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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ښتياد  ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                                         نثار احمد صمد: ژباړن      ١٥-١١-٢٠١٠ ني
                                                                                   

 

  د دښمن د ليکو شاته
وسن، منبع : راپورتر  ه ان: جېمز فر پا ن ور لستان(پن   )ان

 
وسن د کابل په  رول » چک «  ميل کی ۴٠جېمز فر وري چی د طالبانو کن و دا و ته پسله درو کالو بيا ورغًی تر 

ه ډير پياوړی دی چی لويدي يې بايد ومنی ه تر هغه    .ن
  

خه تر غوږو کېد خه تازه رارسېدلي او د چی زه او راوړونکیً  می د کئ د طيارې د انجن ږغ می هله د هوا  ابل 
ته کېدو خه ک ر  ه طياره په عملياتو کی نه وه ليدلې او هغه د ساړه موسم په شپه کی په . مو ما پخوا کله هم بې پيلو

ی ، خو بيا هم هغه بېله شکه همدا شی و    . آسمان کی قطعأ نه معلومي
ېمان يم کی پيل سوې وه او زه ٢٠٠٧د طالبانو سره زما اوله کتنه په  ه . له سره په دې کار پ که، که دغه بې پيلو

ه سی ؟» دوږخی راک « طياره خپل ه به پي ی نو    را خطا ک
  

ی  ) ١١٢٠٠٠( پر دغه ولسوالي، چی يو لک او دوولس زره » چک « درې کاله مخکی د  ر پک تانه کروند پ
و ساعته و، خو سيمه  رول صرف د شپې لخوا  ی د طالبانو کن ی و چی د اوسي ييز قوماندان عبداهللا هوډ راسره ک

رول به ډير ژر تر السه کوی  ی نه ويتشلې . هغه بشپ کن ی با ورم، هغه چ دې  په چک . نو لکه نن چی يې له ن
ې دهئ کی د کرزي حکوت الس په سر سو ای مسؤل . او هغه يې طالبانو ته پرې ي عبداهللا چی تر اوسه هم د دې 

ولویدی، حتی ماليې ر خه يې وړی . ا ه ورکوی چی د حکومت  ې د رسيدونو په تو د ده خلک د حکومت هغه پا
ی وهلی چی د  » د افغانستان اسالمی جمهوريت « : دي او داسی پر ليکلي دي   ؛ خو دوی داسی الس پک

خه يې مطلب د طالبانو روحانی م» امارت « کلمه يې په » جمهوريت «  شر مال عمر سره اړولې ده چی د امير 
  .دی 
  

ای دا دی چی د  پلی هلمند يا کندهار » چک « د دې ښورښي ولسوال په باب د ډيری حيران  ولسوالي په جن 
ت ميل کی واقع ده او دا کار په روانه  لوې کی نه بلکی په وردک واليت کی ده چی د کابل د جنوب لويدي په 

و د سرمشريزی غو یاوون کی په لزبن کی د نا ل کي ه  ی لپاره هم يوه سخته رب و قوماندانانو مکررأ ادعا . ن د نا
ې چی طالبان په روان کال کی د امريکايی  پې« ک ی توندې  غلي، او وايی چی د طالبانو » پو له امله پر شا 

ن رتبه واال قوماندانان  په  ی عملياتو تر پيلېدو وروسته په زيات شمير د جن ٢٠١٠من له محاذه ايستل  کی د پو
ه لکه. سوي دي ودل سو) ۵٠٠٠٠٠( خو د دې سره سره ، عبداهللا ، چی پر سر يې پن ، بيا هم په خپل ئډالره انعام اي

واکونه د » کتيوشا «  راک سره چی پايتخت هم ويشتلی سی، خپل عمليات کوی او په دې توانېدلی چی اييتالفی 
ردانه  ان پسی سر یلورو کالو راهيسی په  ی . ک ان ه دغسی  که چک د نورو اطرافی ولسواليو له من

ولنی هم لری ـ نو بيا داسی ښکاری  ونو نوری کليوالي  شاف لری ـ حال دا چی افغانستان د چک غوندی په سل ان
ی ستراتيژي به د جدی ستونزی سره مخامخ ده و پو   .چی د نا

  
من کي خه  ک پر غاړه د تيارې  ه . هغه چی کله زه بيا وليدم، نو سخت حيران سو. یعبداهللا پخپله د س بې پيلو

ې « طيارې خپلی  ې چی په عاميانه اصطالح د دغو طيارو کېمرو ته وايی» رن عبداهللا راته وويل چی دا . بندی ک
ه طيارې موږ  ې انجن لرونکي بې پيلو وک ترې » بزبزک « يې وسلوال تعبير دی او دغه غ بولو او بايد چی 

خه نه ديوډا ی خو دا قطعأ د هغې جملې  ر . ري وک هم په تياره کی په مو خه نور هي په دې دره کی بېله طالبانو 
ی ي   .کی دوری هوری نه خو

  
و  و ـ شپ که باندی د ماښامن تر خوړلو وروسته په نيمه شپه کی ، پن په دغه دره کی په يو کليوالی کور کی پر م

خه جوړه سوې ودان وه او د افغان ملی اردو طالبانو د ولسوال مرکز ته  تو  يانو ٨٠بوتلم چی د خاورينو خ  پو
ه چی . ساتله ی او نسی راوتالی او زياته يې ک هرکله مو زړه وی پر هغوی «عبداهللا راته ويل چی هغوی ډير بيري

ې او د ملی پوځ سن. »حمله کوالی سو ده . رونه يې له ورايه ليدلده د شپې لخوا ليدونکی روس عينکی استعمال ک



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کله  په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه چی  خو ما په مؤدبانه ډول منفی » آيا غواړې يې؟. که ته غواړې نو موږ همدا اوس حمله پر کوالی سو« زياته ک
  .واب ورک

  
ول چک د طالبانو تر  رولوی او متباقی  عبداهللا راته وويل چی کابل د دې ولسوال صرف يو کيلو متر مربع سيمه کن

يان موږ ته را واوښتل چی دوه په وسلو بار ډک « ده وويل چی . واک الندی دی تير کال د ملی اردو ديرش پو
ران يو، او دوی پر غلطه روان دي. . . رکونه يې هم راوړل  ومره پر  خلکو  ول د . هغوی ليدل چی موږ  هغوی 
ل. شمال اوسيدونکي وو ه غاړه وويل چ» .موږ هغوی خپلو کليو ته ولې مبر د پارلمانی انتخاباتو ده په ج ی د تير سپ

خه ٨٧پر مهال د دې واليت د  لي وو٨۶ رايه ورکونکو مرکزونو  يو محلی کانديد وحيد اهللا کليم زی په دې .  يې ت
و په هغه يوازيني رايه اچونکې مرکز کی چی خالص  ی و تر  متهم سو چی انتخاباتی مامورينو ته يې رشوت ورک

ی او کابل هم په افتخار سره وايی چی دا انتخابات يو برو، صندقونه د رايو    .وئ خه ډک ک
  

ولو په حصه کی هم يو ٢٠٠٧عبداهللا يعنی د کابل پوليتخنيک دغه پخوانی محصل د  رکونو د سو ی   راهيسی د پو
ل سوی دی رمه دی چی هغه په جنوب کی د ن. قهرمان  و د د چک ختي اړخ د کابل ـ کندهار لويی الرې ته  ا

ی ماشين لپاره کليدی اکماالتی لور ک چی اووه کاله مخکی د امريکايانو لخوا په . دیئ جن  مليونو ١٩٠دغه س
مکنيو ماينونو په واسطه ډب ډب او غار غار سو و کالو کی . دیئ ډالرو بيا ډامبر سو، نن د  ده وويل چی په تيرو 

رونه او عراد ونو مو يو دلته د ايساف په سل ي ديزما س  ٨١ده شخصأ په صرف يوه شپه کی . ه جات تباه ک
ول چی دا يو ريکارډ دی   .انکرونه وسو

  
خه ډارېدو چی اورېدلي مو وو چی «راته وويل چی » مال نعيم«د عبداهللا مرستيال  که د امريکايانو  ی موږ  لوم

ک ه خه د موږک ستر واکی دومره پياوړې تکنالوجی لری چی حتی د آسمان  ول هسی . م ليدلی سیهغوی  خو دا 
ي» .درواغ وختل له زما . هو، د دې معنا دا نه ده چی طالبان نو بايد احتياط ونک و  عبداهللا دا منی چی امريکايان 

دې سوي چی شمير يې ښه زيات دی و موبايل . نيولو يا وژلو ته ران زه خپله قومانده د يوې ساحوی مخابرې او 
م  ولو کی تر يوې دقيقې هم زيات نه ږغې کله هم پر . تليفونونو په واسطه صادروم او په هغو  زه او زما کسان هي

و ای ډيره موده نه پاتي و ٢۴زه او هغوی په . يو  ينی وخت پلی  ای بدلوو چی  له خپل   ساعتونو کی حتی شپ 
و، ر سايکلونو باندی سپري و او کله هم پر چينايی مو ر کی سپري   . کله هم په مو
   

ولو ستر خطر هماغه د . د هغوی د عکسونو اخيستل هي امکان نه لری په . خيانت دی» جاسوسانو«د هغوی تر 
. خه يې عکاس کولېهماغه شپه په دغه دره کی هله درې نا آشنا کسان نيول سوی وو چی د خپلو موبايل تليفونونو 

اه سره تر مشورو وروسته، اعالن وک چی هغوی  و بجو، په پاکستان کی د طالبانو د قرار عبداهللا هم د سهار پرشپ
ی او که جرم پر ثابت سی نو اعدام به سی ايی شرعيه قاضيانو په واسطه محاکمه کي خه وپوښتل چی . به د  ما ور

ی د مسؤ» ويکی ليکس« آيا د  و اسنادو کی په چک ولسوالی کی خپل ) جوليان اسنج ( ل ويب پا لخوا مو په رسوا ک
واب کی راته وويل چی  ي؟ هغه په  ی چی « دښمنان نه دي معلوم ک که تر اوسه دا کار نه دی ک موږ 

نی الندی نيولي دي  ي اه مو دغه اسناد تر  رونه نلرو، خو قرار ه د مخکی . . . کمپيو خه الپه موږ په عمومی تو
نو خبر يو چی ايساف يې کوی   ».ډيرو هغو ک

  
ی پونکی او ل وسواسي معلومي خه  هي کوم غربی خبريال زما د تيری ليدنی . په چک کی ماحول بېله حيرانتيا 

ار يې ين  راهيسی د دغو طالبانو سره نه دي ليدلي، او دوی دلته زما د فعلی شتون د خبرتيا په هکله ډير محتاط وو او 
م و کی پ ک و نو بايد خپل مخ په وړين پ   . راباندی کاوه چی کله دباندی و

  
خه بېله او بې ربطه ده وښه او بنده ده، خو دتيرو درو کالو راهيسی د پاتې هېواد  ولنه چی هسی هم  ای  د . د دې 

مکنيو ماينونو فرش سوي چی ت و واره په  و  ې پېچومی او نرۍ الری  يرېدونکي يې په موبايل دغی درې د ننوتو
ر بايد صرف او صرف د . تليفون کی د ِشفر يا کوډ په وهلو سره غير فعال او بيرته فعال کوی که يرغل نو 

واکونه په دغه ولسوالي کی د تير دوبی  هليکوپتر په واسطه دلته راسي او همدا وجه ده چی امريکايی خاص 
ی او عمليات کویراهيسی د نيونکو يا وژونکو حملو په نوم تقري خه راکوزي د غرونو پر لوړو . بأ هره شپه د هوا 

اری چی دغسی کار به د ٢۴برخو باندی  و د کوم غير عادی هليکوپتر فعاليت و  ساعته پيره داران مؤظف دي تر 
خه پوه سی بايد غرونو ته وخيژی ه وی او طالبان به ور   .راتلونکې شپې د حملې يوه ن

  
که په لس . عبداهللا قوماندې ته چندانی اهميت نه لری، خو دا پر عامه نظر باندی اغېزه ښندید شپې دغه حملې د 

انو له مخی د  ناه سيمه ييز خلک د ادعا عبداهللا په صرف دوو مياشتو . لخوا وژل سوي دي » امريکايانو« ونو بې



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کله  په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئموږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

و يو ليست ورسره درلود يعنی  کسی چلونکی، ي: کی د دغسی قاتالنه پي ر چی په خپل باغ کی بيده و، درې يو  و بز
ه نه . زده کونکی چی خپلو کورونو ته روان وو ي ، بل  خو دغو حملو بېله دې چی د طالبانو مالت نور هم ډير ک

ونو خلک برخه اخلی او په لوړ ږغ نارې « يو طالب راته وويل چی . لرل  زموږ د شهيدانو په جنازو کی په زر
وک داليل نه لری که داسی صحنه ووينی لکه ښايی دا مبالغه وی» .کامرګ پر امري: وهی چی  ، خو په دې هکله 

وکرانو ښکلې  و يوه ونه وليده چی تازه په زرغونو  پلی کور ته بوتلم او هلته می د م ر بم  هغوی چی زه د يو بز
  .سوې وه، چی د يو محلی زيارت ښکارندويی يې کوله

  
ي تر يوې ينی الندی شپې سبا کوی او دا خپل برعبداهللا او د هغه س اپی م ولو ئ د. بولیئ  نا وايی چی دا زموږ 

ه سو چی هماغه په جن کی د کافر پر ضد شهيد کېدل دی : ده ماته داسی ويل . يو آرمان دی چی د غازی په حيث م
و«  کله هم ستاسو تاسی بايد پوه سًی چی. دا زموږ دينی فريضه ده چی ستاسو بهرنيانو سره مقاومت وک  موږ به هي

و ې وه٢٠٠٧ک م خبره يې په » . پر ضد جن تم نه ک   . کی هم راته ک
  

ه چی  د کرزي «ده راته وويل چی د سولی اړونده خبری اتری يو مخ باطلی دی او د منلو وړ نه دي او زياته يې ک
ن دی  ولی خبری اتری چل ول او پروپا ول طا. سره د سياسی حل په هکله دا  و چی  لبان به د هيچا سره هم تر 

ي يان وتلي نه وی، خبري اتري و نه ک يچ او » .بهرني پو د ده کسان د جنرال پترس دغه ادعا په واقعيت سره 
و هدف د القاعده د بيا استقرار مخنيو ي وو چی ويل يې په افغانستان کی د نا « مال نعيم وويل چی . دیئ سربداله ک

يالي موجود وو چی هغوی عرب، چيچن وال او پاکستانيان تير کال د ل وخت و بهرني جن  لپاره په چک کی يو 
هغوی هي په القاعده پوری . خو هغوی د طالبانو تر هدايت الندی جن کاوه او زموږ قومانده يې اطاعت کوله. ول

لي نه وو يالي نسته او زه پخپله په ج. ت ېدلی يمپه افغانستان کی نور هي القاعده جن . نوب او ختي کی او همدلته جن
يالًی هم نه دی ليدلی    ».م نهحتی يو اله. ما په خپل اووه کلن جن کی يو القاعده جن

  
  پای
 

   
 

  


