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د طالبانو سره پټی خبري پر مخ ځی خو هلته پوځی څپه 
  راڅرګندېدونکې ده

عوديانو واشنګټن ته اخطار ورکړی چی يرغل ښايی د جنګيالۍ ډلي سره خبری اتری س
  ودروی

  
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پټی خبری اتری د سعودی شاهی کورنۍ يو غړي پر ذمه اخيستی چی هغه په عين 

نستان کی د امريکا په مشرۍ د دا مذاکرات مخکی له دې چی په افغا. حال کی د هېواد داستخباراتی څانګی رًيس هم دی 
  . پوځی يرغل څپه راپيل سی ، خپل ګامونه اخلی 

تر کومه ځايه چی انډپنډنټ غوږېدلی ، ويل کيږی چی شهزاده مقرين بن عبدالعزيز آل سعود هغو خبرو اترو ډير هڅولی 
وو سره وکړې چی اوس يی د چی پدې وروستيو کی يی د افغانستان او پاکستان څخه د خپلی کتنی پر مهال د دواړو خوا

  . نوو خبرو اترو لپاره الره خالصه کړې ده 
  

نومَولی چی هغه پخوا د سعودی حکومت سره ښې اړيکی لرلي دي ئ  جنګياليو ډلو ځکه د طالبانو د رژيم يو پخوانی غړ
ده د سعودی . دا سړی اغا جان محتسم نوميږی چی د طالبانو د معزول سوي مشر مال عمر په وخت کی وزير و . 

  . مقاماتو سره مفصلی خبری اتری لرلي او په تېره روژه کی هلته ورغلی هم و 
  

چی په را روانو ملی انتخاباتو کی د امريکا د مالتړ څخه ډاډه نه دی ، ئ داسی ويل کيږی چی افغان ولسمشر حامد کرز
ته نژدې مامورين ادعا کوی چی دا ده . اوس د ښورښيانو د مشرتابه سره مستقيمو خبرو اترو ته چمتو سوی دی 

  . زياتېدونکې اندېښنه هم سته چی د امريکايی پوځ تعرض به د ملکی تلفاتو په ډېرښت سره د سولی د معاملې خنډ سی 
  

د سپټمبر د يوولسمی د حملې پر مهال په نيويارک کی د طالبانو نماينده عبدالحکيم مجاهد د ښاغلي کرزي لخوا افغانستان 
 کی د بوش ٢٠٠١ده  په . سوی او ورڅخه غوښتل سوی چی د پخالينی د دې بهير په انتظام کی مرسته وکړی ته وربلل 

په هغو کسانو کی هم ئ د. د ادارې غوښتنی مال عمر ته رسولي وې هغه دا چی اسامه بن الدن بايد په الس ورکړی 
ر د مکې په  غونډه کی چی سعودی پاچا عبداهللا شامل و چی د ښاغلي کرزي د مشر ورور قيوم په ملګرتيا يی تير سپټمب

  . ترتيب کړې وه ، برخه لرله 
شهزاده مقرين يو اغيزمن سړی دی او ځکه نو د خبرو اترو په دې بهير کی د هغه ګډون ډېر « : ښاغلي مجاهد وويل 

خوا وسلوالی مخالفی ډلي هغه خبری اتری چی ده په کابل کی تر سره کړې د لوړو مقاماتو سره کېدې او بل. اهميت لری 
د مقاومت لخوا د اغا جان محتسم نومَونه هم ځکه ډېره مهمه ده چی يو خو هغه د سعوديانو . هم ده ته ډېر احترام لری 

  . سره ښه مناسبات لری ، او بل دا چی دغه کار ثابتوی چی د وسلوال مقاومت ځينی اړخونه دا موضوع ډېره جدی نيسی 
  

له وسه زيار باسی چی د سولی دا خبری اتری پايښت ومومی خو که امريکايان خپل دا تعرض سعودی حکومت تر خپ« 
دغسی کار به خښم راوپاروی او د هغو طالبانو سره به مرسته . په غلط ډول اجرا کړی نو لويی ربړی به پيښی کړی 
نو ځکه دا ډېره مهمه ده چی موږ بايد مخکی له دې چی دغه . وکړی چی پر هيڅ ډول خبرو اترو کوم باور نه لری 

تعرض پيل سی ، يو څه وکړو او نړيواله ټولنه هم بايد زيار وباسی چی امريکا دې ته حاضره کړی چی بايد ډېر نه بلکی 
  ». لږ پوځی عمليات وکړی 

  
ده پدې . يا زخميان کړي دي ښاغلي کرزي څو څو واره شکايت کړی چی د ناټو هوايی حملو ملکی افغانان وژلی 

خو د . ورته واضح کړي دي » د کړنی نوي اصول « وروستيو کی ناټو ته داسی اسناد ورتسليم کړل چی په هغو کی يی 
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دي چی پدې کار سره به هغوی پدې هېواد کی د بهرنيو » باالکل غير عملی « ناټو مامورين وايی چی هغه ځکه 
  . مستقيمه الس وهنه وکړی ځواکونو په قيموميت او پالنه کی 

ديپلوماتيکی سرچينې وايی چی د ښاغلي کرزي لخوا شپول ته د ښورښيانو د بيرته راوستلو دا وروستی هرکلًی 
لکه څنګه چی . دې ته اړتيا لری چی ګواکی د لويديځ په وړاندی يی يو ملت پال دريځ غوره کړی دی ئ څرګندوی چی د

زه مخالفينو ته يو ځل بيا بلنه ورکوم چی بېله کومی بيری څخه بيرته هېواد ته « ی ده تېره اوونۍ پارلمان ته وويل چ
  » . راستانه سی ، د کوچنيانو ژوند وژغوری او د خپل هېواد په بيا ودانولو کی مرسته وکړی 

  
  :څوک په خبرو اترو کی سره مخامخ دي 

  
   ـ شهزاده مقرين بن عبدالعزيز آل سعود ـ١

خباراتی جوړښتون د مشرۍ مقام د هغو جهادی ډلو سره د جنګ په خاطر سپارل سوی و چی د دې ده ته د سعودی است
ده د بيا پخالينی د استقرار په هغه پروسه کی رول ولوباوه چی د هغې له . سلطنت پر ضد يی جګړه  اعالن کړې وه 

اسامه بن الدن هم ئ د.  رته اعاده سو مخی ګڼ شمېر سعوديان د تروريزم په تور نيول سوي وو او  پخوانی حيثيت يی بي
ځکه ښه پيژنی چی يو وخت يی هغه هڅاوه چی په افغانستان کی د روسانو پر ضد جهاد ته ورسی ، څو چی دغه يمن 

که څه هم سعودی حکومت د بن الدن سره مقاطعه کړې ، خو د طالب . االصله سعودی تبعه هلته القاعده پسی جوړه کړه 
ماس ساتلی او ځکه نو ويل کيږی چی شهزاده مقرين د همدغو اړيکو په کارولو سره هڅه کوی چی د جنګياليو سره يی ت

  . افغانی حکومت سره د سولی داللی وکړی 
  
   ـ آغا جان محتسم ـ٢

د طالبانو پر مهال د ماليې وزير سو ، او په همدې حد او توان کی يی د سعوديانو سره چی د دغه اسالمی رژيم مالی مال 
 کی د طالبانو تر سقوط او د توری بوړی تر جنګ وروسته ٢٠٠١ښاغلي محتسم په .  ورتړله ، لوی رول ولوباوه يی

موږ غواړو « : چی د هغه له امله اسامه بن الدن او طالب مشران پاکستان ته وتښتېدل ، په يوه اعالميه کی داسی وويل
تر هغه » . بايد د طالبانو په نوم چا ته بسپنی ور نه کړی دوی . چی خلکو ته ووايو چی د طالبانو سيسټم نور نسته 

په پاکستان کی اوسيږی او مخکی لدې چی په دغو کليدی خبرو اترو کی راښکاره سی ، چی سعوديانو ئ وروسته د
  پای. هم د څو مسلسلو کلونو راهيسی ښه تماسونه ور سره لری ، يو کوچنی مقام درلود ئ ترتيب کړي او د


