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 ! ته د پام وړ پیشنهاد ژورنالستانومحترمو  او نورو  0سی  0بی 0د بی 

او  پوره کړی سرهټولولو په  نوراپورو نورو دخپل معاشونه لطفأ تاسو  غواړی چیدا ولس ستاسو څخه  زموږ

په ګران هیواد افغانستان کښی حاالت عادی نه دی او د هیواد  د دښمنانو څلویشت کاله کیږی چی   0بریالی اوسی

  0م لریدوا بیرحمه جګړه  د ملی ګټو پر ضدلخوا 

 امنیتد هغوی باندی چه   مسلو مهمو په هغود هیواد لطفأ  د ګران هیواد افغانستان د علم او ډیوی بی ننګه دشمنان 

  0مه خبره وی وی ته خطر موجود

د خدای و روی ته وګوری،  زمونږ بیګناه ولسی 

میاخان بیچاره د پکتیکا والیت وګړی لکه 

چی خپل  پریږدیمهربان پالر اومظلوم افغان 

تعلیم او تربیه ورکړی،  بی ژغه  اوالدو ته

 یبیله ستاسو د رسوایی او تجارتیږدی چی رپ

دا به تاسو ته  ، وروزی خپل لوڼیڅخه  ونوژغ

کاشکی  0ویبه خدایی خدمت هم لوی ثواب او 

        0کټه نه لریهیڅ مګر اوس بیله ضرر څخه  کټور ؤبه  ستاسو راپور په هیواد کښی امنیت وای نو دا

کیلو متره لیرې ښوونځي ته بیایي، دې کار دغه پالر د افغانستان سوېل  2۴کلن پالر هره ورځ خپلې لوڼې  ۶۳ "

  0ختیځ پکتیکا والیت کې پر خواله رسنیو پر یوه اتل اړولی دی

 0عمر د دغه سړي چې له څو کالو راهیسې د زړه له ناروغۍ کړېږي، هیله دا ده چې لوڼې یې ډاکټرانې شي د پاخه

میاخان څو کاله له یوې سیمې بلې ته د لېږد کوچیاني ژوند درلود، خو د خپلو لوڼو د زدکړې لېوالتیا یې د دې المل شوه چې 

 0نور به په څړ ځایونو پسې کډه نه وړي
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کړي په خاطر یې د پکتیکا په مرکز ښرنه کې لږ ځمکه واخستله. دا مهال ټوله پکتیکا ایله یوه متخصصه ډاکتره د لوڼو د زده 

د سپین ږیري پالر د لوڼو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې حکومت یې د کور خوا ته ښوونځ جوړ کړي او د کلي نورې نجونې  لري

   "0یهم له زدکړو بې برخې نه ش

  

 د امر بالمعروف دوری انستان د علم او ډیوی بی ننګه دشمنان لکه مال قلم الدین د طالبانو د تورید ګران هیواد افغ

  0مه خبر ویبیچاره تیار ناست دی په میاخان  کښی جالد چی همداوس په کابل

تکه سپنه ږیره یی تکه توره رنګ  هغهد امر بالمعروف جالد اوس خپله  دوری مال قلم الدین د طالبانو د توری

د  دوری مال قلم الدین د طالبانو د توری 0دی څلور پاوه پاکستانی رانجه یی تپلییی باندی پر خپل سترګو  کړیدی او

چه د طالبانو د راتګ سره سم دی  تیار په انتظار والړ دیسره او اردلیانو امر بالمعروف جالد د خپل د لرکو درو 

       0پیل کوی او ډبلولو سره به بیا د ښخو په وهلو

جاسوسان سره  او طالبانوڅو نورو د امر بالمعروف جالد او سید اکبر آغا د  دوری قلم الدین د طالبانو د توری

  0آی په ګټه کار کوی 0اس 0دی او د پاکستان آی ناست یوځای په کابل کښی

علم او ډیوی  بی ننګه  غو د د و میاخان بیچاره  0په کابل کښی د طالبانو د راتګ دپاره الری اوپاشی کویدا ډله 

 0لپاره وژل کیږیاستولو بی کناه د خپل لوڼو د مکتب  دی مه ور پیژنی چه ته دشمنان

 وګوری !محترمو ژورنالستانو 

وطنپال افغان هیوادوال د علم او ډیوی بی ننګه  کورنی او بهرنی دشمنان پدی وطن کښی امنیت نشته  زموږ ګران  

زموږ وطنپال افغان هیوادوال بی ګناه وژل کیږی او تاسو هم دا په پام کښی ولری چی مه ورپیژنی،   په ناحقه ته

 0وی وساتیغنشی کوالی چی ه
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مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن
 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 جالدان مه خبروید طالبانو د امر بالمعروف 
Yusufi_akhtar_detalebano_de_amr_belmaroof.pdf 


