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  ١از ١ :تعداد صفحات

 ماس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما ت. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اه                 سلطان احمد آاريزوال  كر      م١٢/١٠/٢٠٠٨، هلمند واليت لـ
 
 
 

اه و دروازو ته رسيدلي كر   طالبانو د ل
 

اه باندې دا دريمه  كر د آرزي آمزورى حكومت به شايد په ډېر ل وخت آې سـقـوط سره مخامخ شي ، هلته پر ل
ار په دننه ه روانه وي او آومې امنيـتي پوستې چې د حكومت له خوا د شپه ده چې طالبانو حمله آوي او د   آې ج

ينې د دغـو پوستو سوزول شوي او هـغه تش په نامه پوليسان يا خو وژل شوي او  ار په دروازو آې موجودې وي 
  .يا هم د طالبانو په السو آې اسيران شوي دي 

  
ې واآونو وړمه ورځ په نادعـلي آې هم بمبارۍ آ  وه او پرون يې بيا پر بوالن باندې د توپ لرونكو امريكايي 

ه عمليات وشول چې طالبانو ته يې آوم سخت زيان ندى اړولى    .چورلكو له خوا 
  

اه باندې د طالبانو له خوا حمله وشوله د طيارو ١٢آله چې پرونه شپه تقـريبا د  كر  او يوې بجې په شا او خوا پر ل
 سخت زيان رسېدلى دى ، همداسې طالبانو بيا خصوصي مخابراتي شرآتونو مرسته نده شوې خو آرزي حكومت ته

اه آې به د شپې له خوا خپل فعاليت  بندوي تر ثاني امره  كر  ينې ساحو په شان دې لـ ى چې د  ته هم خبر ورآ
  .پورې 

  
ه روانه ده او آن تر دې چې داسې م اه باندې دومره پياوړې ج كر  ل دى چې په لـ ي آه همداسې دا اول  الومي

ي او د آرزي حكومت پكې سقـوط  اه به ډېر ژر و طالبانو الس ته ولوي كر ومان آوم چې ل   دوام ومومي نو 
ي    .وآ

  
ـو او د آرزي حكومت او د آرزي حكومت پياوړي مرستندويان  ي چې چېرې ده نا تنه را برسېره آي اوس نو دا پو

ي ، د دا و مخنيوى وآ يرنه آوي چې چې د داسې پېـ خه خلك داسې ان   :سې يو حالته 
  
ي چې  يا خو امريكايان په خپله په لوى الس د —١ و حالت داسې منعكس آ يو منظم پالن له مخې دا آار آوي تر 

واښ سره مخامخ دى او د ژغـورنې په خاطر امريكايي پوځ پكې زيات شي او په سيمه آې خپل  دلته امنيت له ستر 
ي    .نفـوذ زيات آ

ن آې هـوايي بريد چې نژدې  ي لكه په شين ايونو آې هم ليدل آي سل آسان پكې په شهادت داسې موارد په نورو 
ام بيا په بلخ واليت آې هم په يوه سيمه آې د شپې له خوا د خلكو آورونه يې محاصره او بيا په ډېر  ورسيد ، پرون ما
ې ، دا خود په خوده د خلكو راپارول دى  و په آالو آې لويدلې او تاالشي يې آ ناورو په شان حتې د  وحشي او د 

ي  و سيمه نا امنه آ يان واستول شي تر  يي چې دلته امنيت نسته نو بايد پو او دنياوالو ته په شيطاني شكل داسې و
ناورو  ه فـورمول دى د دې    .او دا يو ډېر 

ي —٢ ي او دا وار طالبان په يو شكل د اشكالو و صحنې ته داخل آ  بله دا چې امريكا غـواړي خـپله پاليسي بدله آ
وي ولې چې شماليان ورته مالوم شو انونه م ې  ه رسوي او نه هم ملت ته او يو ـول غـله دي نه دوى ته    .ل چې 

تلي شوي وي چې داسې بريدونه آوي او آه داسې وي نو دا به ستر —٣ ه طالبان ډېر غـ  آيداى شي په واقعي تو
ي ، اه غـوندې يوه مهمه سيمه او يو مهم واليت الندې آ كر  دا د سياسي اړخه برى وي د طالبانو د پاره چې ل

  .طالبانو ته ډېره قوي روحيه ورآوي او آرزي حكومت ته برعـكس 
شوي دې چې دا حالت به رسنيو ته نه  ه چې موږ خبر يو ژورناليستانو ته د حكومت له خوا اخطارونه ورآ ن لكه 

ي ..... ورآوي او آه نه خو نو  ه ورسره وآ   .دا مالومه ده چې دا بي شرمه حكومت به 
  
  . يو آزاد او سرلوړى افـغانستان په هيله د
  
  
 


