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و شميره   ١ 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 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سالم خان :ليکوال   ٠٥-٠٦-٢٠١١  ني
 

  یغام دسولي پی ورستنیدطا لبانو له لور
  ېام دګ ټ  پرلور غګاو پر مخت

  
ي، ړد مفتي رحماني په نوم د طالبانو په استازيتوب يوه کس بي بي سي ته ويلي چي مالمحمدعمر له خپلو پلويانو غوا

اپور وايي چي ي رانتو ي ،د بي بي سي د پ نکړ جوول خنډ چي په افغانستان کي د بيارغوني چارو ته هي
، چي ېتنه کى دئ او وايي مشر مالصاحب له طالبانو غوان د مالمحمدعمر وياند معرفي کمفتي رحماني خپل 

 ودروي او د بيا ېنا پر پروژو او ملکي تاسيساتو باندي خپلي حملېولو، اوبو او برړک جوپه افغانستان کي د س
ول افغانان دي او هغوى له ي ويلي چي د بيارغوني کارکوونکي مفتي رحمان ،رغوني شرکتونو امنيت دي تامين سي

 .يکي نه لري ړواکونو او دولت سره ابهرنيو 
 . ودرويېيو باندي حملوونتي وو، چي پر  دمخه مالمحمدعمر په يوه پيغام کي له طالبانو غوېتر د

ه نه يوازي په افغانستان کي د سولي او ي، نو دا بېغږتيا هم د طالبانو د مشر په استازيتوب که مفتي رحماني ر
 .يرګ هم وې سبب به يام وي، بلکي پر طالبانو به د عام ولس نيوکي ودروي او د مالتګ ټ پر لور غګپرمخت

ه نه دي د مفتي رحماني د خبرو په باب تر اوسه د طالبانو دوو نورو وياندانو قاري يوسف احمدي او ذبيح اهللا مجاهد 
 .ويلي

ونکو او د هغوى د شرکتونو ړک جو د سې مال محمد عمر نه يوازې کس ادعا کوي چۀ په نامانيد مفتي رحم
 سره ي د نورو لويو بيا رغاونکو پروژو پر ضد هم د بريدونو مخالفت کوي ،دا له هغه درېي بلکړخونديتوب غوا

 رحمان دوسله والو یه هم مفت، که ې دیند کګر یو کي ورستیاندانو په دي نورو طالب وی چېر لريکاره توپ
ام په افغانستان ي دطلبانو دمشر دغه پی له لوریړ دنوموی ولېيل کګخه تر اوسه نه اندانو يطالبانو له مشهورو و

   یغام دي او پیريور زګ لپاره  یونړا جوي او بی دسولیک
دو په حال ېندګران درا يلو جر هلو دې د سولې په افغانستان کېکاري چ داسي ېود راپور له مخينو کره رسنيد 
کا يولي او د امري تماسونه نېيلو سره ډل له درو وسله والو مخالفو ي د عالي شورا رييس پرون ووې، د سولی دیک

س خبري اژانس يد پرينتيد اسوش ، وشيېه به له طالبانو سره خبريالدي کال ترپاي د روان مېکل کوي چر ايدفاع وز
 .يې کې خبرو ته رامخکې وسله وال مخالفان د سولېکاري چو هم داسي پراساس له نورو ن

ر يم او غيلو سره مستقډراسمن له درو وسله والو مخالفو ګکا خاص استازي مارک يد افغانستان او پاکستان لپاره د امر
کا او د افغانستان د ي د امرې ال مالومه نه ده چې چارواکي وايي چيدې سره سره لوېولي، خو له ديم تماسونه نيمستق
 ېو کي په وروستېاشتي مېري ملتونه به د روان شي ،ملېه همغرنوبل سره ي به له ېل ې د عالي شورا هلېسول
و ته  شي منیداېسته وباسي ،دا اقدام کيزونو له لير طالبانو نومونه د بندېوشميا د ي اېي چه وککې پرېپه د

 .ه واخلي ال فعاله ونې په پروسه کېي او د سولر وک بهر ته سفېي چفرصت په الس ورک
، ی دی د عالي شورا غې اوس د سولېد رحمان حقاني چير سيال وزي د کانونو مرستېد طالبانود واکمني په موده ک

 د طالبانو ېو وخت په سعودي عربستان کي ېب اهللا فوزي چير حبيال وزيو مرستو زده کړد طالبانو د وخت د لو
 مشر سرانداز قلم ېر محمد خان او د طالبانو د امربالمعروف د ادارير فقيال وزي مرستېم کيو،د طالبانو په رژر يسف
د يتي مقام اسوشيدېوه لوي ده ،ېتنه شوستلو غوي د نومونو د اېيخه ست يزونو له لي د بندېن هغه کسان دي چيالد
و ي په وروستانو ترمنيکايب اغا او امريکرتر طي س د مال عمر د پخواني شخصيېل چيس خبري اژانس ته وويپر

نده ګرادونه هم وشوه،تراوسه ال پوره يک يکايي عسکر د برخلير امريني اسيوازي له طالبانو سره د ېابتدايي خبرو ک
 ،د  کوي او کنهېتوب خبريا د هغه په استازيب اغا ال هم د طالبانو له مشر مالعمر سره ارتباط لري او اي طېنه ده چ

ل، که د ي ووېه که خبري غونګوه ي له ولسمشر کرزي سره په ېس پرون په کابل کېګ ټر رابريکا دفاع وزيامر
تي ساحه ي شي، او حتي امنی وساتلېمي سېوليخه ن له طالبانو ېواکونه او افغان قواووال ي نۍکا په مشريامر
  .ت برابر شييو خبرو فرصت او موقعياليد بر ېه به له طالبانو سره د سولي شي نو د کال تر پایولوغ

ل ته الره يوه نوي پي ګ د اسامه بن الدن مرېلي چ سره تېه له در ېډ ېل چي ووېن حال کيس په عېګخو 
 .زي او کنه يپران

 
 .یپا

   


