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و شميره   ٢ 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 : يادښت  ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     سرلوڅ مرادزی :ليکوال   ١٩-١١-٢٠١٠ ني
                    

  ی ګواښونه د مالعمر او ګلبدين په ژبهآی ايس آ د             
  

ه يو هېواد د بل هېواد  ه چې د هېوادونو مشران خپلو ملتونو او همدارن ن او له معمول سره سم  د لوی اختر په ت
و د ي، مال عمر او ګل بدين هم پخپل وار سره تر ي مشر ته مبارک لي  نورو هېوادونو له مشرانو سره يي سيالي ک

وي او له هغو روسته نه وي پاتې شوي د خپلې خيالي پاچاهي د مشرانو پتوګه يو د اسالمي امارت د مشر او بل د 
پلي، ويرژلي او ) سل په سلو کې ( سوچه  ولو ړومبی د دوی په الس د  اسالمي شريعت د نظام د مشر پتوګه  تر 

يدلي افغان  يک   ! ملت په پته پيغامونه لي
ان د ملت مشران بولي او  ه دوی  ن ې او  اکنو کې افغانانانو ، مالعمر او يا ګل بدين ته رايه ورک دا چې په کومو 
ه د افغان ملت په استازيتوب مبارک او پيغامونه استوي اصآل دوی دواړو ته بابيزه  په کوم حق د مشرتابه له دري

ه ده چې د رسول سياف په وينا يوازې مجاهدين ددې افغان ملت. خبره ده ول و   د دوی له نظره د ساده او نالوسته وګ
ي او واک پرې وچلوي   . جوګه دي چې ددې ملت په استازيتوب خبرې وک

که دا دواړه توره بان ديوان هم داسې فکر کوي چې افغانان دومره ساده او بې خبره دي چې اوس هم د دوی اصلي 
ان غولوييره او وک نه پيژني ، نو هسې خپل    .  د دوی د پيغامونه سرچينه 

او خپله وينا کې  رګندوي او وايي مالعمر د اختر په ت ه يا د ده په وينا « سولې او پخالينې سره کلک مخالفت  ج
ي  خبرو ته تيار د ی يو واربيا دا خبره ردوي چې ګنې طالبان د افغانستان له حکومت سره. جهاد ته به دوام ورک

   ».دي
يان  ول بهرني پو ي چې  ار کوي تر هغو به خبرې او روغه ونه ک ين ه د اختر په نوم پيغام کې مال عمر  همدارن

  .له افغانستانه وتلي نه وي
ه شپ کاله طالبان ورسره «  ترل د مال عمر په نوم په دې خپره شوې اعالميې کې د پخوانيو تنظيمونومشران، چې ل

ېد خه افغانستان ته راغلي تکنوکراتان غندل شوي ديجن   ». لي، جهادي مشران او مخور بلل شوي خو له لوېدي 
ددې پيغام متن د جنرال . د مالعمر په نوم دا خپور شوی پيغام د ای ايس ای په غلبېل کې ښه چاڼ شوی ښکاري

رګندونو ته ورته دی چې هر کله يي په افغانست ان کې د تازه برياوو او الس ته راوړنو په حميدګل او پرويز مشرف 
وي او د خپلې کرکې . مهال بيانوي مالعمر د ای ايس ای په اجازه خپله دوښمني د روڼ اندو او تيکنوکراتانو سره نه پ

يري او . زهر يوازې د همدوی په لور ورپاشي ران، انجينران، ښوونکي، د قومونو سپين مالعمر په افغانستان کې ډاک
ي او بيايي د ای ايس ای په مشران ی يي د لويدي په اړيکو تورن ک که تيکنو کراتان بولي چې غواړي لوم  

ي ه ک   . الرښوونه په ن
رګنده ده چې خبرې ای ايس ای کوي او نوم پرې د مالعمر ږدي ولو ته  افغانانو سره ای ايس ای مخامخ ده .  اوس 

ه او د پردې ترشا وک خپله ای ايس ای نه ګوري او په حقيقت او ع.  خو په پ ي خو  ي مل کې ای ايس ای جن
ي   . يوازې د دوی سيوری د مالعمر او طالبانو په نوم ليدل کي

د مالعمر په نوم د لوی او خطرناک ببو سيوری د ای ايس ای بله خبره هم  په ډاګه کوي او هغه دا چې دوی په هي 
که افغانان سره خپلو کې جوړ شي نو بيا د مالعمر او طالبانو په نوم . اړيبيه د افغانانو په من کې روغه جوړه نه غو

ي   !د سيوری او د ای ايس ای په نوم د اصلي دوښمن ډرامه پايته رسي
خه د مالت خبره دهخبرو منځړیخو د مالعمر د  رو جهادي مشرانو  ه جوړوي او هغه د خپلو مل مالعمر .  بل 

که ورسره خبرو ته ناسته نه يوخوا په وينا کې وايي چې د  ۍ کې دويم لمبر فاسد دولت دی نو  افغانستان دولت په ن
ه نلري، جهادي او مخور  ده پکار، خو بلخوا د همدغه فاسد دولت د فساد برخې ياني مجاهدينو او ډاکوانو سره ستون

ۍ چې کمه ده په دې توګه مالعمر په پاکستان او ايران کې د پخوانيو جهادي تن. مشران يي بولي ۍ يوه ل ظيمونو د ک
او هغه طالبان دي، پوره کول غواړي او له دې الرې  د بزکش وزګوړی د حالل دايرې ته چې هغه د افغانستان پر 

  .  دولتي ګدۍ کيناستل دي، رسول غواړي
ۍ غوښتنه ده چې د مالعمر او ګل بدين په ژبه  واکونو د وتون خبره هم د پنجاب لوم يد لويدي د  که لويدي . بياني
ي، مالعمر او ګل بدين به افغانستان ته عربان، پنجابيان او القاعده د پخوا پشان راوغواړي په دې صورت کې .  وو

يو د پيريانو او  نيو پي دي چې افغانستان کې د من يان بيا هم، مالعمر او د هغه طالبان پرين به د افغانستان ګاون
ي چې د س افغانستان به د نويو بدماشانو سره په نوي . يمې د ملتونو لپاره دايمي سردرد ويديوانو حکومت جوړک

ي هم بهرنيان دي، بيا به هم مالعمر تش پنوم . شرغوبل ورګ شي ن بلخوا دا بدماشان چې دوی پرې ګورګرې 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ 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

 او پهره داران به خالفت به د عربانو او پنجابيانو وي خو سرتيري. اميرالمومنين وي خو واک به د پنجاب سره وي
تانه وي   . يي پ

ای ايس ای تقريبآ دواړه . پنجاب، د ګل بدين په خوله هم د لوی اختر په مناسبت وينا کې ورته بيان جاري کوي
يخورو مالعمر او ګل بدين ته يو شان دندې سپاري خو يوازې د خبرو د متن په توپير   ! س

وا و  يګل بدين هم پخپل پيغام کې وايي چې د نا ته شوې تشه د . کونه بايد له افغانستانه وو دده په ګومان به رامن
ي او افغانستان به د سولې مخ وويني نه خپروي او وايي چې . ګل بدين مجاهدين ډکه ک خو دې سره جوخت بله اندي

دي  دا خبره هم پرون يي. کيدی شي امريکا د خپل وتون په صورت کې د افغانستان ډګر روسيي، هند او ايران ته پري
ې د ګل بدين او  ي اډو کې محدود پاتې شي او د هېواد کلي او بان ې چې امريکايان کوالی شي يوازې پخپلو پو ک

يخورو او ډاکوانو ته وسپاري   .مالعمر س
ه او توندالري لکه رباني، سياف او نور چې د دولت په دننه کې دېره دي  ، مذهبي سخت دري و بهير داسې ښ د پي

يوالو او مال ه د دولت په دننه او نورېې له دولته بهر دي، د ای ايس ای په الرښوونه د ن عمر او ګل بدين چې يو 
ي کېدو په حال کې دي ولېدو او نورهم د يومو و له ډاره  د را ې ين   . واکونو د وتلو او د سيکولر رژيم د 

اکنې هم په ډاګه کوي چې دې جرګې ته پخوانيو ب ه مارو او مجاهدينو د پيسودماشانو، ډاکواند ولسې جرګې  ، و، ج
ای وي  وخر  ې او راتلونکې ولسې جرګه به د همدوی د ان وپکو په زور او م الره ک   .کوتکو او 

ه توګه سيمه کې اوس هم ای ايس ا روپه لن و او توندالرو د ی او د هغې پالس جوړ شويو تره ، مذهبي سخت دري
ر تود ساتلی ې سن ي اړيکې ساتي  او يوله بله مالت کوي. ج ين واک. دوی ترخپل من  ونه سوله پال او د مخت 

و الرو روان دي   . پاشلې او په 
ه   رو او توندالرو بازار به تود وي او ج واکونه بې اتفاقه وي د تره به بيا هم  پر ولسونو هديرې تر هغو چې دا 

  ! ډکوي
  پای

ونه    :اخ
پ ېبېال بېلې بري   ا

        
         
        

  
       
  

 
   
 

  


