
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
                                                   ۶۲/۶۰/۲۰۲۱                         یار یار محمد

  

 

 له وراني سره تړلې ده  طالباني پدیده
 
 

بربادوونکی    ل کې, د یوه جنګي_ استخباراتي عمل په وړاندې, یو ال خشن و 1373طالباني پدیده په  
جنګي_ استخباراتي عکس العمل وو او تر ننه یې ثابته کړه چې له سولې, وطندوستۍ او ودانۍ سره  

 !په شدت حساسیت لري 
 

د ټولې دنیا یاد دي, دغې ترهګري ډلې چې تېر ځل افغانستان اشغال کړی وو نو څنګه یې زموږ د  
تړلې وه! چې یوه تاریخي دردوونکې    محبوب وطن سیستماتیکې بربادۍ او د ملت قتل عام ته مال

بېلګه یې د جنت شمالي شنه باغونه په جهنم بدلول ول, د پنجابي انجنیرانو په مدیریت یې د پروان  
باغونه, کوڅې او کورونه له یوه مخه د بیلدوزرو تر غوبل الندې راوستل او هوار یې کړل, دا جنګي  

له وو او آن خپله د طالبانو لپاره هم د توجیه وړ نه  جنایت یې د افغانستان په اوږده جنګ کې بې مثا
 !دی, دا جنایت د طالب واکمنۍ ویاند عبدالحي مطمین په خپلو چاپ شوو خاطرو کې غندلی دی

 

نن ګورو چې د افغانستان د ودان وجود په وړاندې, طالباني پدیده نوره هم حساسه شوې او هره  
یریت اشغالوي نو ټولې دولتي ودانۍ یې اول چوروي او  ولسوالې چې د خپلو پنجابي رهبرانو په مد 

بیا یې ساختمانونه په بمونو الوزوي یا اور ور اچوي, دوی دومره د افغانستان د وجود غلیمان دي  
چې دا فکر هم نه کوي چې که رشتیا پر افغانستان د واکمنۍ خیال لري نو په همدغو ودانیو کې به  

ښکاري چې د دوی د بیا واکمنۍ او اشغال خوب دوی خپله هم نه  دوی خپله اوسي! خو له دې دا هم 
 !شي لیدالی نو خپله تنده د بربادیو او یومخیزو خرابیو په په نمایش سره ماتوي 

 

دغسې افغان دوښمنه پروګرامونه یې حتا خپله د دوی په لیکو کې د اکثرو جنګېدونکو افرادو لپاره  
په هرات کې سلګونه طالبان چې د دغسې تخریباتو مخه   هم د منلو نه دي, همدا علت دی چې پرون 

  !یې و نه شوای نیوالی نو له حکومتي ځواکو سره یوځای شول
 

دا هر څه د دې څرګندوی دي چې طالب نور په یومخیزه فناه محکوم دی او په دې وروستیو کې یې  
 !د افرادو پر ځای, من حیث امارت یوه جمعي انتحار ته اراده کړې ده
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