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 : یهموطنان گرام

 موضوع و توطئه ها و تينسبت اهم.  ديه نشر رسب ٢٠٠٩ سپتمبر ١٩بتاريخ  یسي به زبان انگلسندهيمضمون نو

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" است، پورتال اني در افغانستان  در جرريگ درني از جانب طرفآه یآشتار

 و نيمتجاوزمتوجه شويد که .  كندي مشكشي پی را به خوانندگان گرامدهنسي مضمون نوۀ عمدیخالصه و قسمت ها

 .ند نمايیوارد مما  را بر مردم یبتي چه مصی انسانكش و ضد ملیگروه ها

  

 

 شهزاد مي سلديس: سندهينو

  همكار پورتال: مترجم

 ٢٠٠٩ سپتمبر ٢٠   

  

 

 كنندي می مساعكي باهم تشرطالبان
واشنگتن   (AfPak) كپاف ی آه برضد ستراتژكنندي می اختالفات خود را آنار گذاشته و سعی مسلح منطقوی هاگروه

 كاي امرلوتي پی باراتين، طدر پاآستا.  زندي در افغانستان شده به مقابله برخادي عسكر و تلفات زاديآه باعث ازد

(predator)     محسود  اهللا تيب.   وارد آردندی القاعده  ضربات مدهشو ی طالبان پاآستانی هاونديبر ساختار و پ 

   .دندي به قتل رسرًاي اخگري دني از فعالیكي یري آشماثي در ماه آگست و الی طالبان پاآستانكي رهبر تحر)مسعود(

 هي جنگ را علكسوياز :  گرفتندشي در واشنگتن و لندن دو نوع تقرب را در پرندهي گمي  و تصمصالحي ذمقامات

 یاسي  سی از جناح تندرو جدا شده اند، معامله گرآه ی طالبانی  با قومندان هاگري دی و از سودهيطالبان شدت بخش

 غرب آه در ی شده و قواليبل تشك خواهد بود در آالبان آه شامل طاعي  وسۀ حكومت با قاعدكي ق،ي طرنيبد.  كننديم

 را منهدم نمودند، باالخره قادر خواهند شد آه افغانستان را ترك ی به افغانستان تجاوز آرده  و نظام طالب٢٠٠١سال 

   .ندينما

 از بيچهار همكار عج.   آمددي انكشاف خالف توقع پدكي افغانستان را فرا گرفته، ی  نفاق و ناسازگارآه ی لحظاتدر

 یتي امنی مقاومت برضد ناتو و قوااني تا در مورد جرند شدكجاي ده  روز قبل در خوست ی مسلح منطقوی هاگروه

 اهللا مي گروه طالبان،  حكني قومندان بزرگتر،ین حقانيسراج الداز  رهبران عبارت بودند نيا.  نديپاآستان بحث نما
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 ی جنوبرستاني وزيۀ قومندان طالبان از ناحكي ري  مال نظ،ی طالبان پاآستانكي تحردي رهبر جد)مسعود(محسود 

 ني تجمع به ابتكار سراج الدنيا.  رستاني قومندان طالبان در شمال وزكي اهللا،  و گل بهادر مي  حكبيپاآستان و رق

  آنها به مال عمر ۀ  همكهيبا وجود.   داشت، صورت گرفتدي طالبان تاآی گروه هااني می فوری آشتبه آه یحقان

 و گل بهادر از ريبطور مثال، مال نظ.   شده اندمي خود تقسۀالبان وفادار و متعهد اند،  در ساحات  مربوطرهبر ط

 .كردندي میباني پشتگريكدي هي حكومت علی نظاماتيبعضًا از عمل.   با مردان مسعود در  تقابل اندشي اند همري وزۀليقب

  

 نموده و ی مساعكي تشركي نه، با هم از نزداي اند بي خواه رق  طالبان موافقت آردند آه،ی مجلس، سر دسته هانيدر

 تيثرؤ در افغانستان مني  طالبان همنشاني در می همكارنيچن.   مشترك را براه اندازنداتي عملجاب،يدر صورت ا

 ی ائتالفی گروه هااني میهمكار.  رديگي صورت میقدام اني چنی بار اول است آه در سطح منطقونيداشته، اما  ا

ر آاروان ب یتالويحمله بر عساآر ا.  دي خالف انتطار را سبب گردتيمختلف، بخصوص در شمال افغانستان، موفق

 را )؟( ی  شش عسكر و ده تن از افراد ملكاتي خودآشانه آه حۀ حملنيا.   قابل ذآر استۀ  نكتكيناتو در آابل 

   . بودی محلۀبشمول ادار ضد ائتالف ني مخالفی همكارۀجي نتی طبق گزارش رسمرگرفت، ب

  طرحی حقانني آابل توسط سراج الداتيعمل" گفت آه "ني آنالمزي تاشايا" قومندان طالبان به اسم ابوعبداهللا به كي

 یآنها در منازل محفوظ طلبان در مكان ها.   از افراد به آابل فرستاده شدندی شده  و به اوقات مختلف تعدادیزير

 در شتري باتي منتظر عملگرانيد.  دي انتخاب گردودآشانه ختيمورأ می شخص  براكيًا بعد.  مختلف توقف نمودند

 ۀ  به طالبان در آابل آه در ادارلي مردم متمای با همكاراتي عملني  بر طبق گفتار عبداهللا، ا". اندندهي آیروز ها

  .ت گرفت نظر دارند، صورري ناتو را  زی نفوذ آرده اند و حرآات آاروان هاًاقي عمیمحل

 

 


