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 2تر 1 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 

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

  
  

 2/1۷۱/۵۱2۲          مطمئن نظرمحمد
 

 اړوند استعفی د آغا طیب محمد سید د
 

 د هغه د هم یا او خبره استعفی د آغا طیب محمد سید مشر د کمیسون سیاسي د طالبانو د چې وایې سرچینې باورې
 .ګڼې یې برخه پروپاګنډې شوې شروع د بلکې ده، نه سمه خبره مهارکولو واکونو یا او کمولو د واکونو

 و، نه ځل لومړی شوې، مړ مجاهد عمر مالمحمد مشر طالبانو د چې شول خپاره خبرونه 2/1۷ جوالی د 2۵ په
 مالمحمد د مشر نمبر دوېم طالبانود د چې وه کړي یوسفزي هللا رحیم هم داخبره ورسره شوې، نشر داخبره ځله څو

 او شي لیري څخه مشرتابه له به بیخې داچې یا او شي کم هم به واکونه منصور اخترمحمد مال نایب د مجاهد عمر
 .شي وټاکل یعقوب محمد مولوي ځوی مجاهد عمر مالمحمد د یې به ځای پر

 خپلې له آغا طیب محمد سید مشر کمیسون سیاسي د طالبانو د چې خپریږي خبرونه دادی 2/1۷ جوالی 2۲ نپرو
 .دی خنډ کولو خبرو د سولې د سره استازو د حکومت افغان د کې پاکستان په چې داځکه ورکړي، استعفی دندې

 د هغه ځکه کړي، محدود واکونه دهغه چې راوړي فشار آغا طیب پر غړو شورا د طالبانو د چې وایې بیا خوا بل
 .دی خنډ پرمختګ د خبرو د سولې
 دی، مخالف سره خبرو د الندي واک او چتر تر چارواکو پاکستاني د کې پاکستان په آغا طیب محمد سید هم رښتیا
 .شوه رد خوا له ویاند د هغوی د غونډه مرې د یې خو ځکه
 کس رابط منځ تر طالبانو او حکومت پاکستان د هم ته منصور اخترمحمد مال داځل چې دي معلومات داسي اوس

 مالعباس اجازه په منصور اخترمحمد مال د چې داو خبرونه اړوند غونډې آباد اسالم د ځل تیر لري، نه السرسی
 .و کړی ګډون کې خبرو په منصور عبداللطیف مولوي او اخند
 د به کې ناسته دوېمه چې وه شوې ورکول ته حکومت افغان خوا له پاکستان د چې وعده کومه کیږي ویل داځل

 او دی، ستونزمن کار دغه چې کیږي فکر وي، زیات یې به شمیر او ولري ګډون اجازه په هغوي د استازي طالبانو
 .کوي غړې کمیسون سیاسي د کې قطر په هم یې مخالفت سخت ټولو تر

 تبادله پېغامونه یې به ترمنځ دوی او پاکستان د چې کوم ویني نه سره رابط هغه نور منصور محمد اختر مال داچې
 اوس چې وي الملونه همدا ممکن نو وکړي، ګډون کې خبرو اړوند سولې د چې کړي ده نه اجازه یې چاته او کول،
 هغه د او شوې زیات اختالف غړو د شورا د طالبانو د سره منصور محمد اختر مال د چې شول نشر خبرونه داسي

 .کیږي عزل څخه مشرتابه د طالبانو د به خو یا او محدودو به صالحیتونه
 اخترمحمد مال چې وکړي اعالن او شي راټول سره غړې ځینې طالبانو د کې پاکستان په چې لري امکان هم دا

 اعالن به مشر بل یو او کیږي، نه معلومات مرګ او ژوند د مجاهد عمر مالمحمد د دی، نه مشر ددوی نور منصور
 سیاسي د هلته او پرانستلو د دفتر سیاسي د طالبانو د کې قطر په یې کې وختونو تیر چې وي کسان هغه به دا کړي،

 به اوس شي، جوړ کې پاکستان په دفتر سیاسي طالبانو د چې غوښتل دوی کاو، مخالفت تګ د غړو د کمیسون
 داخبره او دي، حاضر ته خبرو سولې د سره حکومت افغان د دوی چې کړي پورته هم ږغ دا بیا طالبان ډله همدغه

 .لري نه واک اغا طیب محمد سید او منصور اخترمحمد مال چې وکړي هم به
 کړي، خبرې پټه په کې روسیه او چین په وساطت په پاکستان د یې کې کلونو تیرو په چې وي طالبان ډله هغه دابه

 مادي حکومت افغان د کاو، راتګ تګ پټ یې ته کندهار او کابل درلودلي، ناستې مسلسل یې سره حکومت افغان
 .کړې ترالسه یې مرستې

 له مهال لنډ د لیدی، خوب پاکستان او حکومت افغان ،بهرنیانو یې راهیسي کلونو 1۱ تیرو له چې وي لوبه هغه به دا
 همداسي به خرابوالی امنیت د ،جرړه جنګ د خو شي، رښتیا خوب دا پاکستان او حکومت افغان بهرنیانو، د به پاره
 .وي ناکامه به هڅه هره سولې د وي، پاتې

 مخکې دی له کیږي، سترګو تر دادی یې نښانې نښې وېشلو د چې شي ووېشل به طالبان چې وشي به دومره یواځي
 حسن محمد مال د مهارت په اخند جلیل مال د داځل ولي شو، ناکام خو وه کړي هڅه دغه جان آغا معتصم مال هم

 ورسره هم به هم اخند صادق محمد مال او اخند عیسی محمد مال ،اخند عبدالرزاق مال چې مشرتوب په رحماني
 .دي محتاط ملګرې مالجلیل او منصور اخترمحمد مال د اړوند اخند مالعباس د وي، ملګرې او همږغې

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhamotmayen_nazar_moh_de_said_n_taib_pa_arra.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplomotmayen_nazar_moh_de_said_n_taib_pa_arra.pdf


  

 

 

 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 

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

 

 په طالبانو د ځکه ده، لړۍ همدغه نظر په زما کیږي، ورکول استعفی د آغا طیب محمد سید د خبرونه ننۍ چې دا
 ته مشرتابه طالبانو د هغوی او دی، سره کمیسون سیاسي د واک بشپړ خبرو سولې د چې شوې واضیح کې اعالمیو

 .لري لیتومسؤ
 د استازي طالب الندي فشار تر پاکستان د کې مرې په چې شول زیات نور ال وخت هغه واکونه کمیسون سیاسي د

 .شول کینول ته خبرو سره حکومت افغان
 تاید خوا له اخند عمر مالمحمد د باید هغه وي، استعفی دهغه یا او وي محدودیت واک د کمیسون سیاسي د که اوس
 .دی مړ هغه چې ورکړ خبر پرون همدي خو اخند عمر مالمحمد او شي،

 واکونه دهغه چې کیدله خبره همدا خو پرون نو کیږي، وړاندي ته منصور اخترمحمد مال استعفی آغا طیب سید د که
 خبر؟ دي نه څه دي له اغا طیب آیا شوې، واکه بې او شوې، تهدید هم

 هم پاکستان ده، روانه پاره له اخستلو امتیاز الري له سولې د او اوږدیدو جګړې د کې افغانستان په لوبه چې ښکاري
 .کوي امتیازهڅه زیات د هم حکومت افغان کوي، هڅې خپلواکې او امتیاز د هم طالب کوي، هڅې امتیاز خپل د

 افغان به پوښتنه دغه نو ورکوي امتیازات ته پاکستان سر پر طالبانو د حکومت افغان که ده، روښانه ډیره خبره یوه
 د ما چې ووایې به خو حکومت افغان ځکه. وایې ځواب طالب به ته نسلونو راتلونکې او کوي، څه طالب له ولس
 کاو، نه مې داکار نو حاضریدای خوښه خپله په ته سولې طالب که ورکړ، ته پاکستان امتیاز دغه سر پر طالب

 ماتې یې ناټو چې جګړه لویه او اوږده دغه افغانانو د چې شوې جوړ داسي دی، پالن دا ولي. ده ته طالب یې بدنامې
 د طالبان چې کیږي به داخبره ورکړه، ماتې ته ناټو افغانانو چې وایې ونه څوک بیا کړي، الهو اوبو په ورکړه

 .و مزدوران هغوی د او جنګېدل پاره له ګټو د پاکستان
 پر ادرس یوه د به بیا نو وویشې ډلو په طالبان کوي هڅه پاکستان او حکومت افغان که ده کار په کول هم داخبره او

 به بیا چې دا مهمه ټولو تر او وي، مخ سره ډلو څو له به ځای پر ډلې یوې د وي، اللهانده پسې ادرسونو څو په ځای
 کوي؟ تفاهم ډول څه سره طالبانو نظامې له
 ورکول حق ته طالبانو ډول خپلواک په ګډون په کمیسون سیاسي د شي، ونه هڅه وېښ د طالبانو د چې ده کار په

 په دفتر قطر د طالبانو د یې الره اسانه او لنډه ټوله تر یوسي، پرمخ خوښه خپله په مذاکرات سولې د چې شي
 .دي پېژندل رسمیت

 پای


