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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 ۵۲/۹۲//۲۱۵(                                                                                         تاند ويب پاڼه)څارګر 

 د غزني ولسي قیام؛ طالبان ملي مقاومت نه دی

که طالبانو پښتانه پېژندالی، نو لومړی به دا ور معلومه وای . باالخره معلومه شوه چې طالبانو پښتانه سم نه ول پېژندلي
که له يوې خوا طالبانو ملت سم نه و پېژندلی، لهه بلهې خهوا وینهو نهاخبره او  قهده        .چې پښتانه ظلم، تېری او تکبر نه مني

وهوروونکي   اهم سهم نهه ول پېژنهدلي او د خکلهو کلیهو، او خکلهو مللومهو خلکهو لهه           مندو تش په نامه حقهو  پواهانو طالبهان   
او تهر وولهو مهمهه دا چهې د      .ملي مقاومهت نهوم ورکهاوو    په ناخبرۍ او سترګې پټولو يې دې پنجابۍ شیشکې ته د وضعیته

 .يها پښهتانه طالبهان د     نړۍ په کچه اغو خلکو اهم طالبهان او پښهتانه نهه ول پېژنهدلي چهې  کهر يهې کهاوو، طالبهان پښهتانه،           
که څه ام د دوی د جنايت د بیانولو لکاره دا کا ي  .طالبانو تېر لس کاله د خکل ژوند د وولو  قدو زور تر پښتنو و يوست

ده چې دوی د پښتنو سیمه د لسو کلونو لکهاره بهې نلامهه، بهې نلمهه، بهې خهدماتو، بهې مالکهه، بهې مشهره، بهې مکتبهه، بهې               
 .ه وساتله، خو دوی پر دغه ستر جرم ایڅکله ام اکتفا نه وه کړېاو بې سرپرست. تعلیمه

دوی د پښتني سیمو ار متحرک او په کارپسهې شه ت تعقیهب، او بیها د جاسهو ، پهه بهانهه، او زرو نهورو بههانو بنهد ،           

ره تهر  د دوی د بې آبۍ تهر وولهو ر هر زور پهر اغهو سهیمو وو چهې تهل يهې د دوی لکها           .ترور، شکنجه،  رار، او بې آبه کړ

دوی ښوونځي يا وتهړل، او يها يهې داسهې پرانیسهتي وسهاتل چهې تهړل کېهدلو پهرې شهر              .نورو ر رې قربانۍ ورکړې وې

دوی اقتصاد  چارې او بازارونه پر وکه ودرول، خلک يې مهمان انو تړلو ته اړويستل، کلي يې له لوسهتو خلکهو    .درلود

فلونه يې حرام او تحريم کړل، د کشريو الکانو او ماشهومانو  خالي کړل، مشران يې ترور کړل، موسیقي او د خوښۍ مح

تر مخ يې قتلونه، وينې تويېدنې، او اندامونه غوڅېدل  اد  کړل، خلک يهې پهه دښهمنیو ککهړ کهړل، د ومکهو د هوې يهې         

 .ښځینه تعلیم يې  حاشي او د خکل ملي بیت المال لوټ يې غزا او جهاد وګاڼه  مزمنې او النجمنې،

و ل هوا د مینهدو تهرمخ د ح لهو شهويو تنکیهو زامنهو، د مېرمنهو تهرمخ د غلبیهل شهويو مېړونهو، او د ماشههومانو             کهه د طالبهان  

ترمخ د ال  تر شا تړل شويو پلرونو او د جومات پهر الره د شههیدو کهړای شهويو  لمهاوو او مشهرانو کیسهې کتهابونو تهه          

 .شي نو لسګونه زره پاڼې ادبیات به رامنځته شي

د دوی دښهم  اهم   . البانو ایڅکله داسې يو م الف نه درلهود چهې د دوی جنايتونهه يهې جنايتونهه ګالهي وای      له بده مرغه، ط

 .دوی وروڼه ګال، او د دوی دوستانو خو اسې ام ورته د يهججوجو مهججوجو پهر وهای، د مههد  د لښهکر نهوم ورکهړی و        

و ګګهر پښهتانه تهه دا لهه سهره  یهب نهه ښهکار ده         طالبانو د پاکستانیانو د غ مۍ مسجله دومره  اد  کړه چې نور يوه ببر ا

چې د کلي ستونزه او  یصله يې د حل لکاره پنجاب ته وړې وای او د خکل کاله ستونزه دې يې له پرد  کهم ااتهي او کینهه    

  .کښ پنجابي دښم  سره شريکه کړې وای

ه د وژل شهو  بهې ګنهاه انسهان سهر      طالبانو د پښتنو لوستي او نالوستي وګړ  داسې سره ج  کړل، لکه د جاسو  په نام

په کابل او اروپا کې ر رو متعصبو شهراب ورو او د چهوکۍ نهه ور رسهېدلو لهه املهه  قهده منهو          .او تنه چې سره ج  کو 

وګړيو له طالبانو څ ه ملي مقاومت جوړ کړ او تل يې د اغه ملت پر غم او درد پرده واچوله چې ستونی يهې د طهالبګي   

 .تر تبرګي الندې و



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

او دې رول نلرياتو آن د االبروک پهه څېهر د لهوړ      ړۍ د پاکستاني تګ رجوړوونکیو په پله، طالبان او پښتانه يو وبلل،ن

د اروپها او کابهل لهه طالبهانو، پاکسهتاني       .پوړيو امريکايي چهارواکیو پهه رسهمي معبو هاتي وينهاوو کهې سهر را ښهکاره کهړ         

رې وول په دې خبره کې تېروتلي و چې ګواکې پښهتانه لهه طالبهانو کهانګې     بامبړانو، رانیولې، تر اروپايي تبصره چیانو پو

 .نه کو 

په انهدړو غونهدې يهوه سهیمه کهې،       .باآلخره، د پښتنو کانګو پیل وکړ، او د طالب ګندګي د پښتون ستونې تېره نکړای شوه

شک  المه را نیولې تر مه   چې يوه زمانه به يې تورسرو په سندرو کې طالب جان طالب جان زمزمه کول، او له م  م

اسما یله پورې يې زرګونه م يان د خکلو زړه په وووو م يان کړل، خلک له طالبهانو څ هه د مهرر تهر بريهده کرکهې تهه        

 .طالبان لولکه کړل ۹۱مجبور شول او باآلخره يې د کرکې اورشیندونکی لمبې وکړې، او په لومړی جوپه کې يې 

 .ې را برسېره شوېد اندړو له پاڅونه څو مهمې خبر

لومړی خو د اروپا، کانارا او امريکا د شرابیانو او د کابل د ناخبره او له خوبه غرمهه را پاڅېهدونکیو تبصهره چیهانو اغهه      

د ا غانسهتان پهه تهاريخ کهې کلهه اهم       . تلويزيوني خبرې باطلې او جاا نه ثابتې شوې چې و لې طالبان يو ملي مقاومت دی

 .که دا ملي مقاومت وای، نو ملت به دغه رنګ استفرا  ترې نه کاوه. نه دی را پار دلی ولس د ملي مقاومت پر ضد

دوامه دا چې ولسونو ته د طالبي د و له باده رک وجود، او د اغه کمزورتیها، او د طهالبي جبهروت شکسهت واضه  شهو،       

نو بريد د اغوی په شرم او  ار بهدل  بهرنیو او کورنیو طالبا /۹۲  چې څنګه د يوه کلي په سککو وسلو سمبالو کلیوالو د

کسههههه يههههې بههههد بههههد   ۹۱يههههې پاکسههههتانیان ول ژونههههد  ونیههههول، او   ۹/  تنههههه طالبههههان، چههههې  /۲کههههړ، پههههه نیمههههه ور  يههههې  

 .کسه کلیوال په دې وتوانېدل چې د اندړو د کلیو کوڅې د پاکستاني طالبانو د وينو پر کرښندو ولړ  /۲  څنګه  .ووژل

له خکلهو ملګريهو سهره د طالبهانو جفها، او نهاوواني برسهېره کهړه چهې څنګهه يهې د خکلهو داسهې              در یمه دا چې يو ول بیا يې 

. ملګرو د وژلو لکاره درې پرلکسې جګړې او توطیې وکړې چې امدوی تهه يهې د سهولې وهول انت ابونهه وړانهدې کهړ  و       

باګرام بندي انه تېره کړې وه،  دا اماغه کسان و چې د دوی په لیکو کې لس کاله جنګېدلي، ار يوه يې دوه دورې کاله د

ديني  المان ول، له حکومت څ ه تر دې حده رره کوونکي ول چې په روغتونونو کې يې له درملنې رره کوله، خو دوی 

   .د خکلو دغو ملګرو پا  ام ونکړ، او د اغوی پر کورونو يې وزيرستانیان، پاکستانیان ور وستل

دوی ته لومړيتوب خکل قدرت او خکل م هالفی  وکهول د ،   . څلورمه دا چې د طالبانو د لومړيتوب موضوع واضحه شوه

 .نه امريکايان

د دوی وسهلوالو پهه داسهې حهال کهې د خکلهو پ وانیهو ملګهرو، او بهې وزلهه کلیوالهو پهه وړو ماشهومانو، او ښهځمنو پهه رکهو                 

چهې امريکهايي اهآې آرامهې پرتهې وې، او ملهي اردو تهه چها ګهل اهم نهه ور            ملي متر  توپونهو بريهد وکهړ     ۲۲  انګړونو د

پنجابي نوکران خدای وشرمول، او د اندړو پاڅون زور واخیست، او د کووې دالالنو ته به يې نتیجه الته ور  .غورواوو

ی او معلومههه شههي، چههې د څههو کلیههو دا خودجوشههه او سههکېڅلی پههاڅون، چههې لههومړی شهههید يههې  ههمد کاکهها غونههدې سههکېڅل      

 .خدمتګار سکینږيری و، په يوه پراخ ملي پاڅون واوړ 


