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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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واحد فقیري

احمد رشید :آیا مال برادر به د افغان جنګ ختم کړي؟
احمد رشید د جنوري پر  ۲۸په نیویارک ټایمز کي لیکي :مال عبدالغني برادر په طالبانو کي معزز او محترم مشر
دئ .هغه په  ۱۹۹۳کي ،د مال عمر سره یو ځای طالبان تاسیس کړل .مال عبدالغني برادر به په قطر کي د طالبانو
مشر مرکچي وي .په عین زمان کي ،مال برادر د مولوي هبت هللا مرستیال هم ټاکل سوی دئ.
مال برادر په طالبانو کي د یوه آزمایل شوی نظامي او
مذهبي مشر حیثیت لري .هغه په  ۲۰۰۹کي د حامد
کرزي له حکومت سره د خبرو چېنل خالص کړ ،خو
پاکستان سمدستي په  ۲۰۱۰کي مال برادر بندي کړ .د
مال برادر په توقیف کي د اسالم آباد هدف دا وو چي
طالبانو ته ووایي چي باید د کابل له حکومت سره په
سیاسي پروسه کي داخل نه سي.
خو د تېر کال د اکټوبر په میاشت کي پاکستان مال
عبدالغني برادر آزاد کړ ،البته پاکستان دا کار د متحده
ایاالتو تر فشار را وروسته وکړ .مال برادر څه ناسازه
هم وو ،او معالجې ته ئې ضرورت الره.

ښاغلی مال عبدالغنی برادر ته منسوب عکس

نن سبا ،پاکستان په سیمه کي د افغانستان د جنګ په خاطر په سیاسي انزوا کي دئ .بلخوا ،په پاکستان کي د
پاکستاني طالبانو دوامدارو حملو د اسالم آباد محاسبه ور بدله کړې ده .اوس غربي دپلوماتان د پاکستان د نظامیانو
صفت کوي ،ځکه هغوی د خلیلزاد له ماموریت سره کومک کوي .البته آیا د افغان د سولي سره د پاکستان مرسته
به د اسالم آباد په پالیسیو کي یو ستراتیژیک بدلون دئ او کنه .دا م ٔسله به وروسته څرګنده سي .مګر د پاکستان
فوج همدااوس د هند حکومت ته د کمشیر پر سر د خبرو بلنه ور کړې ده.
ما د مال عبدالغني برادر سره د  ۱۹۹۰په کلونو کي هله وکتل چي طالبانو کابل ونیو .هغه یو وخت د هرات والي
وو .او کله چي طالبانو سقوط وکړ ،مال برادر د دفاع د وزارت مرستیال وو.
مال عبدالغني برادر په اجتماعي مسایلو کي اعتدالي او نرم نظر الره ،او غوښتل ئې چي د غرب او ګاونډو
هیوادونو سره ښه روابط ولري .مال برادر مدام د افغانستان د منزوي کولو پر خالف استدالل کاوه ،او پدې پوهېدی
چي افغانستان غربي مرستو ته اړتیا لري.
که څه هم مال عبدالغني برادر په افغانستان کي د اسامه بن الدن د حضور مخالف وو ،خو مال محمد عمر هغه ته په
 ۱۹۹۶کي پناه ورکړه .د طالبانو د حکومت تر سقوط راوروسته ،مال برادر د مال عمر سره نژدې پاته سو.
څرنګه چي مال عبدالغني برادر په طالبانو کي د خدمت اوږده او ځالنده سابقه لري ،نو لهذا هیڅوک به د هغه د
سولي ابتکار ور رد نه کړای سي .مال برادر د دې قابلیت هم لري چي سوله د طالبانو د قومندانانو په منیځ کي
محبوبه کړي .حقیقت دا دي چي په قطر کي به د مال برادر حضور له خلیلزاد سره مرسته وکړي .ځکه مال برادر د
طالبانو مشر دئ ،او کوالی سي چي ژر قاط تصمیمونه ونیسي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

که څه هم طالبان اشرف غني د امریکا ګوډاګی بولي ،او نه غواړي چي د هغه سره خبري وکړي ،خو د جنګ د
ختمولو لپاره دا کار ضروري دئ .مال برادر د افغان حکومت سره د خبرو کولو سابقه لري ،او هغه به ښایي نور
طالب مشران دېته وهڅوي چي پر خپل فکر باندي تجدید نظر وکړي.
که څه هم په سیمه کي زیات تفاوتونه موجود دي ،خو ایران ،عربي هیوادونه ،هند ،او پاکستان ګرده د افغان د
کشالې ختمول غواړي .ځکه د افغان جنګ ګاونډو هیوادونو ته زیات مشکالت خلق کړي دي ،او ترورسټي ډلي ئې
تقویه کړي دي.
دمګری افغانان خوشبین دي ،او باور لري چي دا  ۴۰کلن جنګ ښایي ختم سي.
پای

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

