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 1تر 1 له :شمیرهد پاڼو 

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

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

  

 2016/ 02/ 22 داکتر سید خلیل هللا هاشمیان

 !!!هشت عسکر امریکایی مفقود گردیده یک ماشین پرنده دستیاب و

پورتال افغان جرمن آنالین  درزبان ملی پشتو که ه ب مقاله ای  در پوهنتون دهلی، عبدالخالق رشید، استاد جناب پوهاند

 رکه د آنجائی گیرد. از توجه اهل خبره قرار مورد که باید کرده اند نشر بی رالازقول وبسایت روهی مط شده، نشر

 شکل یک استعالمیه تقدیم میکنم:ه ب این یادداشت را هیچ طرف چیزی نشنیدم، آنباره از در اخیر روز چند

ط سال تثبیت گردیده توس هزار نام"ویمانا" که قدامت آن بیش از پنجه پرنده ب است که یک ماشین مشعر مذکور خبر

شده  مفقوداالثر کشف این آله،آن هشت عسکر از بعد خاک افغانستان کشف گردیده و امریکایی از عسکر هشت نفر

دی )گا همان بایدکه این "ویمانا"  تشخیص کرده اند متون قدیم هندی تتبع و صاحب رشید از روی آثار اند. پوهاند

ای ه ها و تکتیک آریانای باستان به اساس دانش راز ازمنه های قدیم در پرنده، ماشین پرنده، مرغ پرنده( باشد که در

متون  کردند.این هم در زمینی نگه می سمچهای زیر در های مخفی و جا در و آنرا شد مخفی ساخته می مرموز و

 کرد.  جای دیگر حرکت میه یکجا ب از قدیم گفته شده که این ماشین توسط باد

کشف این ماشین پرنده متعجب شده  اوباما از آمده که رئیس جمهور خبر بگذریم، در جنبۀ اساطیری این خبر اگر از

ت اینکه وبسای دانسته است  امریکا برابر رکقربانی هشت عسه حتی ارزش آنرا ب آنرا یک اقدام بزرگ خوانده و و

 گرفته و باالی آن تدقیق صورت گرفته یا نی، هنور معلوم نیست.   کجا از روهی این خبر را

لت دو افغانستان از در وظایف عساکر امریکا ارتباط چگونگی کشف وموجودیت این آله وه ب صاحب رشید پوهاند

 کابل سواالتی نموده که مهمترین آن اینست :

بی که این آلۀ عجی روشن سازد و جهانیان بگوید غانستان ومردم افه که ب دارد افغانستان کسی یا مقامی وجود در آیا 

 شد؟با دست کی میه ب کجا وه دست آمده، اکنون به خاک افغانستان ب امریکایی از بدل قربانی هشت عسکر که در

جایی  چهی از درین مورد نشر  شده باشد،اما نیز میدیا و شاید در شده بود نشر نیز )تول افغانستان( پورتال در این خبر

 جامیک تصرف کی و در حاال افغانستان کشف شده و کدام محل در نشده که این )ماشین پرنده( از یک تفصیل نشر

امریکایی حقیقت داردیاخیر؟ لهذاازتمام ویب سایتهاومیدیای افغانستان تقاضا  موضوع غایب شدن عساکر باشد؟  آیا

 میشود درزمینه روشنی اندازند.

 2016فروری  22  -یل هللا هاشمیان سیدخل –باعرض احترام 
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