۸۱۰۶ 

 د کابل ښاریانو سره د مړو دښمنې      

نه پوهٌږم چې کابلٌانو څه ګناه کړي ده چې د ګور مړو هم ور سره دښمنې را 
کله چې ٌو وزٌر، وکٌل او ٌا بل لوړ پوړي چارواکۍ د کور څخه پښه اخٌستً ده. 

را وباسً نو د کابل ښارٌان په کورونو کې بندٌان شً او که پر پښو په کومه کوڅه 
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کې  روان وي او ٌا په موټر کې سپور وي او آن که په ګاډی کې هم ناست وي د 
 ځای پر ځای مٌخ وهلو امر ورته کٌږي.

ٌدا ده چې کابلٌانو به ضرور د مالٌانو فتواو ته ؼوږ اٌښۍ نه وي او ما ته اندٌښنه پ
 ٌا به هم د مور او پالر ازار وهلً وي او ٌا به ٌې بله کومه ؼټه ګناه کړي وي.

اندٌښنه خو ځکه شته چې د کابلٌانو په خوښه او په بشپړ رضاٌت ٌو ٌا بل مشر  
لمان د نوی ودانۍ لوری ته ټاکل شوی دي خو پرون لوي مشر په چٌؽو چٌؽو د پار

وخوځٌدي او پرته د ډار څخه د پارلمان ښکلې ودانۍ ته ورسٌدي. زه پوه نه شوم 
چې کومه ټکه نازله شوی وه چې کابلٌان په هر ځای چې وو، د ځای پر ځای درٌش 

 )درٌدلو( امر ورته وشوو. نه ؼواړي خپل لوي مشر ووٌنً او که څه؟
ته ورسٌدل چې د افؽانستان د ٌوازنې بی سنده مارشال نن مې اندٌښنه د جنون حالت 

د شهادت د دوهم تلٌن په ورځ بٌا هم کابلٌان ځاي پر ځای ودرول شول. وبخښً د 
درناوي په خاطر مې بی سنده مارشال ته د شهٌد کلمه استعمال کړه، ٌا خدای مه 

 کار دي.کړي د ډار څخه مې ووٌل. د بی سنده مارشال څخه په مړٌنه هم ډار په 
کله چې د کابل ښار ته مې نظر واچاوه هر څه د سکون په حال کې وو. ٌا خو بی 
سنده مارشال د مړستون څخه تٌښته کړي او د کابل ښار د ورانۍ دوهم مارشال پالن 
ٌې جوړ کړي دي او ٌا خو بله ټکه را پرٌوزي چې ټول کابل د سکون په حال کې 

 دي.
پر لبر خو ځانمرګً نه کٌږي؟ هر څه ناروٌن خداي مه کړي د بی سنده مارشال 

چې دي د کابلٌانو څخه د وروري ٌو ؼوښتنه کوم چې په  خپلو کورونو کې اوسئ 
پرته د ډٌرې اړٌنې اړتٌا څخه بهر سږمې هم ښکاره نه کړي ځکه اټکل شوی دي 

 چې په سرؼړونکو به د نٌموٌمو کلنو د جهاد خوند  وڅکل شً. پای
 
 

۰۰/۴/۸۱۰۶ 
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 اړتیا لرم چې تسبیحات وکړم      

د امرٌکا د نڅاګرو د کوڅې خبري اژانس خبر راکوي چې جان کٌري تر هؽه  
وروسته چې وروستۍ ځل د افؽانستان څخه واشنګټن ته راورسٌدي په تسبٌحاتو ًٌ 
پٌل کړي دي. همدا ډول په ورستٌو ورځو کې خبرلوڅو د نڅاه په مٌدان کې لٌدلً 

خبر کې راؼلً دي چې جان کٌري د شرابو څکولو څخه هم الس  نه دي. په ٌو بل
پر سر شوی دي خو د افؽانستان د ارګ په ماڼۍ کې وعده وکړه چې زه به همٌشه 
تسبٌح په الس ګرځم، شراب نه څکم خو ستاسو په خاطر به د ترٌاکو دود کله کله 

 وهم او د ال زٌاتې مستً نشې له پاره به نصوار اچوم.

ر په اورٌدلو سره د مختلفو تلوٌزونونو او ورځپاڼو خبرلوڅو د امرٌکا د د پورته خب
بهرنٌو چارو د وزارت تر څنګ د جان کٌري د لٌدلو په تمه دوي شپې سبا کړي دي 

 خو د جان کٌري پته نه لګٌږي.
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د بهرنٌو چارو د وزارت ٌومامور د نوم د نه ښودلو په شرط ووٌل چې کٌري د 
سته نصوارو سخت نشه کړي دي. امر ًٌ کړي چې زما ترٌاکو تر دودولو ورو

 کوټې ته څوک مه پرٌږدي چې خدای مه کړی نشه به مې خرابه شً.

د افؽانستان د ارګ د ماڼۍ واکداران او په ځانګړي توګه د سپٌدار د ماڼۍ سرکاتب د 
خبر په اورٌدو دومره وارخطا ښکاري چې د خپل د دفتر الر ورڅخه ورکه وه. 

لنځً ته ننوتً په چٌؽو ًٌ پٌل وکړي چې زما چوکۍ دلته چا را انتمال ناببره پخ
کړي ده. د پخلنځۍ مشر اشپز جناب سرکاتب ارامً ته را وبولً، په ؼوڅه ٌې 
ورته ووٌل چې ستا پر دفتر د هٌچا لخوا چاپه وهل شوی نه ده، تر الس ًٌ ونٌوي 

رته ووٌل چې جناب کومه او خپل دفتر ته ًٌ بوتً. د خداي په امانً په وخت کې و
 ناروؼې خو نه لري، خو هؽه د سر په خوځولو د وتلو امر ورته وکړي.

سپٌدار ماڼۍ ته نژدي کسان واًٌ چې هؽه ته ځکه ډار پٌدا شوی دي چې خدای مه 
کړي داسې تور پر ونه لګول شً چې جان کٌري ته د سوؼات شوو ترٌاکو کٌفٌت 

رو ټٌکه دار په نصوارو څه ورګډ کړي دي. خراب دي او ٌا دا چې د کابل د نصوا
نوموړي سمدستً امر وکړي چې د ترٌاکو ټاکلی پلورونکً چې د سپٌدار ماڼۍ سره 
د موادو د رسولو لرارداد لري او هم د نصوارو ځانګړي ټٌکدار پرته د ځنډ څخه 
زما حضور ته راوستل شً چې دوي زموږ د باور څخه ولې ناوړه ګټه پورته کړي 

خدای مه کړي زموږ په شٌخ جان کٌري څه وشً ګناه به پر تسبٌح، نصوارو  ده. که
او ٌا ترٌاکو ور وتپً نو موږ چٌری پناه اخلو او ځنګه به د ملً وحدت حکومت ته 

 دوام ورکړو؟

د سپٌدار ماڼۍ ٌو هوښٌار او پرهٌزګار سالکار جناب سرکاتب ته ووٌل چې ٌوه 
ٌح زموږ د مشر سره برابري اوږدي دي، ستونزه دا ده چې ولې د جان کٌري تسب

کٌدالی شً ناروؼې د همدؼه ټکً څخه سرچٌنه اخٌستً وي خو ښه دا دي چې د 
ښار مخور علماء او د لوړي درجً جهادي مشران را وؼواړي چې د شٌخ جان 
کٌري د روؼتٌا له پاره دوعاګانً وکړي. انشاء هللا تر هؽه وخت پورې به روغ وي 

 دري کلونه هم د ښوو لوکسو درشٌو خوند واخلً. پایچې تاسو وروستې 

 

 



32 

 

  

 زکال ۰۱/۵/۸۱۰۶

 امریکایی ـ جهادی سړکونه       

ټولو والعً مجهادٌنو او شهٌدانو ته د درناوي سر ټٌټوم شکر کاږم چې په هٌواد کې 
مې لوٌدٌزه ډموکراسې د مجاهدٌنو په مټ پٌاده کٌږي. ؼټو مجاهدٌنو ډٌر ښوونکً 

ونکً ځکه په شهادت رسول چې د امرٌکا ؼوړٌدلً ډموکراسې د پاکستان او زده کو
او اٌران سوچه اسالم ته ًٌ ؼاړه نه اٌښودل. زموږ مجاهدو مشرانو ډٌرې خولې او 
وٌنې توي کړي تر څو د هٌواد ولسونه لوٌدٌزې ډموکراسۍ او سوچه اسالم ته تابع 

د امرٌکاًٌ ډمبر )لٌر  کړي. مجاهدو مشرانو دومره خوارې وکړه چې زړونه ًٌ
سړک( په څٌر شٌلې شٌلې شول، السونه او پښې ًٌ د سالنګ د نوی جوړ شوي 
سړک په ډول کنډو و کپر شول، مؽزونه ًٌ دومره تارٌک شول لکه د سالنګ تونل 
چې د باروړونکو موټرو د تٌرٌدو په وخت کې د الس ګوتې هم نه ښکاري. خو 

ر او تکبر دومره زٌات دی چې د نوٌو جوړشوو خوشبختانه  د مجاهدو ساالرانوؼرو
لوړ پوړٌزو ښارګوټو سره پرتله کٌږي چې د وړې زلزلې په وجه را نسکورٌږي. 
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پښې ٌې دومره ګړندی حرکت کوي ته به واًٌ چې د ؼصب شوو مځکو د اندازه 
کولو مامورٌن دي. د خدای شکر دي چې همدؼو مخورو سترګې دومره ښه څار او 

ً چې د کلً د مٌنځ په کوټو کې هم ښکلې نجونې اوتنکً ځوانان لٌدل کوالی ش
لٌدالی شً. وجدان ًٌ هم دومره لوي دي چې د تنکً ځوانانو او تنکٌو پٌؽلو باندې 
د جنسً تٌرٌو په وخت کې ٌو ټکان هم نه خوري. دالوري او جرأت ًٌ هم په 

ً داسې بسٌاري توګه زٌات دي ځکه په مجاهد ساالرې کې د انسانانو ؼوښ
نوشانجان کولً تا به وٌل چې په مٌخانه کې د شرابو او کبابو په خوړولو لګٌاه دي. 
په جګړو کې د بوی کولو حس ډٌر کمزوری شوی وو نو ځکه ٌې د زرګونو 
شهٌدانو جسدونه په ورځو ورځو پر سړکونو ؼورځٌدلً پرٌښودل پرته له دي چې د 

السونو ګوتً ٌې دومره ترحم انسان د ؼوښو د خوسا کٌدو څخه خبر شً. د 
درلودي چې دښمن ًٌ په چپالخو وهلو نه زوراوه ٌوازې ًٌ مٌخونه په سر کې ور 
ټک وهل او د ښځو څخه ٌې په اسانً سٌنې پرٌکولً. داسې ستړي او د جګړو 
څخه خسته جهادي ساالران هم وو چې په ژوندٌو نڅاوو ٌې شهوانً تنده نه ماتٌدله 

ه شهوانً تنده ماتوله. د جګړو سترو مشرانو مجاهدٌنو پر ځکه ًٌ د مړو په نڅا
وچو دښتو دومره تنده ګاللً وه چې ٌوازې د انسان په وٌنو ًٌ تنده ماتٌدله. خو پر 
ځٌنو تندې دومره زور کړي وو چې د وٌنو د وٌالو په بهٌولو هم نه راضً کٌدل. 

پرته د انسان د  کله کله د جګړو ستړو جهادي مشرانو داسې لوږې ګاللً وي چې
ؼوښو څخه نه مړٌدل. خو تر دؼو ټولو ستړٌاو او رنځونو وروسته ٌې لوٌدٌزه 
ډموکراسې پٌاده کړه چې نن د افؽانو مٌرمنو عفت د هوسا ژوند د جوړولو له پاره 
په ډٌره ارزانه بٌه پلوري. د همدې ډموکراسې په برکت ًٌ د نڅاوو ښکلً کلپونه 

کړم نو وٌالی شم چې لوٌدٌزه ډموکراسې چې د  جوړ کړل. که خبره را لنډه
ږٌرورو جهادي مشرانو د مفکورو سره د شٌرٌخ په ډول مکس شً نو داسې مزه 
داره ټولنه ور څخه جوړٌږي چې په سپٌنه ورځ د مسلمانً ښځې په وجود باندې تر 
مړٌنه وروسته موټر تٌرٌږي او بٌا د هندوانو د مړی په ډول سوزول کٌږي. د نړي 

رو هٌوادونو ته هم د ډموکراسې د همدؼې نسخې استول د خوشالٌو زٌرۍ نو
 ورکوالی شً. 

 

 زکال ۰۱/۴/۸۱۰۶

 اوس به دی مور په اتم صنف کې وای      

مٌرداد کاکا د سٌمې د ښوونکً سره په ٌوه داسې ګوښه کې چې د ډزو او بمبارد 
پخوانً حکومت د اوږد امکان لږ و، د لمر پٌتاوي ته سره ناست دي. مٌرداد کاکا د 
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ږٌرو مجاهدٌنو، په اصطالح د دهرٌانو او کمونستانو د حکومت او د را وروسته 
رنګا رنګ حکومتونو کٌسې کوي. هر ٌو خپل د سترګو لٌدلً حال واًٌ مانا د زړه 

 خواله سره کوي.

ښوونکً: مٌرداد کاکا که دي ٌاد وي زه د بر کلً په ښوونځً کې ښوونکً وم، د 
له طرفه مې د نالوستو له پاره د لوست لٌک )سواد اموزي( کورس جوړ ماپښٌن 

کړي وو، زما مٌرمنې هم د ښوونځً په ٌوه ګوښه کې د هؽو نجونو او ښځو له پاره 
 چې د لٌک لوست سره ٌې مٌنه درلوده، په اونۍ کې دوه ځله تدرٌس کاوه.

وه، څومره ښه دي چې مٌرداد کاکا: په رښتٌا هم تاسو ځوانانو د خدای الر اخٌستً 
سړی لٌک لوست زده کړي. لږ تر لږه خو به د لران کرٌم تالوت وکړای شً او 
خپل پنځه وخت لمونځ به سم زده کړي که څه هم نورې ډٌرې دنٌاوي او اخروي 
ګټې لري. زه خپله ارمان کوم چې ولې مې د زوي مړو بٌعملو په نامه مجاهدٌنو 

 اي اوس به مې لٌک او لوست زده کړي واي.خبرو ته ؼوږ نٌوي، که داسې نه و

ښوونکً: که ستا ٌاد وي، مجاهدٌنو ٌوه شپه په تٌاره کې زموږ ښوونځً وسوځول. 
په سهار کې د کلی ځٌنً سپٌن ږٌري ورؼلل چې ای ظالمانو ولې مو دا کار وکړي 

 دا خو زموږ د اوالدونو د ښوونې او روزنې مرکز وو.

مٌردا کاکا ته پوهٌږي چې هؽوي څه ورته وٌلً وو؟ د مجاهدو لوماندان ورته وٌلً 
 !!!که موږ نه وای اوس به مو میندو هم په اتم ټولګۍ کې درس لوستاليو، 

مٌرداد کاکا: بٌخې رښتٌا ده، ما هم څو ځله په مسجد کې د مجاهدو لوماندانانو څخه 
ٌرې ناشولتً کولً. موږ به فکر وکړي همدؼه خبره اروٌدلً ده او تر دی ٌې هم ډ

چې دا زوي مړي د خدای او رسول پر الر برابر دي او زموږ د ناموس او عزت 
ساتنه کوي. په خبرو ٌې وؼولٌدو. لږ وخت تٌر شو چې لوي مجاهدو لوماندانانو په 
بچه بازي پٌل وکړي خو خٌر پر دي کار مو هم سترګې پټً کړي. خو کله چې 

د خلکو پرعزت، مال او ناموس تر کفارو سل کوټې بدتره تٌري  واک ته ورسٌدل،
پٌل کړي. په ؼم دي د دوي جهاد شً. اروٌدلً مې دي چې په هؽو وخت کې د 

 جهادي مشرانو لوڼو او زامنو په بهر کې د کفارو سره ٌو ځای زده کړي کولً.

مسلمان  ښوونکً: بالکل درسته ده هعه چې ځان ته ٌې په هؽه وخت او هم اوس ډٌر
وٌلو او په سلګونو انسانان ٌې ٌوازې د زده کړو په جرم مړه کړه، لوڼې ښوونځٌو 
ته تللً. هؽه نجونې اوس د پالر د پاره د امرٌکاٌانو سره منځګړٌتوب کوي. که دي 
ٌاد وي کله چې د مجاهدٌنو د چور او بی ناموسً حکومت پٌل شو نو په ډٌر وٌاړ 

 !!!کریموف، دمحموف... وايبه مو نومونه  به ٌې وٌل که موږ نه واي اوس
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مٌرداد کاکا: اوس چې زه ګورم خو دا زوي مړي د مجاهدٌنو مشران وه چې 
امرٌکاٌان او نور کفار ٌې زموږ هٌواد ته راوستل. د شوروٌانو او نورو کفارو 
توپٌر څه دي چې زموږ هٌواد ٌې اشؽال کړي وي. امرٌکاٌان خو تر شوروٌانو هم 

هم بدکرداره دي خو د مجاهدٌنو لوي مشران او ؼټ ؼټ لوماندانان  وحشٌان او
داسې ورسره اخښلً دي چې نعوذباهلل د کفارو د سرتٌرو مړي شهٌدان ګڼً او جهاد 

 ٌې پر ضد ناروا بولً.

ښوونکً: کاکا جانه دا خو ال پرٌږده د هؽو شوروٌانو سره چې په جګړه کې زموږ 
د وروري الس ورکړي دي. په ډٌر وٌاړ په په مٌلٌونو ځوانان شهٌدان کړل، 

نو نه  تلوٌزٌون کې د لٌک لوست )د سواد اموزي( د کورسونو اعالنونه کوي
پوهیږم د دوي میندې اوس څووم ټولګۍ لولي زه خو فکر کوم نیاګانې به یې لږ تر 

؟ نومونه به ٌې ٌوازې لږه په څلورم یا پنځم ټولګیو کې وي
دمحموف،  نه وي بلکې د شوروٌانو نومونه ډ پیټریس ...کیري،نیکولسن،مارتین، ډیوی

هم دوي خپل کړل. څه د پاسه د شپٌتو کفري هٌوادونو نومونه به پر کریموف ... 
زامنو او لوڼو کښٌږدي. د تٌرو ورځو پٌؽور چې هر لوستونکً ته ٌې ورکاوه، اوس 

 خپله څه ورته واًٌ؟

نو په وعدو لٌږل خو اوس دوي د ٌو بله به درته وکړم. جګړې ته ٌې خلک د جنتو
مځکً پر سر بالتشابی د جنتونو په ډول بنګلو کې ژوند کوي او د دي دنٌا حوري 
هم ورته پرٌمانه دي. د خلکو د زامنو څخه د ؼلمانو کار اخلً. خو بٌا هم د اسالمً 

 حکومت او جهاد ناري سورې وهً.

ٌؽلې بهرنی نجلۍ د ښوونکً: نوی مې اروٌدلې ده څو ورځً مخکې ٌوه تنکۍ پ
ولسً جرګې د ٌو ؼړي چې د عالم وٌاړ د ځان بولً ځکه ږٌره ٌې ښه اوږده ده، 

تو را باید به :» سره مرکه کول. لاضً صاحب د مرکې پر وخت داسې وفرماٌل
واکنش لاضی نذٌر حنفی، نماٌنده هرات در «  ...دست یک جوان افغان بدهیم

ؼربی درباره تحمٌل رابطه جنسی )تجاوز(  پارلمان افؽانستان، به پرسش خبرنگار
 «در ازدواج...

ت... خدای دي دؼه لاضً وشرموي خو پزه ٌې  مٌرداد کا کا: و الحول و اللو
راپرٌکړه، هؽه نجلۍ خو د ده د لمسۍ پر ځای وه. خو ګرانه ښوونکً صاحب زه 

وارٌثان  ٌو هٌله کوم چې په دٌنً عالمانو کار مه لره ځکه دوي د نبً علٌه السالم
 دي، د دٌن ستنً دي.
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ښوونکً: مٌرداکاکا ستا خبره پر ځای ده خو ډٌر د مال، لاضً او دٌن په نوم 
تجارت کوي، منافمان دي، د اسالم دٌن ته ضرر رسوي. ته نه ګورئ چې د اسالم 
تر نوم الندې داعشٌان څومره جناٌتونه کوي. زموږ مجاهدٌنو هم د اسالم مهر پر 

د امرٌکا ؼالمان دي. تٌره ورځ دي ونه لٌدل چې د جان کٌري له  ټټر لګولً دي خو
پاره ٌې څومره ؼوړه مالً کول. نو ځکه دا به وواٌم چې دا ډول دٌنً عالمان د نبی 
علٌه السالم وارثان نه دي. بله به هم درته وکړم همدؼه وه چې په ولسً جرګه کې 

همساٌه ګانو خطاب ٌې ورته هندواونو ته د چوکی ورکولو مخالفت کولو او حتی د 
 کولو. د افؽان کلمه ٌې نه ورته کارو له.

دا چې هندوانو په پٌړٌو دلته ژوند کړي دي، لاضً صاحب د هر ډول بشري او 
افؽانً حمولو څخه بی برخې بولً نو زموږ د پاره شرم نه دي چې کډوال مو په 

 نورو هٌوادونو کې بشري حموق وؼواړي؟ 

درته وکړم دؼه جهادٌان د جمعً په شپه ډوبی او ٌا نورو ښوونکً: بله به هم 
هٌوادونو ته د عٌاشً او ساتٌري له پاره ځً. هلته دوي ورځً ښه ساعتٌري وکړي 

 د شنبې ٌا ٌکشنبې په ورځ په الوتکه کې کښٌنً، کابل ته راشً.

نٌا مٌرداد کاکا: لنډه به درته وواٌم دا زوي مړي دی خدای پاک په دي دنٌا او هؽه د
وشرموي چې اسالمً جهاد ٌې بدنام کړي، د اسالم سپٌڅلً دٌن ٌې د کفارو په مخ 
کې د وحشت د دٌن په حٌث معرفً کړي، دا اصالً منافمٌن دي چې د مال، شٌخ، 
تعوٌذګر او جهاد په بڼه د خلکو مال چوروي، دٌن بدنامه کوي او پرناموس ٌې د 

ې نه وي. کٌدای شی نوموړي لاضً هم تٌري له پاره خپل شهوانً لوه په کنترول ک
په زړه کې دؼې تنکۍ پٌؽلً ته شهوانً لوه پرٌدلً وي خو دا چې بتري ٌې کار نه 
کوي نو خپله شهوانً تنده په لڅو او بربنډو خبرو ماتوي. داسې کسان د خداي)ج( د 
لهر او ؼضب سره مخامخ کٌږي. دوي داسې کړنې کوي چې کفارو ګوته په ؼاښ 

ً ده. دا زوي مړي فمط په لوٌو ږٌرو ولس تٌر اٌستً نور ٌې هؽه ورته نٌول
نارواوي وکړي چې په لبرونو کې مو نٌکه ګان د نورو مړو څخه شرمٌږي. 
اروٌدلً مې دي چې شراب هم خوري. ٌوه ورځ مې زوي په دؼه بکس کې د 

کې عبدهللا او عطا دمحم نور ٌو انځور راښکاره کړي چې د شرابو بوتل ٌې په منځ 
پروت وو. دوي دي هللا و تعالً وشرموي. زموږ ولس ٌوازې خپل رب العزت ته 
ژاړې چې دؼه درواؼجن جهادٌان او موالٌان دی خدای )ج( په خپل ؼضب ګرفتاره 

 کړي. پای
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 زکال ۸۵/۱/۸۱۰۶

 طنز: بیړنی حالت       

سرپرست د ښارې نا پرسان د رسنٌو د خبر له مخې د افؽانستان د دفاع وزارت 
پرته له دې چې د ناټو د عمومً لومندانۍ سره مشوره وکړی په کابل کې بٌړنۍ 

 حالت اعالن کړي دي.
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په خبر پاڼه کې د بٌړنې حالت اعالن د کابل په ښارٌانو کې د ؼم څپې خپرې کړي. 
په داسې حال کې چې د خبر خپرونکً سترګې د اوښکو څخه ډکې وي، د بٌړنې 

 لوست:حالت اعالن ٌې داسې و
د افؽانستان د خلکو د دوعاګانو سره سره چې د ملً ٌووالً حکومت ته ٌې د » 

ورځً د تهجد د لمنځونو په وخت کې کولً، بٌا هم ډٌره ناوړه پٌښه رامٌنځته شوه 
چې وٌل ٌې اسانه چاره نه ده. په ډٌره خواشٌنۍ مو خبر واخٌست چې د ملً ٌووالً 

نې په سمندر کې د ډوبٌدو په حال کې دي. د حکومت دواړه مشران د خٌرخانې مٌ
دواړه مشران ستاسً رنځٌدلً ملت دوعاګانو ته اړتٌا لري چې خدای پاک ٌې د 
سمندر څخه ژوندي راخالص کړي. ډار شته چې د هؽو کډوالو د مٌندو ازار وهلً 
وي چې د ٌونان په سمندر کې ؼرلٌږي. د جنګ وزارت د سمندري ځواکونو 

باډر چې څو ورځً مخکې د دؼې نوی جوړ شوي ځواک د لوماندان، جنرال 
لوماندان په توګه ټاکل شوی وه، د دندې د ؼفلت په وجه د افسري امتٌاز د السه 

 «ورکړ او په دٌرش کاله زندان محکوم شو.
د بٌړنۍ حالت د اعالن په اورٌدو سره په بٌړه د وزٌرانو شورا پرته د خپل مشر 

کې د بې ثباتی او حراست د شورا د مشر تر مشرتابه څخه د سپٌدار ماڼۍ په انګړ 
 الندې ؼونډه وکړه. په ؼونډه کې الندې پرٌکړې وشوي:

ـ د ټول ګټو وزارت باٌد روښانه کړۍ چې څو تنه د مشرانو سره په دؼه سمندري 
 سفر کې ملګري وو؟

ـ د کابل خلک حك نه لري چې د کورونو څخه راووزي، د سمندري ځواکونو د 
ماندان تر ټاکلو باٌد په کورونوکې و اوسئ او د راډٌو اعالن ته انتظار نوي لو
 وباسً.

ـ د طبعً پٌښو اداره د وسله والو لواو په مرسته د سمندرې ځواکونو سره په ګډه 
هلً ځلً پٌل کړي تر څو په لومړی پړاو کې د ملً وحدت مشرانو ته نجات 

وزٌرانو شورا د سرپرست مشر  ورکړي او وروسته د پاتً ور سره هٌت په تړاو د
 څخه هداٌت واخلً.

ـ د کابل د ښار په مختلفو برخو کې چې د سمندر څپې طوفانً شوی دي او 
 اوسٌدونکً د را وتلو امکان نه لري باٌد دوه ټکې په نظر کې ونٌسً:

الؾ: لوٌان باٌد تر ثانً امر پورې روژه ونٌسً تر څو شته ؼذاٌې مواد خالص نه 
 مشرانو د نجات له پاره روژې د دوي د اروا په خوښۍ صدله کړي.شً او هم د 

 ب: ماشومان کوالی شً چې په کٌک او کلچو ګذاره وکړي.
د سمندري ځواکونو د معلوماتو له مخې کٌدالی شً د مشرانو سره د کابل د 
ښاروالً لوړ پوړي چارواکً، د علماو شورا ؼړي، د مجاهدٌنو ٌو شمٌر لوړپوړې 

منٌتً پرسونل ملګري وي. د وزٌرانو شورا سرپرست مشر د دؼه خبر مشران او ا
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په اورٌدو سره ډٌر خوشاله شوو ځکه مشران په سمندر کې هم دعاګوٌې ملګري 
 لري، کٌدالی شً نجات پٌدا کړي.

د بل خبر له مخې د ناټو لوماندان په ؼصه دي ځکه پرته د دوي د مشورې څخه 
 و لوماندانی د هر ډول مرستې څخه ډه ډه وکړه.بٌړنۍ حالت اعالن شوي دي. د ناټ

 سرپرست مشر امر وکړي:
ـ دا چې زموږ دوستان امرٌکاٌان خفه دي باٌد د امرٌکا د سفارت سره اړٌکې  ۰

ونٌول شً څو وزٌران د ولسً جرګې د پخوانً ؼٌری لانونً مشر په الرښوونه 
له پاره زموږ د سفارت ته په ژړا او ننواتو ورشً تر څو د مشرانو د نجات 

 سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي.
ـ د کابل ښارٌان باٌد ټول ورځ د تهجد لمونځونه ادأ کړي تر څو مشران ٌې  ۸

 وژؼورل شً.
 ـ د الحاج جنرال دوستم او سلطان اتا ممد جګړه تر ثانً امر پورې وځنډول شً. ۱
ٌسً. که تر ننواتو ـ وسلوالو پوځ ته امر کٌږي چې د سمندرونو بشپړ امنٌت ون ۴

وروسته امرٌکاٌې دوستان مرسته وکړي، ؼوښتنه ورڅخه وشً چې د سمندرونو د 
 فضاٌې حرٌم امنٌت وساتل شً.

ـ د کابل پولٌس دنده لري چې د ٌونان په سمندرنو کې د ؼرق شوو افؽانانو د  ۵
کورنٌو نژدي ؼړي پٌدا او د لوٌې جرګې په خٌمه کې ځای پر ځای کړي تر څو د 

ٌراو په بدل کې ټول ورځ د مشرانو د نجات په خاطر د تهجد لمنځونه ادأ کړي. ښ
دعاوي باٌد په لوړ اواز ولولئ تر څو امنٌتً چارواکې کنترول کړای شً چې د 

 دعاګانو په بدل کې ښٌراوي ونه کړي.
ـ هرې کورنۍ که د امر څخه سرؼړونه وکړه د دهمزنګ د ترافٌکو د ؼرفً سره  ۶

 جوړ شً.صلٌب ورڅخه 
ـ باٌد ډٌره کوښښ وشً چې مشران په بٌړه د سمندر څخه را وباسً او د معالجً  ۱

له پاره ٌې امرٌکا ته انتمال کړي. تر څو د کابل سمندرونه د مستً څخه لوٌدلً نه 
 وي باٌد مشران بٌرته راستون نه شً.

ؼونې اواز په دؼه وخت کې  د ملً امنٌت د رٌاست ٌو لوړ پوړی چارواکې په ژړه 
 په ناڅاپې توګه د وزٌرانو شورا سرپرست مشر ته په جګ اواز ووٌل:

زموږ معزز مشره! همدا شٌبه زموږ د کشفً ارګانونو په نوښت د سرچوک د 
خبري اژانس د مرکزي دفتر څخه خبر را ورسٌدي چې څو ورځً کٌږي چې د 

کړي چې زموږ  ښار په بٌال بٌلو ځاٌونو کې سمدرې ؼله پٌدا شوي دي، خدای مه
مشران ٌرؼمل ونٌسً او د ډٌرو شنو ډالرونو ؼوښتنه وکړي، نو هلته به مو خاورې 
پر سر شً اوبٌا به تاسې معزز سعودي او ٌا امرٌکا ته د ؼالمً ځٌنځٌر په ؼاړه د 
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ؼالمً تعهد نوي کوي چې پر تاسو دا پٌرزوٌنه نه لرو. د خداي پار ته وګورئ 
 چاره ٌې وکړي.

ه کې د وزٌرانو د شورا ټولو ؼړو په ژړا او دوعاګانو پٌل وکړي او د په همدې شٌب
شورا سرپرست مشر په مکرر ډول د تکبٌر ناري وهلً. خو وروسته متوجه شوو 
چې وزٌران دومره په ناورٌن ژاړې که ولسونه د وزٌرانو د دومره وارخطاٌې څخه 

از د تکبٌر ناره خبر شً، لوي پٌؽور به راته پاته شً. سمدستً ٌې په جګ او
وکړه، د ؼونډې ګډونکونکً ارامً او صبر ته را وبلل. په بٌړه ٌې د بٌړنې نوي 

 فرمان متن داسې ولوستۍ:
ـ د همدې شٌبې څخه امر کوم چې د پروان او پنجشٌر مجاهدٌن سپکې او درنې 
وسلې را واخلً او د کابل په لور حرکت وکړي. دوي دنده لري چې د سمندر پر 

مداره ګزمه وکړي که خدای مه کړي مشران د سمندري ؼلو السته لوٌدل، څنډو دوا
باٌد په ټول توان وسلې وکاروي او د ناټو د عمومً لوماندان څخه د هواٌې مرستې 
ؼوښتنه وکړي. هٌره دي نه وي چې د سمندري ؼلو د ماتولو په صورت کې د 

 حك دي.  سٌمې څخه د ؼنٌمت السته راوړل جاٌز او د نوموړو مجاهدٌنو
که سمندري ؼله په نورو وړو ؼالو اخته وي، پټ ور څخه تٌر شً او باٌد تحرٌک 

 نه شً.
ـ ټولو انسانً لاچاق وړونکو ته امر کٌږي چې د سړک د ٌوې ؼاړې څخه بلې 
ؼاړې ته د سمندر په مٌنځ کې د انسانانو د لاچاق څخه تر ثانً امر پورې ډه ډه 

خساره د مشرانو د ارواح په خوښً دوه برابره د وکړي. د دؼې مودې د مالً زٌان 
 طبعً پٌښو د ادارې لخوا ورکول کٌږي. پای

 
 

 زکال ۸۱۰۶/  ۴/  ۰۲

 د بریښنا لګښت نه ورکوو       

  دل ما باسٌکل ما

اوازې دی چې زموږ ګران مجاهد مشران د برٌښنا لګښت نه تحوٌلوي، هر لورې 
حد او اندازه لري چې د ولسمشر  ته پروپاګند ور پسً کٌږي. بی انصافً هم

مرستٌال، مجاهد کبٌر او د شاه والٌت ماب والً، د هزاره وړونو اجل او کبٌر 
مجاهد او نور دا ډول کسان چې هم د برٌښنا لګښت تحوٌل کړي نو زموږ د ولس 
خو خاورې په سر دي. دا نو داسې مانا لري چې کفري لانون پلی کٌږي. د شاه او 
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ه وي دا ډول لوانٌن په کفري هٌوادونو کې د تطبٌك وړ دي زموږ ګدا به توپٌر ن
 ګذاره نه ور سره کٌږي.

د مجاهدو مشرانو، لومً مشرانو، حکومتً مشرانو، پٌرانو، شٌخانو، تعوٌذګرانو، 
مالٌانو، مولوٌانو او حضرتانو باٌد درناوي وشً دؼه او ٌا هؽه لګښت ورکول بی 

ادمه تر دي دمه مً اروٌدلً نه وو چې حتی د  ګټې او نا سمً خبري دي. د با با
کلً ملک مالٌه تحوٌل کړي وي نو د برٌښنا لګښت ًٌ بٌا څه دي. برٌښنا د اوبو 
څخه جوړٌږي چې افؽانانو ته پاک خدای ښه سٌندونه د اوبو ډک ورکړي دي څه 
تٌل خو نه مصرفٌږي چې برٌښنا لګښت ولري. که رښتٌا وواٌم دؼه برٌښنا چې پٌدا 

وه د هر شً برکت کم شو هؽه زموږ د موشک او الکٌن څراؼونو وخت د برکت ش
و، د مشر او کشر عزت خوندي وو، هر کس او ناکس مشرانو ته تر سترګو پورته 

 کتالی نه شواي.

ٌو والً، مخور مشر، مجاهد کبٌر خو د ځان ساتلو ته اړتٌا لري باٌد پهري پر 
هردارانو له پاره موټري اړتٌا ده، والړي وي چې د ولس څخه ًٌ وساتً. د پ

روښناًٌ او نورو شٌانو ته اړتٌا شته نو لګښت ًٌ ولً مشران ورکړي. دا ولس 
مکلؾ دي چې دؼه بارونو ته اوږه ورکړي. که دؼه لوړ مجاهدٌن نه واي اوس به د 
هر ٌوه د نوم سره اوؾ لٌکل کٌدالي او مٌندي به ًٌ په ښوونځٌو کې واي خو 

مشران وو چې د هر مصٌبت څخه ًٌ خالص کړو د دارالحرب د همدؼه مجاهد 
لوانٌنو څخه ګټه اخٌستالی شً هر هلک او نجلۍ د مرًٌ او مٌنځې په توګه ورته 
روا ده. بال دي د دوو روپو د برٌښنا پر لګښت شً چې زموږ د مشرانو خاطر په 

 مانده کٌږي.

مردمً د مماومت سره به  باٌد ځان پوه کړي که دؼه ډرتو ته دوام ورکړي د خٌزش
مخامخ شً. باور وکړي چې د ټاکنو د وخت جنجالونه به مو هٌر شً. د برٌښنا 
مزي به مو پر ٌوه وي او تاسو پر بله. خداي مو خوار کړه هٌر مو دي چې په 

زکال کې مو د برٌښنا مزي او ستنې په پاکستان کې وپلورلً. د جهاد په  ۰۳۳۱
دو کار کوونکو ته ښه سبك ور کړي وو. په هؽه وخت کې مو هم د برٌښنا ملح

وخت کې مو هم د برٌښنا مزي شلولً او ستنً مو په بمونو الوزولً. که بٌا هم دؼه 
ناکاره د برٌښنا لګښت بٌلونه را ولٌږي نور به د کابل او لوي ښارونو ښارٌان د 

 برٌښنا مخ و نه ګوري.

ه لري خپل ؼم به وخوري دؼه شکر الحمدهللا د جهاد په برکت مشران جنراتورون
 خلک چې د لانون لانون ناري وهً سزا ورته په کار ده.
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د برٌښنا وزارت ټول کارکوونکً باٌد پړي په ؼاړه د ارګ مخً ته راشً او د 
مشرانو څخه بخښنه وؼواړي پرته له دي دا دنٌا او هؽه دنٌا ًٌ خرابه ده. زموږ د 

د برٌښنا وزارت باٌد د بخښنې اعالمٌه مشرانو په لٌدلو د دوږخ اور حرامٌږي. 
خپره کړي او په تؤکٌد وواًٌ چې د جهاد د برٌالٌتوب د وخت څخه په ځانګړي توګه 
جهادي مشرانو او د دوي نژدي لوماندانانو ته برٌښنا مفته ده. د برٌښنا د رٌاست 
جګ پوړي مامورٌن د څو کباب کړو پسونو او وٌسکً بوتالنو سره د مشرانو 

ً ته هم ورشً که خدای کول د مشرانو دشفمت وړتٌا به تر السه کړي. خو ننوات
 باٌد په پزه توبه وباسً چې نور دا ډول ناوړه خبري نه کوي. پای

 

 زکال ۸۶/۴/۸۱۰۶

 د تابوتونو کار و بار      

د سرچوک معتبر خبري سروٌس خبر را کوي چې سبا به مشر د ملً شورا نوي 
رځنً سفر وکړي تر څو د ملت د با اعتباره اشخاصو جوړی شوي بنګلې ته ٌوه و

سره د هٌوادوالو د اړتٌاو او ستونزو د حل په موخه وګړٌږي. د ښار د سرګردانو 
ولسونو د راډٌو په ماښامنۍ خپرونه کې د مشر د دؼه مهم سفر په اړوند  د ارګ 

 څخه را رسٌدلً الندې اعالمٌه خپره شوه:

و ولسونو د ؼمونو څخه د شپې لڅې پښې وٌده کٌږم، زما ګرانو هٌوادوالو! ستاس» 
ستاسو په خاطر د خپلو اوالدونو څخه چې په امرٌکا کې ژوند کوي، لٌري ٌم. هر 
وخت ؼواړم چې تاسو اسوده ژوند ولري او په مړه خٌټه که د جوارو ډوډۍ هم وي، 

ه سفر وٌده شً. ما وعده کړي وه چې سړکونه به نه بندوم خو زه سبا ډٌر خطرناک
لرم او هؽه هم ستاسو د ارامۍ له پاره دي. په همدي وجه باٌد الندې ټکً په کلکه په 

 پام کې ونٌسً:

ـ د ارګ څخه د ملً شورا تر ماڼۍ پورې ټولې دولتً، خصوصً ادارې او 
ښوونځً رخصت دي باٌد د خپلو کورونو څخه بهر ته سږمې ښکاره نه کړي خو 

 ون ًٌ خپل په ؼاړه دي.که چا سږمه بهر ته ښکاره کړه خ

ـ ټول هؽه کورونه چې د سړک د دواړو ؼاړو په څلور کٌلومتري کې پراته دي باٌد د 
شپې خوب ته دوام ورکړي او د بړستنې څخه سرونه و نه  باسً، د سهار او ماپښٌن 

 لمونځونه دي لضاًٌ را وګرځوي. د امر څخه سرؼړونه د سر په بٌه تمامٌږي.
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ې د زٌږٌدون وخت ًٌ را رسٌدلً دي، امر کوم چې تر سبا ـ د سٌمې هؽه ښځې چ
پورې د زٌږٌدون دردونه وځنډوي که امر و نه منل شً د نوي پٌدا کٌدونکً ماشوم 

 سره به خدای مه کړي تر فانً نړۍ تٌر شً.

ـ هؽو ناروؼانو ته چې روؼتون ته د تللو اړتٌا لري، امر کوم چې تر سبا پورې 
ه نه خدای مه کړي تر روؼتون مخکً به مړستون ته خپل دردونه ارام کړي ک

 ولٌږل شً.

ـ ماشومان حك نه لري چې د کور د انګړ څخه بهر ساتٌري وکړي، والٌدٌن ًٌ 
مکلؾ دي چې د بهر وتلو څخه ًٌ منع کړي که کوم ماشوم د مور او پالر امر و نه 

نو ته منً، امر کوم چې ماشوم ته سخته فزٌکً جزا ورکړي چې نورو ماشوما
 عبرت شً.

ـ هؽه خصوصً ادارې چې د کارکوونکو د رخصتً په خاطر ضرر کوي، باٌد 
 همدا اوس په اخالص سره نٌت وکړي چې لګښت د مشر د سر صدله ده.

په ؼونډه کې د ملت په کور کې ډٌرې خبري وشوي چې د ټولو پرٌکړو د اعالن 
شول چې د هٌوادوالو په اړتٌا نه شته خو ٌوه ډٌره مهمه پرٌکړه په الندې متن و

 اطالع رسول کٌږي:

زکال  ۸۱۰۶په ؼونډه کې په ٌوه ږغ ومنل شوه چې د نورو کلونو په پرتله به په 
کې د تابوت جوړولو تجارت څو برابره ښه رونك پٌدا کړي. د دي له پاره چې په 

 دؼه ممدس تجارت کې بډې اخٌستنې او فساد و نه شً نو پرٌکړه وشوه چې:

ا، ارګ او د تابوت جوړولو د فابرٌکو استازې څخه ٌو لوړ رتبه د ملً شور
کمسٌون جوړ شً چې د تابوتونو د تجارت جواز مستحمو با اعتباره کسانو ته 
ورکړل شً. د دؼو تجارانو شمٌره باٌد کمسٌون د هر والٌت د اټکل شووشهٌدانو په 

ٌوه کچه د ټٌټ کٌفٌت اندازه وټاکً. باٌد د مخالفو وسلوالو د مړو له پاره هم په 
 تابوتونه تولٌد شً. 

مشر امر وکړ، هر هؽه تجار چې پر وخت تابوتونه و نه رسوالی شً، لرارداد ًٌ 
سمدالسه فسخ اعالن شً. د مالٌې وزارت د ارزونې له مخې د پورته تجارت څخه 

 ٌو مٌلٌارد افؽانً د دولت خزانې ته هم ګټه رسول کٌږي. 

نوښت څخه ډکه پرٌکړه د تکبٌر په نعرو بدرګه شوه.  د ملً وحدت حکومت دؼه د
ؼونډه د ملً وحدت د حکومت د مشرانو د اوږد او هوسا ژوند ؼوښتلو په دوعاٌه 

 پای ته ورسٌدل.
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 زکال ۰۸/۰/۸۱۰۶

 د مځکو د غصبولو له پاره نوی ټولنه      

د جوړلو  دا چې په هٌواد کې د سٌاسً ګوندونو، مدنً ټولنو او نورو ګټورو بنسټونو
په دود ولسونه روږد شول نو په کار ده چې د نړۍ د پرمختللً او د ډموکراسۍ د 
بنسټ اٌښٌدونکً هٌواد څخه مننه وکړو او هم زموږ د هٌواد د مسلمانو مشرانو چې 
دؼه بٌسٌاري پٌرزوٌنه پر ولس وکړل، السونه ښکل او د اوږد عمر دوعاګانً ٌې 

 وکړو.
واله په ننګرهار کې د مځکو د ؼاصٌبٌنو د وژلو د امر په دي لړ کې د رسنٌو په ح

تر صادرٌدلو وروسته دؼه بٌوزله او بی دفاع خلکو هم د خپلې ټولنې د شتون اعالن 
وکړي. دوي وپتٌله چې لومړي به د ژوندي پاته کٌدلو له پاره د هٌڅ کوښښ او 

نو په څٌر د تالښ څخه درٌػ و نه کړي. همدا ډول به د هٌواد د زړه سواندو مشرا
همدؼو مځکو څخه د ولس د ارامۍ له پاره کار واخلً. په لومړي سر کې به دؼه 
مځکې د کر او کښت له پاره تٌاري کړي. په ؼونډه کې ناڅاپه پشمل بای )پوچً 
واال( والړ شو او ژمنه ٌې وکړه، د دې له پاره چې مځکً ښه حاصل ورکړي، 

نو له پاره برابري کړي. وړاندٌز د هللا پشمل )پوچً( به په راٌګان ډول د درو کل
 اکبر په نارو بدرګه شو.

د حراست د شورا ٌو ؼړي وړاندٌز وکړي چې د ټولنې د مشرانو ؼړو د امنٌت 
ساتنه په ؼاړه اخلً. خبري سرچٌنې زٌاته کړه چې همدؼو کسانو ته خدای مه کړي 

 ه.د لوي کال )للعه( د دٌوالونو څخه د مرمٌو د فٌرکولو خطر شت
په ؼونډه کې د راٌو په اتفاق پرٌکړه وشوه چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به همدؼه 
مځکې په خپل واک کې ساتو او د ولس د ښګٌنې له پاره دا چاره ال نوره هم ؼښتلً 

 وساتو. د هر ډول بٌعدالتً په وړاندې به په زؼرده جنګٌږو. 
ه د اړتٌا په وخت کې د دوه د ټولنې د بهرنٌو اړٌکو د کمسٌون مشر ووٌل چې موږ ب

سرې حکومت د جوړونکً شٌخ الکٌري ته شکاٌت وکړو او مرسته به  ورڅخه 
 وؼواړو. ؼونډه د برٌالٌتوب او هللا اکبر په نارو پای ته ورسٌده.

  
 زکال  ۸۴/۴/۸۱۰۶

 د ورځي په سیاست کې د ګډون شرطونه        

 هفت خوان کٌسه وه پخوا به په سٌاسً ډګر کې مطرح کٌدل هم د رستم د
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زندانونه به دې لٌدل شپې به دې روڼولً او ماضً به دې دشٌشً په څٌر صفا وه 
جامې به دې د ګلبهار دنساجً وي ، په محکمه کې به دې جرمې دوسٌه نه درلوده

د درٌشې . کرتۍ به دې په لٌالمً کې رانٌوله، بوټونه به دې دوطن ساخت اهو وو
لوکس پوشً ، پرٌمنځلو په وجه دشړٌدو په حالت کې ووٌو ٌادوه کمٌسه به د ډٌرو 

 اخوانٌانو به ؼربګراٌې بلله. ته به خلمٌانو اشراؾ زادګً وٌل

، ته نو اوس را شه چې موټر دي لکسس نه وي درې ډاټسنونه دې تعمٌبً نه وي
په  درٌشً دی ډالري نه وي بوټونه دي اٌتالوي نه وي نٌکتاًٌ دې لندنً نه وي

په څارنوالً کې  دي وژلً نه وي په ملٌونو نو ډالره دې لوټلً نه وي سلګونو کسان
دي د فساد دوسٌې نه وي موجودي د مبارزاتً لدامت پر ځاي دجاسوسً لدامت ونه 

 دسٌاست په ډګر کې وهللا که څوک ,,,,,,ال درکې ووهً. لري

 

 زکال ۰۴/۴/۸۱۰۶

 د ولسي جرګې پسرلني تورنمنټ        

جرګې د مشر لخوا په ځانګړو مراسمو د سپورتً سٌالٌو پسرلنۍ  تٌره ورځ د ولسً
تورنمنت پرانٌستل شو. په پٌل کې مشر د سپورتً لوبو د ګټو په تړاو هر اړخٌزه 
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وٌنا وکړه چې د حاضرٌنو لخوا د تکبٌر په نارو بدرګه شوه. مشر زٌاته کړه چې 
او ازاد بوکس لوبې  سپورتً لوبً په ځانګړي ډول د وٌښتٌانو شکولو، بوټ وٌشتلو

د ولسً جرګې د ډٌرو استازو روؼتٌا ته ګټورې دي ځکه د دولتً اداروپه کارونو 
کې سستً او ٌا په کورونو کې چې د څو ښځو په درلودلو او د دوې ترمٌنځ جګړې 
او ؼالمؽال د وکٌل صاحبانو روحً حالت ډٌرناارامه کوي. وروسته د وٌښتانو 

رانو هر ٌو په خپل نوبت ولسً جرګې ته عالمانه شکولو او بوټ وٌشتولو ترٌن
 وٌناوې واورولې چې په دوامداره چکچکو بدرګه کٌدلً.

مشر ووٌل چې د سږکال ؼوره لوبه ازاد بوکس دي ځکه اړتٌا ده چې د ولسً 
جرګې ؼړي خپل اندامونه لوي او ؼښتلً کړي. دا لوبه د مخالفو وسلوالو د پسرلنې 

و په خاطر په نظر کې ونٌول شوه. خدای مه کړي که کوم عملٌاتو د ځوابٌه برٌدون
وخت وکٌالن صاحبان د کوم برٌد سره مخامخ شً نو د ځان ژؼورولو دفاع به په 

 ښه توګه وکړي.

تر وٌناوو وروسته د لوبو ډګر پرانٌستل شو. د پالن له مخې لوبه د وزٌرانو شورا د 
استازٌتوب نوي ټٌم چې د ازاد  ټٌم سره په نظر کې نٌول شوي وه. د ولسً جرګې په

بوکس په تړاو ٌې تمرٌن کړي وو، مٌدان ته راؼلل. د څو شٌبو په جرٌان کې د 
ولسً جرګې د ازاد بوکس ټٌم د وزٌرانو شورا ټٌم نٌک اوټ کړي. برٌالٌتوب په 

 دوامداره چکچکو او د تکبٌر په نارو بدرګه شوو.

م سره په نظر کې نٌول شوي ده که مشر ووٌل چې زموږ راتلونکً لوبه د ارګ د ټٌ
 خداي وکړه چې د ارګ پر ټٌم برٌالً شولو نو الندې دندې به سرته ورسٌږي:

ـ د ولسً جرګې د بهرنٌو اړٌکو کمسٌون دنده لري چې د اولمپٌا د نړٌوالې کمٌټې 
سره اړٌکې ټٌنګً کړي چې د وٌښتانو شکولو، بوټ وٌشتلو او ځانګړي ازاد بوکس 

 وبو کې شامل کړي.په نړٌوالو ل

ـ د بهرنٌو اړٌکو کمسٌون دنده لري چې د ارګ د ټٌم تر مؽلوبولو وروسته ټٌمونه 
ته زمٌنه برابره کړي چې په نړٌوالو لوبو کې برخه واخلً، ؼوره به وي چې 

 لومړي سٌالً د چٌن د پارلمان سره پالن شً.

ګړي پالن جوړ کړي که ـ ترٌنران دنده لري چې د لوبو دټٌمونو د تمرٌن له پاره ځان
 خدای وکړه چې د اولمپٌا په راتلونکو لوبو کې برخه واخلو. 

ـ د ولسً جرګې ادارې هٌت د مشر تر الرښوونې الندې د ارګ ماڼۍ ته وړاندٌز 
 وکړي چې الندې مواد په بٌړه تصوٌب کړي:
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ې ـ دا چې د ولسً جرګې سپورتً ټٌمونه په برٌالً توګه مخته ځً نو اړٌنه ده چ ۰
د ولسً جرګې ټاکنې ٌو کال نور هم وځنډٌږي تر څو ټٌمونه د تمرٌن له پاره کافً 

 وخت ولري.

ـ د پورته ټٌمنو ترٌنران او ؼوره لوبؽاړي ًٌ د ولسً جرګې په راتلونکو ټاکنو  ۸
کې په انتصابً ډول ومنل شً تر څو د ولسً جرګً نوٌو ؼړو ته په مسلکً توګه 

 د لوبو تمرٌن ورکړي.

ارګ ماڼۍ باٌد د ګټونکو ټٌمونو له پاره د مدالونو د وٌش موضوع په نظر کې  ـ د ۱
 ولري خو ؼوره لوبؽاړو ته د مډالونو سربٌره نمدي جاٌزې هم ورکړل شً.

 ؼونډه په چکچکو او د تکبٌر په نارو پای ته ورسٌدل.

 زکال ۰۱/۸/۸۱۰۶

 غلبیل کوزې ته ویل سوری       

ځو حجاب او د ځان پټول فرض دي خو د جهاد د مالٌان صاحبان واٌې چې پر ښ
پٌل څخه پر نارٌنوو هم د بمرو اؼوستل او د ښځو په ډول د ځان پټول رواج شول، 

 کٌدای شً عالمانو فتوا ورکړی وي.
اوسنې حاکمان پر طالبانو تور لګوي چې د ښځو د جامو څخه کار اخلً او کله کله 

 پاڼو کې اٌږدي. ٌې انځورونه د پٌؽور په ډول په ټولنٌزو
معظمو جهادي مشرانو او ګرانومجاهدو وړونو! اسالم علٌکم خپه نه  شً. پوښتنه 
کوم چې په نارٌنوو د چادری اؼوستلو رواج چا رامٌنځته کړي؟ شرمٌږم چې رښتٌا 
وواٌم ځکه نوښتګران د دولت پر لوٌو ممامونو ناست دي او د ناخبره ولس مشرتوب 

 ٌې ور د ؼاړی دي.
خپله نوښتګر وي او کلونه ٌې دا کار ته پرمختګ ورکړی وي نو  څوک چې

ناځوانی ده چې پر خپلو پٌروانو تهمتونه واٌې. رښتٌا چې د ؼلبٌل اعتراض پر 
کوزې باندې داسې دي لکه معظم جهادٌان چې پر طالبانو د ښځو د جامو اؼوستلو 

و ځکه پٌروان تور لګوي. اوبه د سر بند څخه خړی دي. تاسو ٌې نوښتګر ٌاست ن
مو ستاسو د پوهې څخه کار اخلً. په خپل نوښت کې برٌالی اوسئ. راتلونکې نسل 

 ته مو ښه دود پرٌښودي. پای
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 زکال ۰۴/۰/۸۱۰۶

 السته راوړنې        

زموږ خوار ولس ته پرته د ډموکراسۍ څخه دومره ښٌګڼې کله ور په برخه کٌدلې. 
د جګړې تښتٌدلً عسکر ته خٌر ورکړي چې هللا دي تور اعلٌحضرت او د وٌټنام 

 زموږ پر مظلوم ولس ٌې دومره پٌرزوٌنې وکړي.
 نن به ٌوازې د اپوزٌسٌون د شوراګانو شکرانه پر ځای کړم. 

زکال ټول  ۰۳۳۸: دا هؽه ملً شورا ده چې د د بی ثباتي او د حراست ضد شورا
مان د کابل د ښار ټګان او لاتلٌن ور په کښې راټول شوي دي. د دوي ٌوازنې ار

دوهم ځلې چور دي ځکه دا ځل ٌې بادارانو په کابل کې څه پرٌښً دي. زموږ هٌله 
 ورڅخه داده چې په عدالت او پرته د ٌو او بل وژنې څخه ٌې سره ووٌشً.

د امرٌکاٌې رسنٌو څخه د شورا د موخو په باب وپوښتل شول: د رسنۍ په حواله دا 
دوي به د ؼنٌمت په وٌش دومره مصروؾ شً چې  چاره د افؽانانو په ګټه ده ځکه

 وژنو ته ٌې هٌڅ فکر نه وي.
: تٌره ورځ د ارګ لومړی سردار د هٌواد پرمظلومو بچه بازانو د بچه بازانو شورا

باندې سخت ګذارونه وکړه. د همدې وٌنا څخه وروسته نن د بچه بازانو بٌړنۍ ؼونډه 
ساتلو له پاره ډٌرې وٌناوي وکړي. د  جوړه شوه. دوي په ؼونډه کې د خپلو حمولو د

راٌو په اتفاق ٌې د ضد حراست د شورا د مشرتابه ٌو ؼړي، ښاؼلً بشمل باي د 
مشر په توګه وټاکً. دا چې د ضد حراست د شورا ډٌر ؼړې زموږ سره ژورې 
اړٌکې لري نو پرٌکړه وشوه چې د ضد حراست د شورا سره نژدي اړٌکې وساتل 

 ال ښه تنظٌم کې مرسته وکړي.شً تر څو د چارو په 
 د بچه بازانو د شورا وٌاند رسنٌو ته د ښاؼلً پشمل باي د ټاکلو په تړاو داسې ووٌل:

ښاؼلً پشمل باي د بچه بازي ډٌره ژوره سابمه لري. آن د جهاد په وخت ٌې د بچه 
بازانو بٌړنۍ اړتٌاوي پوره کولً نو ځکه د تٌرو خدمتونو په وٌاړ د رٌاست ممام 

 ړل شو.ورک
په پای کې ښاؼلً پشمل باي ؼونډې ته هر اړخٌزه وٌنا واورل او دولت ته ٌې 
اخطار ورکړي چې د بچه بازانو په وړاندې د دسٌسو څخه ډه ډه وکړي. د خدای 
شکر دي چې موږ د جهاد په وخت کې د الحادي حکومت په وړاندې د بچه بازانو 

ی وه. موږ پوهٌدلو چې ٌو وخت به د دحمولو د ساتلو لپآره د سر په بٌه مبارزه کړ
بچه بازانو پر ضد توطٌې د کفارو په اشاره رامٌنځته شً. نو ځکه موږ په هؽه 
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زمانه کې د بچه بازي څو لوي ډلې جوړي کړي. انشاهللا بري به زموږ په نصٌب 
 شً. د ښاؼلً پشمل باي وٌنا په چکچکو بدرګه شوه. پای

 
 زکال ۸۰/۸/۸۱۰۶

 نوې ټاکنې       

د سر چوک د رسنٌو د مرکزي دفتر څخه خبر راورسٌدي چې تر ٌو کال شخړو 
زړه نا زړه د سولې د خنډولو د شورا مشران اعالن  وروسته  اوه سري حکومت 

کړل. که د مشرانو لست د سترګو تر بٌخو الندې تٌر شً خبره هؽه په هؽه ده دا 
دٌښنه لري چې خدای مه ځل بٌا هم د اوه ګونو څخه ٌو وګومارل شو. شنونکً ان

کړی د اوه سري حکومت څخه د اوه ګونو د ٌو شخص ټاکل د جهاد د تارٌخ سره 
جفاء و نه کړي او په خوب کې سوله راولً چې د اشرارو صاحبانو او د دوي د 

 بادارانو پالنونو د خاورو سره خاوري کړي.
ا ورکوونکو په خوښۍ مو خبر تر السه کړی چې د بی ثباتً د شورا مشر، د فتو

مشر او د کابل د مشهورو کوډګرو )تعوٌذګرانو( مشر ډاډګٌرنه څرګنده کړه چې 
مجاهدٌن باٌد هٌڅ اندٌښنه و نه لري، په هٌڅ وجه به د اوه سرو او اوه ګونو څخه 
څوک د سولې وړانګې تر سترګو نه کړي. په دؼه وخت کې د جهادي مرکز څخه د 

 د جشن او خوښٌو د پٌل زٌری راکوی. تکبٌر څو نارې وشً چې د برٌالٌتوب
د سرچوک د خبري سروٌس د ځانګړې ادارې څخه بل حٌرانونکً خبر هم خپور 
شو. په خبر کې راؼلً دي چې ټاکل شوی ده  د ټاکنو د کمسٌون پخوانً مشر چې د 
ټګٌو او درؼلٌو په پټولو کې نړٌوال شهرت لري، د لوی څارنوال په توګه ممرر شً 

د مشران د هرې بال څخه وساتً او خدای ورکړي ژوند ٌې خوندې تر څو د جها
وساتً. په جهاد پورې ټولو شوراګانو د تکبٌر په نارو د اوه سري حکومت څخه 

 مالتړ اعالن کً. پای 
 

 د ډموکراسۍ لنګون او مړینه            

 زکال ۸۱/۰۰/۸۱۰۱

کې د ډموکراسۍ  د سرچوک د خبري سروٌس په حواله تٌره شپه د شپې په نٌماٌې
لوٌه مور د هالٌود په بٌړنې ځانګړي روؼتون کې بستر شوه. مٌړه ٌې هم د الوتکې 

[ پارک څخه په ځانګړۍ الوتکه کې راورسٌدي. خبر زٌاتوي 1په واسطه د هاٌډ ]
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چې د ډموکراسۍ لنګون د ډٌرو سختو دردونو سره مل وو خو د سهار د سپٌدو د 
دله او د شٌطان څٌرې ته ورته داعش ٌې چاودولو سره ډموکراسې هم وچاو

وزٌږولو. د داعش د زٌږٌدو سره سم ٌې مشره خور،بنسټپاله جهادي او ورور ٌې 
د مشرانو په حضور خوښۍ  ISI طالبً وحشی د پاکستان ګورمنټ هاوس کې د

 جشن ونٌوي.

د بده مرؼه د جشن د مراسمو په جرٌان کې د ډموکراسۍ د مرګ خبر د بازاري 
خوا خپور شوو. ټول مالتړي ٌې په وٌر کې کښٌناستل. په ګورمنټ هاوس رسنٌو ل

کې د ټولو جهادي مشرانو، مخکښو طالبانو او داعشً وحشٌانو تر مٌنځ بٌړنۍ 
 ؼونډه جوړه شوه او الندې فوتً اعالن ٌې د خپرولو له پاره تصوٌب کړي:

 فوتً اعالن

الر، جهادي مشران خوٌندي، توره چؽولنډنګه )سٌا( مور، زوړ استعمارګر شٌطان پ
الماعده مشر ورور، طالبان کشر وروڼه، داعش نوي زٌږٌدلً زوي، ؼله، د مځکو 
ؼاصبٌن، بډې اخٌستونکً، په ادارې فساد کې ډوب، جګړه ماران ترونه، د نشه ای 
توکو کار و بارٌان، انسان وژونکً، نفاق اچوونکً ماما ګان، ښکٌلو څار ګرو 

چې جنازه ٌې د هالٌود د ځانګړي روؼتون څخه د شپې پر ادارو ته خبر ورکوي 
دوي بجې اخٌستل کٌږي. دا چې د ډموکراسۍ د وصٌت سره سم څورلس کاله 
مخکې په افؽانستان کې لبر جوړ شوی دي، هلته خاورو ته سپارل کٌږي. د 
ډموکراسۍ په جنازه کې ٌوازې د کورنۍ نژدي ؼړي او هؽه نماب داره اسالمً 

اسالم د مبارک دٌن څخه د نړٌوالو د ګټو د پاره کار اخلً، ګډون  مشران چې د
کوالی شً. هٌره دي نه وي چې د اسالم پالې ډلې، حزب التحرٌر د مشرتابه ؼړي 
 هم د جنازې په مراسمو کې ګډون کوالی شً. پای

 ـ د لندن په زړه کې ٌو لوی پارک شته چې د هاٌډ پارک په نوم ٌادٌږي [1]

 ۹۲د عدالت سمبول      دوه سري حکومت

په رښتٌا هم د ملً ٌوالً حکومت د وروڼو لومونو تر مٌنځ ٌوالی راوستً او د 
کلونو ناندرٌو ته  ٌې د پای ټکً کښٌښودي. اوس د بٌلو بٌلو ملٌتونو استازي په هره 
کوڅه او بازار کې او ٌا په اڼترنٌټً شبکو کې د نړٌوالو د خبرتٌا له پاره ډٌر 

کنځاوي سره کوي چې خدای مه کړي سره بی ؼزته نه کړي. د خدای  شرافتمندانه
شکر دي چې د ٌووالً په ګټو وپوهٌدلو. په هر والٌت کې چې جګړه وشً زموږ د 
جهاد شرافتمند لوماندانان چې ډٌر کلونه وزګار، التصادي وضعٌت ٌې ګډوډ وه او 

 د ملً ٌووالً ډٌرکلونه ٌې خپلې چړې په وٌنو نه وي رنګ کړی. اوس الحمدهللا
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 حکومت د برکت څخه به خپل زړونه په وٌنو توٌولو ٌخ کړي. 
تر ټولو مهم خبر دا دي چې ٌو شمٌر د مجاهدٌنو مشران په لبرونو کې او هم 
ژوندي څه ناڅه خپه وه خو د ملً ٌووالً د حکومت په نوښت د ارواښاد مارشال 

ٌت د مرستٌال په توګه صاحب فهٌم زوی، ادٌب فهٌم څه موده مخکې د ملً امن
وټاکل شو. په دؼه ممرري د ارواښاد احمدشاه مسعود د لبر څخه د خوابدي ږؼونه 
اروٌدل کٌدل چې ژر د مړستونونو د خبري سروٌس د الٌمو خبرلوڅو له خوا د ملً 
ٌووالً دوه پوړٌزه مشرانو ته خبر ورکړل شو. د دې له پاره چې په لبر کې د ملی 

خ ونٌول شً په بٌړه د احمد ضٌا مسعود لؽړ زنی زوي، احمد لهرمان د خوابدی م
زوبٌر مسعود د ملً امنٌت د شورا د مرستٌال په توګه وټاکل شو. په همدې ډول د 
 ؼازي ٌونس لانونً زوي هم د امنٌت د شورا د سالکار په توګه وټاکل شو.

پلرونو پر  دواوړو مشرانو هٌله وښودل چې د شهٌدانو او ؼازٌانو اوالدونه  به د
لدمونو پښې کښٌږدي، لوږی وزګار افؽانان به د جنتونو الرو ته رهنماٌې کړی او 

 په کابل کې پاته تارٌخً خرابً به هم له مٌنځه ٌوسً.
د سپٌدارماڼۍ د جهادي مشرانو سره د اړٌکو نٌولو د مشر سالکار د خبر سره سم نن 

د شفمت او مهربانً د اثبات له  په ارګ کې د دوه پوړٌزه مشرانو پر مجاهدٌنو باندې
پاره د وٌنو توٌلو او د جګړې د ؼنٌمت ټولولو ٌو شمٌرلوړو جهادي پاکو او د 
سکرو نه سپٌنو مشرانو باندې د شٌخ الحدٌث چې د افشارو د هزاره وړونو د 
اصالحً وژنو مشر هم پاته شوي دي،  په امر د جنرالی درٌشً واؼوستل شوي تر 

را د التصادي او جنسً هوسونو د اړتٌاو له پاره الزم بٌړنې څو د نوي جهادي شو
الدامات وکړي. شٌخ الحدٌت نوٌو کارپوهانو ته هداٌت ورکړي چې د سپٌدار ماڼۍ 
په مرسته د امرٌکاٌې مماماتو سره اړٌکې ونٌول شً چې سپٌن ږٌرو جهادي 

ه دي چې سړي مشرانو ته هره مٌاشت په کافً اندازه د وٌګرا )وٌګرا هؽه تابلٌټون
جنسً نژدٌوالً ته هڅوي( تابلٌټونه په راتلونکً بودجه کې په نظر کې ونٌسً. 
هٌره دي نه وي چې امرٌکاٌې وړونو مخکې دؼه کار د دوهمه درجه جهادي 
لوماندانانو له پاره کړی وه خو اوس د وٌګرا لوي تابلٌتونو ته اړتٌا شته ځکه د 

ر ٌو څو ښځې لري. خدای مه کړي چې د جهاد مشران د عمر په لحاظ زاړه خو ه
 ښځو په وړاندې ٌې جهادي عزت ته تاوان ورسٌږي.

د جهادي شورا د ؼړي ؼازي ٌونس ؼٌري لانونً لخوا وړاندٌز وشو چې د پوچو 
)سرو( پخوانی ؼل د جهادي شورا د پوځً مسول په توګه ومنل شً. د دوه پوړٌزه 

چوپړ )چې حٌواناتو ته د حمولو په  ملً ٌووالً حکومت لخوا د نوموړي د پوچو د
برابري لاٌل دي( لوی مشر، بسم هللا دمحمي د جهادي شورا د پوځً مشر په توګه 

 ومانه چې د تکبٌر ډٌرې نارې ووهل شوي.
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د ارګ د پخلنځۍ لوي مشر خبر راکوي چې پورته ممرري د ؼرمً ډوډۍ خوړلو 
کې چې د شورا مشر، پر وخت د جهادي شورا د ؼړو په حضورکې په داسې حال 

شٌخ الحدٌث عبدالرب رسول سٌاؾ د نورو وړاندٌزونو په لړ کې د شورا د ؼړو د 
اړتٌاو د بشپړولو له پاره پورتنً وړاندٌز وکړي چې پرته د ځنډ څخه ومنل شو او 

 اړوند جنراالن ممرر شول.
 

ه به د سپٌدار ماڼۍ د جهادي مشرانو د اړٌکو لوی سالکار خبر راکړی چې د نن څخ
وروسته هره ؼرمنً د جهادي مشرانو په شتون کې خوړل کٌږي تر څو د مهمو 
امنٌتً مساٌلو په تړاو پرٌکړې وشً. جهادي شورا به ډٌره پاملرنه د خٌزش های 

 ( کلنو ډٌرې تجربې لري. ۳۱مردمً هؽو مهمو اشخاصو ته واړوي چې د نوٌمو)
د اتالنو پر ضد هر ډول تبلٌػ په ؼرمنۍ ډوډۍ خوړلو کې پرٌکړه وشوه چې د جهاد 

منع دي چې متخلفٌن به ٌې د شورا د بی درٌشً ترافٌکو له خو په نمدي جرٌمو سزا 
ورکړل شً خو د جرم د تکرار په صورت کې به د جهادي شورا د زون لوی آمر 

 ( کلنو په سزاګانو محکوم کړي.۳۱واک ولري چې مجرم  د نوٌمو)
ڼٌو ته هداٌت ور کړل شو چې د جهادي مشرانو د په ؼونډه کې د ارګ او سپٌدار ما

امرونو څخه به کلک اطاعت وکړي د بؽاوت په صورت کې به مجرمٌن د نوٌمو 
( کلونو په ډول د دهمزنګ د ترافٌکو د رٌاست مخ ته د هؽو ښځو په ډول ۳۱)

صلٌبونه ور څخه جوړ شً چې د کابل د ښارٌانو په خاطرو کې اوس هم هؽه 
 پاته دي. انځورونه ژوندې

دوه پوړٌزو مشرانو د اوباما د سر په سالمتً شعار ورکړي، تاکٌد ٌې وکړي چې د 
جهادي شورا امرونه به د ؼازي بارک حسٌن اوباما د اوامرو په څٌر پر سترګو 

 ومنً.
مخکې له دې څخه چې ؼونډه پای ته ورسٌږي د امرٌکاٌې وژل شوو سرتٌرو د 

ونوال دري دلٌمً په پټه خوله ودرٌدل او د ارواح د خوښۍ په خاطر د ؼونډې ګډ
 اوباما د نوي پرٌکړې څخه ٌې په چکچکو هرکلی وواٌه.

د ؼرمً ډوډۍ د شٌخ الحدٌث په دعاٌه او د تکبٌر وٌلو په نارو پای ته ورسٌدل. 
 پای  

 زکال ۸۵/۸/۸۱۰۱
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 د کانو ایستلو وزارت باید وتړل شي     

شخه ولس ٌو دا ځکه چې د افؽانستان د موږ افؽانان هم عجٌب زورور او کله 
اسالمً جمهورٌت د ملً ٌوالً حکومت پرٌکړه کړي چې د کانو اٌستلو وزارت 

 وتړل شً خو ولس بٌځاٌه ؼوؼا جوړه کړي او ناراضه دی.

که د ٌو وزارت جوړښت، د پرسونل معاشونه، د دفترونو لګښت او د نورو خدماتً 
نو افؽانً کٌږي. د دې لپاره چې د دؼه لوړ توکو لګښتونه وارزول شً په مٌلٌونو

لګښت مخنٌوي شوي وي، تٌره ورځ د سپٌدار په ماڼۍ کې ؼونډه وشوه. په ؼونډه 
کې د کانو اٌستلو مرستٌال وزٌر د هٌواد د کانو د اٌستلو اوسنۍ پروسه په بشپړه 

 ښاؼلو! تاسو خبر ٌاست چې د»توګه بٌان کړل او په ٌوه برخه کې داسې وفرماٌل:
هٌواد د لٌمتً ډبرو کانونه آن د کمونٌستً حکومت په دوران کې د سپٌڅلو 
مجاهدٌنو په مبارکو السونو اٌستل کٌدل په دې اړوند ملً لهرمان ډٌرې هلً ځلً 
وکولً چې را اٌستل شوي لٌمتً ډبرې په ښه بٌه پر نورو هٌوادونو وپلوري. شکر 

و. تر هؽه را وروسته د کانو اٌستلو  الحمدهللا د خٌر په دؼه کار کې ډٌر برٌالً هم
دؼه پروسه د سولې د شهٌد مال ربانً د واکداري په وخت کې نوره هم چټکه شوه. 
د امرٌکاٌانو د سوله اٌزو انسانً مرستو او سوله اٌز اشؽال په پاٌله کې طالبان 
وشړل شول او د امٌر صاحب پاتً شونو د لدرت واګً په الس کې واخٌستلً نو 

کانو اٌستلو پروسې ته ٌې په جهادي اٌمانداري دوام ورکړي. الحمدهللا اوس ځکه د 
نه ٌوازې لٌمتً ډبري بلکې ډٌر کانً مواد د جهادي لوماندانانو په الس را اٌستل 
کٌږي او عاٌدات ٌې د مسحمو جنګً مجاهدٌنو تر مٌنځ په ښه انصاؾ او عدالت 

هرمان د ارواح د خوښً لپاره وٌشل کٌږي. نو ځکه زه وړاندٌز کوم چې د ملً ل
 «دؼه کار ته دوام ورکړل شً او د کانو اٌستلو وزارت لؽوه شً.

د پورته لنډې وٌنا په پای کې ناڅاپې په ؼونډه کې فرٌادونه، ژړاوي او د تکبٌر 
نارې پٌل شوي. د سپٌدار ماڼۍ خاوند په ژړه ؼونً اواز وزٌر صاحبان صبر او 

کړه: تر څو ٌو مجاهد ژوندي وي موږ به د امٌر زؼم ته را وبلل او زٌاته ًٌ 
صاحب شهٌد او د سولې د شهٌد د ارمانونو په پوره کولو کې درٌػ و نه کړو نو په 
همدې خاطر اعالنوم چې د کانو اٌستلو وزارت لؽوه شو. د جهادي لوماندانانو سره 
 باٌد ډٌرې مرستې وشً چې د خپلې خوښً سره سم د کانو په اٌستلو کې هڅې
ګړندي کړي او عاٌد ٌې په اسالمً طرٌمه په خپل کې سره ووٌشً خو هٌره باٌد نه 
وي چې د عاٌد لس سلنه د ملً لهرمان کورنۍ ته ورکړل شً. په ؼونډه کې ږوږ 
او ناري شوي د خوښً څخه ځٌنو وزٌرانو ناري کړي چې ژوندی دي وي ملً 

 لهرمان او د سولې شهٌد.
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 زکال ۰۵/۱/۸۱۰۱نٌټه:

 نو پیرزوینه       د مشرا

د ارګ او سپٌدار ماڼٌو څخه په خبر پاڼه کې راؼلً دي چې د ښوونځٌو ښځٌنه زده 
کوونکً باٌد په ځانګړو بوجٌو کې وپوښل شً چې د هرې نامعلومې بال څخه په 
امان وي. خبرلوڅو د فرمان د تشرٌح لپاره لٌڅې راونؽښتلً تر څو حمٌت معلوم 

کې د سرچوک خبری اژانس څخه هم څو خبرٌاالن کړي. د خبرو لوڅو په ډله 
 ګومارل شوې وو چې د ارګ او سپٌدار ماڼٌو د موخو اصلې رٌښې ومومً.

د خوښً ځای دي چې د سرچوک خبرٌاالن برٌالً شول چې د ښوونځٌو د ښځٌنه 
جامو د جوړولو راز پٌدا کړي. دا جامً د عربو هؽو اوږدو کالٌو ته ورته دې چې 

ندې اؼوستً نه وي ځکه هوا توده وي نو د باد په واسطه ځانونه سړه نٌکر ٌې هم ال
وي. د دې لپاره چې سعودي مشران خوشاله کړي او د اسالمً پوهنتون د جوړولو 
ممدماتً چارې ښې مخته والړې شً، او د ځٌنو نور بالګانو مخه نٌول شوي وي، د 

 نٌول شوي.افؽانً ښځٌنه زده کوونکو لپاره پورته بوجً په نظر کې و

په ظاهرشاهً کې ښځو او نجونو ٌو څه ازادې »د موضوع بشپړ رپوټ ولولئ:
جامې اؼوستلً تر څٌړونو وروسته څرګنده شوه چې په هؽه زمانه کې اسالمً 
لوانٌن په بشپړه توګه نه عملً کٌدل نو په همدې خاطر شٌطانانو د افؽانانو څخه 

هاد په برکت او د امرٌکاًٌ وړونو السونه پرٌمنٌځلً وو. دا چې اوس د مبارک ج
په مرسته په هٌواد کې د اسالمً حکومت شرعً لوانٌن جاري دي په همهؽه کچه 
ډٌرشٌطانان هم د افؽانانو په ؼولولو کې ښکٌل دي. د جهادي حکومت څخه په 
عبرت اخٌستلو سره زموږ مشرانو پرٌکړه وکړه چې ښځې باٌد د بوجٌو په ډول 

ه کړي چې د ځٌنو مومنو مسلمانانو، مالٌانو او شٌخانو په جامې واؼوندې خدای م
پوست شٌطانان ننوزي او ښځو ته په ؼٌري شرعً نظر وګورې او ٌا هم د تٌري 
هڅه وکړي. خبلایر زٌاتوي چې دا خطر په ځانګړي توګه د جهادي مشرانو، د دوي 

په پوست  د مهمو لوماندانانو او د خپلوانو لخوا ډٌر محسوس دي دا ځکه چې دوی
ډٌر پاک دي نو ځکه شٌطانان ٌې په اسانۍ سره ؼولوالی شً. د سرچوک د خبري 
اژانس د څٌړنٌزې ادارې په لول د بده مرؼه جهادي مشران د جهاد او وروسته د 
واکداري په دوران کې شٌطانانو ډٌر ؼولولً دي چې پر ښځو او هلکانو ٌې تٌري 

 ناه وکړل.ته هڅول او ډٌر وخت به ٌې دؼه کبٌره ګ

خبلایر زٌاتوي: که خدای مه کړي جهادٌان دا کبٌره ګناه وکړي نو اړ دې چې د ځان 
پاکولو لپاره حج ته والړ شً. تاسو شاهد ٌاست چې ډٌري لوړ پوړي، جهادٌان، د 



55 

 

ملً شورا ؼړي او حتً ځوان اوالدونه ٌې هرکال حج ته ځً تر څو پاک شً چې 
 ضربه ده. دا خپله د افؽانستان التصاد لوٌه

ځٌنو شنونکو نٌوکه کړي ده چې د جامو تر جوړولو مهمه دا ده چې د ښځو پر ضد 
د تاوترٌخوالً مخه ونٌول شً. خبلایر د ماڼٌو د وٌندوٌانو څخه د موضوع په تړاو 
وضاحت وؼوښتً. د دواړو ماڼٌو وٌندوٌانو په ٌوه خوله او اتفاق سره ووٌل چې دا 

ر هر بل هٌواد د ښځو حموق ډٌر تؤمٌن کړي دي. دا تبلٌؽات د ملحدٌنو دي موږ ت
چې ځٌنې ښځې صحراًٌ محکمه کٌږي د شرعً اصولو په روښناٌې کې ښځو ته د 
نارٌنه د امرنو د سرؼړونې په صورت کې باٌد هؽه جزا ورکړل شً لکه چې 
سرتٌري د جګړې په ډګر کې د خپل لومندان د امر څخه سرؼړونه وکړي چې دا 

حکمه ده. ٌو ځل بٌا ټولو رسنٌو ته ګوت څنډنه کٌږي چې دا ډول جزا صحراًٌ م
منفً تبلٌؽات و نه کړي چې د سختې سزا سره به مخامخ شً. ٌو خبلایر په عذر 
وپوښتل چې فرخندې ته ولې دومره سخته جزا ورکړل شول؟ د سپٌدار د ماڼۍ 

شٌره د خبلایر په جګه ؼاړه او وٌاړ داسې ځواب ورکړي: فرخندې د شاه دو شم
 پاکو ملنګانو هٌلو ته درناوي کړی نه و.

په همدؼه خاطر دواړو مشرانو د) جهادٌانو، پنځه ګونو مرستٌاالنو( سره تر  
مشورې وروسته پرٌکړه وکړه چې د جهادي مشرانو د عزت ساتلو لپاره باٌد د 
ښوونځٌو نجونې بوجً واؼوندي. که هر چا پورته فرمان ته په کښته سترګه وکتل د 
عزت ساتلو مسولٌت په خپله ؼاړه دي. سپٌدار ماڼۍ بٌا هم د ټولو ښځٌنه زده 
کوونکو په اطالع رسوي چې هر څه ژر د بوجٌو د جوړولو او ٌا رانٌولو ؼم 
وخورې پرته له دې د سپٌدار ماڼې د شٌطانانو د فعالٌتونو د مخنٌوي مسولٌت نه 

کولو لپاره هم مناسب لدم  لري. کٌدالی شً په راتلونکً کې د هلکانو د خوندې
اوچت شً ځکه چې شٌطانان په ټول توان هڅه کوي چې زموږ مشران وؼولوي. 

 په دې تړاو د امرٌکاًٌ دوستانو څخه هم الزمې مشورې اخٌستل کٌږي. 

 زکال ۰۲/۱/۸۱۰۱نٌټه:

 ولې د نوروز نمانځل حرام دي؟      

او حالل په تړاو  ژورنالٌستانو هڅه کړي چې د نوي کال د نماځلً د حرام
معلوماتونه راټول کړي. ارګ او سپٌدار ماڼې ته نژدي خبرلوڅً خبر راکوي چې د 
نوي کال، د زٌږٌدنې د کالٌزې نمانځل او ٌا ورته جشنونه چې د مدرسو مالٌانو 
لخوا حرام ګڼل شوي ګڼ شمٌر منطمً دالٌل لري نو ښه دي چې د هٌواد رسنۍ باٌد 

اړٌکې ونٌسً کوم چې په جهاد کې د دهرٌانو)  د هؽو مولوي صاحبانو سره
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ښوونکو، انجنٌرانو، ډاکټرانو، زده کوونکو، ښځو او نورو ټولو هؽو کسانو( ته چې 
د علم او هٌواد سره د مٌنې په تور د وژولو فتواوې ورکولً او اوس  د ارګ  او 

کوالی  سپٌدار ماڼٌو سره ډٌرې خوږې، تودې او دوستانه اړٌکې لري. په همدې ډول
شً چې د مجاهدٌنو د هؽو مشرانو څخه معلومات تر السه کړي چې تر اوسه د 
دوږخ پر لورې ټٌل وهل شوي نه دي د بٌلګې په توګه د شٌخ الحدٌث، اٌت هللا 

( کتابونو د لٌکوال حفظته هللا ٌادوالی شو. په خبر پاڼه کې په ۰۰۲محسنی او ٌا د )
دي مشرانو پښه د ګور پر ؼاړه ده ژر به ؼټو ټکو لٌکل شوی دي چې د پورته جها

د مال ربانً سره د دوږخ په لوی سالون کې ؼونډه وکړي نو باٌد هر څه ژر 
معلومات ورڅخه واخٌستل شً که بٌړه و نه شً نو به پورته مشران د خدای په 

 ؼضب مبتال او معلومات به ګور ته ٌوسً.

په واک کې راکړي چې د  ٌو خبر لوڅً همدا شٌبه  په دې تړاو دلٌك معلومات
جهادي مشرانو او د ارګ سره نژدي مولوي صاحبانو په ګډه تصوٌب کړي او 

 الندې فتوا ٌې ورکړي ده:

ـ ٌوازې هؽه خوښٌو ته اجازه شته چې مولوي صاحبانو ته څه نؽدي او ٌا جنس  ۰
 ورکولو چانس وي.

ً او ٌا داسې ـ د پورته مادې د توضٌح لپاره اړٌنه خبره ده چې د اختر ورځ ۸
نورې متبرکې ورځً ونمانځل شً چې د سر ساٌې، زکات او خٌرات ورکول 

 الزمً وي.

ـ هر څومره ډٌر شهٌدان چې ولرو هؽومره د افؽانانو پر مخ د جنت ډٌرې  ۱
دروازې پرانٌستل کٌږي نو ځکه باٌد د ښځولو مراسم ٌې د هللا ج په نوم د ښو 

 خٌراتونو او صدلو سره ونمانځل شً.

ـ نور هر ډول د خوښً ورځً چې د دٌنً علماو رول او اؼٌزه ور په کښې  ۴
ځالنده نه وي او ٌوازې د افؽانانو د خوشحالو په موخه نمانځل کٌږي په لطعً 

 صورت حرام ګڼل کٌږي.

ـ په تٌرو څو کلونو کې ډٌر افؽانان د کرکټ د لوبې په کتلو سره ځانونه خوشالوي  ۵
دي. که د هرې لوبې د ګټلو وروسته ٌو ټاکلً مبلػ دٌنً  دا لوبه او کتل ٌې حرام

 علماو ته د دٌن د پرمختګ لپاره ورکړل شً نو بٌا حالل ګڼل کٌږي.

پورته فتوا د ارګ او سپٌدار ماڼٌو د مشرانو لخوا پرته د السلٌک څخه په شفاهً 
 توګه د هوکً سره ورته وښورول شو.

 زکال ۸۸/۱/۸۱۰۱
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 اخالقي معیارونه      

په وروستٌو څو کلونو کې ځٌنً هرکاره خود ؼرضه خلک د جهاد پر پاکو فرښتو 
ډٌرې نٌوکې کوي او کله کله د تلوٌزٌونو پر پردو په ډٌري سپٌن سترګً د جهاد 
مشرانو ته سپکاوي کوي او ډول ډول تورونه ور باندې تړي. څو ځله د حراست او 

برداري ورکړل شوي دي چې د بً ثباتً د لوي مشر شٌخ الحدٌث لخوا دولت ته خ
دا ډول لٌکواالنو او مبصرٌنو مخنٌوي باٌد وشً خو د ارګ او سپٌدار ماڼٌو مشرانو 
چندان ؼوږونه ورباندې ګرولً نه دي ځکه دا ډول کړنې د امرٌکاًٌ ډموکراسۍ د 

 اصولو سره په مؽاٌرت کې ګوري.

نورو ؼړو بٌړنۍ کله چې شٌخ الحدٌث د ناروؼې په وجه هند ته والړي، د شورا 
ؼونډه وکړه چې خدای مه کړي چې د حراست او بې ثباتً شورا مشر به د مرګ 
مٌلمه شً او ژر به د مال ربانً او احمدشاه مسعود لخوا د جهنم دوږخ په دروازه 
کې ښه راؼالست ور ته ووٌل شً نو په همدې خاطر اړٌنه ده چې د ارګ او 

مرګ مخکې د نوموړۍ د مړٌنې په وٌاړ د سپٌدار ماڼٌو مشران د شٌخ الحدٌث تر 
ډالۍ په توګه د پورته لٌکواالنو مخ ډب کړي. په همدې خاطر د سپٌدار ماڼۍ د 
وزٌرانو شورا بٌړنۍ ؼونډه جوړه کړه او د اخاللً معٌارونو لپاره ٌې الندې مواد د 

 لانون په بڼه تصوٌب کړل:

ال، فساد، رشوت، جنسً ـ ټولې پخوانۍ زړې اصطالحوي د بٌلګې په توګه اشؽ ۰
تٌري، نالانونه وسله والې ډلې او ورته موضوعات د الندې لانون د انفاذ د ورځً 

 څخه ؼٌري لانونً اعالنٌږي.

ـ د عدلٌې وزارت ته دنده سپارل کٌږي چې د اطالعاتو او کلتور وزارت په  ۸
رسمً  مرسته دؼه ډول زړې اصطالحګانً راټولې او د خلکو د خبرتٌا لپاره ٌې په

جرٌده کې اعالن کړي. که بٌا هم متخلفٌن دا اصطالحګانً په لٌکونو او ٌا د 
تلوٌزٌون پر پرده تکرار کړي د جزا د لانون مطابك تر لسو کالو پورې د بند سزا 

 ورکړل شً.

ـ د دوست هٌواد امرٌکاًٌ سرتٌرو شتون د افؽانستان د استمالل او ملً ګټو ساتلو  ۱
 بلٌػ شً.لپاره په رسنٌو کې ت

ـ د جهادي مشرانو او لوړپوړو لوماندانانو شتمنً د دوي روا حك دي ځکه کلونه  ۴
ٌې په دښتونو کې د شوروٌانو او کمونٌستً حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کړي 
چې د ولس په مٌلٌونونو زامن ٌې ور شهٌدان کړل او د امرٌکا د پوځٌانو د راتللو 

ار وکړي. دا چې کفارو امرٌکاٌانو پر دؼو سپٌڅلو لپاره ٌې په پوره اٌمانداري ک
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مشرانو دا پٌرزوٌنه کړي ده نو افؽانانو ته د پزې پرٌکړه ده چې د دوي پر شتمنٌو 
سترګې سري کوي. د مشرانو د شتمنٌو په تړاو هر ډول د نٌوکو ډکې لٌکنې لږ تر 

 لږه پنځه کاله د زندان جزا لري.

د په وخت کې روا او حالله چاره ده ځکه نور ـ بچه بازي او جنسً تٌري د جها ۵
امکانات نه وي، خو هؽه لوماندانان چې کلونه ٌې جهاد کړي کوالی شً تر مرګ 
پورې بچه بازي او پر ځوانو نجونو تٌري وکړي دا ځکه چې په هؽه دنٌا ٌې د جهاد 

او ثمره حوري او ؼلمان دي خو په دې دنٌا کې هم د پٌؽلو او هلکانو څخه د حورو 
ؼلمانو په توګه کټه اخٌستالی شً تر څو په راتلونکً کې د جهاد پر وخت ډٌر 

 ځوانان تشوٌك شً او په جهاد کې ونډه واخلً.

ـ د وسلو سره ګرځٌدل، د مځکو ؼصبول د نورو خلکود لوکسو کورونو ؼصب د  ۶
جهاد د اجورې په بدل کې ډٌره ساده موضوع ده. هٌڅوک حك نه لري چې د پورته 

دادونو په تړاو شکاٌت وکړي او د جهاد پاک نوم ته زٌان واړوي. د جهادٌانو جاٌ
 سره وسله اړٌنه چاره ده ځکه ستاسو مال او ناموس ساتً.

پورته مواد د وزٌرانو په بشپړ اتفاق تصوٌب شول. د سپٌدار ماڼۍ مشر جدي هداٌت 
د هوکً لپاره وکړي چې مخکې تر هر الدام د لانون ٌوه کاپً د امرٌکا سفارت ته 

ولٌږل شً او پوره باور شته چې زموږ دوستان پر جهادٌانو هر ډول پٌرزوٌنه لري 
ځکه دوي ته ٌې د زړه له کومې چوپړ کړي او اوس ٌې هم په چوپړ کې په مال او 
سر والړ دي. وروسته لانون باٌد ژر ملً شورا ته واستول شً او ملً شورا ٌوه 

ۍ په جرٌان کې باٌد لانون تصوٌب کړي ځکه اونۍ وخت لري ٌانې  د ٌوې اون
خدای مه کړي چې د حراست او بې ثباتً شورا مشر د ګور پر لورې سفر پٌل نه 
کړي. تر تصوٌب وروسته پورته لانون په رسمً جرٌده کې نشر شً. البته لانون 
باٌد د حمل د مٌاشتً تر لسمې نٌټې پورې په رسمً جرٌده کې خپور شً. د سپٌدار 

ۍ د مشر د هداٌت سره سم باٌد د لانون د موادو د تشرٌح په خاطر سمٌنارونه د ماڼ
جوړ شً تر څو ټول افؽانان ور باندې پوه شً. ؼونډه د تکبٌر په نارو پای ته 

 ورسٌدل.

 زکال ۸۱/۱/۸۱۰۱نٌټه:

 د ټاکنو په تړاو د ارګ مشر سره مرکه      

سمشر سره د ولسً جرګً د ٌو خبري اژانس چې نه ؼواړي نوم ٌې افشاء شً د ول
 ټاکنو په تړاو مرکه کړي ده چې ستاسو پام ورته را ګرځوم:
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خبرلوڅً:ښاؼلً ولسشمر! ډٌره مننه کوم چې پٌرزوٌنه مو وکړه چې ماته مو د 
 دومره مهمې موضوع د مرکې اجازه راکړه.

ولسمشر: بٌؽمه اوسه زه تاسو په ورٌن تندی منم هؽومره هم سخت چلنده نه ٌم چې 
 تاسو رسنٌو را باندې تور لګولً ده، پوښتنه دې وکړه.

خبرلوڅً: تاسو د جمهوری رٌاست د ټاکنو د کمپاٌن په وخت کې په ټاکنو کې د 
 اصالحاتو راوستلو ډٌرې وعدې وکړي څومره مو پر خپلو وعدو وفا کړی ده؟

ولسمشر: تاسو رسنۍ او ولس باٌد وپوهٌږي چې همدا اوس د همدؼو چارو د 
لپاره د مختلفو ګروپونو سره په معاملو او خبرو لګٌا ٌم. داسې اصالحات د  اصالح

 ٌوه او دوو کالو کار نه دي.

 خبرلوڅً: اٌا د ټاکنو د پروسې اصالحات هم کلونو ته اړتٌا لري؟

ولسمشر: هو، بالکل اړتٌا لري. زما هوډ دادي چې زما د ولسمشري په روان دوران 
التړي پٌدا کړم او د ملً اجماع د جوړولو ټولې کې ټولې ستونزې را وسپړم، م

 الرې پرانٌزم په دوهمه دوره کې به ټولې ستونزې حل او له مخې لٌري کړم.

خبرلوڅً: ښاؼلً ولسمشر! ستاسو د خبرو څخه نوې پوښتنې را وزٌږٌدلً خو زه 
ؼواړم لومړی د تٌرو پوښتنو لړۍ پای ته ورسوم. تاسو چې اوس په کومو معاملو 

ه ٌاست، د جهادي مافٌاًٌ مشرانو سره سال او مشور کوي، سهمٌې وٌشً مانا دا لګٌا
 ټولې هڅې د راتلونکً ولسمشري دوران له پاره دي؟

ولسمشر: ٌو څه بٌعمل او د خره زوي را ته ښکاري چې دا ډول بٌځاٌه پوښتنې 
کوي. طبعً ده چې د ولس په ؼم کې کړٌږم چې د راتلونکً دورې د برٌالٌتوب 

 اره ټٌنګ بنسټونه جوړوم.لپ

خبرلوڅً: بخښنه ؼواړم چې پر ؼلطه تڼً مې ګوته کښٌکښل. ستاسو السته 
راوړنۍ د فساد په وړاندې که ولس ته زموږ د تلوٌزٌون له الرې بٌان کړي نو به 

 ستاسې ممام د ملت په وړاندې ډٌر لوړ شً.

ړ نو زه به د خره ولسمشر: ما د ولس سره وعده کړي که مې فساد له مٌنځه نه ٌوو
 زوي ٌم.

خبرلوڅً: ښاؼلً ولسمشر! ګومان کوم چې فشار مو ډٌر لوړ ځً نو ښه ده چې زه 
 مرکه همدلته پای ته ورسوم. ډٌره مننه

 زکال ۸۳/۱/۸۱۰۱
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 غنیمت که فساد؟      

د څه مودې راهٌسً امرٌکاٌانو زموږ د سپٌڅلو مجاهدٌنو شاه نٌولً ده کله ٌو او 
فساد تورنوي. عجٌبه ده چې محتاجه وه او ؼوښتل ٌې چې د  کله بل مجاهد په

طالبانود شر څخه خالص شً همدؼو سپٌڅلو جهادي مشرانو ته په ننواتً راؼلل او 
د دوي په پاکو لمنو کې مٌلونونه ډالرونه واچول. اوس ٌې چې چاره وشوه نو 

 ري.تورونه ورباندې لګوي خو زموږ مجاهد ملت د دا ډول تورونو زؼم نه ل

امرٌکاٌانو ته په کار ده چې لومړي ځانونه د جهاد په لوانٌنو وپوهوي او وروسته 
که کومه اشتباه لري کوالی شً د جهادي مشرانو تر موافمً وروسته په رسنٌو کې 

 خپره کړي.

 د جهاد قوانین:

د جهاد مشران او لوي لوماندانان د جهادالحرب تر لوانٌنو الندې دي چې مهم ټکً 
 دا دي:

ـ کله چې د ملحدٌنو مال او ناموس السته ورشً د دوي لپاره پرته له کومې ستونزې 
 حالل دي او شتمنً ٌې ؼنٌمت ګڼل کٌږي.

ـ ټول هؽه کسان چې د جهادي مشرانو فتواوي نه منً، د کفارو په ګډون ملحدٌن 
 ګڼل کٌږي مال او ناموس ٌې د جهادٌانو ؼنٌمت شمٌرل کٌږي.

او ٌا لوماندان د کومې ښاٌستې پٌؽلً سره د جماع اشتهاء ـ که ٌو جهادي مشر 
 ولري، هؽه پٌؽله مٌنځه ګڼل کٌږي او جهادي سپٌڅلً مشر ته روا ده.

ـ د امرٌکاٌانو او ٌا هؽو افؽان ملحدٌنو چې د دوي اوامرو ته ؼاړه نه ږدي، شتمنې 
 کې راځً.ٌې د دوي ؼنٌمت دي او د فساد نوم ورباندې اٌښودل په کبٌره ګناهونو 

د افؽانستان مجاهد ولس امرٌکاٌانو ته خبرداري ورکوي چې د مجاهد کبٌر تورن 
اسماعٌل خان په څٌر سپٌڅلً مسلمانانو باندې تورونه لګول د زؼم وړ نه دي. داسې 
ورځ به بٌا راشً چې همدؼو مشرانو ته به اړ اوسئ دا ځل به په مٌلٌنونو ډالرو 

 راضً هم نه شً.
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 ۰۴/۴/۸۱۰۱نٌټه:

 زموږ یې د امریکا په بمونو څه کار؟       

د ملً ٌووالً مشران د امرٌکا د مور په نوم بمب د ؼورځولو په تړاو د جمعې د 
 ورځې د سهار پر ناري خبري کوي.

اشرؾ ؼنً: عبدهللا بچٌه ما درته وٌلی و چې امرٌکاًٌ وروڼه مو ٌوازې نه 
 ي.پرٌږدي دا دي داعش ٌې ښه ډار کړ

عبدهللا: د رسنٌو د اطالعاتو په حواله هٌڅ داعشً وژل شوی نه دي خلک ما او تاته 
 ډٌر په لهر دې چې د امرٌکا ؼالمان ٌاست، اوس به څه کوو؟
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اشرؾ ؼنً: د خلکو په کٌسه کې مه اوسه دا د څو ورځو خبري دي. امرٌکاًٌ 
زه او ته به ٌې  ٌاران دې ژوندي وي، ژر به بل تاسې افت پر خلکو نازل کړي چې

 هٌر شو.

کله چې اشرؾ ؼنً او عبدهللا د پخوانً ولسمشر حامد کرزي خبري د طلوع د 
تلوٌزٌون له الرې واورٌدلً، دواړه دومره وارخطا شول چې عبدهللا پرته د وخت 

 اخٌستلو څخه په منډه د اشرؾ ؼنً دربار ته ځان ورساوه او ؼوږ په ؼوږ شول.

حامد کرزي خو موږ په ملً خٌانت تورن کړلو دا بال بٌا د عبدهللا: دا څه حال دي، 
 کومه شوه چې خلکو ته پلمې په الس ورکوي؟

اشرؾ ؼنً: د حامد کرزي خبري پرٌږده کٌدالی شً چې زموږ امرٌکاًٌ دوستان 
څه په ؼوصه کړي ځکه ما د ملً مشر لمب ورکړي دي خو اندٌښنه مه کوه د 

ماستر کابل ته را روان دي. ماته    ربرت مکجنرال ه امرٌکا د امنٌت شورا مشر
ٌې چل راځً چې څنګه ٌې مالٌم کړم خو ته به هم ٌو څه چاپلوسً ورته کوي ځکه 

 چې ټرامپ ډٌر کله خرابه سړی دي چې د خاورو خمٌره مو نه کړي.

عبدهللا: اٌا حامد کرزي نه ډارٌږي چې دا ډول رډي خبري کوي؟ برسٌره پر خبرو 
 په باب ٌې هم ولس ته ډٌر معلومات ورکړل. د بمب د خطرونو

اشرؾ ؼنً: ما د روؼتٌا وزارت ته امر کړي دي چې په تلوٌزٌون کې اعالن کړي 
چې نوموړي بمب نه اوس او نه هم په راتلونکً کې د خلکو ژوند ته خطر لري. دا 
چې حامد کرزي ولې دا کارونه کوي علت ٌې دا دي چې د ولس سره ډٌرې ژورې 

 ري.اړٌکې ل

اشرؾ ؼنً او عبدهللا ؼونډه په خوښً سره پای ته ورسول ٌو او بل ته ٌې داسې ډاډ 
 ورکړ:

عبدهللا جانه زما ماشومان په امرٌکا کې دي او ستا ماشومان په هندوستان کې دي نو 
 ؼم ٌې مه کوه، ؼونډه په لهمهه خنداګانو پای ته ورسٌدل.

 زکال ۸۱/۴/۸۱۰۱نٌټه:

  د وژنو تورنمنت سیالي 

زموږ په ګران هٌواد کې د لوړ استعداد خاوندان د ډٌرٌدو په حال کې دي. سپورتً 
لوبې ښه په شرنګ دوام لري هر کال ٌوه نوي سپورتً لوبه اخترع کٌږي. که مو 
ٌاد وي د هٌواد په کور ٌانً پارلمان کې د بوټو وٌشتلو او وٌښاتنو شکولو لوبه 
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ازو په نوښت نوموړي لوبه د اولمپٌا د اختراع او وروسته د ملت د خواخوږو است
 لوبو په لست کې شامله شوه.

د حکومت لوړ پوړي چارواکً د وروستٌو څو کلنو په اوږدو کې هڅه کوي چې ٌوه 
نوی، بٌساري او د هٌجان نه ډکه لوبه د اولمپٌا په کمٌټې په رسمٌت وپٌژنً خو په 

 خواشٌنً باٌد وواٌم چې برٌالی شوي نه دي.

مخکً د دولت مخالفٌنو د خپلو السته راوړونو د څو کلنو راپور د ولس څو ورځً 
د خبرتٌا لپاره خپور کړي. ادعا ٌې وکړه چې زموږ السته راوړنۍ د جګړې په ډګر 
کې د ستاٌنو وړ دي ځکه د وژل شوو کسانو شمٌره څه د پاسه دوه نٌم لکه نفر 

ه د کفري دولت د ادعا ښودل شوي وو. کٌدالی شً چې د وژل شوو کساو نٌمه برخ
له مخې بٌګناه وي. مخالفو جنګٌالٌو په اعالمٌه کې د دا ډول تورونو پر ضد په ډاګه 
کړل که بٌګناه وژل شوي وي هم ګټه ده ځکه په نٌؽه جنت ته ځً او ګناهکار خو 

 سزا وٌنً.

د پورته خبر د خپرٌدولو سره حکومت تند ؼبرګون وښودي. د حکومت په اعالمٌه 
لً چې موږ هر شپه د خبرونو په څپو کې د مړو شمٌرې اعالنوو که د ټولو کې راؼ

مخالفو مړو مجموعه ووٌل شً په باور وٌالی شو چې تر مخالفٌنو زموږ السته 
راوړنې څو برابره زٌاتً دي. په اعالمٌه  کې هؽه فرمان ولوستل شو چې د 

دنده تر سره کوي مخالفٌنو د وژونو د سروي مستمل رٌس چې د وزٌر په بست کې 
 په الندې توګه هداٌت ورکړل شو:

 د فرمان پښتو متن:

 ښاؼلً لمبر شاه د وژونو د سروي لوي رٌس!

تاسو ته اکٌداً هداٌت درکول کٌږي چې د مخالفو جنګٌالو د تٌرو پنځلسو کولو دلٌمه 
احصاٌه راټوله او د هٌوادوالو په اطالع باٌد ژر ورسول شً. دا هم باٌد وواٌو چې 
ستاسو په ورځنٌو راپورونو کې څرګندٌږي چې د دولت السته راوړنې تر مخالفٌنو 

برمال کړي چې موږ تر مخالفٌنو وروسته پاته ډٌرې زٌاتً دي. که مجموعً راپور 
شولو باٌد د ارګ او سپٌدار ماڼې څخه هداٌت واخٌستل شً. دواړه مشران په پام کې 
لري چې د شمٌري د زٌاتولو په خاطر د دوست او ورور هٌواد امرٌکا څخه 
وؼواړي چې څو مسلسل د اچٌن د بم په ډول پر نورو سٌمو هم وؼورځوي چې 

 ته شرمنده نه شو چې ولې مو تر مخالفٌنو لږ وژنې کړي دي.  ولس او ملت
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 زکال ۸۰/۴/۸۱۰۱نٌټه:

  

 د اټوم بم ضد ټټو      

د ارګ د ماڼۍ څخه د اسونو د ساتلو د عمومً رٌاست وٌاند خبر راکوي چې د 
جهادي مشرانو په برکت ٌوه جالبه معجزه وشوه چې د مور بم څخه د داعش ډلې د 

نٌلً آس روغ رمټ پاته شوی ده. د داعش مشر وصٌت کړی و که زه مشر سپٌن 
مړ شوم زما آس د افؽانستان ولسمشر ته ډالۍ کړي ځکه د هرې بال او افت څخه به 
ٌې په امان وساتً خو مهمه دا ده چې د ضد مرمٌو موټر په بدل کې پر ٌاد شوی 

 آس به سپرٌږي.
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د بم مور په سلګونو داعشٌان وژلً  په داسې حال کې چې د امرٌکاًٌ رسنٌو په لول
خو سپٌن ټټو د بم د اورونو څخه ژوندۍ را ووت چې د ولسمشر خدمت وکړای 

 شً.

کله چې ٌاد شوی آس ولسمشر ته ډالۍ شو، په بٌړ د ارګ مشر او ارګ کشر په 
ؼوښتنه د وزٌرانو، جهادي مشرانو د بی ثباتً د شورا د ؼړو په ګډون بٌړنۍ ؼونډه 

د ؼونډې په پٌل کې د امرٌکې څخه رالٌږل شوی د اسونو کار پوه د ٌاد جوړه شوه. 
شوي آس د ځانګړتٌاو په تړاو مفصله وٌنا وکړه. د کار پوه وٌنا د تکبٌر په نارو 
بدرګه کٌدل. وروسته شٌخ الحدٌث د بی ثباتً د شورا مشر وړاندٌز وکړ چې آس 

دوستانو امرٌکاٌانو باندې د  باٌد د شمالً کورٌا سره نژدي وساتل شً چې زموږ پر
شمالً کورٌا د احتمالً اټومً برٌد مخنٌوی وکړای شً. د شٌخ الحدٌث وړاندٌز په 
چکچکو او د تکبٌر په نارو بدرګه شو. د ؼونډې په پای امرٌکاًٌ کارپوه د امرٌکا 
د سفٌر په ملګرتٌا د خپلو افؽانً دوستانو څخه د مننې تر څنګ د دا ډول ٌو ستر 

بارکً افؽانً مشرانو ته ووٌل. سفٌر ووٌل چې شخصاً به ډاالنډ ټرامپ ته د کشؾ م
دؼه نوښت او اختراع په تړاو معلومات ورکړم چې تاسو مشران په خپل شفمت 

 ونازوي.

د ؼونډې په پای شٌخ الحدٌث د ډونالډ ټرامپ د اوږد عمر دعاٌه ولوستله او ؼونډه د 
 تکبٌر په نارو پای ته ورسٌدل.

 زکال ۸۶/۴/۸۱۰۱نٌټه:

 بیا مو د کابل یوه غونډۍ د السه ورکړه       

د ښکلً کابل ښاٌستې لوړي څوکې چې د سٌالنٌانو لپاره د خوښٌو زٌري راوړي ٌو 
په بل پسې د السه وځً. د مړستونونو د وزارت د داړه مارانو د ښخولو لوی 

 رٌاست الندې رپوټ خپور کړی دي:

ګرانو هٌوادوالو! تاسو خبر ٌاست چې په وروستٌو کلنو کې د جهاد په سرواالنو تور 
تبه نازله شوی ده چې ٌو په بل پسې د عرزاٌٌل په منګلو کې لوٌږي. باور لرم چې 
هٌوادوال د هر هؽه داړه مار چې د جهاد اکبر مشري ٌې په ؼاړه درلوده او اوس د 

ٌر شوی د خوښً  شٌبې ٌې ګڼً. همدا وجه ده عرزاٌٌل په اوسپنٌزو منګلو کې راګ
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چې د هٌوادوالو ښادي ٌو په بل پسې دي. خو هٌره دې نه وي چې همدؼو شٌطانانو 
په مرګ د کابل ښکلې ؼونډۍ اشؽال کړي دي نو ځکه هٌوادوال کوالی نه شً چې 
د دوي د مړٌنې حلوا د ښکلو او په ګالنو رنګٌنو ؼونډٌو پر لوړو څوکو باندې 

 ي.وخور

د سرچوک د خبري اژانس په حواله څو ورځً کٌږي چې د شپً ډارونکً بالوي د 
کابل پر ښکلو ؼونډٌو چې تر اوسه پورې ؼضب شوي نه دي، پهرې او ګزمې 
کوي. موضوع د ټولو خبري اژانسونو لپاره په زړه پورې شوه او په پلټنو ٌې پٌل 

ري اژانس ادارې ته د کړي دي. همد اوس د مړستونو د وزارت څخه د سرچوک خب
 ټلٌفون پر کښه د نوم د نه ښودلو په شرط الندې معلومات وړاندې کړل شو:

د مړستونونو د ادارې ٌو مهم ؼړي خوب لٌدلً چې عرزاٌٌل دا ځل پر ٌو بل لوي »
ابلٌس د برٌد په حال کې لٌدل شوي دي. څٌړونوکو د خوب تعبٌر د ورځنٌو 

وه چې د راکټٌا څٌره سرطانً ناروغ ته پاته ده والعٌتونو سره پرتله کړ څرګنده ش
نو وړاندوٌنه کٌږي چې دا ځل به راکټٌار حفظته هللا د عرزاٌل په منګو کې ساه 

 «ورکړي.

همدا علت دي چې د کابل پر جګو او سمسورو ؼونډٌو د مرګ لښکرې ګزمې او 
ه پهرې کوي. داسې ښکاري چې کابلٌانو بٌا ٌوه ؼونډۍ د السه ورکړه. ژر ب

 راکټٌار د خپلو نورو شٌطانانو سره ٌو ځای شً.

 

 زکال ۰/۲/۸۱۰۱

 د غلو جګړه     

د مزار او ننګرهار سرچوک خبرٌاالن راپور را کوي چې نن د بٌوزلو پوډرٌانو، 
وزګارو او اړ خلکو د ګٌډو چاره شوی ده دوي کوالی شً چې د مشرو ؼلو د 

 حساب څخه پرٌمانه کبابونه وخوري.
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کې راؼلً دي چې ډٌر ژر به د هٌواد د مختلفو سٌمو څخه ؼله راټول او په راپور 
په ٌوه ږغ به د امرٌکا څخه وؼواړي چې د خدای لپاره پر موږ رحم وکړي. کار و 
بار مو بٌخې بند دي که ٌې ږغ نه اورٌدل کٌږي نو د دې خطره شته چې د ؼلو تر 

 مٌنځ خپلمنځً جګړې پٌل شً.

مزار د ؼلو د مشرانو سره ځانګړې مرکې کړي. دوي ٌو خبر لوڅً د ننګرهار او 
پر بل تور لګوي چې هر څه وو، هؽه ٌې نوشً جان کړل او زموږ برخه ٌې هم تر 
ستونً تٌره کړي ده. د ؼلو مشران ٌو پر بل دا تور هم پوري کوي چې بله ډله 

لً ده. امرٌکاٌانو ته نژدي او خواخوږي دي نو ځکه پر ډالرونو ٌې ٌوازې خٌټه اچو
 مخکې لږ تر لږه عدالت او انصاؾ و چې ډالر په برابر ډول وٌشل کٌدل.

د بهرنٌو اژانسونو په حواله ژر به د امرٌکا د سٌګار د ادارې لخوا ٌو واک لرونکً 
هٌت ننګرهار او مزار ته لٌږل شوي دي تر څو دواړو لورو سره مخامخ خبري 

ټرمپ د نوې پالٌسً په تړاو چې  وکړي. د هٌت لخوا به د نوی ولسمشر جاللتماب
ډالرونه د پخوا په څٌر نشته معلومات ورکړل شً. البته دا به هم په ډاګه شً چې 
ټرمپ ډٌر ژر په لهر کٌږي خدای مه کړي چې د ؼلو مشران په ٌو لفس کې 

 واچوي او پخوانً ډالرونه هم ور باندې استفراق کړي.

لٌسې د اورٌدلو سره سمدالسه په پزه د د ورځً په پای کې ؼلو مشرانو د ټرمپ د پا
توبې خطونه وٌستل او د هٌت د مشر څخه ٌې د بخښنې ؼوښتنه وکړل خو د هٌت 

 مشر په دې تړاو خپل بې وسې څرګنده کړه.

د ؼلو مشرانو سمالسً وٌډٌو ؼونډه جوړه کړه، د راٌو په اتفاق پرٌکړه وشوه چې د 
دٌن ربانً، ظاهر لدٌر، حضرت علً عطادمحم نورپه مشري، ښاؼلً محمك، صالح ال

پړې په ؼاړه د ټرمپ دربار ته د بخښنې ؼوښتلو ته والړ شً. ؼونډه د تکبٌر په 
نارو پای ته ورسٌدل او دوعا ٌې وکړل چې خدای )ج( د ترمپ په زړه کې رحم 

 ورواچوي چې د اسالم او جهاد د ساتونکو عذر ومنً. پای

 

 

۰/۲/۸۱۰۱ 
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 «     ا راست می کنیمما پای کج حکومت ر »عطا:

 ډٌر پر ځای متل دي چې کوزې ؼلبٌل ته وٌل سوری.

مشهور ؼله هر وخت د ځان د ساتلو لپاره د ؼلو د نٌولو ډول ډنګوي. رښتٌا هم 
عطا به د خلګو کږې پښې راسته کړي ځکه د ډٌرو بانکً حسابونه بند شوي دي 

مو پر بنسټ نه ٌوازې کږې باٌد حسابونه بٌرته ازاد شً پرته له دې د اسالمً احکا
 پښې راسته شً باٌد هؽه پري شً.

جهاد هم لکه نورې ټولنٌزې پدٌدې د تکامل په حالت کې دي. اوږده ږٌره د 
شوروٌانو پر ضد جهاد خو د جهاد څخه تر ٌوې کچې ګټې شتون درلود، تر جهاد 

االن زمٌنه وروسته ږٌره لنډه خو ګټه ډٌره شوه او کله کله د جنسً تجاوز، چور او ت
الوتکو تر بمورٌو وروسته ږٌره په صفر ماشٌن وخرٌل  ۵۸هم برابرٌدل خو د ب ـ 

شول د جهاد موخو هم د افؽانٌو څخه ډالرو راټولولو، د بچه بازي څخه د تنازو 
 نجونو په نڅولو بدل شول.

هر هؽه څوک چې په مؽزو کې د جهاد د ګټو پر ضد ٌانً د اسالم پر ضد فکرونه 
 نه وهً د اسالم او ډالرو په تٌرو تورو به ًٌ سرونه ور ؼوڅ کړو.او سوچو
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 لیوني سپي         

۰۱/۲/۸۱۰۱ 

زموږ مالت هر وخت د لٌونٌو سپو څخه نا ارام دي. دا لٌونً سپې زوی مړي په 
افؽانستان کې زٌږٌدلً نه دي کله د ٌوې درګاه او کله د بلې درګاه څخه شړل شوي، 

افؽانستان شً. ډٌر لٌونً سپً د بهرنٌانو په خٌراتً ډوډۍ تر کچې نو الر ٌې پر 
زٌات خروړي شوي دي. واٌې د ؼازي امان هللا خان په وخت هم داسې کوڅه ډب 
لٌونً سپً چې ځانونه ٌې د نورو سپو پاچهان ګڼل د افؽانستان کلٌو او بانډو ته 

خو جالبه ٌې داده چې  راؼلل. دا زوی مړو سپو ٌوازې پر ازادي مٌن افؽانان داړل
د بادار نوکران ٌې پٌژندل کله چې د بادار د نوکرانو سره به مخ شول د چاپلوسً په 

 دود به ٌې لکۍ ورته ښورول.

کله چې افؽانً سپٌڅلۍ جهاد پٌل شو نو سمالسً امرٌکاٌان د خپلو پخوانٌو سپو د 
مال وننګول او د اوالدونو د پٌدا کولو هڅې پٌل کړي. ژر ٌې بؽدادي پٌر او ګوډ 

مرستۍ السونه ٌې په دعا لپه ورته ونٌول. ډٌر وخت تٌر نه شو چې د پٌرانو دم و 
چو کار وکړي. د هٌواد د ګوټ ګوټ څخه د انګرٌزي جګړو څخه د پاتً شونو سپو 
اوالدونو ٌو پر بل بوی وکٌښ، ٌو او بل ٌې سره وپٌژندل. په منډو د لوي پٌر دربار 

وروسته ٌې ډالري تابلٌټونه ورکړل چې داړي ٌې تٌرې او ته ورؼلل، تر تعظٌم 
لٌونتوب پٌل کړي. دا لٌونٌو داړونکو سپو په پٌل کې د جهاد ملً مشران داړل 
وروسته ٌې پر ازادي مٌن ښوونکً، پوهان، نامتو مٌرمنې او استادان وداړل تر 

ان ٌې وداړل هؽه وروسته ٌې د عادي وګړو په داړولو پٌل وکړي دومره بٌګناه انسان
چې څه به درته وواٌم کله چې مشر لٌونً سپً پر تخت کښٌنستً نو ؼاښونه ٌې تر 
پخوا څو ځله تٌره شول په هره کوڅه او بانډه کې تور سرې، ځوانان، ماشومان، 
بوډاګان داړل څه سر دې پر له ګرځوم هر انسان به ٌې چې ولٌدي بٌدرنګه به ٌې په 

څې او سړکونه د انسانانو په وٌنو سري وي خو دا داړلو پٌل وکړي. د هٌواد کو
زوي مړي لٌونً سپً ال نه مړٌدل او داړل ٌې کول. څه موده د کلٌو او بانډو څخه 
وتښتٌدل خو بٌا ٌې لوږې ؼلبه پر وکړه، د شپې او ورځً به ٌې ډٌر انګولل چې د 

خپله  پولې هاؼړي شوروي او اٌرانً سپً ورڅخه په تنګ شول نو کله کله به ٌې
پاتً شونً ډوډۍ ورته را واستول. خو وږي لٌونً سپً نه مړٌدل تر څو پخوانً 
باداران ٌې په انګوالو خبر کړل. بادار تر پخوا ډٌر ورباندې مهربان شو خو شرط 
ٌې دا وو  چې اوالدونو ته به هم د بادار څخه د لٌونتوب تابلٌټونه ورکوي. سپٌانو په 
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په لوړ اواز و انګولل او هر امر ته ٌې ؼاړه  ډٌره چاپلوسې د منلو په دود
کښٌښودل. دا زوی مړي د اوالدو په ګډون دا ځل دومره لٌونً دي، مخکې په توره 
شپه او تٌاره کې داړل کول خو اوس په سپٌنه ورځ داړل کوي. هر چاته خوله 
اچوي. د اوالدونو ؼاښونه ٌې تر دوي هم تٌز دی چې حتی د ژوندي انسانانو 

ه پرٌکوي، د وجود هره برخه چې خولې ته ورشً هؽه د سټې را جال کوي. ؼوږون
خدای پاک دي پر افؽان ولس رحم وکړي چې د لٌونٌو سپٌو کمبله ټوله شً او ٌا 

 داسې مرګونً دوا پٌدا شً چې نسل ٌې ورک شً.

 زکال ۲/۸۱۰۱/ ۸۶

 افغانانو ته د کار پیداکول      

والو ته خبر ورکول کٌږي چې د ملً ٌووالً د افؽانستان د ګوټ ګوټ څخه هٌواد
حکومت په نوښت، د امرٌکا په منظوري او د پاکستان د څارګرو ادارو د بٌؽرضه 
مرستو په مټ ټولو افؽانانو ته نوې دندې رامٌنځته شوي دي. د دؼه اعالن د خپرٌدو 
څخه وروسته به ټول هؽه هٌوادوال چې ژوندي پاته کٌدل ٌې په نصٌب وي، 

ت وزګار نه شً. دولت د نوموړو دندو د عادالنه وٌشلو لپاره ٌو مستمل هٌڅوخ
رٌاست چې د وزٌر په رتبه دي په نظر کې نٌولً دي. د نوموړي رٌاست نوم )د 

 مړو او شهٌدانو د تدفٌن او تکفٌن لوی رٌاست( دي.

د مړو او شهٌدانو د تدفٌن او تکفٌن لوی رٌاست هؽه کسان په دندو ګوماري چې 
 ې شراٌط ٌې پوره کړي وي:الند

 ـ لږ تر لږه دوه ځلې د ځان وژونکو برٌدونو څخه ژوندي وتلً وي. ۰

ـ که د کورنۍ د دوو ؼړو څخه زٌات ٌې په انتحاري برٌدونو کې شهٌدان شوي  ۸
 وي.

ـ هؽه څوک چې دنده ؼواړي باٌد د مړو څخه د ډار هٌڅ څرک په کښې احساس  ۱
 زړه سوي وي.نه شً او د لصاب په ډول بې 
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ـ باٌد د کارکولو ؼښتلً موټان ولري او د کٌندلو په کار کې د سرچوک د  ۴
 مزدورانو پٌداکولو د ځاي څخه شهادتنامه ولري.

ـ که د کار ؼوښتونکً د پخوانٌو لبر کٌندونکو اوالده وي ولې  هوٌت ٌې باٌد د  ۵
 دوو مجربو لبرکٌندونکو لخوا تؤٌٌد شً.

تر لږه ٌې پنځه کاله د تابوت جوړولو په کار کې تجربه ـ هؽه نجاران چې لږ ۶
 ولري.

د لبر کٌندلو او تابوت جوړولو سل زره بستونه خالً دي د کار ؼوښتونکې دي ژر 
تر ژره ؼوښتنلٌکونه د اړوندو اسنادو سره د مړو او شهٌدانو د تدفٌن او تکفٌن لوی 

ه پورې تسلٌم کړي. رٌاست د پرسونل عمومً مدٌرٌت د عمرب د مٌاشتی تر پاٌ
 نوموړي رٌاست د شهٌدانو تپې څنګ ته په ٌوه ښکلې ودانۍ کې دفترونه لري.

نوموړي رٌاست په نظر کې لري چې په کار ګومارونکً د ازادو او شفافو سٌالٌو له 
الرې ممرر شً. د کار مرکه د جمهوري رٌاست د ماڼې په دننه کې د موظؾ 

ٌو مرستٌال به ٌې مشرتوب کوي تر سره  کمٌسٌون لخوا چې د اجراٌٌه رٌاست
 کٌږي.

د دؼې اطالعٌې پر بنسټ هٌوادوالو ته خبر ورکول کٌږي چې نور د وزګارتوب 
شکاٌت ونه کړي البته د نورو خالً بستونو پٌداکول هم په هٌوادوالو اړه لري. ځکه 
د هٌواد عام وګړي په اسانً سره کوالی شً د ځان وژونکو شبکو سره اړٌکې 

 ګې کړي چې خپل کار و بار څو برابره زٌات کړي. پایټٌن

 شٌطانان بٌا سره راټول شوه ـ )پارلمان (  

څه مـوده مو ؼـوږونه ډٌر ساړه وو ، خو دا دوې ورځې وشوى د ؼټو شٌطانانو   
 دروازه بٌا خالصه شوه ـ

دا به کله بندٌږي چى د دى شٌطانانو خالص شو. په خواشٌنۍ باٌد وواٌم چې د 
شٌطانانو راټولٌدل اوس تر بل هر وخت ؼوښٌن دي ځکه په حکومت کې ډٌر 
وزٌران سرپرست دي او باٌد د شٌطانانو تر همږؼۍ تٌر شً پرته له دې به د دې 

 طوٌلې څخه هر ډول رمباړي واورٌدل شً.
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بله خبره دا ده چې شٌطانان د خپلو سٌمو څخه را وګرځً تش السونه راؼلً نه دي 
ې وعدې کړي او د کارونو بٌانه )تر وخت مخته پٌسً( ٌې اخٌستی ده حتماً ٌې ډٌر

اوس نو لکه وږي سپً چې پر ځای ډٌر وخت تړل شوي وي نو خپل او پردي 
داړالی شً. په همدؼه خاطر د دولت لخوا د دولت ټولو مامورٌنو د لوړ څخه تر 

کً الندې کښته آن چپراسٌانو ته ځانګړي اعالمٌه خپره شوه. د اعالمٌې مهم ټ
 ولولئ:

ـ دا چې خروړي سپً را رسٌدلً دي نو وزٌرانو او مستملو رٌسانو ته امر کٌږي  ۰
چې د خپلو مامورٌنو د ژؼورولو لپاره جدي تدابٌر ونٌسً کٌدالی شً په خروړو 
سپو کې لٌونً سپً هم وي چې د حملً په صورت کې کٌدالی شً د چا ژوند ته 

 ګواښ وي.

کې ټول دولتً مامورٌن دوي ورځً د کار کولو څخه معاؾ  ـ په راتلونکً اونۍ ۸
دي، خپل د کار وخت باٌد د سپو څخه د ژؼورولو په تمرٌن تٌر کړي. وزٌران او 
مستمل رٌسان مکلؾ دي چې د بهرنٌو دوستانو په مرسته د تمرٌن منظم پروګرام 

 جوړ کړي.

الندې راشً چې ـ هؽه مامورٌن چې د ټرٌننٌګ سره سره په دې ډول تر برٌد  ۱
ژوند د السه ورکړي، اړونده اداره مکلفٌت لري چې د شهٌدانو د کود څخه د کورنۍ 

 سره تر پنځلسو کلنو نمدي مرستې وکړي.

ټول مامورٌن د ټرٌنٌنګ په لومړي ورځ د اړوندې ادارې په انګړ کې باٌد راټول 
وږ مامورٌن شً او دوعاوي وکړي چې د داړولو څخه نجات پٌد کړي. هللا ج دي زم

 نه خواروي. په درناوي   د دولت د اعالمٌو د مسول السلٌک

۸۸/۳/۸۱۰۳ 

 د حیواناتو غوږ په غوږ کیدل      

ز کال و، په کابل او ټول هٌواد کې د جهادي ؼازٌانو دلګۍ د فاتحٌنو په  ۰۳۳۸
توګه پر ښارونو لکه وږي ښاماران را مات شول. هر مجاهد ؼازي ؼوښتل د 

د خلکو پر شخصً شتمنٌو چې د تٌر ګوډاګً حکومت شوم السونه  وزارتونو او
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پرې تٌر شوی وو، ؼزاٌې چاپې ووهی. خدای و هست چاته روسً ٌخچال، چاته 
کوچونه، موټري او ٌا بل څه په ؼنٌمت ورسٌدل. خو ؼزا ال دوام درلود ځکه د 

پر  ښارٌانو ساه کښل هم د کمونٌستً حکومت د اکسٌجن په مرسته وه نو باٌد
کمونٌستً اکسٌجن هم باٌد ؼزا شوي واي نو ځکه دؼه کافرو مسلمانانو ته جهادي 
ؼازٌانو ډول ډول جزاوي وټاکلً چې د دوي په حك کې ځکه خٌر وو چې د 
ګناهونو څخه پاکٌدل. په دې هٌاوهوي کې د سزاو مرکز ژوبڼ ته انتمال شو. په 

ه مشري ؼونډه جوړه کړه خو د ژوبڼ کې ټولو حٌواناتو د خبر په اورٌدو د زمري پ
ډار څخه ٌې په لواړ اواز څه وٌالی نه شواي نو ځکه ٌو او بل ته ؼوږ په ؼوږ 
شوه. هر حٌوان خپل د ظلم کٌسې د ښکار په جرٌان کې زمری ته عرض کړي. 
زمري لوی اسوٌلی وٌستً او په لوړ ؼړومبً ٌې ووٌل: )په ټول ژوند کې مې د 

ه ظلم کړي نه دي. تاسو ښه پوهٌږي چې هٌڅ حٌوان حٌواناتو په ښکار کې دومر
خپل د سٌال )همجنس( ګٌډه نه څٌري خو دا زوی مړي جهادي انسانان خو د خپلو 
همجنسانو ګٌډې څٌرې او دا ال څه چې د خپلو مٌندو او خوٌندو تٌان خوري. ناببره 

لً خو شرمښ په ژړه ؼونً اواز ووٌل: صاحبه! ما د حٌواناتو په نسل کې ظالم بو
نازک پسه مې والکه په دومره ظبلم تر ستونی تٌر کړي وي دا جهادي ظالمان خو د 
خپلو مٌندو څخه صلٌب جوړه وي او ماشومان وژنې. زمري په ؼړومبً ووٌل: ما 
د هوسۍ وړوکً ماشوم نٌولً دي چې ؼوښې ډٌرې نازکې دي خو تر وژلو ٌې تٌر 

نازاوه او ژوندي مې پرٌښودي. دا  شوی ٌم ځکه په ډٌره مٌنه ٌې راته کتل، ومې
جهادي ظالم ؼازٌان خو ماشومان د لوبو لپاره وژنې. د ؼونډې په پای کې ګٌدړې 
ډٌر وژړل ځکه وٌل تر ما هم چاالکه او مکرجن په انسانانو کې پٌدا شول نو ځکه 
زما د مکر دنده  جهادٌانو واخٌستل چې د اسالم تر نوم الندې مسلمانان لتل کوي. 

 پای
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 زکال ۸۵/۳/۸۱۰۱

 د وکیالنو خیټې او نوی کاندید وزیران        

د کابل د سرچوک څخه په رارٌسدلً خبر کې وٌل شوي دي چې د ولسً جرګې 
وکٌالن په تٌره اونۍ کې ډٌر مصرؾ ول حتً د چاؼو او په ؼوښه پټو موکلٌنو سره 
ٌې هم د ماللات وخت نه درلودي، پتٌل شوي ده چې د وزٌر صاحبانو او وکٌالنو د 

څرګندې شً ځکه وکٌل صاحبان تٌرو ورځو د زحمتونو پاٌلې به نن ٌا سبا ولس ته 
د ډٌر مصروفٌت سره سره د ولس په ؼم کې وو چې د وزٌر صاحبانو سره ٌې د 
ډوډۍ خوړولو پر وخت د ولس او هٌواد په راتلونکً باندې خبري کولً. په 
مجلسونو کې به خبرې دومره جدي شوي چې ډٌرو ډالرونو هم ستونزې هواروالی 

وکٌل صاحبانو روحً دومره خراب شً چې د  نه شوای. کله که خبري جدي شً د
ؼذا خوړولو اندازه ټاکالی نه شً کله دومره ورڅخه وخوړل شً چې د لسو بوتلو 
کوال او ٌا پٌپسً د چښلو وروسته پرٌمانه ټٌؽونه وباسً خو بٌا ٌې هم ګٌډې درد 

 لري. 
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 د سرچوک د اژانس اړینه اعالمیه

ده چې وکٌل صاحبان د هٌواد د  موږ ته په رارسٌدلً خبرونو کې جوته شوي
پرمختګ په تړاو د نوٌو کاندٌد وزٌرانو سره د ؼذا خوړولو پر وخت د روحً فشار 
په وجه دومره عذا وخوري چې سالمتٌا ته ٌې ډٌر مضر تمامٌږي. د دې لپاره چې 
هٌوادوال د خپلو خواخوږو وکٌالنو څخه خدای مه کړه د همٌش د پاره خالص نه 

خبرلوڅو د لٌدونکو تجربو څخه وکٌل صاحبانو او ښاؼلو کاندٌد شً نو زموږ د 
 وزٌرانو ته الندې مشورې ورکوي:

ـ که وزٌر صاحبان د مختلفو ؼذاو د پخولو څخه ډه ډه وکړي او مٌلمستٌاوي ٌې د  ۰
څو کتؽو په تٌارولو مختصر وي نو زموږ وکٌل صاحبان به د مرګ څخه وژؼورل 

نو زړه نه صبرٌږي چې ګواکً د ملت د استازو ښه شً. که د کاندٌد وزٌر صاحبا
عزت شوي نه دي نو ښه به وي چې د وزارت د اصلً نرخ سربٌره د ؼذا د سپما د 
پٌسو برخه په نمدي توګه په ډالرو هر وکٌل صاحب ته په پاکټ کې په عزت 

 ورکړي.

به ـ د ډوډې پر دسترخوان باٌد د څښلو لپاره د کوال او پٌپسً په بدل کې او ۸
وکارول شً ځکه د وکٌل صاحبانو خٌټې د شٌطان ؼوږونه دې کاڼه وي دومره 

 ؼټً شوي دي چې د شکرې د ناروؼً خطر شته.

ـ زموږ د ادارې ژورنالٌستانو ته د روؼتٌا وزارت د البراتورونو ځٌنې رپوټونه  ۱
السته ورؼلً دي د دؼو رپوټونو پر بنسټ د ډٌرو وکٌل صاحبانو صحً حالت د 

ړ نه دي ډٌري وکٌل صاحبان د ډٌرو خوراکونو په وجه د شکرې، زړه، لوړ ډاډ و
فشار او نورو ورته ناروؼٌو اخته دي که وزٌر صاحبان دا ډول مجللو مٌلمستٌاو ته 
دوام ورکړي نو ولس به دا ٌوه ترهګرٌزه کړنه وبولً چې خداي مه کړي د ملت 

 کور به ژر تش پاتً شً.

ه د ولس ؼوښتنه دا ده چې وکٌل صاحبان په ډالرو ـ د وروستۍ مشورې په توګ ۴
ونازول شً چې د ٌوې خوا به ٌې روؼتٌاًٌ حالت نه خرابٌږي خو د بلې خوا به د 
حج فرٌضه د څووم ځل لپاره ادآ کړي. همدا ډول کله چې په روخصتٌو کې کورونو 

مهمه  ته والړ شً موکلٌن به ٌې د نادارې او مفلٌسً په وجه نه زورٌږي. تر ټولو
داده چې وکٌل صاحبان د دومره شاله کار په وجه ډٌر ستړی کٌږي که نمدي ډالرې 
مرستې د نوماندو وزٌرانو لخوا څه زٌاتً شً نو وکٌل صاحبان د ستړٌا د اٌستلو 
لپاره ډوبً او ٌا نورو ښکلو هٌوادونو ته سفرونه وکړای شً. د دا ډول کٌل 

 صاحبانو کمی دې نه وي. پای

 زکال ۸۲/۳/۸۱۰۱
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 باید ایت الکرسی پر ځان چوف کړي       

د افؽانستان حکومت چې هر وخت د ولس په ؼم ځانونه شرٌک ګڼً، د هرې بال او 
افت څخه ٌې د ساتلو په خاطر د هٌڅ ډول تالښ او کوښښ څخه ډه ډه نه کوي. دا 

و چې اوس په ځٌنو والٌتونو په ځانګړي توګه د ننګرهار په والٌت کې د شپې د بال
برسٌره د ورځً هم پٌرٌان او بالوي د ښار په کونجونو کې تر سترګو کٌږي. کله 
چې دؼه ناوړه خبر د ارګ اوسپنٌزو دروازو ته ورسٌد په بٌړه د وزٌرانو د شور 
ؼونډه را وبلل شول. ؼونډه د لران کرٌم په تالوت پٌل شول. لومړي د وزٌرانو 

کړي په جګه ؼاړه او فاتحانه ډول شورا مشر وروسته تر هؽه چې ؼاړي ښه تازه 
ٌې ووٌل: نه پوهٌږم چې امنٌتً وزٌران، د علماو شورا، د حج او اولاؾ وزارت په 
څه لګٌاه دي چې د پٌرٌانو او بالو مخه نٌوالی نه شً او زموږ وخت په وړو 
مساٌلو را ضاٌع کوي. په دې وخت کې د دفاع وزٌر لکه چې په اوږو کې وټکوي 

ووٌل: رٌس صاحب! بالکل مو کره خبره وکړه د پٌرٌانو او بالو په لوړ ږغ ٌې 
نابودول خو د امنٌتً سکتور دنده نه ده. په هٌواد کې د علماو شورا شتون لري، ډٌر 
مولوٌان د ارګ مشاورٌن دي، د حج او اولافو وزارت شته چې لوړ پوړي چارواکً 

ه همدؼه موضوع کې په تعوٌذو، دم او چؾ کې لوړې زده کړې کړي دي نو ولې پ
 خپل کرامات نه ښًٌ.

په ناڅاپً توګه د علماو د شورا رٌس په فاتحانه انداز ووٌل: ولې موږ ته پر خپل 
وخت خبر نه راکوي؟ اوس مو هر څه ګډوډ کړل، مالٌانو او علماء در په زړه 
شول. د استمالل په ورځ مو څو ځله ووٌل چې کنسرتونه مه جوړوي، خوښً او 

 وي ځکه پٌرٌان زور اخلً دا دي اوس مو د خود سرٌو پاٌله ولٌدله.نڅاوې مه ک

د وزٌرانو د ؼونډې د ٌو کنج څخه د حج او اولافو وزٌر لکه وٌده چې وي سر 
راپورته کړي په ټٌټ ږغ ٌې ووٌل: رٌس صاحب! د وارخطاًٌ او اندٌښنې خبره نه 

و مالٌان حج ته ده، چاره ٌې اسانه ده. موږ ستاسو د هداٌت سره سم په زرګون
راٌګان ولٌږل د هؽوي دنده ٌوازې د پٌرٌانو او بالو تابع کول دي، د اړتٌا په وخت 
کې کوالی شو د تاٌمنً پٌر او نورو مشهورو تعوٌذ ګرانو څخه مرسته وؼواړو. تر 

 ډٌرو خبرو وروسته الندې اعالمٌه تصوٌب شول:

دونو او د کورنٌو پر ـ ټول خلک چې سهار د کور څخه وزي باٌد پر ځان، اوال
 نورو ؼړو اوه ځله اٌت کرسً شرٌفه وواًٌ.

ـ په کور کې که سپٌن سرې مور او ٌا پالر لري د کور د ؼړو تر راتللو پورې باٌد 
 د لران کرٌم تالوت وکړي.
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ـ هر څوک په خپله سٌمه کې د مشهورو تعوٌذګرانو څخه د رد بال تعوٌذ په ؼاړه 
 ٌد د تاٌمنً پٌر څخه تعوٌذ تر السه کړي.وځړوي، د کابل اوسٌدونکً با

ـ د عملماوو شورا، د حج او اولافو وزارت ټولو تعوٌذګرانو ته هداٌت وکړي چې د 
خلکو څخه د تعوٌض په بدل مناسبه شکرانه واخلً. د کلً موالٌان باٌد د کارونو د 

کړه  ښه انجام په خاطر څارنه وکړي. همدا ډول که عام ولس د اٌت الکرسً په زده
 کې ستونزه ولري د بانډو مالٌان باٌد مرسته ور سره وکړي.

ـ د حج او اولافو وزارت د پاٌلو رپوټ د راتلونکً مٌاشتً د وزٌرانو شورا ؼونډې 
 ته وړاندې کړي.

د وزٌرانو شورا د دوعاًٌ الس پورته کړ چې ولس دې خدای )ج( د پٌرٌانو او بالو 
 څخه وساتً. پای
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۸/۰۱/۸۱۰۱ 

 الس ویګاس او امریکایي پلمه       

بٌچاره امرٌکاٌی عٌسوی، سټفن د هؽه هوټل د لوړ پوړ څخه چې په معمولً ډول 
لمار کٌږي او نن د موزٌک فٌستٌوال هم و، په نشه حالت کې د سٌالنٌانو د وژولو 
او د نشې د پخولو لپاره خوند ته تږي و، ډزې وکړي او ډٌر کسان ٌې تر خپلې نشې 

 ن کړل خو د بٌچاره عمر لنډ و، نو ځکه د عرزاٌٌل تندې څپې وواهه.لربا
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امرٌکاًٌ خبري اژانسونو په بٌړه د ستونزې د حل لپاره لٌڅې را ونؽښتلً چې 
عٌسوي سټفن ته په مرګ نجات ورکړي. خبرٌاالنو په سپٌنه ماڼۍ کې ؼونډه وکړه. 

اخٌستً و په رٌږدٌدلً  په ؼونډه کې ٌو زوړ، باتجربه، متماعد جنرال چې ټوخً هم
اواز ووٌل چې تاسو د څه په تړاو دومره وخت ضاٌع کوي. ٌاد مو نه دې د برجونو 
په نړولو کې مو د اسامه سره ٌو ځای عراق هم مالمت وګڼً چې د برجونو د 
لربانٌانو زر ٌا لس زره چنده وګړي ور ووژل. د افؽانانو وژل خو په حساب کې نه 

سولٌت داعش ته ورکړي چې سټٌفن په نژدې ورځو کې په راځً. بٌړه وکړی چې م
داسې حال کې چې د خپلې معشولې سره د شرابو پٌاله په الس کې مسلمان شوي و. 
دا د اسالم جذبه وه، د نشې ګناه نه وه ځکه شراب ته باٌد بدنامً وانه ړول شً. دا د 

ې ښه پرمخ انګورو اوبه دې چې ډٌر مشران ٌې څکً او د نړۍ سٌاست په نشه ک
بٌوالی شً. د ثبوت لپاره وړوکً جورج بوش ښه بٌلګه ده چې په نشه کې د 
امرٌکا د ولس د ساتنې لپاره ډٌره پر ځای پرٌکړه وکړه په عراق او افؽانسان کې د 
امرٌکاًٌ بٌګناه وګړو د انتمام لپاره ډٌر مجرم ماشومان، مجرم زاړه بوډاګان، 

کې د امرٌکا سره دښمنې پارٌدلً وي په  مجرمې ښځې او که چا ٌو ځل په زړه
وٌنو کې ولمبول. اوس هم باور لرو چې ټرمپ به د لمار بازانو د انتمام په خاطر 
ډٌر ترهګر ماشومان د محاکمې مٌز ته را کش کړي. د الس وٌګاس د شهٌدانو ؼم 
ډٌر دروند دي نو ځکه په سپٌنه ماڼۍ کې د ؼم ټؽر ؼوړٌدلً او مسلمانان باٌد 

نً ته تٌار شً. د سرچوک په خبر پاڼه کې راؼلً دي چې سبا به د هٌواد په لربا
ډٌرو پټو ځاٌونو کې د داعش د مشرتابه لخوا د ؼازي او شهٌد سټفن فاتحې په درنو 
مراسمو واخٌستل شً، کٌدالی شً د ننګرهار څخه ځٌنې لوړ پوړي چارواکً د 

ن سټفن ته د ؼازي او شهٌد مرحوم په فاتحه کې ګډون وکړي. کٌدالی شً مسلمانا
لمب ورکړي او د خداي پاک د دربار څخه سره د دې چې نشه وه، د حورو په 

 وصلت ونازوي. پای

 د فاتحې اعالنونه         

ٌوه ورځ ډله خلک د کلً څخه وخوځٌدل چې د دروٌزه خان فاتحې ته والړ شً. د 
وه، نور کلٌوال په دې کلً مشر سپٌن کالً اؼوستً او ږٌره ٌې هم ښه ږمونځ کړي 

سوچ کې وو چې ښه دي د دروٌزه خان په فاتحه کې به مو نس لږ ؼوړ شً. مشر 
پر مامور صاحب ؼږ وکړي هلکه د فاتحې اعالن دې په ؼور ولوستۍ؟ بلً 
صاحب! دوه ځله مې ولوست او دوهم ځل مې کټه بٌنې عٌنکً هم ورته په سترګو 

و ځل ولولم چې د ژوندي خان فاتحې ته کړي چې ؼلط نه شم. دا دي بٌا به ٌې ٌ
 والړ نه شو
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 د فاتحې د اعالن متن

ښادمن، ګل رحٌم، ملک شادوال، مولوي خدای رحٌم او نٌازبٌن خان زامن، د بر 
کلً دوست دمحم خان، سرمامور ګل رحمن، د پولٌسو افسر کاکو مرادخان، د لسمې 

مرالبت د امر د ادارې حوزې د تحرٌراتو مدٌر ډګرمن پتمن خان، د ښاروالً د 
څانګې مامور چمن خان، د کانو او صناٌعو وزارت د محاسبې د عمومً مدٌرٌت د 
خرٌداري امر ټٌکه دار طوره باز خان وروڼه، د کوز کلً ملک خدای رحٌم خان، د 
مخابراتو وزارت د محاسبې مدٌر سردار ښارګ خان، د کوټه سنګً د تٌلو ټانک 

رګ په چارو کې د ګالنو تنظٌم کوونکً د امر باشً خاوند حاجً مراد خان، د ا
ګالب خان، د اجراٌٌه رٌاست د فٌشن د ادارې د رٌس پٌاده اؼلې ښاٌسته د کاکا 
زامن او د مشر کاکا لور، اؼلې ناز بې بې، حاجڼۍ سردار بې بې، د ښوونې او 
روزنې وزارت د پالن مدٌرٌت ټاٌپسته ګل بې بې، وړوکی بادام ګل، نازګل، 

ٌحانه، شاه بې بې، ګاللۍ، شاه زمان، نازو، پسته ګل، راحٌل او نور لمسٌان، د شاه ر
زمان کلً مال امام مال رحمت هللا ګاونډۍ، مال رسول د ګاونډۍ مال زوي، مال 
بدري، مال اخند، مال ګلخان او وړوکی طالب پروٌز د ګاونډۍ مال طالبان د حاجڼۍ 

مخکې په المان کې خاورو ته سپارل شوي بې بې فاتحې خبر ورکوي چې جنازه ٌې 
ده د نارٌنوو او ښځو فاتحه د باال حصار د کلً په لوي جامع جومات کې ادأ کٌږي 
جامع جومات د ملک دروٌزه خان چې ارواښاد ملک خداٌدا زوي دي د کلې څخه 
ښۍ خواته د بدرې په کلً کې والع دي، مراسم پر ځای کٌږي. اناهلل و انا الٌه 

 راجعون

مامور صاحب د ډٌرو نومونو لوستلو دومره سربداله کړي و چې د بې بې حاجڼۍ 
پر ځای فکر کړی و چې ملک دروٌزه خان وفات شوي دي، ټول خلک د دروٌزه 
خان مسجد ته ورؼلل خو دروٌره خان په مسجد کې وٌده و او د فاتحې خلک ناببره 

چې کلٌمې او هللا اکبر واٌې مسجد ته ور ننوتل. دروٌزه خان د دومره خلکو په لٌدو 
د خوب څخه را پاڅٌد. د فاتحې خلک هم حٌران شول چې مړی را ژوندي شوی 
دي. وا وٌال جوړه شوه، د هللا اکبر ناري شوي فاتحه په خندا واوښتل. مامور 
صاحب د دوعا الس پورته کړي چې خداٌه افؽانانو ته هداٌت وکړي چې د فاتحې 

و متوفی نوم په پٌل کې وي چې موږ خوار مامورٌن لنډ اعالنونه نوشته کړي ا
 ګنګس او بی آبه نه شو. پای

 زکال ۲/۰۱/۸۱۰۱
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 ناوې      

موږ افؽانان د ناوې راوستلو ډٌر په زړه پورې دودونه لرو. د نړۍ د ژورنالٌستنو 
په کلنۍ ؼونډه کې د افؽانستان د ناوٌانو د ښه راؼالست دودونو ته نړٌواله جاٌزه 

 ه ځکه دا دودود په نړۍ کې ساری نه لري.منظور شو

 د افغانانو د ناوې د ښه راغالست دود

کله چې ناوې د واده د شپې ږغ واورې لکه د اسمان څخه چې تندره نازله شً ځکه 
ځانګړې رومانټٌک شپې ته باٌد تٌارۍ ونٌسً. لومړۍ باٌد د وجود د پاکولو لپاره د 

باٌد د مٌړه د پاره پاکه او زالله تٌاره شً  زړو اناګانو تجربو ته ؼوږ کښٌږدې ځکه
که څه هم موډرن وساٌل شتون نه لري. وروسته د پٌؽلو او زړو کار پوهانو 
ځانګړې کمٌټه د تٌاري په کارونو پٌل کوي ځکه باٌد ناوې داسې جوړه شً چې د 
مور مشر ٌا ٌوه دانه زوي چې د خدای نور دي شپه ٌې په خوښً تٌره شً. دا ځکه 

مور ٌې د زوی د واده ارمان درلود نو ځکه د مور ارمان باٌد په ٌوې ښاٌستې چې 
ناوې پوره شً. کله چې د ښکال کمٌټه کار خالص کړي، ناوي باٌد د لومړي شپې د 
بکارت سوچ وکړي ځکه د زړو ماهرانو کمٌټه په وٌنو رنګ شوي دستمالونه 

ٌا ټولې ښځې د بکارت ٌو ؼواړي. دا کار پوهانې د کافرانو طبابت نه منً چې ګو
ډول پردې نه لري. زړې کارپوهانې د وٌنو تږې دي باٌد سپٌن دستمالونه په وٌنو 
ککړ وي پرته له دې د نازولً زوم که ماده هم وي د نارٌنتوب اثبات ٌې نه کٌږي. 
ناوي د خدای دربار ته دوعاګانً کوي چې د بکارت پرده ٌې ښه ډٌرې وٌنې وکړي 

وښۍ سره پٌل شً. کله چې دا بل سهار دؼه ناوړه مراسم په خٌر چې سهار ٌې په خ
تٌر شً نو باٌد د کارپوهانو د ښځٌنه کمٌټوو خبر لوڅو ته خبر ورکړل شً چې هر 
څه په خٌر تٌر شول باٌد خبر د ښځٌنه کمٌټو او ادارو په اطالع ورسٌږي. دا کٌسه 

وي په ؼونډه کې حضور  ال ختمه نه ده که کومه ځوانه ٌا زړه چې مهارت ٌې زٌات
و نه لري کوالی شً تر دوو کلونو پورې چې د ناوي ٌو ٌا دوه ماشومان هم شوي 
وي، د بکارت د دستمالونو ازموٌنه واخلً که تر دوو کلونو وروسته هم په 
پرٌمٌنځلو د بکارت د وٌنو رنګ دستمال پاک شً ناوي باٌد ووژل شً. د لومړۍ 

ته ورسٌږي ناوي د پالر د کور سامانونه او  ورځې د کارپوهانو لړۍ چې پای
سوؼاتونه باٌد نندارې ته وړاندې کړي چې د هرې نٌمګړتٌا پړه پر ناوې باٌد وتپل 
شً او هؽه باٌد روحاً هضم کړي. وروسته د نوم اٌښودولو مراسم پٌل کٌږي د 

ومانو ځانګو ماشوم ته هم باٌد د کوچنً اؼا نوم کښٌښودل شً که ناوي په ٌوه لٌکه ن
کې ؼلطً وکړي باٌد مجازات شً. څه سر دې پر له ګرځوم د پخلنځی د کارونو په 
تړاو د مشرې لخوا وٌنا ورته اروٌدل کٌږي خو باٌد په ٌاد ولري چې د جان اؼا څه 
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شً خوښٌږي باٌد هؽه پر وخت ورته تٌار شً او باٌد په ٌاد ولري چې جان اؼا د 
 سته وي او ډوډۍ ٌې تٌاره وي.کار څخه راشً باٌد ته جوړه کړي نا

د خواښۍ او اٌندرندو بشپړ اطاعت د لمونځ په ډول فرض عٌن دي که دا عزت پر 
ځای نه شً باٌد د پالر د کور مٌلمنه شً. خسر د هر لمانځه د اودس کولو لپاره 
تودي اوبه ؼواړي چې پر وخت باٌد برابرې شً. د مور او پالر کورته باٌد ژر ژر 

که د مور او پالر د کور څخه څوک د بٌولو لپاره راشً باٌد خپله ٌې والړه نه شً 
ځواب کړي چې اوس جان اؼا ډٌر مصروؾ دي بٌا بل وخت ستاسو لٌدنه وکړم. د 
خسر د کور هر ډول خبري ٌو ډٌر پټ راز دي د افشاء کولو په صورت کې باٌد د 

او ٌا شٌن ځای  پالر د کور مٌلمانه شً. که د وهلو او ترټلو پر وخت کوم ټپ
موجود وي باٌد د خپلې بٌعملً او بې احتٌاطً په تړاو مور او پالر ته وواٌې چې 
نوک مې وخوړي او ؼوزاره شوم. خواښې هم باٌد وواٌې چې ډٌره ناپامه لور مو 
راکړي پر هر شې کې نوک وهً هؽه بله ورځ ٌې نوک وواهه ٌو درځن ګٌالسونه 

چې زما ناوي خوږ نه شول. د ژوند تر پاٌه ناوي ٌې مات کړه د دې بال دې واخلً 
باٌد په ازموٌنو کې برٌالً وي. ازموٌنې تر هؽه وخت دوام کوي چې خواښې او 
خسر د والړو او خبرو ولوٌږي او نوي ناوي د مشر زوی کوزده کورته راشً تر 

 څو دا ؼوبل دوباره تکرار شی. پای

 زکال ۰۱/۰۱/۸۱۰۱

 اله ورځ         د ادارې فساد او رشوت نړیو

هؽه ورځً چې د نړۍ او افؽانستان د خلکو په ژوند کې ارزښتناکه اؼٌزه ولري نو 
اړٌنه ده چې په کال هٌنداره کې ٌوه ورځ ورته وټاکل شً چې له ٌوې خوا د 
ولسونو پام ورته را وګرځً او د بلې خوا ٌې جشن په ښو مراسمو تر سره شً. 

نٌولً دي موږ ٌې تر نورې نړۍ ښه لمانځو د  هؽه ورځً چې نړٌوالو په نظر کې
بٌلګې په توګه د ښوونکً ورځ. دا ورځ د افؽانستان د ښوونکو لپاره ځانګړې شوي 
ده چې د ولسمشرانو او ٌا وزٌرانو لخوا ډٌرې وعدې ور سره کٌږي ٌانې د کورونو 

د جوړولو لپاره مځکې ورکول کٌږي ، د معاشونو د زٌاتوالً وعدې ورکول کٌږي، 
رتبو او مډالونو وعدې ورکول کٌږي خو جالبه دا ده چې بل کال د هؽو وعدې په 
اوبو الهو وي نورو ښوونکو ته په نوي ماډل وعدې ورکول کٌږي خو ښوونکً 
هؽه بدبخته انسانان دي چې هٌڅوخت ٌې نصٌب کار نه کوي. په پرمختللً نړۍ کې 

ه ورکولو ونازول شً خو کومه وعده نه ورکول کٌږي د ٌو کٌک او ٌا ؼرمنۍ پ
 زموږ مٌنه د ښوونکو سره ډٌره ده نو ځکه ٌې د شپٌشتو درختو ته باٌد وخٌژوو.

موږ په ځانګړي توګه په افؽانستان ډٌر مهمې ورځې لرو چې د نړٌوال کٌدو هڅې  
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ٌې هم په چټکۍ پر مخ روان دي. د بٌلګې په توګه د لونګً )لونګوټً( ورځ، دا 
چې لوٌه لنګً )لونګوټه( وتړي ځکه دا د پښتون لام د ورځ هر څوک هڅه کوي 

مٌړانې سمبول ګڼً دا مهمه نه ده چې څوک باٌد ؼٌرتمن وي خو د لوٌې لونګۍ 
تړل ډٌر ارزښت لري. د مورنۍ ژبې ورځ لرو، که ٌې خپله مورنۍ ژبه زده هم نه 
وي د ورځً نمانځل ٌې ځکه اړٌن دي چې د بلې ژبې د پرمختګ سره خو لږ تر 
لږه په باټو او لوړو خبرو سٌالً وشً. د شهٌدانو او اتالنو ډٌرې ورځً لرو چې په 
نوره نړۍ کې نشته ځکه د هؽوي د هٌوادونو د ساتنې افسران او سرتٌري د کافرانو 
زامن دي شهادت خو نه لري خو اٌمان او ؼٌرت هم نه لري. زموږ د اتالنو سره ٌې 

ل مخالفٌن په دار ځړولً نه دې، ٌا ٌې لږ تر توپٌر دا دي چې په خپل هٌواد کې خپ
لږه خپل هٌوادوال وژلً نه دي نو ځکه د اتلولی څخه بې برخې دي. زموږ د هر 
اوسنی اتل کارنامً که ولولو د وژونو شمٌره ٌې تر زرګونو کسانو رسٌږي. هر چا 
چې ډٌرې وژنې کړي وي تر نورو  ښه نومور اتل دي، د لنډه ؼرو ورځ هم د 

ورځو څخه ده چې ٌو شمٌر د خدای ناخبره د نورو په شتمنٌو مست ښار ته د مهمو 
وسلو سره را وځً ؼواړي څو مظلومان د ژوند د زحمتونو څخه خالص او جنت ته 
واستوي دا ورځ هم د مشرانو او کشرانو لخوا په ډٌرو ولولو نمانځل کٌږي. د وٌنو 

په ٌوٌشتمه پٌړۍ کې ولس ته د  توٌولو د ننداري ورځ هم ٌوه مهمه مذهبً ورځ ده.
تعلٌم او روزنې پٌؽام پر ځای د مذهب تٌاره او خرافاتً خوا نندارې ته وړاندې 
کٌږي په حمٌمت کې د نامً او ؼښتلو د سٌالً ورځ ده هر چا چې خپل د وجود 

 ډٌرې وٌنې توي کً تر نورو نامً او ؼښتلً ګڼل کٌږي.

ه مهمه، اړٌنه، د لوړ پوړو او سپٌڅلو په ډٌره خواشٌنۍ باٌد وواٌم چې ٌوه ډٌر
مجاهدٌنو مشرانو د خوښً ورځ د افؽان ولس د پام څخه لوٌدلً ده. دا ورځ دومره 
مهمه ده چې په لوٌه کچه وزٌران، رٌسان، جنراالن، د پارلمان ډٌر ؼړي په 
ځانګړي توګه جهادي مشران او د دوي داړونکً لوماندانان چې د بی مور او پالر 

د وژلو ؼازٌان هم دي د همدؼې ورځً د نمانځولو په وجه به ډٌر خوشاله  ٌتٌمانو
شً هٌره دې نه وي چې زموږ بهرنً دوستان هم د دؼې ورځً په خوښٌو کې به 
په وٌاړ ګډون وکړي ځکه چې نوښتګر ٌې زموږ بهرنً دوستان دي. دا ورځ په 

هٌله کٌږي چې افؽانستان کې د هرډول فساد د رواجوالو جشن دي. د دولت څخه 
دؼه ورځ په کال هٌنداره کې ځای او عمومً رخصتً اعالن کړي. په دؼه مبارکه 
ورځ باٌد په چور او چپاول د شتمنٌو راټولونکو لوی کارو بارٌانو ته مډالونه 
ورکړل شً ښه به وي چې په همدې ورځ زموږ د بهرنٌو دوستانو وتلو شخصٌتونه 

ٌله چې راتلونکً کال د فساد د پراخٌدولو ورځ ته هم مډالونه ور کړل شً. په دې ه
 په شانداره مراسمو ونمانځل شً. پای
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 زکال ۰۰/۰۱/۸۱۰۱

 بیړنۍ خبر       

د راډٌو نه مً واورٌدل"دا هم ٌوعاجل او مهم خبر"،په پوره دلت ٌې اورٌدلو ته 
متوجه وم. خبر داسً وو" د مشرانو جرګې ؼړو ووٌل چً دوی ته داسً راپورونه 

ٌدلً دي چً په دولتً ادارو کً کارکونکً او مامورٌن د اړٌکو او شناخت په رس
اساس ټاکل کٌږي،خو اجرائٌه رٌاست دا خبره په زؼرده رد کړه او زٌاته ٌې کړه 

 ."چً ټولً ټاکنً د لٌالت ، تواناٌې ، او تجربې پر اساس سوٌدي

ً دٌارلس کله بعد ډٌر مً و خندل لومړی دا چً مشرانو جرګه څومره فعاله!؟ ده چ
 .دا سً پټ !؟راپورونه ور رسٌدلً دي

 !او دوهم دا چً اجرائٌه رٌاست داسً عاجل او په کلکه ردول؟

 .او درٌم د راډٌو عاجل او مهم خبر؟! ته

 زکال ۰۲/۰۱/۸۱۰۱
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 د خیټورو مالیانو او پر جهاد مینو مشرانو د وژنو سیالۍ     

په نړۍ کې ډول ډول سپورتً سٌالۍ شته خو افؽانستان هم الحمدهللا تر نورې نړۍ 
وروسته پاته نه دي. تٌر کال ٌې د ملً شورا په تاالر کې د بوټونو وٌشتلو او 
وٌښتٌانو شکولو سٌالۍ ته د نړٌوالو پام را واړاوه چې د ملً شورا د ؼړو په 

 په لست کې شامله شوه. بسٌاري تالښونو د اولمپٌا د نړٌوالو لوبو 

په دې وروستٌو کې د جهاد ځٌنو پخوانٌو لوماندانانو، روحانٌونو او طالب چارواکو 
پام د وژنو سٌالۍ ته اوښتۍ دي. په دې الر کې هڅه کٌږي چې د وژنو د سٌالٌو 
منظم تورنمتونه پٌل شً او ؼوره ؼړې او ٌا ډلې په مدالونه ونازول شً. انشاهلل دا 

 نړٌوال ارزښت پٌدا کړي او د اولمپٌا لوبو په لست کې به شامله شً. لوبه به هم

د خبر د خپرٌدو سره سم ځٌنو پخوانٌو ګلٌم جمانو، بی خدا لوماندانانو، سٌافانو او 
نورو شدٌد اعتراض کړي دي ځکه دا ؼٌری عادالنه پرٌکړه ګڼې چې د تورنمنت 

ڼل شً. د دوي په اعتراضٌه اصلً لوبؽاړي ٌوازې اسالمً جمهورٌت او طالبان وګ
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لٌک کې راؼلً دي چې په سٌالٌو کې ٌوازې کمٌت په نظر کې و نه نٌول شً بلکې 
د وژلو مٌتودونه هم ډٌر ارزښت لري د بٌلګې په توګه په سرونو کې د مٌخونو 
ټکوهل، د تٌانو پرٌکول، د صلٌبونو جوړول د ماشوم په خوله کې د ماشٌګړي ډزې 

 ژنې باٌد ډٌرې نمرې واخلً.او ورته با کٌفٌت و

د پورته اعتراضونو د عادالنه حل په خاطر ٌوه کمٌټه ؼوره شوي چې مشر ٌې د 
پاکستان مال اشرؾ خٌټور، مرستٌال ٌې مولوي ډٌزل او نور ؼړې د الشباب، 
الماعدې، بوکو حرام، طالبان، داعش او پخوانً مجاهدٌنو وتلې لاتلٌن دې. نوموړي 

لور ستوري جنرال پالک لخوا څارل کٌږي چې خدای مه کړي کمٌټه د امرٌکاًٌ څ
کمٌټه د بشر د حمولو پر ضد کومه پرٌکړه و نه کړي. نوموړي جنرال خبر لوڅو 
ته ووٌل چې موږ د پخوانٌو مجاهدٌنو څخه ډٌرې په زړه پورې ښې خاطرې لرو 

کړي ځکه دوي په خپلو سزاو کې په بشپړه توګه د بشر حمولو ته درناوي مراعات 
دي. د بٌلګې په توګه پر کومې نجلۍ به ٌې چې تٌري وکړي وروسته ٌې ځکه وژل 

 چې راتلونکً ژوند ٌې د ستونزو ډک نه وي.

 د کمیټې خبرتیا:

ټولو ګلٌم جمانو، ربانٌانو، مسعودٌانو، سٌافانو، ګلبدٌنانو، وحدتٌانو، جنبشٌانو، بی 
له مندانو ته خبر ورکول کٌږي چې خدا لوماندانانو، طالبانو، داعشٌانو او نورو عال

د خپلو تٌرو وژونو بشپړ تفصٌلً راپور د خپلې کارې پٌژندنې سره په پاکستان کې 
د کمٌټې داراالنشاء ته چې د مال خٌټور د چړې لخوا ٌې کارونه مخته وړل کٌږي د 
روان کال تر پاٌه راولٌږي. البته وخت مهم دی چې شکاٌت وروسته نه اورٌدل 

 کٌږي.

د پام وړ ټکی دا دي چې د مال خٌټور د خٌټې د انفجار خطر هم شته که خدای مه  بل
کړي خٌټې ٌې انفجار وکړي د اړوند کارپوهانو په نظر دا به ډٌر دروند او 
خطرناکه انفجار وي چې د مال ډٌزل او بٌشمرو چړٌانو د هالکت سبب به شً. بٌا 

خپل اسناد په ځانګړې پوست کې نو پورته سازمانونه او ٌا اشخاص مجبور دې چې 
 د لوړ لګښت په ورکولو دوزخ ته ولٌږي تر څو دوي خپل نظر ور کړي.

د اوس لپاره د اسالمً جمهورٌت او طالبانو لوبه په ښه زرب مخې ته روانه ده خو 
په وروستٌو کې امرٌکاٌانو او داعش هم په لوبه کې ګډون کړي دي. د ٌو بل خبر له 

ٌکاًٌ کمپنۍ هم ؼواړي سٌالٌو ته ورګډه شً، دوي باور لري مخې د بلک واټر امر
چې د لوبې ګټونکً به شً خو طالبانو دا احتمال په کلکه رد کړي. بٌړه وکړئ د 
خپلو وژنو کارنامې اړوندې کمٌټې ته واستوي تر څو د لوبو په لست کې شامل شً 
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بو په لست کې شامله که خدای کول د وژونو لوبه به راتلونکً کال کې د اولمپٌا د لو
 شً چې ګټونکً به ٌې حتماً افؽانان وي. پای

۰۲/۰۱/۸۱۰۱  

 د جنت په استولو کې تبعیض     

د لمرٌز لٌږدٌز د پٌل څخه د هٌواد د شمالً والٌتونو څخه د اعتراضونو ږؼونه 
پورته شوي چې طالبان د هٌواد د وګړو سره د توپٌر ؼوښتنې او تبعٌضً چلند کوي 

ال کې چې ټول افؽانان مسلمانان دي او باٌد په مساوٌانه توګه درناوي په داسې ح
ورته وشئ. د توپٌري چلند اساسً موضوع دا ده چې طالبانو په لوٌه کچه پښتانه 

 جنت ته لٌږي او پښتانه د جنت د نعمتونو، حورو، ؼلمانو او شرابونو مستحك ګڼً.

ض ږؼونه د طالبانو تر د طالبانو مطبوعاتً دفتر خبر ور کوي چې د اعترا
جګپوړو چارواکو رسٌدلً او تر ؼور او څٌړنۍ الندې دي. ډٌر ژر به د شکاٌتونو 
په تړاو رسمً اعالمٌه خپره شً. په خبرپاڼه کې راؼلً چې شکاٌت پاڼې په لومړی 
پړاو کې د فتوا د مرکزي ادارې لخوا څٌړل کٌږي پاٌله ٌې د امٌر المومنٌن حضور 

 ته وړاندې کٌږي.

 د داراالفتاء د ادارې خبرتیا

د شمالً والٌتونو پر اعتراض پاڼه ژور ؼور وشو. د لومړی امٌر المومنٌن په 
دوران کې د هر والٌت د شهٌدانو ٌانې جنتٌانو سهمٌه په عادالنه توګه جوړه شوي 
وه. دا چې پښتانه ډٌره کً دي نو ځکه ٌې د شهٌدانو شمٌره ٌې د نورو ملٌتونو په 

ته ښکاري په داسې حال کې چې فداٌانو د خپل توان تر کچې د شهٌدانو په پرتله زٌا
شمٌره کې عادالت مراعات کړي دي. دا چې د هٌواد په کچه د نفوسو په شمٌره کې 
د پام وړ بدلون راؼلً دي نو اوسنې امٌر المومنٌن د کوٌټې شورا ته دنده سپارلً 

ګه برابره کړي. د کوٌټې شورا چې د والٌتونو د شهٌدانو شمٌره په عادالنه تو
مشران د مشورې لپاره لطر ته تللً چې د امرٌکاًٌ رابطو ؼړو نظر هم واخلً. د 
امرٌکاًٌ روحانٌونو په نظر د شمالً والٌتونو سهمٌه باٌد بدلون و نه کړي. داعش 
ته دنده ورکړل شوي چې د شمالً والٌتونو د شهٌدانو شمٌره په لوړه کچه زٌاته 

 وازې طالبان هم د دې کار تر عهدي وتالی نه شً.کړي ځکه ٌ

د داراالفتؤ اداره هٌوادوالو ته خبر ورکوي چې د سږکال تر پاٌه به شکاٌتونه په 
بشپړ توګه رفع شً د هر والٌت د شهٌدانو سهمٌه به په عادالنه توګه برابره شً. په 
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نوش جان کړي پای کې دوعا کوو چې د ګران افؽانستان ټول ولس د شهادت جامونه 
 تر څو د جنت نعمتونه ٌې په برخه شً. پای

 زکال ۱۰/۰۱/۸۱۰۱

 پارلمانې وروستۍ لوبې       

د څو وروستٌو کلنو په دوران کې د پارلمان مختلفو ټٌمونو د بوټو وٌشتولو،  
وٌښتانو کشولو، ښکنځلو او دې ورته لوبې په برٌالٌتوب مخته وړي. د خوښۍ ځای 

ونو په پورتنٌو لوبو کې نړٌوال شهرت ته ورسٌدل. د دوستو دي چې پارلمانً ټٌم
هٌوادونو پارلمانً پالوې د لوبو د تماشا لپاره څو ځله کابل ته را ورسٌدل چې د 
ولسً جرګې د رٌس د تود هرکلً سره مخامخ شول. د ولسً جرګې اکثرٌت ؼړو 

ملې شې. ؼوښتل چې پارلمانً هٌجانً لوبې د اولمپٌا د لوبو په نوملړ کې شا
عبدالروؾ ابراهٌمً د ولسً جرګې مشر د بهرنٌو پارلمانً ؼړو څخه څو ځله 
ؼوښتنه وکړه چې د افؽانستان د ولسً جرګې د ؼړو د وړاندٌز په منلو کې مرسته 
وکړي. وروستنۍ پارلمانً هٌت چې د دوستو هٌوادونو امرٌکا، انګلٌستان او 

ورسٌدي نو د ولسً جرګې مشر په جرمنً څخه د لوبو د تماشا لپار کابل ته را 
 کلکه ورڅخه وؼوښتل چې وړاندٌز ٌې باٌد ومنل شً.

 د دوستو هیوادونو د پارلماني هیت مشرانو وړاندیز په الندې شرط ومني:

موږ د هٌت ؼړي باٌد د ولسً جرګې د اداري هٌت د مشرانو لوبه وګورو که د 
په لوبولو سره لوبه پای ته  ولسً جرګې مشرانو په برٌالٌتوب او ؼوره تاکتٌکونو

ورسول، په پوره اطمٌنان به د اولمپٌا د لوبو په نوملړ کې شامله شې. هٌت ته د 
لوبو د سٌالً نٌټه وټاکل شول او د ولسې جرګې تاالر ته په ټاکلً نٌټه د دوستو 
هٌوادونو د هٌت ؼړي چې د موټر ساٌکلو او د پولٌسو د موټرانو لخوا بدرګه کٌدل، 

 دل.راورسٌ

د لوبو په پٌل کې د ولسً جرګې سپٌن ږٌری ؼړی عالمانه وٌنا وکړل وروسته ٌې 
د ؼوره لوبې پٌل اعالن کړي چې د ولسً جرګې د مشر او مرستٌال تر منځ پٌل 
شول. لوبه ډٌره هٌجانً وه حتا ځٌنو نورو وکٌالنو هم د مداخلې څخه ډه ډه کوالی 

زؼم او پر خپلو ځاٌو کښٌنئ چٌؽې  نه شوای خو تماشاچٌان او نورو وکٌالنو ته د
( مه دلٌمه کې د ۱۵وهل کٌدلً. لومړي نٌم ساعت لوبه مساوي مخته تلل خو په )

ولسً جرګې مشر ماته وخوړل او د خپل ښکلې چوکۍ څخه پر مځکه را ولوٌد د 
رٌپړي لخوا تر لسو حساب وشو خو بٌا هم را جګ نه شو. وروسته هوا ته د پټوانو 

ښکنځلو په نارو او چٌؽو سره د ولسً جرګې مشر په ځوړند حالت  په ؼورځولو، د
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کې د تاالر څه وٌستل شو او مرستٌال په بري سره د هؽه پسته او نرمه چوکۍ 
ونٌول. د دوستو هٌوادونو د هٌت ؼړي هم پر پښو ودرٌدل په چکچکو ٌې د 

درٌځ ته مرستٌال برٌالٌتوب بدرګه کړ. سمدالسه د امرٌکاًٌ پارلمانً هٌت مشر 
والړي او د پارلمانً ټٌمونو شمول ٌې د اولمپٌا لوبو په نوملړ کې ولسً جرګې ته 

 مبارکً ووٌل. پای 

 ۸۱/۰۰/۸۱۰۱ 

 د جنجال څخه خالصون     

په دې ورځو کې د ډٌري بوختٌا له کبله مشران کله ناکله ټاٌپً ؼلطٌانً کوي. د 
ځانګړي خبر لوڅً چې د  امرٌکا څخه د دوه شټرنګه موټر د ښۍ خووا د ډرٌور

امرٌکا په سفر کې د ښۍ لورې د اشټرنګ د ډرٌور سره په سفر کې ٌو ځای دي، 
داسې رپورټ ٌې د سرچوک خبري مرکز ته را لٌږلً دي: تٌره شپه د شپې پر دوې 
بجې د کابل څخه ټلٌفون په شرنګاه شو، په بٌړه اؼلې سکرټرې د ټلٌفون ؼوږی 

ې ووٌل، مهربانً وکړي د دوهم مشر ځانګړې سکرټره اوچته کړه، په خوبن اواز ٌ
 ده، امر وکړئ.

کابل: ډٌره بخښنه ؼواړم چې مشر ته په نٌمه شپه مزاحمت کوم خو څه وکړم په 
 ستونزه کې راګٌر ٌم، بٌړنۍ مشورې ته اړتٌا لرم.

امرٌکا: مشر په خصوصً مٌلمستٌا کې مصروؾ دي ځکه د افؽانستان بٌړنې 
نازولې لور ته بٌانوي، کٌدای شً پر پالر فشار راوړي او پر مشکالت د ټرمپ د 

موږ خوارانو رحم وکړئ. خو دا چې ستاسو کار بٌړنۍ دي، مشر ته ستاسو پٌام 
 رسوم، انتظار وباسئ، ؼوږي په ؼوږ کې ولري.

مشر: بٌا څه در پٌښه ده، کوټ، کوټ د بل چا سره کوي چې بند پاته شً زما 
 پٌښه شوی ده؟مزاحمت کوي، واٌه څه در

کابل! د خدای پار دي ټاٌپً ؼلطً شوی ده او تاجٌکان مو د پروګرام څخه بهر 
کړي دي، زه ناری سوری وهم چې زه هم تاجٌک ٌم دا ټاٌپً ؼلطً ده خو څوک 
ٌې نه منً، د هر لورې څخه د چپلکو باران دي، دلٌل دا دي چې ته هم د دوه سرې 

الندې راؼلً ًٌ. څه وکړم ستاسو جاللتماب د موټر د دوهم مشر په څٌر تر اؼٌز 
 مرستې ته اړتٌا لرم.

مشر: خدای دې خوار کړه دا خو عادي موضوع ده، ولې زموږ د دواړو دورو د 
( کلنۍ واکمنۍ د تجربې څخه کار نه اخلً، ستونزه به ۰۱لومړي درجه مشرانو د )
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ړي کورس د ژر حل شً. ماته ښکاري چې تاسو پر دومره لوړ ممام پرته د ځانګ
لوستلو څخه ممرر شوي ًٌ چې موږ څنګه د ولس څخه ځانونه خالص کړو. خٌر 

 کله چې کابل ته راؼلم، ؼوږونه به دې در تاو کړم.

کابل: مشره ستاسو هٌر شوي دي زه خو ستاسو په سهمٌه کې ٌم تاسو ماته ولې 
 ځانګړي کورس جوړ نه کړ، اوس چل را وښٌه.

په څٌر اعالن وکړه چې د موضوع د ژورې څٌړنې مشر: ساده خبره ده د همٌش 
لپاره مې کمٌسٌون وټاکً چې ژر عاملٌن څارنوالً ته ور وپٌژنً. بس دومره بٌا 

 ًٌ څوک پوښتنه نه کوي.

 کابل: مشره خدای )ج( تخت او بخت پر لراره ولره. د خداي په امان.

ه وکړه چې دا مشر: زما څخه مننه مه کوه زموږ د دوستانو امرٌکاٌانو څخه منن
چلونه ٌې را زده کړي دي. په کابل کې به ژر سره وګورو، لوی مشر ته مې 

 سالمونه وواًٌ. پای

 زکال ۰/۰۸/۸۱۰۱

 د ولسمشر او حاجي قدیر ټلیفوني خبري      

 ولسمشر: هلکه لدٌره! بٌا دې څه باټً وٌشتلً دي؟

ې کندهار ته د لدٌر: ولسمشر! ستا لربان شم کوم څه ؼلطً مې نه ده کړي ٌواز
خرلې مبارکې زٌارت تللً ٌم او ستاسو د تخت او بخت دوعا مې هم وکړه. تاسو 
دې خدای پاک لږ مهربان کړي چې ګذاره مو ډٌر سخته ده والکه مې په دا دري 

 کاله ٌوه روپی ګټلً وي.

ولسمشر: د بٌت المال پٌسً چاته ورکوالی نه شم. تاسو دې خدای کابل ته روغ را 
که پرٌکړه مې کړي ده چې د ټولو څخه د شتمنٌو حساب واخلم چې ورسوي ځ

دومره پٌسې ٌې له کومه پٌدا کړي. خبر ٌم چې ته هم تر دري سوه مٌلٌونه ډالره 
 زٌات لري.

لدٌر: د خدای روی ته وګوره، والکه مې ستاسو جاللتماب په تړاو ٌوه ؼلطه خبره 
ساعته کې به هؽه څه وکړم چې  ۰۸کړي وي، داسې چل را سره ونه کړي که نه په 

 هٌڅ وخت مې کړي نه وي.
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ساعتو وروسته به څه جک ووهً، ٌو وار ٌې بٌا  ۰۸ولسمشر: څه دې ووٌل؟ تر 
 تکرار کړه چې سر مې په خالص شً.

ساعته وروسته به په خٌر ستاسو  ۰۸لدٌر: هٌڅ نه خوله مې خطا شوه ما وٌل تر 
 ان مشرؾ کړم.چوپړ ته در ورسٌږم او په دٌدار به مو ځ

ولسمشر: فکر کوم تا بل څه ووٌل، مه ډارٌږه تکرار ٌې کړه اوس خو ډموکراسۍ 
 ده.

لدٌر: نه صاحب بل څه مې وٌلً نه دي زه خو د پالر او نٌکه سړي ٌم، نٌکونو مې 
د وخت د حکومتونو چوپړ په ډٌر اخالص کړي وو، زه به څه جک وهم چې د 

رحم را باندې وکړه چې په پٌسو مې الس و نه ډموکراسۍ خبره ٌاده کړم. خو لږ 
 وهً که نه زهره به مې وچوي.

ولسمشر: زهره ترک شً د بٌت المال شتمنې به در باندې لی کړم. ژر کابل ته 
 راشه که نه د خره زوي به در څخه جوړ کړم.

 لدٌر: پر دواړو سترګو. باداره نوکر دې ٌم. د خداي په امان

۰/۰۸/۸۱۰۱ 

 الوتکه وځنډیدل        د معلم عطا 

د سرچوک د رسنٌو مرکزي ادارې خبر راکړ چې په کندهار کې د هٌواد ؼلو د انار 
خوړولو مٌله جوړه کړي وه او معلم عطا ٌې هم مٌلې ته مٌلمه کړي و. عطا د خپلو 
ٌارانو سره سال مشوره وکړه چې مٌلې ته والړ شً او که نه؟ مشوره داسې شوه 

 د ځان ملګري کړي او ٌو ځای والړ شً. چې باتور دوستم هم

د مزار هواٌې ډګر ته په خرپ او ډب راؼً، الوتکې ته پورته شو خو پٌلوټ ته ٌې 
ووٌل چې الوتنه مه کوه ځکه د امرٌکاٌانو او شوروٌانو څخه مې اجازه تر السه 
کړی نه ده. تر ٌو ساعت وروسته بٌرته د الوتکې څخه را کښته شو چې حکومت 

 ه راکوي چې کندهار ته والړ شم.اجازه ن

د ارګ په ٌوه اعالمٌه کې راؼلً چې دا دروؼجن او لوټمار هر ځای ته چې ځً 
والړ دې شً. په کندهار کې نورو څه ؼٌرت وکړي چې ال معلم عطا به ٌې وکړي. 
معلم عطا ولسمشر ته په زارٌو زارٌو ټلٌفون وکړي چې د خدای لپاره بې آبه شوم د 

 بدل کړي که نه په مزار کې به نور هم بٌعزته شم.اعالمٌې طرز 
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عبدهللا عبدهللا ته ٌې هم لٌکلً پٌؽام استولً چې مرسته وکړي خو عبدهللا ٌې په کٌسه 
 کې نه شو اوس وګورو چې معلم عطا به څه توره وکړي.

 زکال ۱/۰۸/۸۱۰۱

 د کابل برق        

و او بل مزاحمت کوي، په ننۍ افؽانستان کې مزاحمتونه ډٌر دي، هر څوک د ٌ
باران او واورې هم چوکړونه جوړوي، ښځې د دفترونو لپاره بٌل بوټونه په 
پالستٌکً کڅوړو کې وړي تر څو د خټو ډک بوټونه د وزارتونو د لالٌنو د 
خرابوالً سبب نه شً. لنډه دا چې هر شً که نعمت وي د خلکو مزاحمت کوي. ٌو 

نه ګرځً هؽه برق دي. برق داسې وخت د څه چې د کابل د ولسونو د ازار سبب 
کورونو د روښناًٌ د پاره سترګې راښکاره کوي چې کابلٌان په خواږه خوب وٌده 

( بجو په  ۵ـ  ۴وي. ټوله شپه پرته د مزاحمت څخه شتون لري. سهار د وخته د )
شاوخوا کې د خوب څخه راپاڅً او دوباره د کابل د مشرانو د مزاحمت سبب 

کورنۍ پرٌږدي او نور مزاحمت مه ورته جوړه وي. برق ٌوازنۍ ګرځً. بٌچاره 
شی دي چې د بشر د حمولو رعاٌت کوي او شتمنو ته د سر خوږي جوړه وي نو 
ځکه ټوله ورځ د خوب تر وخته او بٌا سهار له وخته ٌې په تنګ کوي ولې 
مظلومانو ته ازار نه ورکوي ځکه د شپې د خوب په وخت کې راځً ارام وٌده 

ي او دوباره سهار له وخته پرته له دې چې څوک په روښناًٌ د خوب څخه را کٌږ
 وپاڅوي، پر خپل الر بٌرته ځً. سرلوړي دي وي برق

 

 زکال ۲/۰۸/۸۱۰۱

 خدای )ج( دې اصالح کړی        

د بٌت الممدس په تړاو د دونالنډ ټرمپ پرٌکړې ټول اسالمً نړۍ لړزولً ده خو تر 
ؼمجن کړي دي نو ځکه ٌې د ډونالنډ ټرمپ په ډٌرو زٌږو ټولو ٌې شٌخ الحدٌث ډٌر 

الفاظو د دؼه ناوړې پرٌکړې په تړاو ؼندلً او ؼوښتنه ٌې ور څخه کړي 
خدای دی وکړي چې جاللتماب ډونالنډ ټرامپ په خپله پرٌکړه کې ؼور او »ده:

 «تجدٌد نظر وکړي!!!

ٌې په دومره زٌږو ٌا هللا خٌر! شٌخ الحدٌث د مرګ خطر لبول کړي چې ټرامپ ته 
خبرو وؼندي ، ډار شته چې ټرمپ به موږ ټولو افؽانانو ته په ؼضب شً، شٌخ 
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الحدٌث ته دې خدای انصاؾ ورکړي چې دومره خطرناکه ؼٌرت ٌې کړي دي چې 
 نړٌوال ٌې حٌران کړي دي.

شٌخ الحدٌث په ډٌره اسانۍ سره پر افؽانانو باندې د کفر ټاپه وهً ځکه افؽانان ٌې 
او مٌړانې ته درناوي نه لري. که خدای مه کړي شٌخ الحدٌث مړ شوي واي ؼٌرت 

اوس به چا ؼٌرت کړي واي چې دومره ؼاښ ماتونکً ځواب ٌې د نړۍ لدرتمند 
شخص ته ور کړي واي. ځٌنې کسان پر شٌخ الحدٌث تهمت لګوي چې امرٌکاٌانو 

 ته مجللً مٌلمستٌاوي کوي او سرتٌري ٌې شهٌدان ګڼً.

کې شٌخ الحدٌث د افؽانٌت سمبول دي چې د افؽانانو مٌلمانه پالنه هؽوي ته په حمٌمت 
ور پٌژنً پرته له دې څخه والکه ٌوه خبره په زر ډالره ور سره وکړي. امرٌکاًٌ 
سرتٌري ځکه شهٌدان ګڼً چې له ٌوې خوا مٌلمانه دي، د طالبانو او افؽانانو سره 

ډٌر مرتد دي، د بلې خوا امرٌکاٌان جګړه کوي چې د شٌخ الحدٌث د فتواء له مخې 
د پٌسو ذکات شٌخ الحدٌث ته ور کوي چې نوموړي ٌې په ؼرٌبانو وٌشً نو ځکه 
سرتٌري ٌې شهٌدان ګڼً. خداي پاک دې شٌخ الحدٌث حفظ هللا د ټرمپ د ؼضب 

 څخه وساتً. امٌن ٌا رب العالمٌن

 امیر المؤمنین حفظته هللا تورن اسماعیل خان     

 زکال ۰۱/۰۸/۸۱۰۱

په ورستٌو وختونو کې امرٌکاٌان ډٌر خوابدي ښکاري ځکه پر خپلو نژدي دوستانو 
هم تورونه پورې کوي. حفظته هللا اسماعٌل خان هؽه پر اسالم مٌن مجاهد دي چې 
ٌوازې ٌې په جهاد کې فمط دري زره مٌلونه ډالر پٌدا کړي، چې دا د ٌو دومره ستر 

چې شتمنې ٌې تر ٌو امرٌکاًٌ لږ وي. که د کفارو مجاهد لپاره د بې عزتً خبره ده 
مشران او شتمن کسان وګورې هر ٌو ٌې د لارون په کچه شتمنً لري خو زموږ د 
هٌواد هؽه مجاهد چې نه ٌوازې هرات ٌې د افؽانانو په وٌنو رنګ کړي و، بلکې د 
 اٌران د اسالمً جمهورٌت د نٌکو مشورو پر بنسټ ٌې د افؽانستان په ګوټ ګوټ

کې سرکشه افؽانان وژلً او ټولنه ٌې د ستونزو څخه خالصه کړي ده. امٌرالمومنٌن 
تورن اسماعٌل خان خپل ٌو ګران زوي هم د السه ورکړي خو دا ډٌره مهمه نه ده 
چې هؽه څه کول چې مړ شو. هٌڅ که نه و، د حفظته هللا سکه زوی و، نو د زوی 

 مرګ خو هم په دري مٌلٌارده ډالرو ارزي.

ٌد امرٌکاٌان وپوهٌږي چې د اداري فساد، رشوت او ؼنٌمت تر مٌنځ ډٌر ستر با
توپٌرشته. حفظته هللا چې هر څه السته راوړي دي د اسالمً لوانٌو پر بنسټ 

 ؼنٌمت ګڼل کٌږي چې د جهاد مشر ته روا چاره ده. 
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د جهادي کمٌټې لخوا ډونالډ ټرامپ ته مشوره ورکول کٌږي چې د سٌګار د تفتٌش 
ولٌن سعودي عربو ته د شرعً زده کړو لپاره ولٌږي تر څو د ؼنٌمت او مس

اختالس تر مٌنځ توپٌر په ژوره توګه زده کړي. حفظته هللا تورن اسماعٌل خان د 
ؼنٌمت شتمنً په الس راوړي ده چې د رشوت، ؼصب سره ډٌر توپٌر لري. کٌدالی 

خواشٌنً ځای دي چې شً ځٌنً شٌان ٌې د شٌرٌنً په توګه تر السه کړي وي. د 
کفار او ملحدٌن د ؼصب، رشوت، شٌرٌنً او ؼنٌمت تر مٌنځ توپٌر کوالی نه شً. 

 خدای پاک دې هداٌت ورکړي. پای

 زکال ۰۸/۸۱۰۱ ۸۵

 د غاښو ماتولو سزا       

ولس باٌد د هللا )ج( شکرونه ادأ کړي چې د افؽانستان د جهادي عدلی سٌستم کې 
د سر پرٌکولو، سٌنو پرٌکولو، صلٌب جوړولو او  بنسټٌز بدلون راؼلی دي ځکه

نورو سختو سزاو ځای د ؼاښو ماتولو نٌولً دي. د شاه اولٌاء ښار څخه د زٌارت د 
 ټګانو ملنګانو خبري آژانس الندې خبر را لٌږلً دي:

د جهادي سلطان په مشری په داسې حال کې چې د دٌن منور علماء هم حاضر وو، 
 ول:الندې اعالمٌه تصوٌب ش

د امرٌکاًٌ دوستانو په مشوره باٌد د سرکښانو په سزاو ورکولو کې مالٌمت وشً »
 او جزاوي د رتبې او ممام پر بنسټ تطبٌك شً.

ـ هؽه لوړ ممامات چې د جهاد د مشرانو او په ځانګړې توګه د مسعود د پٌروانو د  ۰
ً او اوامرو څخه سرؼړونه کوي د خولً دوه دٌرش ؼاښونه ٌې ور مات کړل ش

 بس.

ـ که دولتً رتبه ٌې تر رٌس کښته وي په انسانً ډول د برلً چوکۍ په واسطه د  ۸
 ورور امرٌکا هٌواد په څٌر ووژل شً.

ـ عام بی منصبه او بی نصبه وګړي کما فی السابك د وژلو د کارپوهانو په  ۱
 الرښونه هؽه څه چې په حال کې مناسبه وي، په هؽه ډول ووژل شً.

په ؼونډه کې د روحانٌونو څخه ٌو تن استازي والړ شو د تکبٌر تر ناري وروسته 
ٌې ووٌل د خدای )ج( شکر ګذاره ٌوو چې جناب عالٌمدر حفظته هللا د بلخ سلطان 
زموږ مالٌانو صاحبانو تړلً سترګې را خالصً کړي او د خواږه خوب څخه ٌې 
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ونو صدله ووٌشل او خبر ٌې را وٌښ کړلو. موږ ته ٌې تر ذکات برسٌره په ډالر
 کړلو چې د افؽانستان د جمهور رٌس ماٌنه عٌسوي مذهبه ٌانې کافره ده. ناره تکبٌر 

د شٌطان مخ دې تور شً پر موږ مالٌانو کفاره کٌږي چې تر اوس پورې د دؼه 
ترٌخ حمٌمت څخه په تٌرو درو کلونو کې خبر نه وو. اوس چې پوه شولو بې درنګه 

جمهور رٌس او ټول وزٌران ٌې چې د جهادي کړٌو سره تړاو و نه فتوأ ورکوو چې 
لري کفار ګڼل کٌږي او په ممابل کې باٌد جهاد اعالن شً. البته هؽه کفار چې زموږ 
د جهادي مشرانو لخوا افؽانستان ته رابلل شوي دي، نه دا چې جهاد ٌې په ممابل کې 

ږي. هر هؽه دولتً ممام جاٌز نه دي بلکې په جګړو کې مړي هم شهٌدان ګڼل کٌ
چې د جهادي مشرانو او لوماندانانو په وړاندې بې احترامې وکړي او ٌا کومه ؼلطه 

 پرٌکړه وکړي، کافر مطلك او مرګ ٌې بې درنګه روا او جاٌز کار دي.

په پای کې موږ دٌنً عالمان د خدای )ج( دربار ته دوعا کوو چې د بلخ سلطان دې 
ې ورکولو په ثواب کې دې خدای مٌلٌاردر کړي. امٌن زر کلن شً او د ډالري صدل

 ٌا رب العالمٌن

د مختلفو خبري اژانسو په اعالمٌو کې راؼلً دي چې لوړ رتبه مامورٌن باٌد 
ؼاښونو ته د اوسپنې کلک پوښونه جوړ کړي پرته له دې څخه ٌې د ؼاښو ماتولو 

 مسولٌت په خپله ؼاړه دي. پای

 رښتیانۍ کیسه     

 څخهد فٌسبوک 

ل.ل کال کښی دپاکستان څخه مجاهدٌن افؽانستان ته راؼلل ستاسو  ۰۱۱۰کله چه په 
به هم ٌاد وی چه په لوٌو الرو کې د مختلٌفو تنظٌمونو لخوا پاټکونه جوړ شول. کوم 
شٌان چه به د ٌو والٌت نه بل والٌت ته لٌږدول کٌدل د هر تنظٌم د پاټک لخوا به 

 !!!! ه نوم پٌسی تری اخٌستلیډول د محصول پ      جال جال 

اوهمدارنګه ټولی دولتی اداری د چور نه وروسته د مختلٌفو تنظٌمونو په 
  مرکزونوتبدٌلی شولی

دجالل اباد ښار دتالشی چوک سره روان وم چه ٌومجاهد د رٌکشا د چلونکی سره 
  جنجال کولو

ا واال واًٌ چه مجاهد درٌکشا چلونکی ته وٌل چه ما رب العالمٌن ته ٌوسه او رٌکش
 زه په رٌکشا کی تا رب العالمٌن ته نشم. بوتلالی
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 مجاهد درٌکشا چلونکی وواهه چه کمونسته ولۍ می رب العالمٌن ته نه بوځً

رٌکشا چلونکی د مجاهد نه پوښتنه وکړه چه هلته څه کوی مجاهد ووٌل هلته زمونږ 
 مرکز دی هره ورځ په رٌکشا کی مرکز ته خرڅ وړم.

ٌوه صراؾ چه دا جنجال ًٌ ټول لٌدلی وو د رٌکشا چلونکی ته  سړک تر څنګ
 ووٌل دا مجاهد صٌب دارالمعلمٌن ته ٌوسه. مجاهد ووٌل. هو کنه

 زکال ۸۲/۰۸/۸۱۰۱

 نور خلګ هدېرو ته مړي وړي، خو موږ بیا له هدېرو مړي راوړو 

وي د افؽانستان په پنځه زره کلن تارٌخ کې ډٌرې پٌښې د څو ځلو لپاره تکرار ش
دي. د مړو راوړل د هدٌرو څخه هم څو ځله د کولرا د ناروؼً په وجه تکرار 
شوي دي خو دا ځل د طالبانو د کرامتونو په وجه دا پٌښې بٌا په نوي بڼه 
تکرارٌږي. طالبانو ډٌرې ښې زده کړې د پاکستان په مطهرو مدرسو کې تر السه 

. طالب العلمو د کړي دي چې امرٌکاًٌ مشاوروٌنو هم ور سره مرسته کول
دوږخونو د جزاو څخه په زده کړه د دهرٌانو او نٌمچه مسلمانانو لپاره ښې د خوند 
سزاوي ټاکلً دي. هؽه څوک چې د وهابٌانو د کړونو سره مخالفت وکړي باٌد په 
لبر کې هم ناارامه اوسئ نو ځکه د ښخولو په مراسمو کې ګډون کوونکً هم د 

 ٌې کورته مړي ستانه شً. مرګ مزه وڅکً او د هدٌرو څخه

د هدٌرو څخه د مړو ستانه کٌدل هم ډٌر ثواب لري ځکه کورنۍ ٌې په لٌدو سره د 
لبر د عذابونو څخه پوره خبرتٌا تر السه کوي. ښه به واي چې په ځانمرګً برٌدونو 
کې برخه اخٌستً واي چې د شهادت په لومړي شپه ٌې په نازکو حورو او سپٌن 

ت تنده ماته کړي واي خو دا بدبختان مرتد بلې نړۍ ته والړل مخوو ؼلمانو د شهو
 او د جهادي مشرانو سره به په سربدله ډول ګذاره کوي.

د علماوو په نوي فرمان کې ٌادونه شوی ده چې د افؽانو سرتٌرو جنازه باٌد و نه 
شً ځکه هؽوي د اسالمً بلبالنو په وړاندې د توپک شپٌلۍ کاروي. طالبعلمه باٌد 

ځانګړو مراسمو خاورو ته وسپارل شً او ګډون کوونکً باٌد په ژوندون په 
کورونو ته ستانه شً. طالبان د پاکستان د مفتٌانو په فتواء د اسالمً عماٌدو 
خپرونکً او د دٌن ستنې دي، ځای ٌې پرته د شکه جنت دي نو دوعا کوو چې ٌا 

لس ٌې د ګواښونو څخه ربه ټول د دٌن بلبالن ژر د جنتونو پر لوري واستوي چې و
 په امان شً. نو به هم دٌن هم خرما شً. پای
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 زکال ۴/۰/۸۱۰۲

 د جهادي مشرانو په سر سالمتي هللا اکبر    

د ارګ د مٌخانې د ځانګړې څانګې اطالعاتً مسول خبر راکړي چې افؽان ولس په 
شواهدو ثابته کړه چې تر پخوا ډٌر زٌات د خپلو حمولو څخه په دفاع کې ډٌر تکړه 
شوی دي. خبرلوڅً خبر راکوي چې په همدې مناسبت د ارګ ولسمشر، ولسکشر 

پٌکونه پورته کړه. تر لومړي  او جهادي رهبرانو د سر په سالمتً د وٌسکً او ودکا
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پٌک وروسته شٌخ الحدٌث درې ځله د هللا اکبر نارې په داسې حال کې ووهلً چې 
 ټولو ګډونوالو بدرګه کولً.

شٌخ الحدٌث په داسې حال کې چې د شرابو نشې لږ ؼلبه ورباندې کړي وه، 
ګټه  حاضرٌنو ته په لوړ اواز ووٌل: موږ جهادي مشران د دارلحرب د حمولو څخه

پورته کوالی شو نو ځکه د ښکلو پٌؽلو درلودل او شراب چښل راته حالل دې ولې 
داسې ښکاري چې په ښار کې هر خاس و خاشاک او ٌا عادي وګړي هم شراب 
چښً او آن د چرسو په نشه ٌې لبضه کوي چې دا چاره د مجاهدٌنو پر حمولو 

م چې د کورنٌو چارو ښکاره تٌري دي. زه د ولسمشر او ولسکشر څخه جداً ؼواړ
 وزارت ته امر وکړي چې همدا نن شرابخانً بندې کړي.

د کورنٌو چارو وزٌر سمدالسه د پوډرٌانو، شرابٌانو او چرسٌانو وسلوال کنډک ته 
( ساعته کې د جهادي شورا امر تطبٌك او د خپلو تجربو ۸۴امر وکړي چې په )

نور نشه ای توکً راټولً او د څخه په ګټه اخٌستنه ټول شرابٌان زندانې، شراب او 
 جهادي شورا ممدس ګدام ته تسلٌم کړي.

د سٌمې څخه د مختلفو ژورنالٌستانو د رپوټونو پر بنسټ د شرب پلورلو مشر ټول 
مشترٌان د خپلو حمولو څخه د دفاع په موخه را وبلل. مشر ؼوښتنه وکړه د هؽو 

ي، د پولٌسو سره د وسلو څخه چې د شهٌد د اونۍ په تجلٌل کې ورته وٌشل شو
ممابلې لپاره د ودکا او وٌسکً د بوتالنو د ناموس څخه په دفاع کې وکاروي. په اخ 
او ډب کې څو تنه شرابٌان ټپً او ٌو نفر د وٌسکً او ودکا بوتالنو د ناموس په دفاع 
کې د شهادت مرتبه نصٌب شول. د پٌښې په پای کې د مشر شرابې په عالالنه پالن 

ٌمې ته ځان ورساوه او په ٌوه انفجار ٌې څو پولٌس او د دوي ٌو ځانمرګې س
مالتړي ووژل. د هللا اکبر د مسلسلو نارو او چٌؽو په پاٌله کې پولٌس د سٌمې څخه 

 وتښتٌدل او بري د شرابٌانو، پوډرٌانو او چرسٌانو په نصٌب شو. پای

 زکال ۲/۰/۸۱۰۲

 حالله شتمني      

حالله وٌل کٌده چې په کار او زحمت به پٌدا  په پخوا زمانو کې هؽې شتنمً ته
کٌدل. ورځ تر ماښامه به ٌې په بشپړ صدالت کار کاوه تر څو د خپلو اوالدونو نفمه 
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برابره کړي نو په وٌاړ به ٌې وٌل چې د خپلو اوالدونو روزي په حالله توګه پٌدا 
 کوم.

په دٌن او مذهب دا چې نړۍ د بدلون په حال کې ده نور د ژوند په ټولو برخو آن 
کې هم بدلونونه ښکاري. ٌو سپٌن ږٌري د شٌخ الحدٌث او ور سره ناسته نورو 

 علماوو څخه وپوښتل چې درواغ په کومو ګناهونو کې شمٌرل کٌږي؟

ټولو ناستو جهادي علماوو په ٌوه ږغ ووٌل چې درواغ کبٌره ګناه ده. خو شٌخ 
بٌره ګناه نه ده بالکل درواغ الحدٌث په لهرجنه لهجه ږغ وکړي، درواغ ٌوازې ک

 وٌونکً مطلك کافر دي.

په ؼونډه کې د ناستو سپٌن ږٌرو او تور ږٌرو څخه ٌو ځوان پر ځای ودرٌد په ډٌر 
درناوي ٌې وپوښتل: اوس چې زموږ پخوانً ؼرٌب مالٌان او ٌا جهادي لوټماران د 

ت واٌې جهاد د برکت څخه د ډٌرو شتمنٌو او ځمکو خاوندان شوي دي خو هر وخ
 چې ٌوه لوٌشت مځکه مو ؼصب کړي نه ده اٌا دا درواغ نه دي؟

په ؼونډه کې ږوږ شوه، داسې ښکارٌده چې پوښتونکً ځوان د اسالم پر ضد څه 
ووٌل. د ؼالمؽال په مٌنځ کې شٌخ الحدٌث په لوړ اواز ټول ګډون کونکً ارامً ته 

اب ډٌر ؼاښ ماتونکً را وبلل او داسې ودرٌد چې ګواکً د ځوان د پوښتنې په ځو
ځواب ورسره دي چې بٌان ٌې کړي. شٌخ الحدٌث د بسم هللا او ٌو حدٌث شرٌؾ تر 
وٌلو وروسته په لهرجنه لهجه ووٌل: ای نادانانو او د اسالم د دٌن څخه ناخبرو! 
تاسو څومره احممان ٌاست چې په دومره ساده اسالمً مساٌلو هم نه پوهٌږي. پر 

کړي چې د دٌن ستنې او په ځانګړي توګه جهادي مشران  افؽانانو خدای )ج( رحم
 ٌې ستاسو په نصٌب کړي پرته له دې به تاسو ټول دوږخ ته والړ شً.

دا څه بٌعمله پوښتنه ده چې دا نادنه ځوان وکړه ممصد ٌې د خلکو د عمٌدو خرابول 
 دي. کله چې ٌو دٌنً عالم او په ځانګړي توګه هؽه کسان چې د خداي )ج( په الر
کې جهاد کړي وي، څه السته راوړي هؽه هٌڅوخت ؼال نه ګڼل کٌږي بلکې د 
مځکو د ؼصب او ٌا د نورو شتمنٌو د اخٌستلو په وخت کې د هللا اکبر ږغ کوي نور 
 هر څه ورته روا دي. ناستو خلکو هم د هللا اکبر ناره تاٌد کړه او خاموشه کښٌنستل. 

ستاسو د جهادي مشرانو پر بنګلو څه  شٌخ الحدٌث وفرماٌل:تاسو والړ شً وګورئ
لٌکل شوي دي او بٌا د حالل او حرام لضاوت ور باندې وکړي. زه به تاسو ته د 
هؽه مجاهد چې خپل ژوند ٌې د جهاد په الر کې لربانولو په باب معلومات درکړم 

 چې د کور پر دروازه ٌې  داسې لٌکلً دي: 

 «هذا من فضل ربً» 
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ه جهادي مشر نژدٌوالً د خدای پاک د اوامرو سره را په دا هؽه جمله ده چې د هؽ
د دولتً ځمکو د »ګوته کوي. خو ستاسو په شان نادان خلک ٌې بٌا داسې تعبٌروي:

ٌوه مشهور ؼاصب د بنګلې د دروازې په سر مً نن ولٌدل چً ورباندي لٌکلً 
"  څه پکً واٌاست؟ دا ښاؼلی خو د ملت په شتمنً او د:«هذا من فضل ربً» وو

 !!!!فضل واٌیهلالج لج شٌطان " په الرښوونه جوړي شوې بنګلې ته هم دخدای 

شٌخ الحدٌث وفرماٌل: د خدای څخه وبٌرٌږي په جهادي مشرانو پسې داسې شٌان مه 
 لٌکً چې د دوږخ په اور کې به لولپه شً. پای

 

 د لیکوال دمحم ابراهیم نعیمي لنډه پیژندنه

کندهار په پنجواًٌ ولسوالۍ کې زٌږٌدلی دی، کال د  ۰۳۵۱دمحمابراهٌم نعٌمً په 
ښکاپوربازاردی ، ٌوه  کندهارد پالرٌې ښوونکی و اوپلرنۍ کورنۍ ًٌ چې د

هلمند والٌت د ګرشک په ولسوالی کې  روحانې کورنۍ وه. دپالرد دندې په وجه د
زکال کې پای ته رسولې. په  ۰۳۱۰لوی شوی او د ابوالفتح بستً لٌسه ًٌ په 

زکال  ۰۳۱۶د کابل پوهنتون د پولٌتخنٌک په پوهنځۍ کې شامل شو. په همدؼه کال 
ًٌ د کانواٌستلو څانګه پای ته ورسوله اوسمالسً ٌې دعسکري خدمت د احتٌاطو 

زکال په  ۰۳۱۱دوره پٌل کړه او ترشپږمٌاشتو وروسته ًٌ ترخٌص ترالسه کړ. د
ې د انجٌرپه توګه اوړي کې د پروان والٌت د فرنجل ؼوربند د بٌراٌتو په کان ک

ممرر شو. په دؼه ترتٌب ًٌ د کانو او صناٌعو په وزارت کې بٌالبٌلې دندې ترسره 
کړې، د هلمند په والٌت کې د پنبې او نباتً ؼوړٌو د فابرٌکې رٌس شو، 
شپږمٌاشتې د پلچرخً په زندان کې سٌاسً محبوس و، د کانو او صناٌعو په وزارت 

رې کارکوونکی اوپه پای کې له دولتً دندې څخه کې د ډبرو د سکرو د مرکزي ادا
ګوښه ، دوه کاله ٌې د شخصً کار په لړکې د ګلدوزۍ او خامکدوزي دوکان درلود، 

زکال و ډنمارک ته کډوال شو . اوس په ډنمارک کې له خپلې کورنۍ ، ۰۳۲۳او په 
 مٌرمن او درو اوالدونو سره ژوند کوي . 

څو کاله کٌږي چې د خپلې عادي ورځنۍ دندې ترڅنګ ٌې له لٌکنوسره مٌنه پٌدا 
کړې ده چې په دری ، پښتو او ډنمارکې ژبه ًٌ ډٌرې لٌکنې په بٌالبٌلو وٌبپاڼوکې 

چلوي  nahimi.dkخپرې شوې دي. همدا ډول د ډٌرې مودې راهٌسً ٌوه وٌبپاڼه 
 ٌاسً او ټولنٌزې لٌکنې خپروي . چې په انګرٌزي ، ډنمارکً ، پښتو او دري ژبو س

 د لیکوال چاپ شوي کتابونه:
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زکال خپور شو، همدؼه  ۸۱۰۸ـ )او ال ګلونه سوځً( ٌې لومړی کتاب و چې په  ۰
زکال کې خپور شو. د کتاب منځپانکه د  ۸۱۰۵کتاب په ډنمارکً ژبه هم په 

 افؽانستان د ښځو د ژوند د تارٌخً بهٌر بٌان دي.

کې د هٌواد سفرنامه چې په لنډه توګه د افؽانستان د حاالتو زکال  ۸۱۰۸ـ په  ۸
 زکال ترسٌموي. ۸۱۰۱انځور په 

ـ )په افؽانستان، عراق او لٌبٌا کې د ناټو جګړې( ٌې ژباړلً چې په دوو ټوکو کې  ۱
 زکال خپور شو. ۸۱۰۶د   

ـ د پٌشمل بای کٌسې لومړی ټوک د طنزي کٌسو مجموعه د چاپ کال مارچ  ۴
 الزک ۸۱۰۶

 زکال ۸۱۰۱ـ په افؽانستان کې د امرٌکا پټې موخې او لوڅ جناٌتونه، د چآپ کال  ۵

 ـ اوسنۍ کتاب ۶

 زکال ډنمارک  ۸۱۰۲/  ۸/  ۸۱په درناوي 


