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  امين بسمل

 ٢٠١٢دوم جنوری 
  

 

  لکــــــه چې طالبان بيــــارا روان دي! يــــاره
ې، چې دوړې  يې  تر  ز کال  وروستۍ ورځ  ده دھمدې کال  په  خٻټه کې دومره لغتې ووھلې شو٢٠١١نن  د

  .اسانه پورې ورسٻدې  

  : يوولسم کال له  ځان  سره مھمې  پٻښې لرلې دبٻلګې  په  ډول ٢٠١١په تاريخ کې  بيا نه  راګرزٻدونکي 

ن  له  يوې  سوړې  څخه  راوٻست اوبيايې  اسامه بن الدددنياله  ھغه سره  راغلو ښکروروخپل  پخوانی  يار  ــ

  . ور الھو کړ ؟؟بې  پوښتنې په سمندر

برھان الدين  رباني  چې  پيشوته ورته اووه ساوې يې لرلې اوچايې ھيڅکله  ھم  ددا ډول  مړٻنې تصور نه  ــ

  . يوولسم کال  والوزاوه ٢٠١١شوای کوالی  ھغه  ھم 

  . يوولسم کال کې يو ځل بيالکۍ  ډانګ او سره ښکر په  ښکر شول ٢٠١١نړيوالو زورورو  په  ھمدې ــ 

 يوولسم کال کې خورازياتي مھمې پٻښې وشوې  خو څه، چې ماته  تربل ھر څه  په زړه  پوري  دي  ٢٠١١ په ــ

ھغه دا، چې نړۍ  يو ځل بيا په  قطبونو وٻشلو ته برابره شوه، د دې  خبرې  تشريح  او تفصيل به بيا له خيره سره  

  ۴٨رو لسو کلونو سره  ځکه  ډٻر  توپير لري، چې  يوولسم کال له تٻ٢٠١١په  بله ليکنه کې وکړم لنډه دا، چې 

څلوٻښتو ھٻوادونو په غير مستقيم  ډول ھغه چاته غاړه ورکړه اوکه نور ھم   په زغرده  ووايم  ھغه چا ته يې 

  .ټيټ کړ، دکوم چا حکومت او نظام، چې دوی  را پرزولی  و مانا طالبانو ته  ) اورمٻګ( غاړه
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 يوولسم کال کې نه يوازې  بربنډې  شوې، بلکې  په قطر ٢٠١١ه خبرې  په  ھمدې له طالبانوسره پټې او ښکار

  .کې يې  د دې  پروسې  لپاره  د فتر ھم ورته ومانه  دا دطالبانو د  رسميت  پٻژندلو په مانا ده 

  .ګې پټوي ھغوی خپل ځانونه غولوي   او اغٻز څخه سترھر څوک چې دطالبانو له فزيکي شتون، مقاومت

  .ر، پرمختګ، واکمني  اودنظام  رانسکورول يې ھغه  څه  و، چې موږ پخپلو سترګو وليدل وبانو ظھدطال

د طالبانو د حيرانوونکي  خوځښت  رامينځ   ته  کوونکي، مالتړي   او دقدرت  له ګدۍ  څخه  راغورځوونکي  

  .ھم  موږ  وليدل  او له  روانو ډرامو څخه  مو ډٻر څه  زده کړل 

دپٻښې اواسامه  په  پلمه  ديومملکت  دقائم نظام  نړول، دبشريت  په  سترګوکې له خاورو شيندلو نه دنيويارک  

  .پرته بل څه نه شو بللی 

داچې دکوموموخولپاره اوڅنګه  دطالبانوخوځښت  پياوړی اوبياوځپل  شو په  دې خو اوس زموږ تنکي زلميان ھم  

  .ښه پوھيږي 

 پرې  پوه کړوھغه دطالبانو لس کلن مقاومت، ځواک اويوځل بيادسياست  ډګر ته  کوم څه  چې اوس بايدسم ځانونه 

  .دھغوی  را رسٻدل اويا  رابلل دي  

د دې  تر څنګ  د  ھغو کسانو تشخيص  ھم  ډٻر اړين   دی کوم  چا ، چې دطالبانو  په  نوم  او جامو کې  اسالم  

سره کوي   په  تٻره بيا په  پښتون  مٻشتو سٻمو کې دعلم او ضد اعمال   تر  سره کړي  او يا يې  ھمدا اوس  تر 

  .عرفان  د ډٻوو  وژونکي  دريادوم 

لکه  چې طالبان  زه  چې نږدې  ددرۍ نيمولسيزو دغميزو شاھد، ليکوونکی اوڅٻړونکی  يم  داسې  راته ښکاري 

  .بياراروان  دي 

  : څو الندې وړانديزونه ورته لرم که رښتيا ھم طالبان راتلونکي وي نو زه ديو افغان په صفت

  . ــ قدرت  ته  د رسٻدو لپاره بايد داسې څه ونه مني ، چې ملي ګټې او ملي حاکميت پکې زيانمن  شي ١

  .مکړه دھيواد دتجزيې سبب وګرزي  ) ج(ــ قدرت  ته  د رسٻدو لپاره بايدھيڅ  داسې څه ونه مني، چې خدای  ٢

د په  لويديځوالو ومني  تر څو نړيوالې محاکمې  ته  جنګي جنايتکاران  راکش او   ــ د مذاکرو په  جريان کې  باي٣

  .دھغوی دمنقولې او غير منقولې دارايي سپيناوی وکړي  

 ــ دملي او افغاني غرور له  مخې بايد د بھرنيو پوځي  اډوپه کلکه مخنيوی وکړي ځکه، چې بھرنۍ پوځي اډې ۴

  . غرور ماتوونکې دي، بلکې سيميزې النجې ھم  را پورته کوالی شي نه يوازې  زموږ  د ملي او تاريخي

 ــ دفعال  اومثبت  ناپٻيلتوب  سياست  په  مخ  وړل  اويا خو دناټو په سازمان کې شاميلٻدل  تر څو د ګاونډيانو له  ۵

، زه  دبھرنيو پوځي  اډو بھترين بديل  دناټو په پوځي سازمان کې دافغانستان غاښ  چيچلو څخه بې  غمه شو

  .غړيتوب ګڼم 

 کله چې تٻر ځل طالبانو کابل ونيو په  جرمني کې ديو شمٻر افغانانو له  خوا دطالبانو دمالتړ لپاره   الريون  وشو  

  .رلٻږلی  و ما ال په  ھغه وخت کې دناټو په پوځي سازمان کې دګډون  وړانديز  و

 دا چې مشرانو ته به يې زما وړانديز رسٻدلی وي که نه  زه نه  پوھٻږم  خو که په  رښتيا ھم  په  ھغه  وخت کې  

  .ګران افغانستان دناټو سازمان  غړی  شوی  وای  اوس به  زموږ  ھٻواد بل  ډول  منظر  درلود

په نوم  نه ځپل کٻدل ، په لر اوبر به لمبې نه رااورٻدې موږ به دالقاعده، يو اوبل  ) پښتانه(زموږ  بې ګناه افغانان  

  .به يو پياوړی  اګاه او په  علم  پوښلی نسل درلود دځانمرګو دباب  پرانستنه به نه وه شوې  
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اقتصاد، اردو او پوليس لرل  څه چې خورا زيات  مھم و  ددې  ھرې  بريا اوپرمختګ  تر څنګ به  مو پياوړی،

 دسپتمبر له ٢٠٠١ۍ  په کچه  به  داسـالم  مقدس دين  ته  دومره سپکاوی نه و شوی لکه  دھغه  دا، چې دنړ

  .يوولسمې نٻټې څخه  چې  کيږي 

  :په ھر صورت وايي 

  . له ورخ  تٻرې اوبه بٻر ته نه جاروزي 

  :خو بل ځای وايي 

  .په کوم لښتي کې، چې اوبه تللې وي  بيا ھم پرې بھٻدالی شي 

  : سره يوبل  اړين متل  را ياد شو وايي چې له پورتنۍ ليکنې

  .کونډې وٻيل ، که  دا ځل  يې  ودولم  ينکی  مې  ښه  زده کړی  دی 

  !نو ای  افغان طالبانو

  .که په رښتيا ھم دا ځل قدرت  ته  ورسٻدئ،  سم  ينکی به کوئ  تر څو دټولو تٻرو کمييو جبران  پکې وکړئ 

په  صفت  له  تاسوڅخه  ھيله کوم، چې  تر بل ھر څه لمړی  زموږ د پلرنۍ  په  اخٻر کې يو ځل  بياديوافغان  

خاورې ملي تماميت  ته پام و ساتئ، البته  په دې اړوند مې تٻره اونۍ ھم  د آزادي  راديو له  الرې  په  تاسو غږ 

  .کړی دی 

  :يادونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

رخو دال پخلي  لپاره  د روھي له بريښنا پاڼې څخه  داالندې  نوی  خبر تاسو ته  وړاندې زما دنننۍ ليکنې  د ځينو ب

 ميليونه ډالر ځانګړي  شوي  دي  دا ھم  ١٠٠کوم   په دې خبر کې  ذکر شوي  چې دطالبانودقطر دفتر ته 

 ميليونه  ډالر ٢۵٠ا بايدزياته  کړم ، چې  درباني  ترمشرۍ الندې  په  اصطالح  دسولې  شورا ته  ھم  امريک

 .ميليونو ډالرو ته  رسيږي ٢۵٠ورکړي  دا ھم  په پام کې ولرئ، چې ديو امريکايي سرتيري کلنی لګښت  

په قطر کې دطالبانوددفتر په اړوندبرھان الدين رباني خوراکلک غبرګون  ښوولی وتاسويې په الندې لينک کې 

  :لوستی شئ 
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  دګران او لوی افغانستان  دبرياليتوب  په ھيله

  له پاملرنې څخه مويوه نړۍ مننه

  

  

 . ميليونه ډالر ځانګړې شوې دي ١٠٠په قطر کې د طالبانو ددفتر لپاره : سرچينه  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  

ميليونه ډالره بودجه ورکړل شوې او   ١٠٠  ته وويل، چې د طالبانو د قطر دفتر ته   باوري سرچينې رسنيو   يوې

 متحده اياالت له ګوانتانامو زندان نه د طالبانو د امريکا. امريکا او جرمني د نورو مرستو ژمنه ھم ورسره کړې ده

ددغو پنځو طالب مشرانو کورنۍ قطر ھٻواد ته استول شوي او کٻدای شي په نږدې . پنځه مھم مشران خوشي کوي

د   ضلو کې د طالبانو لوی درستيز مال فپه خوشي کٻدونکو طالب مشران. ورځو کې دوی ھم دوحې ته ورسيږي

مرستيال عبدالحق وثيق د طالبانو مالي    طالبانو دملي امنيت يس نورهللا نوري دئظيمه رطالبانو دشمال زون تن

معلوماتو  سرچينې د د. مال خير هللا خير خواه   مرستيال حاجي محمد ولي خوستی او دطالبانو دھرات پخوانی والي

  .ن کې بستري شي روغتو   قطر ته له رسيدو سره سم به   مريض دی   ضل په ګونتنامو کېمال ف   له مخې

په اماراتو او شھاب الدين دالور په پاکستان کې دطالبانو پخواني سفيرانو    د يادونې ده ، چې مولوي عزيز الرحمن

ددې خبرو يوه برخه وه ځينې استخباراتي    د مال محمد عمر سکرتر سيد طيب اغا له لسو مياشتې راھسې   ترڅنګ

اډه کې    او طيب اغاپه قطر کې دامريکايي ځواکونو دالعديد په   م ضعيفراپورونه دا ھم وايي ، چې دمال عبدالسال

  . ليدلي دي ېڅو ځل

  

 


