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  ملامين بسـ محمد
                                                               ٢٠٠٩ ـ٠٩ ـ١۴

  
  
  

  لويـــــــه او جدي هيـــــــــــله
  

  
    
ۍ  په د ولون وټ  کې له   وټ   خه  د   رو  پالو مل يانو او فرهن   بايرن مېشتو افغانانو رانو شاعـرانو، فرهن

ولنه  هيله کوي  چې زموږ  د  ري، عبداهللا جان  ملتيار  دآپياوړي او خوږ کولتوري  خالصون  لپاره  واز شاعر مل
ي ، د ری پاکست سوليزو الريونونو په وسيله  د الزم اقدامات وک ان حکومت  دې ته اړباسي چې  زموږ  شاعر مل

دير   .ا پرې
اغلی ملتيار د د ام نا  مالوماتو له مخې  ای ته  کسانو له خپل کور شنا مول وهونکوآشنبې په ما خه نا مالوم 

ي د مان کي   .دا کار شوی  وي  ی  لخواآ. اس .ی  آوړی  چې 
ران شاعر ان او فر يان  دې  ته رابولو چې له بل هرموږ  په بلوچستان کې خپل   خه د هن مخه  دوی  د  چا 

ي  اغلي ملتيار  د ې پيل ک   . خالصولوه
ولنې په استازيتوب  د دې دردوونکې خبر له اورېدو سره سم زموږ د امين بسمل د ما محمــد پاکستان له  کولتوري 

ري  د  دسفارت سره چې  به برلين کې موقعيت  لري  تيليفوني اړيکه ونيوه،   خالصون  هيله  مې خپل  شاعر مل
ه او ور ن کې مې دا هم ورته ووېل چې که کومې مظاهرې  په کو ه  د دې په  ارونو کې  خه وک يا نورو 

ي  د ه به يې  د کي   .حکومت  پرغاړه وي  تاسو د هر ډول ناوړو پايلو پ
ه چې زموږ د همدا انه ک لوي له مخې   راز مو ورته رو ه شاعرپېژند   قلموال او اغلی عبداهللا جان ملتيار يو تک

ری دی هغه يو بې بدوکس او له چا سره د بيولی وي  که ستاسو ادارې  په کوم سياسي تور مني نه لرله  خو مل
ي چې ژوندی او له  موږ سره  دی مدارکو له مخې دې ور نو د ي او کورن ته  دې ډاډ ورک   .سره قانوني چلن وک

  
  :ـه ـــيادونـــ

ي نو باور مو وشه  ي وک اغلی عبداهللا جان ملتيار په خالصولو کې ناغې يان د  ري او فرهن که زموږ شاعر مل
ي  چې نور به هم در   .خه کم ک

  
ولنې په استازيتوب  بايرن مېشتو افغانانو د په جرمنی کې د       کولتوري 

  
  امين بســـــــــمل                 محمد             
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خه په مننه ې    له تاند ويبپا

  
تولى   .دى شاعر او ليكوال عبداهللا جان ملتيار ناڅرګندو آسانو ت

 
Monday, ٠٤:٤٢ ,٠٩٫١٤٫٢٠٠٩am (GMT) 

  
و راهيسې الدرآه دى، ملتيار د ) خبريال(تاند  و ور ار ليكوال او شاعر عبداهللا جان ملتيار له تېرو  ې  آو

اى آې ژوند آاوباد په آلوېدي لوري ته د خروټ  تونباغ نومي  ندو آسانو هپ ر  او د تېرې شنبې په شپه نا
تولى دى ه ت   .له خپله آوره په مرموزه تو

  
ر آې د دوى آور ته ورغلل، د آور  و تنه په مو ام ناوخته  ي وايي د شنبې په ما د ملتيار د آورن غ

كوله او ملتيار ور و ووت، له هغوى سره يې  لو اوبه هم دروازه يې ور و خبرې آولې او هغوى ته يې د 
  .ور ايستلې، خو وروسته ملتيار بيرته آور ته ور ستون نه شو

  
وولو په شرط راهد ملتيار يو ي د نوم نه  اون  هچې د ملتيار آور ته والړ وو، د دته وويل چې هغه آسان   

ر ته پورته آ لې او بيا يې مو ې يې ور وت ينو مالوماتو . ستر له مخې دغه آسان چې په ساده جامو آې د 
له، د هغه آور ته هم ور ننوتل او د تاالش  و يې توره پ ور وت وو، وروسته له هغه چې د ملتيار پر ستر

انه سره يې يووړ ي چې خپله له  همدا. پر مهال يې له آوره يو توپك هم تر السه آ او له  ه ويل آې رن
خه يې هم يوه توپنچه  ې دهملتيار    .تر السه آ

  
ي چې نوموړى به د پاآستان استخباراتي ادارو  ي او خپلوان وايي داسې احتمال آې د ملتيار د آورن و
نده نه ده چې نوموړى به چا،  ر وړى وي خو له هغې شپې راهيسې چې نوموړى ترى تم شوى دا ال 

ه لپاره وړى وي؟ چېرې   .او د 
  

 آې د طالبانو د واآمن پر مهال په هرات واليت آې يوه دولتي وظيفه هم عبداهللا جان ملتيار په افغانستان
ې ادبي ه آې يوا ې له شاعرانو او  لرله خو په دې وروستيو آلونو آې يې په آو آارونه پر مخ بېول او يوا

  .ليكوالو سره يې ناسته والړه آوله
 

 


