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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۰۳/۰۸/۲۰۲۱ تاند

افغانانو د هللا اکبر په نارو او پنجابیانو د روانو وژنو او ګډوډیو په  
 ستاینو شپه رڼه کړه

 

افغانستان په بېالبېلو برخو او په ځانګړې توګه په  تېره شپه، د ټولنیزو رسنیو د کاروونکیو په شمول د 
هرات کې افغانانو د افغان وسله والو ځواکونو په مالتړ او د اوربند د غوښتلو لپاره د هللا اکبر چیغې  

 ووهلې. 

د رسنیو راپورونه او خپاره شوي پروګرامونه ښیي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر   په ورته وخت کې، 
په روانو ګډوډیو او بې نظمیو باندې خوښي وښودله او په کندهار او هلمند کې  رسنیو په هلمند کې 

 روان جنګونه یې فتوحات وبلل. 

د راپورونو له مخې، د هلمند، کندهار او هرات په لسګونو زره افغانان بې ځایه شوي، په زرګونو  
طالبان او پاکستانۍ    ملکي خلک، په سلګونو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه او په سلګونو وسله وال 

 ملېشې وژل شوي دي. 

یو پنجابی یوټیوبر خپلو مینه والو ته د هلمند وروستی حال ورکوي او خوښي څرګندوي:  
https://www.youtube.com/watch?v=HnGY56iS7KA 

په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې هلمند ته تازه ځواکونه ور    د هلمند والي احمدهللا علیزي تېره شپه
 ساعتونو کې به حاالت کنټرول کړي.  ۲۴رسېدلي او په را روانو 
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 2تر 2 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

 

ویل کیږي چې په هلمند کې د ویر، غم، چور او چپاول په خپرېدلو سره، په پاکستان کې د پوځ او  
ونه د افغانستان په روانو ګډوډیو خوښي  استخباراتي ادارو له خوا تمویلېدونکې رسنۍ او یوټیوب چینل

څرګندوي او په تکرار سره وایي چې د حکومت وسله والو مخالفینو هلمند نیولی، او د کندهار او  
 هرات له نیولو څخه وروسته یوازې کابل پاتې کېږي. 

ګه د  د پاکستان په بېالبېلو برخو کې پراخ تبلیغات روان دي او سیمه ییز ځوانان او په ځانګړې تو
پښتونخوا او بلوچستان احساساتي ځوانان هڅوي چې په افغانستان کې جنګ ته چې په تبلیغاتو کې  

 ورته د جهاد نوم ورکوي راشي. 

د افغانستان د حکومت یوه مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط تاند ته وویل چې افغان وسله والو ځواکونو  
پاکستاني ملېشې وې وژلي او په زیات شمېر  په هلمند کې په زیات شمېر تورې ملېشې چې هدف یې 

 کې نور ال هم وژل کیږي. 

افغان حکومت تور لګوي چې د روان کال د ثور په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو د خروج له پیلېدلو  
راهیسې وسله والو طالبانو د ښارونو د نه نیولو او د سولې کولو لپاره خپلې ژمنې پرځای پرېښودې او  

ه یې راودانګل، په داسې حال کې چې یو شمېر د نظر خاوندان وایي چې جنګ اصال  د جنګ میدان ت 
د پاکستان د پوځ او استخباراتو تر الرښوونې الندې پرمخ ځي او له وسله والو طالبانو څخه یوازې د  

 سون توکو په توګه کار اخیستل کیږي. 
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